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!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 Oficies do Sr. 1 o Secretário da camara dos 
Deputados-

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo dos 
seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara no 26, de 1991 (0° 5.740, 
de 1990, na Casa de origem), que cria área de livre comêr· 
cio no Município de Bonfim, no Estado de Roraima, e 
dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n° 27, de 199! (n° 159, 
de 1991, na casa de origem), de iniciativa do Sr. Presiden
te da República, que altera disposiçoes do Código de Pro
cesso Penal Militar e da Lei da Organizaçao Judiciária 
Militar. 

1.2.2 - Parecer 

Referente à seguinte matéria: 
Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislati

vo no 7/91 (n° 270/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permlssao à Rádio Cidade de 
Cabre6va Lida., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda mêdia, na cidade de Cabreúva, Estado 
de sao Paulo. (Redaçlio final.) 

1.2.3 _ Leitura de Projetas 

- Projeto de Lei do Senado D0 186, de 1991, de auto
ria do Senador Francisco Rol~emberg, que veda a utiliza-

çao de tabelas e de códigos como forma de estabelecimen
to de preços de bens ou serviços, e dá outras providências. 
__ -Projeto de Resoluçao D0 31, de 1991, de autoria 

da Comissão Diretora, que altera os Anexos I e II da Re
saluçaó n° 87, de 1989. 

1.2.4 _ Comunicaçlio da Presidência 

- Abertura de inscriÇOes para interpelações ao Se
_nbor Ministro de Estado da Agricultura e Reforma Agrá
ria, Dr. Antônio Cabrera. 

1.2.5 _ Discursos do Expediente 

SENADOR LOURNAL BAPTISTA -'fixito da 
campariha Nacional contra o TabagismCi Editor1a-I- 1'Ex00-= 
lência a preservar" do jornal O Globo, sobre a eficiência 
da administração da Fundação das Pioneiras Sociais e de 
seu Hospital Sarah Kubitschek. 

SENADOR JOÃO CALMON - Palestra proferida 
por S. Ex• no Seminário EducaÇão: o desafio do ano 2000, 
promovido pela Comissao de Educaçao do Senado 

1.2.6 _ ComunicaçOes da Presidencia 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara no 78190 (no 2.936/89, na Ca
sa de origem), que autoriza a instituiçao da área de rele
vante interesse ecológico do morro ela Pedreira e dá ou
tras providencias; e ao Projeto de Lei da Câmara D0 20/91 
(n° 5.660/90, na Casa de origem), que reajusta pensao es
pecial concedida pela Lei n° 5.347, de 3 de novembro de 
1967, ao Dr. Speridiao Gabfnio de Carvalho, revertida à 
vi11va Ana Guimarães, sendo que aos mesmos nao foram 
àferecidas emendas. 
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EXPEDffiNTE 
CBNTRD ORÁPIOO DO SBNADO PEDBIIAL 

PASSOS i'ORTO 
DireiOr-Geral do Scudo Federal 
AOACIEL DA SU.VA MAIA 
Diretor Fac:.tivo 

DIÁJUO DO COHORBSSO NACIONAL 
Ia.,..... sob~ da Mesa do Seudo Pedcrol 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adaiailtrativo 

ASSINATURAS 

llJIZ CARLOS DB BASTOS 
llàolor lod.aid 

Scmcllnll--··--·--·-·-----·-·----·---- Cz$3.519,65 

PLORIAN AUGUSTO COtmNHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

--Recebimento do Ofício no 294, do Sr. Procurador
Geral da República, comunicando sua ausência do País 
no pertodo de 3 a 22 de junho, a convite do governo dos 
Estados Unidos da América. 

-Deferimento, ad referendum, da C.omissão Direto
ra, do Requerimento no 222/91, do Senador Eduardo Su
plicy, solicitando informaçoes ao Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento. 

1.3- ORDFM DO DIA 

Projeto de Lei da C".âmara 0° 24, de 1991 (n° 885/91, 
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre os vencimen
tos, salários e demais retribuições dos servidores da Supe
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDE
NE, e dá outras providências. Apreciaçtlo adiada, em vir
tude da falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

Redaçao final (oferecida pela Comissão Diretora 
em seu Parecer n" 87, de 1991 ), do Projeto de Resolução 
0° 27, de 1991, que suspende, por inconstitucionalidade, 
a execução de dispositivO- do Decreto-Lei no 1.43Bn5, na 
redação que lhe deu o Decreto-Lei no 1582[77. Aprecia
çlio adiada, em virtude da falta de quorum para o prosse
guimento da ~ssão. 

Projeta de Lei da Câmara n" 13, de 1991-Comple
mentar (n° 223/W, na casa de origem), que regulamenta. 
o § "1:' do art. 171 da C'.onstituiçlio Federal, dispondo so
bre a edição e o processo legislativo das medidas provisó
rias previstas no art. 62 da Constituiçlio Federal e di! ou
tras providências. Apreciaçlio adikda, em virtude da fal
ta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n° 14, de 1990 (n° 922/89, 
na casa de origem), que estabelece princípios para puni
çlio da violaçlio dos direitos e deveres individuais e coleti
vos. Apreciaçlia adiada, em virtude da falta de quorum 
para o prosseguimento da sessão. 

Propoota de Emenda à Constituiçlio no 1, de 1991, 
de autoria do Senador Jutahy Magalha.es e outros Senho
res Senadores, qua altera a modalidade de votação estabe
lecida no§ 4" do art. 66 da Constituição Federal. Aprecia
çlio adiada, em virtude da falta de quorum para o prosse
guimento da sessão. 

Proposta de Emenda à Constituição n° 2, de 1991, 
de autoria do Senador Affonso camargo e outros Senho
res Senadores,. que di! nova redaçao ao inciso IJI, § "1:', 

"líragem 2.200 exemplaml. 

do art. 155 da Constituição Federal. Apreciação adiada, 
em virtude da falta de quorum pàra ·o prosseguimento 
da se.lSllo. · · 

Proposta de Emenda à Constituiçao 0° 4, de 1991 I 
de autoria- do Senador Marco Maciet e outros Senhores 
Senadores, qua altera a rectaçao ao inciso I do art. 37 da 
Constituição Federal. Apreciação adiada, em virtude da 
falta de quorum para o prosseguimento da sessa.o. 

Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 1991, 
de autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores 
SC!iladóres, que aliera a redaçao do art. 28, item II, do art. 
29 _e § "1:' do an. 32 da Constituiçlio Federal. Apreciaçlio 
adtada, em virtude da falta de quorum para o prossegui-
mento da sessão. · 

Proposta de Emenda à Constifuiçlio n° 6, de 1991, 
de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Se
nhores Senadores, que dá nova redação à letra b do inci
so X do § 2° do art. 155 da Constituição Federal. Aprecia
ção adiada por falta de quorum para o.·prosseguimento 
da sessão. 

1.3.1 _ Comunicaçlio da Presidencia 

Convocação de sessão conjunta a realizar .,.e ama
nhã, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

L3.2 _ Deslgnaçlio da Ordem do Dia da próxima 
aessao 

1.4 - ENCERRAMENTO 

2 _ ATO DA COMISSÃO DIRETORA N° 9, 
DE 1991. . 

3 _ ATOS DO PRESIDENTE 

N°, 452, de 1991 (republicaçlio) 

N° 528, de 1991. 

4._ PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

N° 12, de 1991. 

S ATAS DE COMISSÃO 

6 _ MESA DIRETORA 

7 _LIDERES E VICE~llDERES DE PARTIDOS 

8 _COMPOSIÇÃO DAS COMISS0ES PERMA-
NENTES 
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Ata da 74a Sessão, em 3 de junho de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" I.egislatura 

Presidência do Sr. A/ex;wclre Costa 

. ÀS 14 HORAS F :w MINli'TOS, /IC'l/1\M,~JI I'HI'SI'N
TES CJS SI<S. SliNAIJOI<IiS: 

Affonso (".amargo - Alexandre Costa - Chagas Rodrigues 
- Epilácio CalCtcira - Joao Culmon - João t•rança - Joüo 
Rocha - Lavoisier Maia - Lourival Bapusta - M~a.gno Bace
lar - Marco Macict - Mclra Hlho - l~dmuncJo i.Jra - Ruy 
Bacelar- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Haven
do número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. ! 0 Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDWNTE 
OFíCIOS 

Do 1° Secretário da camara dos Deputados, encami
nhando 11 revisAo do Senado autógrafos dos seguintes pro
jetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 26, DE 1991 
(N° S.74QI91, na casa de origem) 

Cria área de livre comErcio no Municfplo de 
Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outras provi
dencias. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica criada, no Municfpio de Bonfim, Estado de 

ROraima, área de livre comércio de importação e exportação, 
sob regime fiscal especial, estabelecida com a finalidsde de 
promover o desenvolvimento das regiOes fronteiriças do ex
tremo norte daquele estado e com o objetivo de incrementar 
as relaçoes bilaterais com os países vizinhos, segundo a pol(ti~ 
ca de integraçao latino-americana. 

Art. 2° O Poder Executivo fará demarcar área contfnua 
com a superffcie de 20K, envolvendo, inclusive, o perfmJ:tro 
urbano do Municfpio de Bonfim, onde será instalada a Arca 
de Livre Comércio de Bonfim - ALCB, incluindo locais pró
prios para entrepo~tamento de mercadorias a serem naciona
lizadas ou reexportadas. 

Parágrafo único. COnsidera-se integrante da ALCB toda 
a sua superffcie territorial, observadas as disposiçOes dos tra
tados e convenções internacionais. 

Art. 3° As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas 
b. ALCB serão, obrigatoriamente, destinadas a empresa auto
rizada a operar nessa área. 

Art.J 4° A entrada de mercadorias estrangeiras na ALCB 
far-se-a com suspensAo do Imposto de Jmpbrtaçao e do Im
posto sobre Produtos Industrializados, que serâ convertida 
em iseQçllo, quando forem destinadas a: ··- · · 

I - consumo e venda interna na ALCB; 

II- beneficiamento, em seu território, de pescado, pecuá
ria, recursos minerais e matérias-primas âe origem agrícOla 
ou florestal; 

III - agropecuária e piscicultura; 
N - instalaçao e operaçllo de turismo e serviços de qual-

quer natureza; 
V - estocagem paf8Comercialízaçao no mercado externo; 
VI - industrialização de produtos em seu território; 
VII ..a bagagem acompanhada de viajantes, observados os 

limites fiXados pelo Poder Executivo por intermédio do De
partamento da Receita Federal. 

§ 1 o As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as utili~ 
zadas como partes, peças ou insumos de produtos industriali
zados na ALCB, gozarão de suspensão dos tributos referidos 
neste artigo, mas estarão sujeitas a tributação no momento 
de sua internaçao. 

§ 2° Nao se aplica o regime fiséal previsto neste artigo a: 
a) armas e munições de qualquer natureza; 
b) automóveis de passageiros; 
c) bens finais de informática; 
d) bebidss alcoólicas; 
e) perfumes; 
f) fumos e seus derivados. 

Art.-5° A compra -de mercadorias estrangeiras armazena
das na ALCB, por empresa• estabelecida• em qualquer outro 
ponto do território nacional, é considerada, para efeitos ad
rinnistrativos e fiscais, Como imporração normal. 

Art. 6°- A Venda de mercadorias nacionais ou nacionaliza
das, efetuada por empresas estabelecida.,. fora da ALCB, pa
ra empresas ali sediadas, ê equiparada a exportação. 

Art. 7Y O Poder J:o.:Xecutivo regulamentará a aplicação de. 
regimes aduaneiros especiais para as mercadorias estrangei
ras destinadas à ALCB, assim coroo para as mercadorias de~ 
la procedentes. 

Art. 8° O Banco Central do Brasil normalizará os proce
dimentO$ cambiais aplicáveis às operaçoes da ALCB, crian~ 
do mecanismos que favoreçam seu cométcio exterior. 

Art. 9" o limite global para as importações através da 
ALCB será estabelecido, anualmente, pelo Poder Executivo, 
no ato que o fizer para as demais áreas de livre comércio. 

§ 1° E fixado em US$15.000.000,00 (quinze milhOes de dó· 
lares dos Estados Unidos ds América), para o exercfcio de 
1991, o limite global das importações a serem realizadas atra
vés da ALCB. 

§ 2° A critério do Poder Executivo, poderão ser exclufdss 
do limite global as importaçóes de produtos pela ALCB, des
tinados exclusivamente à reexportação, vedada a remessa de 
divisas correspondentes e observados, quando reexportados, 
todos os procedimentos legais aplicáveis às e:xportaçoes brasi
leiras. 

Art. I O. A adminlstraçao ds ALCB será exercida por um 
Conselho de Administraçllo. 

·§'1° Nos dez primeiros anos ds sua crlaçllo, fica a ALCB 
sob a administraçao da Superintendência ds Zona Franca 
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de Manaus - SUFRAMA que deverá promover e coordenar 
a sua implantação. Nesse período, aplicar-se..ã, no que cou
ber, à ALCB, a legislação pertinente à Zona Franca de Ma
naus, com suas alterações e respectivas disposiçoes regula
mentares. 

§ 2° Findo o prazo a que se refere o parágrafo anterior, 
o Poder Executivo designarâ o óorgão encarregado de elabo
rar as demais medidas, visando à constituição do Conselho 
de Administração, elaborar o seu Regimento Interno e proce
der à sua instalação. 

Art. 1!. A receita bruta da ALCB será parcialmente apli
cada em educação, saúde e saneamento, em proveitO das co
munidades mais carentes da zona fronteiriça do Estado de 
Rorafma, nos termos do que dispuser o regulamento desta leí. 

Arl. 12 A Secretaria da Receita Federal exercerá a vigi
lância na área da ALCB e a repressão ao contrabando e ao 
descaminbo, sem prejufzo da competência do Departamento 
de Polfcía Federal. 

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá assegurar os 
recursos materiais e humanos necessários aos·seiV1çàs de fis~ 
calizaçao e controle aduaneiros da ALCB. 

Art. 13. As isençOes e beneffcios da ALCB serão manti
dos durante 25 anOs. -

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Assunstos Econbmicos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 27, DE 1991 
(n° 159/91, na Casa de origem) 

De Iniciativa do Senhor Presidente da República 

Altera disposiçoes do Código de Processo Penal 
Militar e da Lei da Organização Judiciária Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o Os arts.- 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 463, 464 
e 465 do Decreto-Lei n° 1.o-02, de 21 de outubro de 1969 -
Código de Processo Penal Militar, paSsam a vigorar'-coln a 
seguinte redaçao: 

"Termo de de
serção. Forma
lidades 

Ekitos do ter
mo de deser
ção 

Art. 451. Consumado o crime de deser
ção, nos casos previstos na lei penal mili
tar, o comandante da unidade, ou autorida
de correspondente, ou ainda a autoridade 
superior. fará lavrar o respectivo termo, 
imediatamente, que poderá ser impresso 
ou datilografado, sendo por ele assinado 
e por duas testemunhas idóneas, alêm do 
militar incumbido da lavratura. 

§ 1 o A contagem dos dias de ausência, 
para efeito da lavratura do termo de deser
ção, iniciar-se-á a zero hora do dia seguin
te àquele em que for verificada a falta in
justificada do militar. 

§ 2° No caso de deserçao especial, pre
vista no art. 190 do Código Penal Militar, 
a lavratura do termo será, também, imediata. 

Art. 452 O termo de deserção tem o ca
ráter de instruçao provisória e destina-se 
a fornecer os elementos necessários à pro
p:>situra da açao penal, sujeitando, desde 
logo, o desertor à prisão~ 

Retardamento 
do processo --

Lavratura do 
termo de de
serção e sua 
publicação em 
boletim 

Remessa do 
termo de de
serção e docu
mentos à audi
toria 

Autuação e vis
ta ao Ministt\
río PGblico 

Apresentaçlio 
ou captura do 
desertor. Sor
teia do conse
lho 

Rito Proces
sual 

Art. 453. o desertor que nao for julga
do dentro de sessema dias, a contar do dia 
de sua apresenlaÇão voluntária ou captu
ra, será posto em liberdade, salvo se esti
ver dado causa ao retardamento do processo. 

Art. 454. Transcorrido O- prazo para 
consumar-se o crime de deserção, o coman
dante da unidade, ou autoridade correspon
dente, ou ainda a autoridade superior, fa
rá lavrar o termo de deserção circunstan
ciadamente, inclusive corri a qualificação 
de desertor, assinando-o com duas testemu
nhas idôneas, publicando-se, em boletim 
ou documento equivalente, o termo de de
serçao, acompanhado da parte dC ausêDCia. 

§ 1 o O oficial desertor será agregado, 
permanecendo ·nessa· situaçao ao apresen
tar-se ou ao ser capturado, até decisão tran
sitada em julgado. 

§ '2f' Feita a publicação, a autoridade 
militar remeterá, em seguida, o termo de 
deserção à auditoria competente, juntamen
te com a parte de ausência, o inventário 
do material permanente da Fazenda Nacio
nal e as cópias do boletim ou documento 
equivalente e dos assentamentos do desertor. 

§ 3° Recebido o termo de deserção e 
demais peças, o juiz-auditor mandara--autuá~ 
los e dar vista do processo, por cinco dias, 
ao procurador, podendo este requerer o 
arquivamento, ou _o que for de direito, ou 
oferecer denúncia, se nenhuma formalida
de tiver sido omitida, O!J após o cumprimen
~fo das ~diligências requeridas. 

§ 4° ~~ebida a_ denúncia, o juiz-audi
tor determinará seja aguardada a captura 
ou apresentação voluntária do desertor. 

Art. 455. Apresentado-se ou sendo cap
turado o desertor, a autoridade militar fa
rá a comunicaçao ao juiz-auditor, com in
formação sobre a data e o lugar onde o 
mesmo se apresentou ou foi capturado, 
além de quaisquer outras circunstâncias 
concernentes ao fato. Em seguida, procede
rá o juiz-auditor ao sorteio e à convocação 
do Conselho Especial de Justiça, expedin
do o mandado de citação do acusado, pa
ra ser processado e julgado. Nesse manda
do, será transcrita a denúncia. 

§ 1 o Reunido o Conselho Especial de 
Justiça, presentes o procurador, o defensor 
e o acusado, o presidente ordenará a leitu
ra da denúncia, seguindo-se o interrogató
rio do acusado, ouvindo...ge, na ocasião, as 
testemunhas arroladas pelo Ministério Pú
blico. A defesa poderá oferecer prova doeu
_rnental e requerer a inquirição de testemo-
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Julgamento 

InventArio dos 
bens deixados 
ou extravia os 
pelo ausente 

Parte de deser
ção 

Lavratura do 
termo de de
serção 

Exclusllo do 
serviço ativo, 
agregaçllo e re
messa à audito
ria 

Vistas ao Ml
nlstêrío Ptíbli
co Militar 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçao II) Terça-feira 4 Z769 

nhas, até o número de tfês, que sCra.o arro~ 
lactas dentro do prazo de três dias e ouvi~ 
das dentro do prazo de cinco dias, prorro~ 
gávei atê o dobro pelo conselho, ouvido o 
Ministério Público. 

§ 2° Findo o interrogatório, e se nada 
for requerido, ou determinado ou finda a 
ínquíríçiãb dãs teSteirriunluis arroladas pelas 
partes e realizadas as diligências ordena
das, o presidente do conselho dará a pala
vra às partes, para a sustentação oral, pe
lo prazo máximo de lrinta minutos, poden
do haver réplica e trêplica por tempo nao 
excedente a quinze minutos, para cada 
uma delas, passando o conselho ao julga
mento, observando-se o rito prescrito nes
te código. 

Art. 456. Vinte e quatro horas depois 
de iniciada a contagem dos dias de ausên· 
cia de uma praça, o comandante da respec
tiva subunidDade, ou autoridade competen
te, encaminhará parte de ausência ao CO· 
mandante ou chefe da respectiva organiza
ção, que mandará inventariar o- iilateriãT 
permanente da Fazenda Nacional, deixa
do ou extraviado pelo ausente! com a assis
tência de duas testemunhas idOneas. 

§ 1 o Quando a -ausência se verificar em 
subunidade isolada ou em destacãrriento, 
o respectivo comandante, oficial ou não, 
providenciará o inventário, assinando-o 
com duas testemunhas tdOneas. 

§ Z? Decorrido o prazo para se configuc 
rar a deserção, o comandante da subunida
de, ou autoridade correspondente, encami
nhará ao comandante. ou chefe competen
te, uma parte acompanhada do inventário. 

§ 3° Recebida a parte de que trata o 
parágrafo anterior, fará o comandante, ou 
autoridade correspondente, lavrar o ter
mo de deserção, onde se mencionarão ro
das as circunstâncias do fato. Esse termo 
poderá ser lavrado por uma praça, espe
cial ou graduada, e será assinado pelo co
mandante e por duas testemunhas idOneas, 
de preferência oficiais. 

§ 4° Consumada a deserçao de praça 
especial ou praça sem estabilidade, será ela 
imediatamente excluída do serviço ativo. 
Se praça estável, será agregada, fazendo
se, em ambos os casos, publicação em bole
tim ou documento equivalente, do termo 
de deserção e remetendo-se, em seguida, 
os autos à auditoria cOmpetente. 

. Art. 457. Recebidos do comandante da 
unidade, ou tla autoridade competente, o 
termo de deserçllo e a cópia do boletim, 
ou documento equivalente que o publicou, 
acompanhados dos demais atas lavrados e 

Inspeção de sa
tíde para fins 
de reclusão 

Incapacidade 
para serviço 
ativo 

dos assentamentos, õ juiz-ãuditor manda
rá autuá-los e dar vista do processo, por 

- cinco dias, ao-procurador, que requererá 
o que for de direito, aguardando-se a captu
ra ou apresentação voluntária do desertor, 
se nenhuma formalidade tiver sido omiti
da, ou após o cumprimento das diligências 
requeridas. 

§ 1 o O desertor sem estabilidade que 
se apresentar ou for capturado deverá ser 
submetido à inspeçllo de saúde e, quando 
julgado apto para o serviço militar, será 
reincluído. 

§ Z? A ata de inspeçâo de satíde será re
metida, com urgêncfa, à auditoria a que ti
verem sido distribufdos os autos, para que, 
em caso de incapacidade definitiva, seja o 
desertor sem estabilidade isento da reinclu

- --- - são e do processo, sendo os autos arquiva-

Notfcla de rein
elusao ou re
versao.Dentín
cia 

Citação, inter
rogatOrio e in
quirição de tes
temunha 

Julgamento 

dos, após o pronunciamento do represen
tante do Ministério Público Militar. 

§ 3° Reinclufda que seja a praça espe
cial sem estabilidade ou a praça sem esta· 
bilidade, ou procedida à revei'são da pra
ça estável, o comandante da unidade provi
denciará, com urgência~ sob pena de res
ponsabilidade, a remessa à auditoria de có
pia do ato de remclusa.o ou do ato de re
versão. O juiz-auditor determinará sua jun
tada aos autos e deles dará vista, por cin
co dias, ao procurador, que requererá o 
arquivamento, ou o que for de direito, ou 
oferecerá denúncia, se nenhuma fOtmãlída
de tiver sido omitida, ou após o cumprimen
to das diligências requeridas" 

§ 4° Recebida a denúncia, determinará 
o juiz-auditor a citação do acusado, reali
zando-se em dia e hora, prevíamente, desig
nados, perante o Conselho Permanente 
de Justiça, o interrogatório do acusado, ou
vindo-se, na ocasião, as testemunhas arrola~ 
das pelo Ministério Público. A defesa po
derá oferecer prova documental e reque
rer a inquirição de wstemunhas, até o nú
mero de três, que serao arroladas dentro 
do prazo de três dias e ouvidas dentro de 
cmco dias, prorrogáveis até o dobro pelo 
Conselho, ouvido o Ministério Público. 

§5° Feita a leitura do processo, o presi~ 
dente do Conselho dará a palavra às par
tes, para sustentação oral, pelo prazo mâxi
mo de trinta minutos, podendo haver répli
ca e trêplica por tempo nao excedente a 
quinze minutos, para cada uma delas; pas
sando o conselho ao julgamento, observan
do-se o rito prescrito neste código. 



Z770 Terça-feira 4 DIÁRIO DO t'AlNGRf' . .SSO NACIONAL (Seçl!o II) Junho de 1991 

Comunicação 
de sentença 
condenatória 

Sentença abso
lutória. Alvará 
de soltura 

Lavratura de 
termo de in~ 
submissão 

Efeitos do ter
mo de insnb· 
missao 

Remessa do 
termo de in
submissao e 
documentos ll 
auditoria 

Menagem e 
inspeçl!o de sa
Qde 

Incapacidade 
para o serviço 
militar 

§ 6° Em caso de condenaçao do aCusa
do, o juiz-auditor fará expedir, imediata
mente, a devida comunicação à autorida
de competente, para os devidos fins e efei
tos legais. 

§ 7° Sendo absolvido o acusado, ou se 
este já tiver cumprido a pena imposta na 
sentença, o juiz..auditor providenciará, sem 
demora, para que seja posto em liberdade, 
mediante alvará de soltura, se por outro 
rmtivo não estiver preso. 

Art. 463. Consumado o crime de insub· 
missão, o comandante, ou autoridade cor
respondente, da unidade para que fora de
signado o insubmisso, fará lavrar o termo 
de insubmíssão, ctrcunstanciad8mente, com 
indicação ·cte nome, filiação,- naturalidade 
e classe a quoe pertencer o insubmisso e 
a data em que este deveria apresentar-se, 
sendo o termo assinado pelo referido co
mandante, ou autoridade correspondente, 
e por duas testemunhas idóneas, podendo 
ser impresso ou datilografado. 

§ 1° O termo, juntamente--com cis de
mais documentos relativos àA insubimiça.o, 
tem o caráter de instrução provisória, des
tina...se a fornecer os elementos necessários 
à propositura da açao penal e é: o instru
mento legal autorizador da captura do in
submisso, para efeito da incorporação. 

§ 2° O comandante ou autoriãade com
petente que tiver lavrado o termo de insub
missão remetê-lo-áh auditoria, acompanha
do de cópia autêntica do documento hábil 
que comprove o conhecimento pelo insub
misso da data e local de sua apresentaçao, 
e demais documentos. 

§ 3° Recebido o termo de insubmíssáo 
e os documentos que o acompanham, o 
juiz-auditor determinará sua autuação e 
dará vista do processo, por cinco dias, ao 
procurador, que requererá o que for de 
direito, aguardando--se a captura ou apre
sentação voluntária do insubmisso, se -ne
nhuma formalidade tiver sido omitida ou 
após cumprimento das diligências requeridas. 

Art. 464. o insubmisso que se apresen
tar ou for capturado terá o direito ao quar
tel por menagem e será submetido a inspe-
çao de saúde. Se incapaz, ficará isento do 
processo e da inclusaa. 

§ 1 o A ata de inspeçl!o de saúde será, 
pelo comandante da unidade, ou autorida
de compett!nte, remetida, com urgência, à 
auditoria a que tiverem sido distribuidos 
os amos, para que, em caso de incapacida
de para o serviço militar, sejam arquiva-

Inclusão de in
submisso 

liberdade de 
insubmisso 

Equiparação 
ao processo 
de deserçao 

dos, após pronunciar -&e o Ministério Públi
co Militar. 

§ 2° Inclufdo o insubmisso, o comandan
te da unidade, ou autoridade corresponden
te, providenciará, com urgência, a remes
sa à auditoria de cópia do ato de inclusão. 
O juiz-auditor determinará sua juntada aos 
autos e deles dará vista, por cinco dias, 
ao procurador, que poderá requerer o ar~ 
quivamento, ou o que for de direito, ou 
Õferecer deníincia, se nenhuma formalida· 
de tiver sido omitida ou após o cumprimen
to das diligencias requeridas. 

§ 3° o insubmisso que nao for julgado 
no prazo de sessenta dias, a contar do dia 
de sua apresenta-ção voluntária ou captu· 
ra, sem que para isso tenha dado causa, se
rá posto em liberdade. 

Art. 465.Aplica-&e ao processo de insub
miSsãO, para sua instrução e julgamento, 
o disposto para o processo de deserçao, 
previsto nos §§ 4°, 5°, 6° e 7° do 8rt. 457 
deste c6digo." 

Art. 2" O Capítulo III; do Titulo II, do Livro II, do Decre
to-Lei n° 1.002, de 21 de outubro de 1969- C6digo de Pro
cesso Penal Militar, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Do Processo de Deserçao de Praça com ou sem graduaçao ~ 
e de Praça Especial". 

Art. 3" A alfnea b do art. 13 do Decreto-Lei no 1.003, de 
21 de outubro de 1969- Lei da Organizaçao Judiciária Míti· _ 
tar, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13 ····················-·--····························-·-4--····-···· 
b) Conselho Permanente de Justiça, para processar 

e julgar os insubmissos e os acusados que não sejam 
oficiais, exceto o disposto no art. 40, inciso IX, alfneas 
b e c deste decreto-lei;11 

Art. 4° Esta tei entra em vigor na data qe sua publicaçl!o. 

Art. 5° Ficam revogados os arts. 458, 459, o Capítulo N -
do Titulo II, do livro II e seus arts. 460, 461 e 462, do Decre
to-Lei n° 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Pro
cesso Penal Militar, e alfnea c e o§ 3° do art. 13, o art. 17, 
o parágrafo único do art. 43, o parágrafo único do art. 44 e 
allilea g do art. 68, do Decreto-Lei n° 1.003, de 21 de outu
bro de 1969- Lei da Onanj7.acllo Judiciária Militar. 

MENSAGEM N° 82, DE 1991 

Excelentfssimos senhores membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 61 da Constituiçl!o Federal, tenho 

a honra de submeter ll elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de exposiçao de motivos do Senhor 
Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que 
"Altera disposições do C6digo de Processo Penal Militar e 
da Lei da Organizaçao Judiciária Militar". 

Brasfiia, 1° de março de 1991.- Fernando Collor. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EM/SEFAL N" 00078, DE 
21 DE FEVEREIRO DE 1991 DO SENHOR MINIS
TRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. 

Excelentfssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que 11Altera disposi
çoes do Código de Processo Penal Militar e da Lei de Orga-
nização Judiciária Militarn. . 

2. A medida legislativa ora proposta consubstanCia suges
tões oferecidas pelo ilustre Ministro~Presidentc do Supe~ior 
Tribunal Militar, encaminhadas a esta Pasta, tendo en:! VIsta 
decisão unânime do Calenda Supremo Tribunal Federal que, 
no julgamento do Habeas Corpus n° 67.931-5-RS, em sessão 
de 18 de abril de 1990 considerou revogados, em face do dis
posto no art. 129 da c'onstituiça.o de 1988, as normas ~nterio
res que admitiam se desencadeasse a ação penal púb!Ica sem 
a participação do Ministério Público, na forma da le1. 

3. As ~alteraçoes almejadas objetivam, pois, a adaptação 
da Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1%9 (Código de Proces
so Penal Militar), à exigência de exclusividade do Ministério 
Público para a iniciativa da a~o pe~al púbhca, e~tabelecJda 
pela COnstituiçao Federal em seu artigo 12~, I. Ass_Im, os pr~
cessos relativos aos crimes de deserção e msubllllssão (arti
gos 183 a 194 do Código Penal Militar), passarao a ter a de
núncia como peça vestibular, ao invés do rito atualmente pres
crito, ensejando alteraçoes nos artigos 451, 452, 453, 454, 455, 
456 457 463, 464, 465, do Decreto-Lei no 1.002, de 21 de 
out~bro de 1969 (Código de Processo Penal Militar). Por sua 
vez, no mesmo Código, considera-:se oponuna a SUpressão 
do Capftulo IV, do Titulo li, do Ltvro II - Do Processo de 
Deserção de Praça, com ou sem graduação, e de Praça Espe
cial na Marinha e na Aeronáutica - e de seus artigos 460, 
461' e 462, uma vez que ~na o haverá mais necessidade dessa 
destinação atualmente estabelecida. 

4. Propõe-se, ainda, que os processos de deserção de pra
ças e de insubmissos passem a ser julgados pelos Conselh?s 
Permanentes de Justiça, extinguindo-se, em conseqüênm~ 
os Conselhos de Justiça nos corpos, formaçoes e estabelect
mentos previstos no Decreto-Lei no 1.003, de 21 de outubro 
de 1%9 (Lei da Organização Judiciária Militar). 

5.-Por todo o exposto, creio, Senhor Presidente, que o pro
jeto de lei ora submetido ao alto descortino de Vossa Exce
-lência, se aprovado, contribuirá para o aperfeiçoamento dos 
·diplomas legais acima mencionados. ~. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Exce_U~~cta protes_tos 
de profundo respeito.-Jarbas Passarinho, Mmtstro daJusttça. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N° 1.002, DE 21 DE OUTUBRO DE !969 
Código de Processo Penal Militar 

UVROII 
Dos Processos em Espécie 

----·················--···-·-···-·-··-·--·--·--
TíTIJLO II 

Dos Processos Especiais 
CAPiTuLO I 

Da Deserção em Geral 

Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos pre
vistos na lei penal militar, o conlandante ou autoridade cor
respondente, ou ainda a autoridade superior, fará lavrar, sem 

demora, o respectivo termo, que pÔderá ser impresso ou da
tilografado, sendo por ele assinado e por duas testemunhas, 
além do militar incumbido da lavratura. 

~ ~rág~afo único. No caso previsto no. art. 190 do Código 
Penal Militar, a Iavratura do termo será 1mediata. 

Art. 452.~ o termo de deserção, juntamente com a parte 
de ausência1 equivalerá à instruçao criminal, sujeitando o de
sertor à prisao. 

Art. 453. o desertor que nao for julgado dentro de sessen
ta dias será posto em liberdade, Salvo s·e tiver dado causa ao 
retardamento do processo. 

CAPÍ"IULOII 
Do Processo de Deserçao de Oficial 

Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime 
de deserção, o comandante, ou autoridade correspondente, 
ou ainda autoridade superior, fará lavrar o termo de deser
ção circunstanciadamente, inclusive com a qualificaçao do 
desertor, assinando-o com duas testemunhas, fazendo-se nos 
livros respectivos os devidos assentamentos e publicando-se, 
em boletim ou documento equivalente, o termo de deserçao, 
acompanhado da parte de ausência. 

§ 1 o Feita a publicação, a autoridade militar remeterá 
em seguida o termo de deserçao à auditoria respectiva, junta
mente com a parte de ausência, a cópia do boletim ou docu
mento equivalente e o extra to da fé de ofício do desertor. 

§ 2° Recebidos o termoo de deserção e demais peças, o 
auditor mandará autuã-los e dar vista do processo, por cin
co dias, a procurador, que o examinará sob o aspecto formal, 
podendo requerer o que for de direito, sendo o processo. 
mandado arquivar por despacho do auditor, se nenhuma for
malidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das dili
gencias requendas. 

Art. 455. Apresentando-se ou sentlo capturado o desertor, 
a autoridade militar fará a comunicação ao- a·uditor, com a 
informaçao sobre a data e o lugar onde o mesmo se apresen
tou ou foi capturado, além de quaisquer outras circunstAn
cias concernentes ao fato crimínoso. Em seguida, proce~erá 
o auditor ao sorteio e à convocação do Conselho Especial 
de Justiça, expedindo o mandado de citação do acusado, pa
ra ser processado e julgado. Nesse mandado será transcrito 
o termo de deserção. 

§ 1 o Reunido o Conselho Especial de Justiça, presentes 
o procurador, o defensor e o acusado, o presidente ordena
rã a leitura do termo de deserção, seguindo-se o interrogató
rio do acusado, que-poderá oferecer documentos de defesa 
e requerer, no ato, a inquirição de testemunhas, até o níime
ro de três, que serão arroladas dentro do prazo de tres dias 
e ouvidas, independentemente de notificação, dentro de ig~l 
prazo, que o conselho poderá prorrogar até o dobro, OUVI
do o Ministério Público. 

§ 2° Findo o interrogatório e se nada for requerido ou 
determinado, ou finda a inquírição das- testemunhas e realiza
das as diligências ordenadas, o conselho passará ao julgamen
to, observando-se o rito prescrito neste cóc:ligo. 

CAPITULO III 
Do Processo de Deserção de Praça 
com ou sem graduaçllo, e de Praça 

Especial, no Exército 

Art. 456. Vinte e quatro horas depois de verificada a au
. sencia de uma praça, o comandante da respectiva subunida-
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de ou autoridade correspondente apresentará parte circuns-
tanciada ao comandante ou chefe da respectiva organização, 
que mandará inventariar os bens deixados ou extraviados pe
lo ausente, com a assistência de duas testemunhas, sendo 
uma, obrigatoriamente, oficial. 

§ 1° Quando a ausência se verificar em subunidade isola
da ou em destacamento, o respectivo comandante, oficial, 
ou não, providenciará o inventário, assinando-o com duas tes
temunhas idOneas. 

§ zo No tempo compreendido entre a formalizaçao da au
sência e a consumação da deserção, o comandante da subuni
dade ou seu correspondente, em se tratando de estabeleci
mento militar, determinará, compulsoriamente, as necessá
rias diligências para a localização e retorno do ausente à sua 
unidade, mesmo sob prisao, se assim o exigirem as circunstancias. 

§ 3° Decorrido o prazo marcado em lei para se configu~ 
rar a deserção, o comandante da subunidade ou autoridade 
correspondente enviará ao comandante, ou chefe competen~ 
te, uma parte acompanhada do inventário, de que ficará có
pia autêntica. 

§ 4° Recebida a parte, fará o comandante, ou autoridade 
correspondente, lavrar o termo de deserçao, onde se mencio
narão todas as circunstâncias do fato. Este termo poderá ser 
lavrado por uma praça, especial ou graduada, e será assina
do pelo comandante e por duas testemunhas, de preferência 
oficiais. 

§5° Comprovada a deserção de cadete, sargento, gradua
do ou soldado, será ele imediatamente exclufdo do serviço 
ativo, fazendo--se, nos livros respectivos, os devidos assenta
mentos e publicando-se, em boletim, o termo de deserção. 

Art. 457. O comandante âo corpo ou autoridadé compe
tente, que tiver lavrado o termo de deserção, far-lo-á arqui
var, acompanhado de cópia do boletim e de um extra to dos 
assentamentos, contendo as datas de nascimento, praça, enga
jamento, promoção, ausência e alterações que possam influir 
no julgamento. 

§ 1° O desertor que se apresentar ou for captUrado deve 
ser submetido a inspeçao de saúde e, se julgado incapaz, defi
nitivamente, fica isento do processo e da reinclusâo. 

§ 2° A ata de inspeção de saúde e os papéis relativos à 
deserção serão remetidos ao Conselho de Justiça da unida
de, ou estabelecimento, com urgência, para que seja determi
nado o arquivamento do processo e feitas as comunicações, 
para os fins de direito. 

§ go Reinclufdo que seja o cadet!!, sargento, graduado ou 
soldado, desertor, o comandante da unidade ou estabeleci
mento, providenciará, com urgência, sob pena de responsabi
lidade, a remessa ao respectivo conselho de Justiça dos pa
péis e mais documentos relativos li deserção. 

§ 4° Se nesse Conselho funcionar, como juiz, oficial que 
tenha dado a parte acusatória ou assinado o respectivo ter
mo de deserção ou de inventári~ será ele substitufdo no pro
cesso em que se achar impedido. 

§ 5° Recebidos os documentos comprobatórios da deser
ção, o presidente do conselho far-los-á autuar pelo escrivão, 
e, verificando, pelo extrato de assentamentos, ~!J> acusado 
menor de vinte e um anos, nomear-lhe-A curador, que será 

· um oficial da mesma unidade. O curador prestará o compro
misso, qu constará dos autos, de bem defender o acusado. 

§ 6° Se o acusado for maior de vinte e um anos e nao ti
ver advogado, a oficial da unidade designada pelo presiden
te do conselho se incumbirâ de sua defesa. Não pode ser de-

signado para este fim ofiCial que tiver dado a parte ou assina
do o termo de deserçao ou d_e inventário. 

§ 7° Se houver testemunhas de defesa indicadas peta acu
sado, o presidente designará dia para serem ouvidas perante 
o conselho, presentes o acusado e seu advogado ou curador. 
Se as testemunhas de defesa deixarem de ser, com justa cau
sa, apresentadas pelo acusado, no dia designado para a ses
sa.o. poderá o conselho marcar nova ses:~ao, para aquele fim. 
ou determinar, desde logo, que prossigam os demais termos 
do processo, mandando os autos com vista ao advogado ou 
curador. Não se expedirá precatória para inquiriçao de teste
munha de defesa. 

§ 8" O curador ou advogado do acusado terâ vista dos au
tos para examinar suas peças e apresentar, dentro do prazo 
de três dias, as razoes de defesa. 

§ 90 Voltando os autos ao presidente, designará este dia 
e hora para o julgamento. 

§ 10. Reunido o conselho, será o acusado interrogado, 
em presença do seu advogado, ou curador se for menor. assi
nando com o advogado ou curador, após os jufzes, o auto 
de interrogatório, lavrado pelo escrivão.. 

§ 11. Em seguida, feita a leitura do processo pelo escriVao, 
o presidente do conselho dará a palavra ao advogado ou cu
rador do acusado, para que dentro do prazo máximo de trin~ 
ta minutos, apresente defesa oral, passando o conselho a fun
cionar, desde logo, em sessão secretao. 

§ 12. Terminado o julgamento, se o acusado for condena
do, o presidente do conselho fará expedir imediatamente a 
devida comunicaçao à autoridade competente; e, se for absol
vido ou já tiver cumprido o_ tempo de prisão que na senten
ça lhe houver sido imposto, providenciará, sem demora, pa
ra que o acusado seja, mediante alvará de soltura, posto em 
liberdade, se por outro motivO não estiver preso. O relator, 
no prazo de quarenta e oito horas, redigirá a sentença, que 
será assinada por todos os jufzes. 

Art. 458. Dentro do prazo previsto na§ 12 do artigo ante
rioi~--apm; a aSsinatura da sentença, far-se-á a remessa dos 
autos à auditoria respectiva. O auditor mandará imediatamen
te intimar o procurador e o adVogado de oficio. se o acusa
do não tiver sido assistido por advogado de sua escolha, pa· 
ra, no prazo -~cinco dia8, oferecerem p"rova documental ou 
wstemunhal, e, no prazo de quarenta e oito horas, interpo
rem os recursos legais. 

Art. 459. Havendo recurso, abrir-se-á vísta, sucessivamen
te, pelo prazo de cinco dias, às partes, para suas alegações. 
Nào havendo recurso, o auditor, dentro daquele prazo, fará 
co~nunicação à autoridade militar competente de ter a senten
ça transitado em julgada. 

CAP!nJLO IV 

Do Processo de deserçao de praça, com 
ou sem graduaçao, e de praça~ especial, 

na Marinha e na Aeronâutica 

Art. 460. Vinte e quatro horas após a verificação da ausên
cia de praça, graduado, sargento, suboficial ou praça espe
cial, o comandante ou autoridade sob cujas ordens servir, 
mandará proceder ao inventário dos bens deixados ou extra
viados pelo ausente, com observância das formalidades pre· 
vistas no art. 456 e do disposto no § 2° do mesmo artigo. 

§ 1° Decorrido o prazo estabelecido para que se consu
me_ a deserção, será enviado ao comandante, ou à autorida-
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de competente, uma parte acompanhada do: _inventário, de 
que ficará cópia autêntica. 

§ 'ZO Recebidos esses documentos, o comandante, ou auto
ridade correspondente, fará lavrar o termo de deserçao, no 
qual se mencionarao todas as circunstâncias do fato. O ter
mo será escrito ou datilografado por um escrevente ou gra
duado, e assinado pelo comandante, ou autoridade que deter
minou a Iavratura, e por duas testemunhas, de preferência 
oficíais. 

§ 3° Comprovada, assim, a deserção, será o desertor excluf
do do serviço ativo, lançando-se, nos respectivos livros, os as
sentamentos necessários, e publicando-se, em boletim ou de
talhe de serviço, o termo de deserçao. 

Art. 461. A autoridade que tiver mandado lavrar o termo 
de deserçao remeter-to-á, em seguida, à auditoria competen
te, acompanhado do inventário, boletim ou detalhe de serviço. 

§ 1° Recebidos esses documentos, mandará o auditor au
tuá-los e abrir vista ao representanle do Ministério Público, 
pelo prazo de cinco dias. -

§ 2° O representante do Ministério Público verificará se 
foram cumpridas as exigências legais. Se algu~as dessa~!. exi
gências ou formalidades tiverem sido omitidas, requererá ao 
auditor providencias para que sejam satisfeitas. Nada tendo 
a requerer, pedirá a citação do acusado, se apresentado ou 
capturado, para se ver processar e julgar, transcrevendo-se 
no mandado o termo de deserção. 

§ 3° Citado o acusado, iniciar..se-á, em dia e hora previa
mente designados, a inquirição das testemunhas de acusação 
e de defesa, se as houver, procedendo-se, em seguida, ao in
terrogatório e julgamento, observadas, no que for aplicável, 
as formalidades estabelecidas neste código. 

Art. 462 Aplicam..ge à Marinha e à Aeronáutica as dispo
siÇOes previstas nos §§ 1°, 2" e 3° do art. 457, sendo feitas, 
porém, ao Conselho de Justiça, competente para o julgamen
to, as remessas referidas nos §§ 2° e 3°. 

CAPITm.O V 

Do Processo de Crime de Insubmissao 

Art. 463. Consumado o crime de insubmissão, o comandan
te ou autoridade correspondente da unidade, ou estabeleci
mento para que fora designado o insubmisso, fará lavrar o 
termo de insubmissao, circunstanciadamente, com indicação 
de nome, filiação, naturalidade e classe a que pertencer o in
submisso e a data em que este deveria apresentar-se, sendo 
o termo assinado pelo referido comandante, ou autoridade 
correspondente, e duas testemunhas, podendo ser _impresso 
ou datilografado. Esse termo equivalerá à instruçao criminal, 
sujeito o insubmisso a captura, para o efeito de incorporação. 

§ 1° O comandante, ou autoridade competente, que tiver 
lavrado o termo de insubmissão, far~lo-á arquivar, acompa
nhado dos demais documentos, relatívos à insubmissão. 

§ 2° Inclufdo o insubmisso, o comandante do corpo ou au
toridade correspondente providenciará, com urgência, a re
messa ao presidente do conselho dos papéis arquivados e 
dos que a bem de sua defesa, o acusado apresentar. 

§ 3° De posse desses documentos, o presidente do conse
lho procederá corno foi estabelecido para os crimes de deser
çao, podendo, entretanto, julgar vários processos na mesma 
sessão. 

Art.. 464. O insubmisso que se apresentar ou for captura~ 
do tem direito ao quartel por mensoagem. Deve ser submeti~ 

do a inspeçao de saúde e, se .. julgado incapaz definitivamen-
te, fica isento do processo e da inclusão. - --

§ 1° A ata de inspeçl!o de saúde e os papéis relativos à in
submissao sao remetidos ao Conselho de Justiça da unidade, 
com urgência, para __ que seja determinado o arquivamento 
do processo e feitas as comunicaÇOes para os fins de direito. 

§ 2° O insubmisso que nao for julgado no prazo máximo 
de sessenta dias; a contar do dia de sua apresentação ou cap
tura, sem que para isso tenha dado causa, será posto em li
berdade e responderá solto ao proceSSO até a sentença final. 

Art. 465. Autuado o processo, observar-se-á, conforme o 
caso, o disposto neste código, com relação aos processos por 
crime de deserçao. 

Parágrafo único. Na Marinha e na Aeronáutica, o proces
so será enviado à auditoria competente, observando-se o dis
posto no art. 461 e seus parágrafos, podendo o Conselho de 
Justiça, na mesma sessão, julgar mais de um processo. 

-·-·--·····-·······-····--·····-······-·····--·----

DECREID-LEIN°1.1l03-DE2!DE-ciUTUBRODE1969 

CAPÍI"ULON 

Da Organizaç4o dos Conselhos de Justiça 

Art. 13. Os Conselhos de Justiça têm as seguintes categorias: 
. ........ ·--·· .. -····-···----.··-···-····-·---··-··-··--··-
c) Conselho de Justiça nos corpos, formações e estabeleci

mentos do Exército, para o julgamento de deserçao de pra' 
ças e de insubmissos. 

§ 3° Os Conselhos de JustiÇa nos corpos, formações eesta
belecimentos serao constitufdos por um capitao, como preSi
dente, e dois oficiais de menor posto, sendo relator o que 
se seguir em posto ao presidente. Servirá de escrivão um sar
gento designado pela autoridade que houver nomeado o coo~ 
se lho. 

Art. 17. Os Conselhos de Justiça nos corpos, formações 
ou estabelecimentos militares funcionarão por um trimestre, 
sendo-lhes submetidos, suce~ivamente, os proce·ssos de deser
çao ou insubmissao, cujos acusados tenham sido capturados 
ou se tenham apresentado. 

§ 1 o Os juiZes, nesses conselhos, serão nomeados segun~ 
do escala previamente organizada pelos respectivos coman
dantes de unidades, formações ou chefes de estabelecimentos. 
Os conselhos funcionarão na unidade, formaçao ou estabele~ 
cimento em que servir o acusado. 

§ 2" Caso nao haja na unidade, formação ou estabeleci
mento oficiais em número suficiente para a constituição do 
conselho, será o desertor ou o insubmisso julgado na unida~ 
de, formação ou estabelecimento mais próximo, em que pu
der ser formado o conselho, a critério do comandante da re~ 
giao. Para esse efeito será o acusado transferido ou manda
do adir a uma daquelas organizaÇOes até ser julgado afinal. 

§ 3° Qualquer dos jufzes, que funcione em conselbo julga
dor de deserçl!o ou de insubmlssao, poderá ser suhstitufdo 
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pela autoridade nomeante, quando o exigirem os interesses 
do serviço militar, e mediante a necessária justificaça?· 

CAPiTULO lV 

Dos Conselhos de Justiça 

Art. 43. Compete· aos Conselhos Espe<:iais e Permanentes 
de Justiça: · 

--·-···········;•·,··~···---.--, -. -, ···---.--:--····----···,···-·~-

Paragrafo ÚÍlico. Compete aos conseihos de corpOS. forma
ções e estabelecimentos militares a instrução criminal e 0 jul
gamento de praças e graduados ou não, e praças especiais, 
conforme o art. 13, letra c, desta lei. 

CAPÍTULO V 

Dos Presidentes dos Conselhos de Justiça 

Art. 44. Compete ao presidente dos Conselhos Especiais 
e Permanentes de Justiça: 

Parágrafo único. São extensivas ao presidente do conselho 
de corpos~ formaçOes e estabelecimentos militares, no que 
couber, as atribuições previstas nos números I a VI deste artigo. 

-·--···-····--·--···--·-·-··~··.t<····---·-.-···-··---· 

CAPiTULO IV 

Das Substituições 

ArL 68. Os ministros, auditores, advogados de offcio e tun~ 
cionãrios dos serviços auxiliares ds Justiça são substituídos 
nas suas licenças, faltas ou impedimentos: 

g) o presidente e os juizes de conselho dos corpos, forma
çOes, ou estabelecimentos militares, por oficial designado pe· 
lo comandante da unidade ou estabelecimento: 

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

(À Comissao de Colfstftuiçeo; Justiça e Cidadania.) 

PARECER 
PARECER N° 131, DE 1991 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final da emenda do Senado ao Proje
to de Decreto Legislativo n° 7, de 1991 (n° ZT0/90, 
na Cftmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final da emen
do do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n° 7, de 
1991 (n° 270/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Cidade de C8breúva 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de C3breúva, Estado de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de junho de 1991. -Aie
mndre Costa, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, Rela
tor - Lavoisier Maia Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N° 131, DE 1991 

Redaçl!O final da emendo do Senado ao Proje
to de Decreto Legislativo no 7, de 1991 (n° 270/90, 
na CAmara dos Deputados. 

EMENDA 
N° 1 

(Correspondente à Emenda n° 1 - CE) 

Dê-se ao art. 1 o do projéio a seguinte t:_e~Çâo: 
11Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Por· 

taria n° 93, de 9 de março de 1990, do Ministro de 
. Estado dss CoinunicaçOes, que outorga permissão 

11 Rádio Cidade de Cabreúva Ltds, para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito _de __ exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
de âmbito local, na cidade de C3breúva, Estado de 
São Paulo." 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1 o Secretãrio. 

É lido o seguinte: 

PROffiTO DE LEI DO SENADO N° 186, DE 1991 

Veda a utllizaçao de tabelas e de códigos co
mo forma de estabeleelmentos de preços de hcns 
ou serviços, e dá outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1° É vedada a utilização pelos. estabelecimentos co

merciais de tabelas de c6digos como forma de afixação de 
preços de bens ou serviços, ou artiffcios similares no lugar 
ds marcação direta dos preços. 

Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput 
deste artigo constituí crime de abuso do poder económico, 

·punido com detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou de 
multa a ser estabelecida pelo Poder Executivo. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
e o Poder Executivo regulamentará esta lei dentro de 60 dias, 
a partir ds data de sua publicaçl!O. 

Ar!. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlficaçl!O 

O presente projeto estabelece necessário instrumento de 
defesa contra prática largamente empregada, via de regra, 
por grandes estabelecimentos comerciais de marcar preços 
de seus produtos expostos à vendo, utilizando tabelas de códigos. 

Trata-se de artifício que permite ao comerciante aumen
tar preço de toda mercadoria, simplesmente alterando a tabe-
la. Tal comportamento, além de dificultar fiscalização dos 
preços, torna possfvel que certos oo-tores econOmicos cstabelc~ 
çam, em prejuízo da coletividade, seus próprios mecanismos 
de realimentaçao inflacionária. 
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Em ra?fio da oportunidade das modificações sugeridas, e 
por se tratar de medida que pode evitar suspeição na relação 
d\! credibilidade entre comerciaJ;~t.e e consumidores, subme
to à apreciação da Congresso Nacional o presente projeta 
de lei, esperando contar com a aprovação de Vossas Excelenclas. 

Sala das Sessoes, 3 de junho de 1991. - Senador Francis
co Rollemberg. 

(À Comissão de Assuntos Econllmicos _ decisSo 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O projeto li
do será publicado e remetido à comissão competente. 

Sabre a mesa, projeta de resolução que será lido pela Sr. 
1 o Secretário. ;- · 

__ _:_51TUAÇ/.o AtHERIOR 

S'.1t!.l!'~'/f.1 :.p::('on;. dr; N!v~l St1perlor 

.léc.rdco Lt>gl!jlatho 
Tti_QVlt.JrOCD L.E!gi~latfVO. 
In~j)Ctor de S~ouranç~ Legislativa 

'Adjunto Lcghlãtivo ' 
N6dico -
rõrcrmclro 
lécn!co .;:r:l Reabilitação 
Ps!c01cgo 
Farmoct•utlc:o 
OdontóiC;go 
[ngP.nhei r o . 
Arqu! ldo 
Técnico em Admlnistraç~o 
Contador 
ts.tothllco· 
As.s!st-t!r;le socJ<l'l ... 
Técni_c_v cm ccununica~ao Social 
Dibl!otec6rio 
Tdcnicc am Legislaçã~ e Orçamento 
:iüciólcr-.c 
Traduto~- ~ Intirpretc 

Assistente legislativo 
A~cnte Administrativo 
Oatilóyrnfo 
Auxiliar de Enfer-magem 
lécnico cm EJctr~lJcs e Telecomuoicaçõcis 
Agente de Tcdt~comunlcações e Eletrlcidade 
Agente de Telecon\Unic,açacs .e Eletrõnica 
Agente (fe Segur-2nça legislativa 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 31, DE_1991 

Altera os Anexos I e II da Resolução no 87, de 
1989 •. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Os Anexos I e II da Resolução n° 87, de 1989, fi. 

cam alterados na forma dos Anexos I e II desta resolução. 
Art. Z? Esta resolução entra em vigor na data de sua pu

blicação. 
Art. 3° Revogam-se as âisposiçoes em contrário. 
Sala das Sessoes, 3 de junho de 1991. - Mauro Benevi

des, Presidente - Carlos Dc'Carll _ Alexandre Costa _ 
Rachid Saldanha Derzi _ Melra Filho. 

SI ltJAr.l\0 P110POZT fi. 

Analista Legislativo 

Têcn!co Leglslativo 

Agente de Trünsoorte Legislativo 
Artífice de e-strutura de Obras e Metalurgia 
Artirlcc _de Hecànica-
Artifice de Elctricidad~ e C~~unicação 
Arlirice dG Carpintaria e Harcenaria 

Assistente de Plenários 

SITUAÇAo AIHERIOR 

.Cargos/Empregos de tl!vel Básico ( 1~ Crau) 

Ãgente de Portaria 
Telefonista 

S!TUAC~O PROPOSTA 

Auxiliar Legislativo 
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• • • • 

.. 

CATEGORIA FUNCIONAL 

Técnico Leglslat;vo 
1aqulgraro Legislativo 
lnsp. de Segurança Legisl. 
Adjunto Legislativo 
Médico -

Enfermeiro 
Técnico em Reabilitação 
Psicólogo 
rarmacéulico 
Odontólogo 
Engenheiro 
Arquiteto . . 
Técnico em Administração 
Contador 
Estatlstico 
Assistente Social 
Téc. em Comunicação Saciai 
Bibliotecário 
lec. em Leg. e Orçamento 
Sociólcgo 
Tradutor e lntérpreqe 

AsSisftiiiteçlePlemidos o • 

Assistente L~gislativo ·-
Agente Administrativo 
Datilógrafo 
Auxiliar de Enfermagem 
léc.emElet. e Telec. 
Agente de lei. e Elet. 
Agente de Tcl. e Eletrônicá 
Agente de Seg. Legislativa 
Agente de Transp. La;Jlslati'-1:> 
Art. Estrut. Obras e t~etalurg. 
Artifice de ~lecânica 
Art. Elet. e Comunicação 
Art. Carp. e Marcenaria 

Agente dii Por.taria 
Telefonista 
Artifices 

/\NEXO i I 

REF PnoHI\o 

NS-25 Ill 
NS-:24) 11 

NS-23 1. 

NS-22 VI 
NS-21 v 
NS-20 IV 
NS-19 UI 
NS-18 II 
NS~17 I 

NS-16 VI 
NS-15 v 
NS-14 IV 
NS-13 III 
NS-12 II 
NS-11 I 

NS~1D IV 
NS- 9 I li 
NS- 8 ll 

NS-1 o 7 I 

NM 31-35 III 
NM 26-30 11 
NM 21-25 I 

NM 16-20 IV 
NM 11-15 iii 
NM 06-10 II 
NM 01-05 I 

NM 31-3.5 "IV 
Nl·l 26-30 _ll.l-
NM 21-25 II 

NM 16-20 I 

NM 11-15 III 

NM 06-10 II 

N'l 01-05 I 

-·· 

ç~nssE •· DENOMIIlA];:liO 

Analista Lcgln~ntivo 
Especial Areas de Espccializaçüo: 

- Processo Legislativo 
- Adnilnlstração 
- Taquigrafia 
- Segun:mça ,. - Médko.codontológ!ca 
·• Contabilidade .. 
- Engenharia 
- Arqui tetura 
- Blblioteconomia 
- Psicologia 
- Assistência Social 
- Estallstica 
- Comunicação Social 

2« - Orçamento Públicn 
- Sociolo~io 
- outras arcas 

3m 

Técnico Legislativo 

Especial Areas de Espccinllzação: 
- Processo Legislativo 
- Transportes -

- Adruinlstraç5o 
- Enferruo.gern 
- Elelrônica 

11 - Telecomunicação 
- Artesanato 
..: Segurança 
- outras áreas 

Jlu>,<iliar Legislativo 

2• Areas de Especialização: 

- Telefonli' 
- ('orlaria 
- Out1·as árcos 

3a 

* Classes: Especial, ~lestre, Cu'ltramestre e Artífice Especializado 
•• Classe "A" - Ar ti r:ce 
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O SR PRESIDENTE (Alexandre Costa) -~O projeto 
que vem de ser lido será publícado, devendo, nos termos do 
art. 235, II, b, do Regimento Interno, aguardar perante a 
Mesa, pelo prazo de cinco sessOes ordinárias, o recebimen
to de emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre C.osta) - A Presiden
cia lembra aos Srs. Senadores que comparecerá ao Senado; 
no dia 5 do corrente, às J4h30min, sua I·:Xcelência o MinistrO 
de Estado da Agricultura e Reforma Agrária, Dr. AntOnio 
Cabrera, atendendo à convocaçao feira através do Requeri
mento n° 143, de 1991. 

De acordo com o disposto no art. 397, letra c, do Regi
mento Interno, nao serão designadas matérias para a Ordem 
do Dia. · . 

As inscriçOes para interpelaçOes ao Senhor MiOistro estão 
abertas na Secretaria-Geral da Mesa, a partir de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre C.osta)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador l.ourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. ret~rnei ontem de Sergipe, para onde 
viajei com o objctivo de participar de uma mesa redonda so
bre atividades da campanha __ nacional contra o tabagismo, 
que na realidade foi um sUCCssó c!m termo.s de interesse do 
público e da imprensa. Sente-se que a campanha obtém a -ca
da dia mais adeptos e simpatizantes. Neste encontro me cha
mou a atençao a predominância de púb!ico jovem, Professo
res e profissionais de saúde, que participaram com entusias
mo dos debates. 

Mas hoje gostaria de falar sobre um outro assunto, tam
bém de interesse da saúde públiea no Pafs. · 

Numa época em que o Governo pronjave·- dt~ssas ria _ 
área da Previdência SoCial, visandO identificar e punir aque
las pessoas e entidades hospitalares que por atividades de frau
de e corrupçao vitimaram a Previdência, e quase a arruina
ram em seu património e recursos; num tempo em que gran
de parte das unidades de atendimento médico, digo hoSpitais_ 
do Pafs, ligados tanto ao sefor pnvado quanto ao setor públi
co, carecem de ampla~) e profundas revisoes quanto ao aten
dimento à população; entre várias instituições que merecem 
o nosso respeito pelo compromisso de efiCiência, qualidade, 
profiSSionalismo e sentido social e humanitário, destaca-se 
como merecedora, também, do nosso aplauso, a Fundação 
das Pioneiras Sociais e o seu Hospital Sarah Kubitschek. 

Sr. Presidente., Srs. Senadores, qualquer cidadão, em espe
cial qualquer pessoa que, como eu, médico, vivido, há anos 
militando nesta área dos problemas e das carências da popu
lação, acompanhando de perto as dificuldades que as pesso
as enfrentam neste campo essencial de atendimento, que se 
procura com o objetivo de cuidar--se e sobreviver-~ enfer~
dades, esse hospital é modelo que orgulha a Medtcma naciO
nal, e o que é mais admirável: opera com excel~nte desempe
nhO no setor público, do qual nao assimilou o ritmo e o ex-
cesso de burocratização. ~~ ~ ~ 

A Constituição de 1988, ao conceituar as fundações, em 
conseqüências as leis complementares- _e -o reg!rile jurídico 
único no serviço público, comprometou o funcionamento do 
Sarah Kubitschek sob a figura jurídica de entidade de direi
to privado, embora subvencionada pelo poder público, a 
quem presta relevantes serviços na área de sua especializa
ção, principalmente em ortopedia e politraumatizados. 

PieocuPacto em manter o seu padrão de funcionamento, 
que poderia ser comprometido pela transformação do Sarah 
Kubitschek em órgao da administraça.o direta, sujeito a per
der a flexibilidade de que vem desfrutando para gerir sua ad~ 
rriinistraça.o e, principalmente, o relacionamento com entida
des congêneres de outros países, na captação e intercâmbio 
de meios e conhecimentos cientfficos, o Conselho Consulti
vo da Fundação Pioneira~ S(x:iais, vísandci [>reservar o mode
lo do llospilal Sarah Kubuschck. aprovou, em reuniao da úl
tima terça-fçira, um amcprojctu de lt•i C'laborado pelo Minis
tro Carlol-1 -"tila l" JX."lo cn1flo Sl"l'rctúrio João S<mtana, hoje 
Minisfro da lnfra-hstrutura, que transtorma a Fundação cm 
uma Organização denominada A:;sociaçao das Pioneira.• So
ciais, com atribuiçOes estatutárias de poder firmar contrato 
de pr~tação de serviços ao setor público, nos moldes de ou
tras entidades existentes em pafses como a França, por exem
plo, para continuar forn~endo medicina gratuila e de alto 
níVel a nossa população. 

Durante a elaboração do projeto foram mantidos entendi
mentos com o Mini.~tério da Saúde e a SCcretaria de Admi· 
nistraça.o para aC)segurar, em _sua form!flizaçáo jurfdica, a via
bihdadc de fírmar contratos de gestão com o Governo. 

Aprovado o anteprOJero pelo conselho, membros do refe~ 
rido colegiado, em companhia do Diretor do Hospital, Dr. 
Alofsio Campos da Paz e do Ministro da Saúde, Alceni Guer
ra, levaram ao Senhor Presidente da República a referida 
proposta de norma legal, que deverá. nos próximos dias ser 
encaminhada por mensagem presidencial ao Congresso Nacio
nal. 

Devo ressaltar que o Senhor Presidente Fernando DCol
lor demonstrou entusiasmo pela idéia, que se coaduna com 
os objetivos do Governo de promover o desempenho e efici
ência com reduç'a:o de custos e com economia, pois a futura 
associçao continuará a ser prestadora de serviço público, sem 
fins lucrativos, salvando--se, desta forma,· a atual Fundação 
-das PiOneiras Sociais de uma tutela indesejável devido à am
bigtlidade que poderia transparecer da Constituição, princi
palmente em seu desdobramento em legislação complemen
tar, na conceituação de fundaçao pública e fundação manti
da pelo poder público. 

A_ fundação, caso aprovada a nova lei, continuará a ser 
uma entidade de direito_ privado e, por contrato de gestão 
com o Governo, através do Ministério da Saúde, prestadora 
de serviço público. ~ 

Desta forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Hospital 
Sarah Kubitscbek e seus congêneres, em Belo Horizonte ~ 
Rio de Janeiro, terão assegurado o seu modelo de funciona
mento, sua autonomia administrativa, a competitividade pro
fissional de seu corpo técnico, com a conseqüente flexibilida
de na contratação de serviços, sem deixar de fazer parte inte-
grante do Sistema Único de Saúde. · 

Para maior satisfação, durante minha estada em Sergipe, 
li um artigo na impre~sa que me chamou a atenção, pois sen~ -
ti que este percebeu e aplaudiu nao só a idéia, mas reiterou 
o seu entusiasmo pela instituição a que hoje me refiro: a Fun-
dação das Pioneiras Sociais e o hospital. · 

Chamo a atençao do Senado para o destaque especial que 
o Jornal O Globo, edição de 31 de mala último, estampou 
em seu editorial intitulado: "J:.i.xcelência a preservar11

• Nesse 
editorial, Sr. Presidente, é: comentado, em profundidade, com 
análise retrospectiva e implicações futuras, a situação das Pio
neiras Sociais e a tradição acumulada pelo Hospital Sarah 
Kubitschek, em BrasRia, que teni beneficiado tambêm os pu-
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tros dois hospitass da FuÍldação, em Belo Horizonte e Rio 
de Janeiro. 

,Vêem-se· nesse editorial de O Globo, as seguintesafirmaçoes: 

"A situação original permitiu a polftica de pes
soal adequada à finalidade com que fora concebi
do o Sarah Kubitschek: firmar__.. como instituição 
médico-hospitalar exemplar, atendendo simultanea
mente a rigorosos padrões técnicos e à necessidade 
de se abrir a todos indiscriminadamente, com a pres
tação gratuita de serviços. 

"Enquamo ela durou, com efeito, pOde-se sus
tentar a exigência de alta qualificação para a admis
são do corpo de profissionais; pode-se garantir a 
dedicação exclusiva e em tempo integral, mediante 
o incentivo da remuneração pelos valores do merca
do; pode-se, enfim, consolidar a praxe e a filosofia 
administrativa de pautar a ascenção funcional exclu
sivamente em funça.o de competência e desempenho 
comprovados". 

F., finalmente, conclui: 

"É mais que uma saída engenho.~, do ponto 
de vista formal. ú sobretudo a instância de salvaça.u 
de uma das poucas instituições governamentai~, no 
campo da saúde, a escaparem da qua.~ inexorável 
deteorizaçAo dos 61tirnos tempos. Instância de salva
ção que poderá evoluir para um projeto piloto da 
recuperação de padroes nos seviços públicos de sa
úde em geral." 

Finalmente, Sr. Presidente, pedindo a transcriçao, com o 
meu pronunciamento, do artigo citado, e, na condição, tam
bêm, de membro do C'.onselho da Fundação, quero agradecer 
ao jornal O Globo, na pessoa do seu Diretor, Dr. Roberto 
Marinho, pelo espaço aberto em seu editorial, lido por mi
lhoes de leitores no Pa''· para diwlgar, explicar e enaltecer 
os trabalhos e a tradição de bem-servir do Hospital Sarah 
Kubistchek, um exemplo de eficiência e seriedade a ser se
guido no Pafs. 

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

DOCUMF.NTO A Olffl Sf! RF.FF.Rf! O SE
NHOR LOURJVAI. UAPÜS"J"A /!M SI:!U DISCUR
SO: 

O GLOBO 
EXCELtNCIA A PRESERVAR 

O CONGRESSO Nacional estll para receber um projeto 
que combina a preservaça.o de um reconhecido centro de ex
celência técnico-cielltffica na área médica com a continuaça.o 
do serviço social que vem prestando há décadas. Trata-se 
do projeto que pretende reformar a Fundação· das Pionerias 
Sociais, responsável por essa tradiçllo acumulada pelo Hospi
tal Sarah Kubistchek, em BrasQia, tradiçao que tem beneficia-· 
do outros dois hospitais da Fundaç&o, em Belo Horizonte e 
Salvador. 

A necessidade desse projeto deriva da.• inovações introdu
zidas pela Constituição de 1988, na conceituação das funda
çOes; e da legislação complementar que estabeleceu o regi
me jurídico llnico .no serviço público. Até ent&o, com efeito, 
a Fundaçao das Pioneiras Sociais se mantivera com a figura 
jurídica de entidade privada, embora sustentada pelo poder 
p6blico, figura ora ameaçada de extinção. 

A situaçao original permlliu a política de pesscal adequa
da à finalidade çom que fora concebidO o Sarah Kubistechek" 
firmar-se como instituiçao médico~hospitalar exemplar, aten
dendo simultaneamente a rigorosos padrões têcnicos e à ne
cessidade de se abrir a todos indiscnminadamente, coma pres
tação gratuita de seus serviços. 

Enquanto ela durou, com efeito, pode-.'l)ne sustentar a exi
gencia de alta qualificaçao para a admissão no corpo de pro
fissionais; pôde-se garantir a de<.hcação exclusiva e em tem
po integral, mediante o incenttvo da remuneração pelos valo· 
res do mercado; pOde-se, enfim, consolidar a praxe e a filoso~ 
fia administrativa de pautar a ascensao funcional exclusiva
mente em função de competência e desempenho comprovados. 

Esse padrão administrativo será de díffcit manutençao com 
a classificação como fundação pública, da Fundação das Pi
oeiras Sociais; e com a inclusão do pessoal contratado pelo 
Hospital Sarah Kubitschek no regime jurídico único dos ser
vidores públicos. Isso proue a administração dos três hispi~ 
tais não terá mats a mesma autonomia de antes; e porque 
se substituirá a sadia competição enter os profissionais pelas 
distorções chamadas de isonomia e pelo comprometimento 
com o vezo do corporativismo, ambos notoriamente enraiza
dos em nosso serviço püblico. 

A safda encontrada pelo projeto para assegurar o regime 
de entidade privada na administração desses hospitais foi re
criar a Fundação sob a figura de Organização das Pioneiras 
Sociaís; em condições, assim, de firmar com o poder públi
co fornecedor dos recursos um contra[O de gestão. A nova 
figura acautela comra os percalços detxados pela Constítui
ça.o, que não soube distinguir adequadamente entre fundação 
pública e fundação instituída e mantida pelo poder público, 
ambigüidade que podena arrastar a Fundaçao das Pioneiras 
Sociais a uma tutela de todo indesejável. _Ao me_smo tempo, 
apresenta um modelo de serviço social autónomo, ao qual a 
lei permite maior flexibilidade na contrataçao de serviços e 
nos processos de licita~"ào, m~-;mo quando imcgrantc do Sis-
tema Único <le s .. údc. . 

É p13is que uma safda engenhosa, do ponto de vista for
mal. E sobretudo a instànt'ia de salvac::'íu ele uma das poucas 
instituiçOcs governamentais, no campo da sa11de, a escaparem 
da quase inexorável dcterioraçao dos úllimos tempos. lnstân· 
cia qe salvação que poderá evoluir para um projeto piloto 
da recuperação de padroes nos serviços públicos de saúde 
em geral. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Joao C31mon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo re
gistrar, com o maior prazer, para que conste nos anais do 
Senado Federal, a feliz iniciativa da C.omissllo de Rducaç&o, 
sob a Presidência do Senador Louremberg Nunes Rocha, 
que na última semana iniciou um seminário sob o título 11Edu
caçao, o Desafio do Ano 2JXKl". Esse seminário, que se esten
derá até o próximo dia 12, reunirá as mais importantes auto~ 
ridades da área educacional em nosso Pafs. 

Tive o prazer e o privilégio de ser o primeiro conferencis
ta no dia 29, focalizando o tema, para mim fascinante: "A 
Avaliação Global da Educaçao e seu impacto Político". Parti
ciparam também do primeiro dia de debates os educadores 
Júlio Jacobo, Philip Fletcher, Sérgio Ribeiro e Heraldo Vianna. 

No dia seguinte foi focalizado o tema 11Educaça.o pré-esCO· 
lar", e depois de amanhA será debatido o "Problema do ensi-
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promover· o diálogo e a capacidade de corrigir a rota. Seu 
papel é o de cultivar a responsabilidade, em clima de liberda
de, para alcançar o bem público. Por isso, temos proposto e 
apoiado duas linhas complementares de avaliação da educaw 
ção brasileira. A primeira é uma análise global, comam nun
ca se fez, um amplo diagnóstico do doente, que, indubitavel. 
mente, vem padecendo de graves males. Após a indispensá
vel visão de conjunto, esta linha deve sacudir a opinião pübli
ca, os políticos e os administradores, num ambiente de ampla 
discussão sem sectarismos para os problemas do setor. A ava
liação não é matéria que deva ser discutida apenas nos tem
plos c!& competência técnica. A educaç!io é assunro de inte
resse amplo, que cabe a todos aqueles que se envolvem na 
aventura humana de transmitir a cultura entre geraçoes e 
de renová-la à vista de novas circunstâncias. Isto é, intereS
sa a todos e, assim, deve ser de domfnio público. 

A outra linha é a do acompanhamento contfnuo de educa
ção, capaz de monitorar o rendimento escolar, os custos, os 
beneffi:ios, a efetivídade, as aplicações de recursos, enfim, as 
diferentes dimensões da polftíca educacional. Dependendo 
inteiramente da competência técnica, esta vertente deve tam
bém ser traduzida para a linguagem dos nao-iníciados no cam
po científico, para impedir que a avaliação global seja ape
nas um episódio momentoso. Neste particular, convém discu
tir, entre outras medidas, a adoção de testes de rendírilento, 
não para promoção dos alunos, mas para orientar a polrtica 
educacional. Precisamos ter meios de saber como se recupe
ra o doente, a partir das terapias que lhe serao aplicadas. 

A conjugaçao destas duas abordagens certamente permiti
rá uma real e democrática percepçáó dO que- ocorre riO setor~ 
Com isso, poderemos ver o caminho palmilhado e traçar o 
caminho do futuro, com base no espfrito público, que colo
ca o bem comum acima das_posiçôes individualistas. 

Por oportuno, ·gostaria de destacar,_ pela sua relevância, 
o infcio dq programa de Centros Integrados de Apoio à Crian
ça, destinado a envolver as três esferas de governo, com ba
se na experiência dos CIEPs do Estado do RiQ de Janeiro. 

Recentemente, neste mesmo plenário, o eminente educa
dor, Senador Darcy Ribeiro~ teve oportunidade de qeclarar 
que se trata do mais arrojado e importante projeto educacio~ 
nal da I listória do nosso Pafs. 

No ano passado a Comissao de P.ducaçao em colaboração 
com o IPEA e o apoio das NaçOes Unidas, no simpósio "0 
Desafio da Escola Básica: Qualidade e Equidade", reuniu ide
alizadores, administradores e pesquisadores para discutir ini
ciativas inovadoras. Este órgão ofereceu, pois, o seu quinhão 
para avaliar experiências como a dos CIEP. 

Por ocasião do meu pronunciamento neste seminário, que 
estâ sendo promovido no Senado, chamei a atenção para o 
contraste entre esses projetas realmente monumentais e a 
existência no interior de vários estados do Norte e do Nor
deste e até no meu estado natal, o Espfrito Santo, de cerca 
de 70% de crianças que estudam, ainda hoje, numa escola 
de apenas uma sala de aula para quatro séries. 

Devemos levar avante todos esses programas ambiciosoos, 
mas devemos ficar atentos para essa situação realmente re
voltante que envolve um elevadfssimo número de professoras 
leigas com um salário de fome. 

Assim, boje vemos os CIAC avançarem no rumo de cug.. 
tos menores, de envolvimento maior dos governOS e de notó
ria preocupação com o uso do tempo letivo. 

E necessário investigar a razão da existência na periferia 
da capital de São Paulo, naquela magalópole da qual tanto 

nos orgulhamos de quatro a cinco turnos nas escolas de pri
meiro grau. Descontada a meia hora da merenda, os meni
nos estudam apenas uma hora e meia por dia. Se essa distor
~..ão extremamente grave ocorre na periferia da capital de 
Sa.o Paulo, podemos imaginar que a situação ainda é mais ca
lamitosa no int~~rior do Norte, Nordeste e mesmo em alguns 
estados de ct.n:ro do Pafs, já que o Sul, aqui tão bem repre
sentad<l p•lo nosso fulgurante Senador Pedro Simon, tem 
uma pos·ça.o n.:almente bem mais privilegiada, graças ao al
to grau de pol!ti:~ação das elites daquela área do nosso Pafs. 

Augt.irarn::l~ que esta e outras experiências como dos CIEP 
este,1am patentes à indispensável renovaçao pedagógica, à for~ 
rnaç:ão c valorizc:LÇao dos professores e, sobretudo, à localiza
~o r!m âreas priori tá rias de atenção educacional, onde se 
concentre populaç!io em faixa etária compatível. 
- - O caminho d_a avaliação é o caminho da construção demo

crática, da uniào dos talentos, do enriquecimento dos deba
tes e do elo seguro entre a crítica e a ação. Num regime de 
liberdade nao há o que ocultar. Todos sao responsáveis. É 
esra a alternativa que temos insistentemente proposto. 

O Sr. Pedro Simon - Permíte V. Ex" um aparte? 

O SR- JOÃO CALMON- Pois nâo, nobre Senador. 

O Sr. Pedro Simon- Creio que o pronunciamento de V. 
Ex8 é da maior importância, ilustre Senador, e que pode ser 
salientado e analisado sob diversos ângulos. Primeiro, há que 
se salientar e destacar a missão de V. Exa no Senado a favor 
da educação e do ensino, neste Pafs. Sou testemunha, ainda, 
de outra vez em que aqui estive, do esforço monumental de 
V. Ex11

, quando da aprovaça.o, inclusive, da emenda constitu
cional que foi uma vitória extraordinária do Congresso Nacio
nal, numa época tão difícil, onde praticamente as iniciativas 
dos Srs. Parlamentares não tinham vez e voz. Numa época 
tão dura, de tanto esvaziamento do Poder Legislativo, V. fu8. 
conseguiu, fruto do seu mérito, dedicação e esforço, a aprova
ção daquela emenda, destinando um percentual fixo e garan
ti.do para a educaç!io neste Pafs. V. Ex", por sua açao e atua
ç!io no Congresso Nacional, na Comíssao de Educaçao des
ta Casa, merece o louvor e a admiração muito profunda pe
lo que fez e está fazendo em favor da educação em nosso 
Pafs. Em segundo lugar tem-se que salientar o pronunciamen
to brilhante, profundo e de muito conteúdo que V. Exa fez 
no plenârio da comíssao que está debatendo os problemas 
da educação. O Congresso Nacional, neste perCodo que esta
mos vivendo, da modernização ta.o significativa;-atua llltõ ap'$ 
nas na legislação- e na fiscalização, sobretudo na função do 
legislar e do fiscalizar; é essa a atuaça.o das comissoes, exala
mente a fórmula através da qual traz para os debates as dis
cussOes do Executivo, da fiscali7..ação, da açao, e daf nascem 
propostas muito importantes e significativas para o exetcfcio 
da atividade neste País. Há esse seminário que V. fu8. está a 
expor- que continua esta semana- e outros ·como, por exem
plo, o que amanha vai se iniciar, fruto de um importante tra
balho da Assessoria do Congresso Nacional. E é importante 
salientar como é magnfftco o trabalho da Assessoria do Sena
do Federal. Muitas vezes anonimanente, sem darmos o devi
do significado, sem salientarmos essas pessoas que tem cur
sos de especialização nas universidades mais importantes do 
Mundo, elas estao af à nossa disposiç!io, à disposiç!io do po
vo brasileiro para assessorar, colaborar e dar força, como 
agora no seminârio que V. Ex a destaca. A partir de amanhã, 
no Seminário nFormas de governo e o parlamentarismo11

, ha
verá gente importante do Mundo inteiro, com a coordenação 
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da Assessoria do Senado Federal, debatendo. Esse trabalho 
que as comissoes fazem é da maior imoportância, porque, 
ao invés de ficarmos aqui apenas a debater, a criticar, e~tarfa- _ 
mos, Senadores, Deputados, membros do Executivo_ e da co
munidade a debater, a discutir e a apresentar propostas, às 
vezes mais que um projeto de lei, fruto desta discussão, pa
ra termos condições de fazer alterações. E na educação, en
tao? Meu Deus do céu! Como é necessárío e importante es
se diálogo e entendimento! O terceiro aspecto sobre o qual 
atrevo-me a salientar é o que V. Exa apresema e diz, na pala
vra do Senador Darcy Ribeiro, talvez o fato mais importan
te e significativo na educação neste Pafs. Todos acompanha
mos e sabemos da importância do trabalho do primeiro Go
verno do Dr. Brizola, dos CIEP, realizado na antiga Capital 
da República; sabemos do gesto importante entre o Presiden
te da República Fernando Collor e o Governador do Rio 
de Janeiro, de lançar cerca de cinco míl centros da juvemu
de no Brasil inteiro. Há quem pense que é muito complica
do; há quem levante interrogações: qual será a verba,_ o nú
mero de funcionários, qUanto se gastará? Indiscutivelmente, 
foi um gesto ousado do Presidente CoUor. Primeiro pelo 
apoio ao modelo do seu antigo adversário, o Governador 
do Rio de Janeiro; segundo, em aceitar o desafio de uma ver
ba tão necessária como essa para a construçãO de cinco rilil 
CIEP no Brasil inteiro. É um fato novo e que aqui no Sena
do temos que [Orcer para que dê certo. 

Mas o importante nisso tudo - peço desculpas pelo alon
ga"mento do meu aparte - é destacar o trabalho de V. Exa 
nesse debate, nessa discussão, que, se Deus quiser. h?verá 
de se multiplicar, para que esse, que ê realmente um dos pro
blemas deste País, - a educação -aos poucos diminua na sua 
dolorosa realidade. Meus cumprimentos a V. Exa pelo pro
nunciamento e pela atividade ao longo de sua atuaçao mere
cedora de tanto re.o,;peito com relaçao à análise da educação 
no nosso País. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Pedro Simon, 
V. Exa. me desvanece imensamente com as suas generosas pa
lavras. Vem dos Pampas o exemplo, vem de lá a inspiração 
para várias dessas iniciativas que estao merecendo ultimamen
te o aplauso e o estfmulo de todo o Pafs. 

Pouco importa o problema da autoria: se CIEP foi cria
ção exclusiva do Governador do Estado do Rio ou do seu 
extraordinário secretário e_professor Darcy Ribeiro, que ho
je tanto dignifica o Senado Federal ou do inolvidável mestre 
An(sio Teixeira, pouco importa saber se o CIAC sofre ·algu
ma influência do exemplo pioneiro da Escola Parque, na Bahia. 

Seu estado, nobre Senador Pedro Simon, recentemente 
por ocasião da realização da sua Constituinte. deu _um nasso 
ã.ú:ainellte auspicioso Õa área da ed~caçâo, déixando dé iad~ 
o percentual mínimo estabelecido na chamada 11Emenda Cal-
010011 de 25% das receitas de impostos estaduais e municipais 
para manutenção e desenvolvimento do ensino. O estado, 
que V. Ex• representa aqui com tanto brilhantismo e tao al
to grau de eficiência, tomou a decisão, através de sua Assem
bléia Constituinte, de aumentar esse percentual para 35%; 
aumento, portanto, de 40% sobre o percentual que consta 
em nossa Carta Magna de !988. 

Além disso, o ~o Gra{ld~ do Sul, pelo menos num muni
cfpio que eu saiba, provavelmente outros terão agido da mes
ma maneira, decidiu consagrar a promoção automátiCá da 
primeira para a segunda série apenas. Como sabe·mos, é hltli
to elevado o grau de repetência da primeira sêrie. Uma ini-

ciativa semelhante foi feita durante mais de dez anos pelo 
vizinho ao Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Santa. 
Catarina, foi a promoção automática da primeira à quarta 
série. O resultado dessa experiência na. o foi animador, tanto 
que, quando era Governador do Estado o nosso atual Cole
ga Senador Espiridião Amin, essa proilXlçâo automática da 
primeira para a quarta série foi abolida depois de um plebis
cito realizado em todos os munícfpios do estado. Agora, vol~ 
Ea-&e a falar nessa promoção automática que parece envolver 
graves riscos, como já ficou demonstrado, em Santa Catari
na. Mas no estado que V. Exa aqui representa, creio, salvo 
engano, que até hoje essa promoção automática, que consta 
da Lei Orgânica do Município de P·orto· Alegre~ tem dado 
bons resultados. Há uma enorme controvérsia sobre qual é 
o pe~centual exato de reprovação ao longo das oito séries_ 
do 1° grau. -· _ 
. Ce~ta Vez, o atual Senador Darcy Ribeiro proferiu uma 

conferência na Comissão de Educação e Cultura do Senado 
Federal, que estava, naquela época, sob a minha presidência, 
e lamentou que o Brasil, antes de garantir escolaridªçle __ às 
crianças ao longo dos quatro anos da antiga escola primária, 
tivesse aull)entado o perfodo do 1 o Grau de quatro para oi
to ano&. 

Segundo ele, estávamos apenas rrmacaqueandd' pafses mui
to desenvolvidos, e o resu.ltado não foi nada brilhante, por
que, conforme já salienteí, o percentual de reprovação gira 
em torno de 80%, embora alguns técnicos, em quem nao con
fio inteiramente, declarem que esse percentual é muito mais 
baixo. Esses técnicos va.o mais longe e_ perguntam: por que 
essa volúpia de construir novas escolas de 1° grau no Brasil? 
11Já temos escolas em número suficiente", segundo eles ... 

Preside esta sessão de segunda-feira, que nao é das mais 
frequentadas da semana, o nobre Senador AJexandre Costa, 
um veterano batalhador da causa educacional em seu Esta
do, o Maranhão. Lá, como em outros estados do Nordeste, 
a Situação é dramática.. E até mesmo no .meu estado, que tem 
uma renda per capita significativa, detectei a existência, em 
vários municfpios, alguns prósperos, de escolas que funcionam 
em açougue e até mesmo em capela de cemitério, revelação 
feita por uma glória da educaçao deste Pafs, que é a professo
ra Ana Bernardes, ex-membro do Conselho Federal de Edu
cação. 

Creio que se· todos nós nos moblfiZarmos, se realizarmos, 
finalmente, uma avaliação ampla e profunda da educaça.o bra
sileira, da qual até agora estamos ~gindo, vamos, dentro de 
mais algumas décadas - porque educação não é um proble
ma que se resolva ao longo de dois, três, quatro ou cinco 
anos - retirar o Brasil da posição humilhante, vergonhosa, 
que_ele. ocupa no A_lluário da Unesco, publicado -em francês, 
inglês e espanhol, mostrando que o nosso Pafs é o 44° pafs 
do murido em dispêndios públicos com educação, em relaçao 
ao Produto Nacional Bruto. 

Por ocasião desse seminário realizado na semana passa
da, lamentei ouvir de um dçs conferencistas uma afirmaçao 
que me deixou estarrecido. A cena altura do seu pronuncia~ 
menta, ele declarou que o_ dinheiro destinado à eduCa~o, 
em nosso PaiS, é' sufic~~nte e que ainda não há necessidade 
de arocaçao de recursos mais wltosos para a área do ensino. 
o que é necessário, segundo ele, é aplicar de maneira mais 
correta e eficiente o dinheiro destiOadO à íõ.struçao. · 

Na realidade, devemos ter a dupla preocupação: zelar pe
la boa aplicãÇão do dinheiro e aumentar signifDicatiVamen
te os recursos destinados à educação. O Rio Grande do ~ui 
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jâ deu o passo pioneiro, aumentando de 25% para 35% o 
percentual sabre a receita de impostos para a educaçao. En
tretanto, ao mesmo tempo, a Assemblêia Legislativa do Rio 
Grande do Sul detectou que 33% da receita de impostos esta
duais do seu estado, nobre Senador Pedro Simon, sâo absor
vidos apenas pela folha de pessoal da Secretaria de Educaçao. 

Do Sul, sempre vem iniciativa altamente louvável. Acredi
to que a iniciativa pioneíra dos gaúchos, aumentando o per
centual de 25% para 35% da receita de impostos, estaduais 
e municipais, pode representar uma fonte de inspiração pa
ra as demais unidades da Federação. 

Peço percta.o ao nobre Presidente, Senador Alexandre 
Costa, ao Senador Pedro Simon e ao nobre Sçnador Josa
phat Marinho, que saúdo com a maior efusão, pela extensão 
do pronunciamento nesta tranqUila tarde de segunda-feira, 
em que a educaçao pode ocupar um mais largo espaço, já 
que o nosso regimento, nos dias de grande afluência de parla~ 
mentar«?s• na.o_ permite que um senador fale por mais de quin~ 
ze ou vtnte mmutos no Pequeno Expediente. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A OUE SR REFERE O SENA
DOR JOÃO CALMON /!M SliU PRONUNCIAMEN
TO: 

EDUCAÇÃO: O DESAFIO DO ANO 2000 

Just!ficaçao 

A Comissao de Educaçao, nos termos regimentais, deve 
estar plenamente preparada para participar da elaboraça.o, 
acompanhamento e avaliaçao das políticas educacionais do 
País. Estas funções, no início da nova legislatura, tornam-se 

'particularmente essenciais, tendo em vista ã discussao da Lei 
de Diretrizes e Bases de Educaçao Nacional, a elaboração 
do Plano Nacional de Educaça.o, prescrito pela Lei Maior, e 
a revisão constitucional de 1993. Para isso, cumpre incenti
var o debate sobre os problemas educacionais brasileiros, ou
vindo as opiniões e auscultando o saber técnico, para que 

·OS Srs. membros deste órgão técnico e a Naçao disponham 
das informaçoes necessárias. A realização de um simpósio 
constitui, pois, um dos meios para alcançar este alvo, IlXlr
mente agora, quando o Congresso Nacional se reveste da pror
rogaçao de ser o forum principal de discussão das mais im
portantes questoos do País. A proposta deste conclave de âm
bito nacional e justifica, porque a solução de qualquer um 
dos problemas que preocupam a Naçao passa, necessariamen
te, pela solução da questão educacional. 

Objet!voa 
Estimular o debate 'sobre aducaçao nacional, instrumen

tando a Com!ssl!o de Bducaçao e o Senado Federal para: 
1) o pleno exerc!cio das funç6es regimentais da referi

da comlssAo; , 
2) a apreclaçao da futura Lei de Diretrlzes e Bases •da 

Bdueaçao nacional; 

3) a revisl!o constitucional previata pela Lei Maior 
LOCAL Abertura: Auditório PetrOnio Portella 
Conferencia: Sala dois ·llla Aia Senador Nilo Coelho 
HORÁRIO: Das 9:00 lls 13:00 boras 

DATA: 29..5-91 4"-feira _TEMA: A AvaliaçBo do Siste
ma Educacional Brasileiro. 

SUBTEMAS 

A avaliaçao global e seu impacto político 
- O Sistema Nactonal de Avaliaçao do Ensino Público 

Fundamental 
- O fluxo escolar e a Avaliaça.o do Sistema Educacional 

Brasileiro. 
- O rendimento escolar como parte da avaliação do siste

ma educacional brasileiro 

DATA: 4-6-91 s•-feira -TEMA: Bducaçao Pr6-Bsco!ar 

SUBTEMAS 

-:-_?olític~s de atendimento à criança de O a 6 anos no-Brasil 
-A experiência do Pró-Criança em Santa catarina 
- Financiamento da I:'Aucaçao Pr~-Escolar 
- Uma experiência de Educaçao Pr~-Escolar 

DATA: 5-6-914'-feira- TEMA: Ensino Fundamental 

SUBTEMAS 

- Universalizaçao do ensino li.mdamental 
-A articutaçao entre a Unia.o, os Estados e os Municrpios 

CONFERENCISTAS 

Senador J oao Calmon 
-Dr. Julio Jacobo 
(IICA/MEC) 
-Dr. Philip Fletcher, (0!1) e D~. Sêrgio Ribeiro (CNPq) 
-Dr. Heraldo Marehn Vtanna l'unaaçao Carlos Chagas 

CONFPRPNCISTAS 

Prol" SOnin Kramcr 
(PUC/RI) 
Prof. 1\nll•nor Na.<polini (liNICPF/CE) 

Prol' Mari•a Serrano (OMRP) 
Pc. 'I htago I 'hcicnse:n ltio Grande do Norte 

CONPERENCJSTAS 

Senador Darcy Ribeiro 
Dep. Fed. liurides Brito (UnB) 
Pof" Anna Bernardes da S. Rocha 
Ex-Secretário de PAucaç!\o do Espfrito Santo. 
Prof. Josê Amaral Sobrinho (IPEA) 
- Políticas para o Ensino Pudamental 
- Perfil da Escola Pundamental no Brasil 
DATA: 11-6-91 - ·mMA: Educaçao O Direito de Todos 

e a Liberdade de Aprender. 

SUBTEMAS 
_ Bducaçao de Jovens e Adultos 
- Educaçao Indígena 
- Formas populares de Educaçao 

CONFERENCISTAS 

Prol" carmem Craidy (UFRS) 
Prof. Euclides Pereira (OPIRJRR) 
Prol" Vanilda Paiva (UFRJ) 
Prof' Erika C. Kramer (FEPLAM/RS) 

DATA: 12-6-91 -Tema: Busino M6dlo 
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SUBTEMAS 

- A busca de identidade no Ensino Médio 
- Educaçao e Trabalho 
-O Trabalho como Princfpio F'..ducatiVO-no F.ilslno Médio-
--A proposta de Educação Tecnológíca 

CONFERENCISTAS 

Prof" Clélia capanema 
Secretária Adjunta de Educaçao do DF e UnB 
Prof. Gaudênio Frigouo 
(UFF) 
Prora Acácia Kuenzer 
(UFPR) 
Prof. J oao Manoel de Souza Peil 
(SENin/MEC) 

DATA 18-6-91 _Ensino Superior 

SUBTEMAS 

-Autonomia Universitária 
-O ensino e a pesquisa na Universidade Pública e Particular 
- O financiamento do Ensino Superior 
- Perspectiva do Ensino Superior nos anos -90 
-A expcriencia da Universidade de Ijuf-RS 

DATA: 19-6-91_ TEMA: O Financiamento da Educaçao 

SUBTEMAS 

-O cumprimento da.;; vinculações constitucionais 
- Perspectiva de financiamento da educação no Brasil 
- Critérios de financiamento - --
-O papel do Estado no Financiamento do Ensino Superior 

CONFERENCISTAS 

Prof. Roberto L. Lobo 
(MAG. REfJ'OR DA USP) E 
Prof. AntOnio Ibaftez 
(MAG. REITOR DA UnB) 
Dr. José GolDdemberg 
Secretário de Ciencia e Tecnologia 
e 
Dr. Eduardo P. Coelho 
(MAG. REITOR DA PUCCAMP) 
Prof. Pedro Lincoln. c. Leao de Mateis {UFPE) 
Prof. Raulino Tramontin (CFE/IPEA) 
Prof. Teimo R. Frantz (MAG. REITOR) 

CONFERENCISTAS 

Senador J oao Calmon 
Dr. Armando Mendes e Dr. Emllio Marques 
(II'EA) 
Dr. Antonio C.arli:>s da R. X.vier 

Prof. Cristovam Buarque (UnB) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SF.NADORT!S: 

Antonio Mariz - Cout inbo Jorge - Darcy Rib,eiro - J osa
phat Marinho - Maurício Corréa - Pedro Simon1 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre C.osta) --Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentaçao de emendas às 
seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara no 78, de 1990 (n° 2.936189, 
@ casa de origem), que autoriza a instituição da área de re-

levante interesse ecológico do morro da pedreira e dâ outras 
providênCias; e 

- Projeto de Lei da Clfmara n° 20, de 19'>1 (N° 5.660/90, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da RepUbli
ca, que reajusta pensão especial concedida- pela Lei n" 5.347, 
de 3 de novembro de I<J67, ao Dr. Speridião Gabfnio de Car-
valho, revertida à viúVa Ana Guimafães. -

·-Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em ordem do dia, oportrinaffiente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre C.osta)- A Presidên-
cJa recebeu, do Senhor Procurador~Cieral da República, o 
Otrcio 0° 294, de 31 de maio último, comunicando que esta
rá ausente do País no períOdo de 3 a 22 de junho, a convite 
Llo Governo dos Estados Unidos da América, perfodo em 
que será substituído pelo Vice~Procurador-Geral da Repúbli-

- cã,- DoUtor AffonsO He~rique Pr~!tes Correa. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidên
cia deferiu, ad referendum da Comissão Diretor;!, o Reque
rimento n" 222, de 1991, do Senador Eduardo Sup!icy, solici
taiiâo informações ao Ministé:rio da Economia, Fazenda e 
Planejamento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre C.osta) -A Presidên
cia verifica que inexiste, em plenário, quo-rum para o- prosse
guimento da sessao. 

Nestas condições, todos os itens da pauta de hoje ficam 
adiados. 

São os seguintes os itens cujot apreciação é: adiada. 

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 24, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do 
· arf. 336, c, do Regimento Interno.) · 

Di_scuss::ao, em turno único, do Projeto' de Lei da C'.âmara 
n° 24, de 1991 (n" &!5/'JI, na Câmara dos Deputados), que 
dispOe sobre os vencimentos, salános e-demais retribUições 
dos servidores da Superintendêncía do Desenvolvimento do 
Nordeste- SUDENE e dá ou1ras providências. (Dependen
do de parecer ela Comissão de Assuntos t'...conômicos.) 

2 
- RedaÇao Final · ·· 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 27, DE 1991 

Discussão, em turno único, da Redaçao Final (Oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer no 87, de 1991 ), do 
Projeto de Resolução n" 27, de 19<JI, que suspende, por in
constitucionalidade, a execução de dispositivo do Decreto
Lei n° 1.438/75, na redaç!ío que lhe deu o Decreto-Lei no 
1.582/77. 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 13, 

DE 19<J!-COMPLEMENTAR 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 281 do Regimento Interno.) 

Continuaçao da discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 13, de 1991-Complemeníar (no Zl3!90; na 
Casa de origem) que regulamenta o § 2" do art. 171 da Cons
tit~:Iiçâo Federal, sobre a ediçâo .e o processo legislativo das 
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medidas provisórias previstas no an. 62 da Constituiçao f"ede
ral, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n"s 49 e 88, de 1991, da Comissao 
_ de Constituiçao, Justiça e Cidadania: 1° Pronuncia

mento: favorável ao projc.-10. com aR emendas de nua I a 4-CC.J, 
1P Pronunciamento: contrario 11:-. I ~mendas de oV:s 5 a I 7, de 
Plenário. 

(Dependendo da Votac;no do Requerimento nu 229/91, 
de adiamento da c.tis<.'US."ião para diligencia.) 

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 14, DE 1990 

Discusstto, em turnO 6niCO, dO Projeto-de- I .ei-da cArri~a __ 
n° 14, de 1990 (n" 922/89 na Casa de origem), que estabele
ce princípios para puniçao da violaçao dos direitos e deveres 
individuais e coletivos, tendo 

PARECER, sob n" 62, de 1991, da Comissao 
_de Constituiçao, Justiça e Cidadania, favorável ao pro

jeto com hmenda nu I -CCJ, de Redaçao. 

5 
PROPOSTA Dll EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" I, DE 1991 

Di~u.ssão, em primeiro turno, clã. Proposta de. Emenda à 
Consututçao no 1, de 1'991, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhaes e outros Senhores Senadores, que altera a moda
lidade de votação esEabelecida no § 4u do art. 66 da Consti
tuiçao Federal. ( 5" Sessao de Discussao.) 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 2, DE 1991 

Discussa.o, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituiçao n° 2, de 1991, de autoria do Senador Affonso 
camar-go e outros Senhores Senadores,_ que dá nova redaçao 
ao inciso III, § 1?, do art. 155 da Constituiçao Federal. (5• 
Sess!io de Dísc\Jssao.) 

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 4, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituiçao D0 4, de 1991, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadorens, que altera a redaçao 
ao inciso I do art. 37 da Constituiçao Federal. (2" Sess!io de 
Discussao.) 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 5, DE 1991 

Discussao, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituiçao n" 5, de 1991, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que altera a redaçao 
do art. 28, item 11 do art. 29 e § 1f' do art. 32 da Constituíçno 
Federal. (2" Sessão de Discuss!io.) 

9 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 6, DE !991 

Discuss!io, em primeiro turno, da Proposta de Emenda· à 
Constituiçao n° 6 de 1991, de autoria do Senador Garibaldi 
Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá nova reda-

çao à letra b, do inciso X do§ 2" do art- 155 da Constituiçao 
Federal. (2' Sessao de Discuss!io.) 

O SR PRESIDENTE (Alexandre Costa)--,-- A presiden
cia convoca sessão conjunta a realizar-se amanhã, às 19 ho
ras, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apre
ciação de vetos presidenciais. 

O SR PRESIDENTE (Alexandre Costa) --' Nos termos 
do disposto no art. !55, § 4u, do Regimento Interno, a Presi
deocia vai encerrar os trabalhos, de:~ignando para sessão or
dinária de amanhã a seguinte 

ORDEM Dó DIÀ 

1 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N° 9, DE 1991 
(Inc1ufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II d, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 9, de J 991 (n<> 273/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova .. c;-·ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 10 
de agosto de 1988, a concessão da Rádio Santelenense Ltda. 
, outorgada através do Decreto n" 81.!!08, de lO de julho de 
1978, para -explorar, na Cidade de Santa Helena de Goiás. 
Estado de Goiás, sem diretto de exclusividade, serviço dera
diodifusão sonora em onda média, tendo 

PARECER FAVORÁ VEI, proferido em plenário, da Co
missao 

_ de Educaçao 
2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 10, de 1991 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172,ll, d, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo o0 10, de 1991 (n° 276/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissao à Rádio Tropical AM 
Ltda., para explorar, pelo pra1.o de 10 (dez) anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusáó sonora CrilfreqUêO
cia modulada, na Cidade de I..uz.iãnia, f-t:Stado de Goiâs, tendo 

PAReCER FA VORÁ VEI, sob n" 122, de 1991", da Coiniisaó 
_ de Educaça.o, com voto vencido do Senador Esperidião 

Amin. 

3 

PROJETO DR DECRETO LEGISLATIVO 
N" 11, DE 1991 

(lnclufdo em Ordem do dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Iilterno.) 

Votaçao, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo no 11, de 1991 (n" 27l',J90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova ato que outorga concessao à Rádio Jornal de Ubata 
Lida., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusllo ~sonora em onda 
mêdia, na C.'idade de Ubata, Estado da Bahia, tendo 

PARECER FAVORÁ VEI, sob n" 123, de 1991, da C'.omissllo 
~de Educaçao, com vmo vencido do Senador Esperidia.o 

Amin-
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4 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 12, DE !991 

(Incluído em Otdem do Dia nos termos do 
art. 172, II d do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto l.egislati· 
vo D0 12, de li.J'JI (nu 27Y/91.J, na C'!lmara dos Depurados), que 
aprova o ato que outorga permi,.<ão o Radiodifusão Carvalho 
& Martins l.tda., pam explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, servícó dt• radiodifusão sonora 
em freqoencia modulada, na Cidade de Itajobi, fl.stado de 
Sao Paulo, tendo -

PARf'-CER FAVORÁ VEL,sob n" 124, de 1991,da C.omissão 
_ de Educaçao, com voto vencido do Senador Esperidião 

Amin. 

s 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 13, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Votaçao, em turno único do Projeta de Decreto Legislat
vo no 13, de 1991 (n° 280/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permiss!ioà Radiodifusora Resplen
dor Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqUência modulada, na Cidade de Resplendor, Estado de 
Minas Gerais, tendo 

PARECER FAVORÁVEI.,sob no 125, de 1991, da Comissão 
_ de Educação, com voto vencido do Senador F..speridillo 

Amin. 

9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAT!Vô 
N° 14, DE 1991 

(Incluído ~m Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, 11, d, do Regimento Interno.) 

Votaçllo, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo no 14, de 1991 (n" 281/90, ria Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 20 
de fevereiro de 1985, a concessao da Sociedade Rádio Blume
nau Ltda·., outorgada atravês do Decreto n° 55.206, de 14 de 
dezembro de 1964, para explorar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusao sonora Cm onda média, na ada· 
de de Blumenau, Estado de Santa catarina, tendo . . __ 

PARECER FA VORÁ VEI., proferido em plenário, da Co
,missao 

_ de Educação 
7 

PROJETO DE D:::lCRETO LEGISLATIVO 
N° IS, DE 1991 

(Inc!UIIIdo em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 

Votaçao, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo, n° 15, de 1991 (n° 281,190, na Câmara dos Dep·>tadas), 
que aprova, o ato que outorga permiss!io à Rádio FM Rubia-

• taba Lida., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
diJ:eito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 

freqUência. modulada, na Cicta:de de Rubiataba, Estado de 
Goiás, tendo -- __ 

l'AAECERFAVORÁYEL,sotl n°126, de 1991, da C.omissão 
_ de Educação, com voto vencido do Senador l:'.<peridião 

Amin. 
8 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° !6, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II d, do Regimeto Interno.) 

Votaçao, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 16, de 1991 (n" 286/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissao à Rádio Televisão Van
guarda Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqOência modulada, na Cidade de Cornélia Procópio, Esta
do do Paraná, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob o n° 127, del991, da Co
missão de Educaçao, com voto vencido do Senador Esperi
diâo Amin. 

9 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
. N" 17, DE 1991 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, 11 d, do Rcgtmenw Interno. J 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto I.egislati
vo n° 17, de 1991 (n" 290/90, na C'-ânlara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova, de acordo com o § 3° do art. 33, 
da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, 
a partir de 16 de março de 1989, a permisSão outorgada li 
Rádio Atlãntida f'M de Florianópolis Ltda., atraves da Porta
ria n° 297, de 12 de março de 1979, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqUência modulada, na Qdade de 
Florianópolis, Eqtado de Santa Catarina, tendo 
· PARECERFAVORÁ VEL,sob n°128,de 19l,da Comissao 

_ de Educaçao, com voto vencido do Senador Esperidiao 
Amin. 

-10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

· - N° 18, DE 1991 
(Inclufdo em drdem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno)".: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 18, de 1991 (n" 2CJ4/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concess!io à Rádio Vale do Poten
gi Lida., para explorar pelo praz.o de 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade serviço de radiodifusão sonora em on
da média, na Qdade de Sao Paulo do Potengi, F.stado do Rio 
Grande do Norte, tendo 

PARECERFAV0RÁVEL,sobn°129,deJ99J,daComissão 
_ de Educação, com voto vencido do Senador Esperidião 

Amin. 

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 21, DE 1991 

·COMPLEMENTAR 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno íinico, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 21, de 1991 -Complementar (n° 181/89- Complementar. 



Z/86 Terça-feira 4 DIÁRIO DO CbNGRF-~SO NACIONAL (Seção II) Junho de !991 

na casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repúbli~ 
ca, que dispoe sobre as normas gerais para a organização, o 
preparo e o emprego das Forças Armada.< (dependendo de 
parecer da (bmissao de RelaÇOCS F.xteroores e Defesa Nacional). 

12 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 19, DE 1991 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II d, do Regimento Interno.) 

Discussa.o, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo no 19, de J99r (n" 295/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 
17 de novembro de !988, a concessao da Rádio Vanguarda 
do Vale do Aço Lida., outorgada atravês do Decreto no 
82.317, de 25 de setembro de 1978, para explorar, na acta
de de Ipatinga, :Estado de Minas Gerais, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusao sonora em onda média (de
pendendo de parecer da Comissão de Educaçao ). 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 20, DE 1991 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno) 

Discussao, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tiv n° 20, de 1991 (n" 296/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 
1 o de maio de 1983, a concessão da Rádio Cara já de Ana pó !is 
Lida~ outorgada através do Decreto n" 44.0é2, de 23 de ju
lho de 1958, para explorar, na Cidade de Anapólis, Estado 
de Goiás, sem direito do oxclusividade, serviço de radiodifu
sao sonora em onda tropical. (Dependendo de parecer da 
Comissão de hducaçáo.) 

14 
PROJETO DE DI'CRFTO I.FG!SlATIVO 

N° 21, DR 1991 

Discussão, em turno único, da Projeto de Decreto l.egisla
tivo n" 21, de 1991 (n" 299/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Cultura 
de Quíxadá Ltda., para explorar serviço de radiodifusao sonow 
ra em onda mMia, na Cidade de Quixadá, F.stado do Ceará, 
tendo 

PARECER FAVDORÁVEL, sob no 97, de 1991, da Co
missllo 

_de Bducaçl!o com voto contrario do Senador F.spiridil\o 
Amin. 

15 
PROJETO DT.l DECRETO J.RGJSI.ATIVO 

N" 22, DE 1!191 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussao, em turno único, do Projeto de Decreto J.egista
tivo no 22, de 1991 tn" 301/90, na Câmara dos Deputados1 
que aprova o ato que renova por 1 O (dez) anos, a par li r de 
8 de fevereiro de 1988, a conces.<ao da Rádio Difusora de 
Tre& Passos Ltda., outorgada: atraVés U:o Decreto nu 61.818, 
de 4 de dezembro de 1967, para explorar, na cidade de Tres 
Passos, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusi-

vidade, serviço de radiodifUsao sonora em onda média (de
pendendo de parecer da Comissão de P.ducaça.o ). 

16 
PROJETO DE DRCRRTO I.RGISLATIVO 

N° 23, DE !991 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termas do 

a,rt. 172,_ll,_d, do_R~g!~~-~~o _l~t~~no.) 
Discussão, em turno único, do Pr.ojeto de Decreto Legisla

tivo n° 21, de 1991 (n" 3U2J90, na Câmara dos Deputados). 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Giruá Ltda.~ para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Giruá, Estado do Rio Grande 
do Sul (dependendo de parecer da (bmissao de Educação). 

17 
PROJETO DR DRCRRTO J.RGJSJ.ATIVO. 

N" 24, DE 1991 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, 11, d, do Regimento Interno.) 

Discussao, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo no 24, de 1991 (n° 304/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Odade 
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusao sonora em 
freqoencia modulada, na cidade de Concórdia, Estado de San
ta Cstarina (dependendo de parecer da <omissão de P.dueaçl!o). 

18 
PROJETO DE DECRETO I.RGISLATIVO 

N" 25, DE 1991 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno Onico, do P~ojeto de Decreto Legisla
tivo D

0 25, de 1991 (n" 311/90, na Câmara dos Deputados~ 
que aprova o ato que outorga permissl\o à Rádio Rainha 
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito ~ exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqUêncta modulada, na cidade de Bento Gonçalves Esta
do do Rio Grande do Sul (dependendo de parecer da Co
missao de Educação). 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N" 26, DE 1991 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussao, em turno único, do Projeto de DeCreto Legistã
tivo n° 26, de 1991 (n" 314/90, na C.âmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 
19 de mala de 1987, a conces.<âo da Rádio Educaçao e Cultu
ra de Sertaozinho Ltda., outorgada através da Portaria 0° 
366, de 2 de maio de 1977, para explorar, na cidade de Ser
ta.ozinho, Estado de sao Paulo, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusl\o sonora em onda média (dependen
do de parecer da Cbmissao de Educação). 

20 
PROJETO DR DECRETO l.EGISI.ATIVO 

N" 27, DE 1'!91 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172,11, d, do Regimento Interno.) 
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Discuss.'io, em turno único, do Projeto de Decreto l.cgisla· 
tivo n"' 27, cJc lV'Jl tn~· 3lú/lJO, na Cl1mara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 
30 de julho de 19&5, a concessão da Rádio A Tribuna de San
tos Ltda., outorga atravE:s do Decreto n" 55.874, de 29 de 
março de I %5 para explorar, na cidade de Santos, F..stado 
de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda mE: dia (dependendo de parecer da 
COmissao de I'Aucaçao ). 

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 28, DE 1991 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussao, em turno -único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo no 28, de 1991 (n" 319/90, na Gamara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rãdio FM Nique
lândia Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direilo de exclusividade, serviço de radiodifusao sonora em 
freqUência modulada, na cidade de Niquelândia, Estado de 
Goiás. (Dependendo de parecer da COmissão de Educaçao.) 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 29, DE 1991 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto l .. egisla
tivo no 29, de 1991 (n° 321/90, Câmara dos Depurados), que 
aprova a· ato que 9utorga concessão à Rádio Jornal de São 
José dos Quatro Marcos Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda mE:dia na cidade de São José dos 
Quatro Marcos, Eo;tado do Mato Grosso (dependendo de 
parecer da Comissão de Educação). 

23 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 30, DE 1991 

Discussao, em turno único~ do Projeto de DecretO I~egisla
tivo n° 30, de 1991 (n° 325190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, a partir de 3 de janeiro de 
1989, a permissão outorgada à Rádio Cultura de Assis Ltda. 
, piara explorar serviço de radiodifusao sonora, na cidade 
de Assis, Estado de São Paulo, tendo 

PARECERFAVORÁVEL,sob n°106,de 1991,dli COmissão 
- de Educação, com voto vencido do Senador Esperidiao 

Amin. 

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 31, DE 1991 

Discussa.o, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n" 31, de 1991 (n° 327/90, na Gamara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga à RBS 'IV Santa Rosa Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e tmagens, na 
cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERFAVORÁ VEL,sob n°98,de 199!,da COmissão 
- de Educação. 

2S 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 32, DE 1991 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo no 32, de 1991 (n" 328190, na Gamara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cultura 
de Castelo FM Ltda., para explorar serviço de radiodifus!!o 
sonora, na cidade de castelo, Estado do Espírito Santo (de
pendendo de parecer da Comissão de Educação). 

26 
PROJETO DE DECRETO LEGiSLAnvo 

N° 33, DE 1991 
(Jnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de DcC"re-to Legisla
tivo nu 33, de lWl (0° 330NO. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Energia FM de 
Tremembé I .tda .• para explorar serviço de radiodifusao sono· 
ra na cidade de Tremembé, Estado de sao Paulo. (Dependen
do de parecer da Comissão de Educação). 

27 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 34, DE WM91 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do · 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussao, em turno- 6Íllco, do Projeto de ·necreto Legisla
tivo n° 34, de 1991 (n° 334/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renov-d por 10 (dez) anos, a partir de 
25 de novembro de 1987, a concessão da Rádio Regional 
Ltda., outorgada atravE:s do Decreto n" 80.449, de 28 de se
tembro de 1977, para explorar, na cidade de Santo Cristo, 
Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média (dependen
do de parecer da COnlissão de Educaçãoj. 

28 
PROJETO DE DECRETO J.RGJSLÃTivO 

N° 35, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto I.egiSia
tivo no 35, de 1991 (n° 335/'JO, na C..ãinara ·das Deputados), 
que aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 
21 dezembro de 1989, a concessão da Rádio lJniao de CE:u 
Azul Ltda., outorgada atravE:s da Portana n" 890, de 13 de 
dezembro de 1979, para explorar, na cidade de CE:u Azul, 
Estado dO -Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, tendo 

PARECER FAVOlv\VEL, sob n" 99, de 1991, da Co
missão 

- de Educação, com voto vencido do Senador Esperidião 
Amin. 

29 
PROJETO j)E DECREIO.LEGISLATIVO 

. N° 36, DE 1991 
(Jnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo no 36, de 1991 (n° 339190, na camara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação JosE: 
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Bonifácio l..afayette de Andrada para executar serViÇO-dera~ 
diodifuslio sonora na cidade de Barbacena, Estado de Minas 
Gerais (dependendo de parecer da Comissao de Educação). 

30 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 37, DE 1991 

Discussão, em turno tínico, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 37, de 1991 (0° 340/90, na C'..âmara dos Deptltados), 
que aprova -o ato que outorga permissao à Líder Rádio e Te
levisão Ltda., para explorar, pelo prazo de 1 O (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusao sonora em 
freqUência modulada, na cidade de Uberlãndia, listado de 
Minas Gerais, lendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n° 100, de 1991 da C'.omisslio 
- de Educaçao, com voto vencido do Senador P..speridía.o 

Amin. 

31 
PROJETO DE DECRETO J.RG!Sl.ATfVO 

N" 38, DE 1991 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discusslio, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 38, de 1991, (n° 341/90, na C'.àmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova por !O (dez) anos, a partir de 
'}9 de dezembro de 19~H, a concesslio da Rádio Utuporanga 
Ltda., outorgada através da Portaria no 1.358, de 22 de dezem
bro de 1978, para explorar, na cidade de lJtuporanga, lista
do de Santa Catarina, sem direito de exclustvtdadc, sei'VIÇO 
de radiodlfuL Jsao sonora em onda média (dependendo de 
parecer da Çomiss!lo de Educação). 

32 
PROJETO DE DECRETO T.EGIST.ATIVO 

N° 39, DE 1991 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto I.egisla~ 
tivo n° 39, de J<J'Jl (n° 342/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permisslio à Rádio Objetiva I 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusao sonora em freqUên
cia modulada, na cidade de Paraguaçu, J-o:Stado de Minas Qe .. 
rais (dependendo de parecer da Comissao de Educaçao). 

33 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 40, DE 1991 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discusslio, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 40, de 1991 (n°,_;!43/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permisslio à Rádio FM Corum
bâ Lida., para explorar, pelo prazo de !O (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusao sonora em fre
qüência modulada, cidade de Pires do Rio, Estado de Goiâs 
(dependendo de parecer da C'.omisslio de &lucaçao). 

34 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 41, DE 1991 
(Inclufdo em Ordem- do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussao. em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo no 41, de 1991 (n° 344/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Prince
sa Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qUência modulada, na cidade de Itabaiana, Estado de sergi
pe. (Dependendo de parecer da Comissão de F.ducação.) 

35 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 42, DE 1991 
(Incluído eiri Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, 11, d, do Regimento Interno.) 

Discussao, em turno único, do Projeto de Decreto T.cgisla
tivo no 42, de 1 tJ91 (nu 345NO, na (·amara ctos lkputados), 
que aprova o ato que renov-.a por -lO {dez) anos, a partir de 
12 de novembro de 1 Y8Y, a concessao da Rádio llumaitá 
Ltda., outorgada atravês do Decreto nu H4.026, de 25 de se
tembro de 1979, para explorar na cidade de campo Mourão, 
Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média. (Dependendo de pare
cer da Comisslio de P..ducação.) 

36 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 44, DE 1991 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

~ art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto J.egisla~ 
tivo no 44, de 1991 (nu 347/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio das Três 
Fronteiras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono~ 
ra na cidade de campos Saies, Estado do Cearâ. (Dependen
do de parecer da Comissão de Edueaçao.) 

37 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 45 DE 1991 
(lnclufdo em Ordem do Dia· nos termas do 

art. 172, li, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla~ 
tive no 45, de \991 (n° 351/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a partir de 28 de fevereiro de 
1989, a permissao outorgada à Râdio Santos Dumont Lida., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em cidade de 
Jundia~ Estado de Sao Paulo. (Dependendo de parecer da 
Comisslio de Educaçao.) 

38 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W 46, DE 1991 
(lricllifdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo no 46, de 1991 (n° 352)90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permis.•ao à Cultura FM Sté-. 
reo Som Ltda., para explorar serviço de radiodifusao sonora 
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ua cidade de lnhuma•, Estado de Goiá•. (Dependendo de pa-
recer da Comissão de Educação.) ·· 

39 
PROJETO DE DECRETO l.RGJSI.ATNO 

N" 47, Dll1991 
(!nc1ufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

DisCussão, em turtlO úttico, do Projeto de Decreto I.egisla
tivo no 47, de 1991 (n" 353/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, a partir de 21 ae jatléirà dé 
1987, a permissao outorgada à Rádio Difu~ora de Pirassunun
ga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão soO.Oia, ria -ci
dade de Pirassununga, Estado de São Paulo. (Dependçndo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

40 
PROJETO DE DECRETO l.EGJSLATNO 

N" 48, DE 1991 
(Inclufdo em Ordem ·do Dia nos termos ao 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo no 48, de 1991 (n" 354/90, na camara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Modelo 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cida
de de Modelo, F.stado de Santa Catarina. (Dependendo de 
paroecer da Comissao de Educação.) 

41 
PROJETO DE DECRETO l.RG!Sl.ATIVO 

N" 49, DE 1991 
· (lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, 11, d, do Regimento Interno.) 

Discussão em turno (mico, do Projeto de Decreto T .egisla
tivo nu 4'-J, de ll.JYl (D"' 355/90, na Cámara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissao a Rãdio Vizinhan
ça FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na cidade de Dois Vizinhos, F.,tado do Paraná. (Dependen
do de parecer da Comissao de Educação.) 

42 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 

N" 50, DE 1991 
Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, li, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno tínico, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 50, de 1991 (nu 357/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultu
ral Celinauta para explorar serviço de radiodifusao- sonora, 
na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

43 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 

N° 51, DE 1991 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto J.egisla
tivo no 51, de 1991 (no 360/90, na camara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a partir do 1 o de noVémbro de 
1983, a permissão outorgada à Sociedade Rádio da Paralba 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cida-

de de Campina Grande, Estado da Paraíba. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

44 
·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 52, DE 1991 

DiscuSsão, -~m turno ünico, do Projeto de Decreto I~egisla
tivo n° 52; de 1991 (n° 361/90, na camara dos Deputados), 
que aprova o ato que .outorga conce..são à Empresa de Tele
visão Joâ.o .PessoaLtda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens. na cidade de João Pessoa, Estado da 
Paraíba, rendo _ _ _ _ · __ 

PARECER FAVORÁVEL,sob no 107, de 1991,da C.omissâo ·~· 
_ de Educação, com voto vencido_ do Senador Esperiw 

diao Amin. - · 

45 
PROJETO DE DECRETO LEG!SI.ATNO 

N" 53, DE 1991 

DísCUssao, em turno únicO, dCfProjetd de Decreto LegiSla
tivo n" 53, de !991 (n" 362/90, na C".âmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à S/ A Correio Bra
zilíehse- pata explorar serviço de radiodifusão de sons e imaw 
gens, na cidade de Goiân"ia, Estado de Goiás, tendo. 

PARECERFAVORÁ VH1,sob no lOI,de !991, na (".omissão 
- de Educação, com voto vencido do Senador Esperidiao 

Amin. 

46. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

. . .. N" 54, DE 1991 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, li, d, do Regimento Interno.) 

DiscuSSão, em turno-línicó, do Projeto de DecretO I..egisla-
tivo no 54, de 1991 (n" 363/90, na camara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Horizonw 
te de C".omunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifu
:sao sonora, na cidade de Carpina, Estado de Pernambuco. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Hducaçao.) 

47 
PROJETO DE DECRETO LEGJSLATNO 

N° 55, DE 1991 
(Jnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo no 55; de 1991 (n" 364/90, na Oirilara dos Dep-utados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Tclevis_ao Lo-ndri
na Ltda., para- explorar serviço de radiodifusão sonora, na 
cidaâe de Londrina, I ~stado do Panma. l Dependendo de pa
recer da Comissão de Educação.) 

48 
PROJETO DE DECRETO I.EGJSl.ATNO 

N" 56, DE Úl91 . -- . . 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n..:~ 366/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga ·concessa.o à "lV Santa Maria Ltda .• para explo
rar serviço de radiodifusão de Sons e imagens na cidade de 
Santa Maria, F..stado do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECER FAVORÁ VE!,sob n" 102,de 199l,da Comissão 
_ de Educaçao, com voto vencido do Senador Esperi

d!Qo Amln. 
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49 ... .. 
PROJETO DR DECRETO LEGISLATIVO 

N" 57, DE 1991 

Discussao, em turno ~nicC?, do Projeto de Decreto Legisla
tivo no 57, de 1991 (no 367/90, na camara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissao à Rádio Cllao Gaia
no Ltda., para explorar serviço de radiodifu8ao sonora, na 
cidade de Anápolis, J-<:Stado de Goiás, tendo 

PARECER, sob n" 103, de 1991, da Comissao 
- de F..ducaçao, favorável nos termos de substítutivo que 

oferece . . 

50 
PROJETO DE DECRRTO LEGIST.ATIVO. 

N" 58, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de _Decret() Legisla
tivo n° 58, de 1991 (n" 312!90, na Câmara ·ilos- Deputados), 
que aprova o ato que renova, ·a partir de 1 Y de setembro de 
1988, a concessao à RllC - Rede Bahiana de Comunicaçao 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusao sonora, na cida
de de Feira de Santana._ Estado da Bahia, tendo 

PARECER FA VOI{A VEI~ sob n" 104, de 1991, da Comissao 
-de Educação, com voto vencidt'Jo do Senador Esp~rictiao 

Amin. 

51 
PROJETO DE DECRETO I.RúiSLATIVO 

N" 59, DE 1991 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, 11, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto df! n·e<.úiio Legisla
tivo n° 59, de 1991 (n" 373/90, na Câmara âos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permis..ao à Rádio Clube de 
Mallet Ltda., para explorar serviço de radiodifusaa· sonora, 
na cidade de Mallet, listado do Paraná. (Dependendo de pa
recer da Comissao de Educaçao.) 

52 
PROJETO DR DECRETO I.TlGISLATIYÕ -

N° 60, DE 1991 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussao, em turnO úriico, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n" 60, de 1991 (n" 375/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissao.-à Radiodifusao Bro
to da Serra Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra na cidade de David Canabarro, I istado do Rio Grande 
do Sul. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

53 
PROJETO DE DECRETO LEGTSLAT!VO 

N" 61, DE 1991 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, li, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em ru-rno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n" 61, de 1991 (n° 337/90, na C-âmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissllo à Organização Ra
diodifusllo de Cesllrio l.angc l.tda, para explorar serviço de 
radiodifusao sonora; na -cidade de ( 'csárío I .ange, l-<.:.'itado de 
saa Paulo. (Dependendo de parecer da Comissllo de l'.ducaçao.) 

54 

PROJETO DE DECRETO l.EG!SJ.ATIVO 
N" ó2, DE IW! 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, li, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno (míco, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 62, de 1991 (n" 356/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissao à Rádio Sociedade 
Rural S/A l.tda., para explorar serviço de radloúifusa.o sono
ra na cidade de Maringâ, l'.stado do Paranâ. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educaçao.J 

55 
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

NO 63, DE 1991 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, !1, d, do Regimento Interno.) 

Discussa.o, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n" 63, de !991 (n° 358/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova os atas que outorgam permissão à SAC - Siste
ma Ararense de Comunícaçao Ltda., e à Rádio centenário 
de Araras Ltda., para explorarem serviço de radiodifusão so
nora, na cidade de Araras, Estado de Sao Paulo. (Dependen
do de parecer da Comissão de Edutação.) 

-56 
PROJETO DE DECRETO I.EGJSJ.ATIVO 

N" 64 DE 1991 
(lnclufdo em Orde~ do Dia nos termos do 

art.172, II,'!· do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de DecretO Legisla
tivo n° 64, de 1991 ( n" 277/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, de acordo com o § 3° do art. 
33 da Lei n" 4.1!7, de '2:7 de agosto de 1962, por !O (dez) 
anos, a partir de 15 de outubro de 1986, a permis..ao outorga
da à Rede Gaúcha -Zero Hora de ComunicaÇOes I.tda., atra
vés da Portaria n° 1.151, de 6 de outubro de 1976, para explo
rar na cidade de Ilrasfiia, Distrito Federal, serviço de radiodi
fusao sonora em frequência modulada. (Dependendo de pare
cer da Comissao de Educação.) 

57 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 65, DE 1991 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla~ 
tivo n" 65, de 1991 (n" 359/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova os atas que outorgam permissão à Sigma Radio~ 
difusão Ltda., e à BrasOia Comunicação Luia., para explora
rem serviço de radiodifusão sonora na cidade de Brasfiia, 
Distrito Federal. (Dependendo da Comissão de Educaçao.) 

58 
PROJETO DE !.RI DA CÂMARA 

N° 24, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno.). 

Discussao, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 24, de 1991 (n° 885/91, na Câmara dos Deputados), que 
dispOe sobre os vencimentos, salários e demais retribuições 
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dm: servidores da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste- SUDENI~, e dâ outras providências. (Dependen
do de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

59 
REQUERIMENTO N° 203, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimento 0° 203, de 
1991, de autoria do Senador Oziel carneiro, solicitando, nos 
termos regimentais, tenham tramitaçao conjunta o Projeto 
de Lei do Senado n" 33, de 1991, de autoria do Senador Már
cio Lacerda, e o Projeto de Lei da Câmara n" 1{7, de 1989 
(n° 3.151/89, naT.asa de origem), que displ'lem sobre o con
trole e proibição de venda de solventes volâtcis, colas de sa
pateiro e similares a menores de 18 anos. 

60 
RedaÇl!o Final 

PROJETO DE Rf'SOLUÇ'ÃO 
N" 27, Dh l<J\11 

Diseussllo, em turno 6nico, da redação final (oferecida 
opela Comissão Diretora em seu Parecer n" ~7. de 1991 ), 
do Projeto de Resolução n" 27, de 1991, que suspende, por 
inconstitucionalidade, a execusao de dispositivo do Decret~ 
Lei no 1.438(75, na redação que lhe deu o Decreto-Lei no 
1.582/77. 

. 61 -
PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 13, 

DE 1991-COMPLEMENTAR. 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 281 do Regimento Interno.) 

Continuação da discussão, em turno ünico, do Projeto de 
Lei da Câmara 0°13, de 199l·Complementar (nU223/90, na 
casa de origem), que regulamenta o § 2" do art. 171 da Cons
tituição Federal, dispondo sobre a edição e o processo legisla
tivo das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constitui
ção Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n" 49 e~. de 1991, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Qdadania: lu Pronunciamen

to: favorável ao projeto eom as Emendas de n"s I a 4-CCJ; 
'2?. Pronunciamento: contrário às Emendas de nOS 5 a 17, de 
Plenârio. 

(Dependendo da votação do Requerimento no 229/91, de 
adiamento da discussao para dilig~ncia.) 

62 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 14, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 14, de 1990 (n° 2.922/89, na Casa de origem), que estabele
ce princfpios para puniçao da violaçl\o dos direitos e deveres 
individuais e coletivos, tendo -

PARECER, sob n° 62, de 1991, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorâvel ao proje

to eom a Emenda n" 1-CCJ, de Redaçao_ 

63 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTI11JIÇÃO N" 1, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda h 
Constituição n° i, de !991, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhaes e outros Senhores Senadores, que altera a moda
lidade de votação estabelecida no § 4" do art. 66 da Consti
tuição FederaL 

64 
- · PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 2, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n" 2, de I '191, de autoria do Senador Alfonso 
camargo e outros Senhores Senadores, que dá nova redação 
ao inCiSO III, § 2°, do art. 155 da Constituição. 

65 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 4, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Coiistituição n° 4, de 1991, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, qhe altera a redaçâo 
do inciso I do art. 37 da Consttituição Federal. 

66 
PROPOSTAS DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 5, DE !991 

Discussão, etil"pririleiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição no 5, de 1991, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que altera a redação 
do art. 28, item II do art. 2'1 e § 2" do art. 32 da Constituição 
Federal. 

67 
PROPOSTA DE EMPNDA À 

CONSTI'I'lJI(,:ÃO N" 6, DE 1991 

_ DisCussão~ em-primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
ConStituição nu 6, de 1991, de autoria do Senador Garibaldi 
Alves Filho e outros SénhoreS Senadores~ que dá nova reda
çao à letra b, do inciso X do§ 2,.) do arl. 155 da l:Onstttuição 
Federal. 

PROPOSTA D~ EMENDA À 
CONSTI1'l!IÇÃO N° 7, DE 1991 

(Inclufda em Ordem do Dia nos termos 
do art. 358 do Regimento Interno-) 

Altera a redação do parágrafo 6nico do art. 62 da C'.onsti
tuiçao Federal (I" Signatário: Senador Jonas Pinheiro). 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)- F..stá encerra
da a sessao. 

(Levanta-se a sessao l!s 15 horas e Z5 minuros.) 

. ATO DA COMISSÃO DIRETORA N° 9, DE 1991 

A Comi.ssao Diretora do Serl8do Federal, no uso -de- swi 
competência regimental, considerando o que consta no Pro~ 
cesso o0 015I&gJMS-4 e tendo em vista a ncces.<;idade de agili~ 
zar o credenciamento, junto ao Senado Federal, de entida~ 
des prestadoras de serviços médico-hospitalareS, Resolve: 

ArL I..., O art. 7° e o § 4° do art. su, do Ato no 40/88, da 
Comissão Diretora, passam a vigorar com a seguinte redaçào: 

11Art. ~ Os hospitais sediados no Distrito Federal 
e nas localidades adjacentes sera.o remunerados de a cor· 
do eom a tabela do Sindicato Brasiliense de Hospitais 
(SBH) e os de outras Unidades da Federação com ba
se em tabela indicada pela Subsecretaria de Asslstencia 
Medica e Social; os honorários médicos serão pagos 
segundo a tabela da Associação Médica Brasileira 
(AMB), e os medicamentos serl!o pagos de aeordo com 
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as tabelas oficiais, aprovadas pelo Departamento de 
Abasrecímento e Preços do Ministério da Econmomia, 
Fazenda e Planejamenro e publicadas no Diário Qfi. 
cial da União, ou, à falta destas, pelas tabelãs do Bra
sfndice. 

Parágrafo único. A tabela relativa à remuneração 
dos hospitais será apresentada pela Subsecretariá de 
Assistência Médica e Social, acompanhada de justifica
tiva, e aprovada pelo Primeiro Secretário. 

Art. 8° ··················'···-·-

-·-·-····-···--·····----··········---··--
§ 4° As taxas de sala cirúrgica ou de parto, bem co-

mo o serviço anestésico, terão seus partes estabeleci
dos na tabela apresentada pela Subsecretaria de Assis
tência Médtca c Social. a que se refere o ari. 80 desEe ato 

' 

latiV'd, José Aparecida Campos, Té-cnico em Legislação e Or
çamento, Vicente Sebastião de Oliveira, Auditor e, Rachel 
Elisa Collins Campedelle, Analista Legislativo/Pediatra, pa
ra, sob a pre.o;idência do Diretor-Geral, constituírem grupo 
de trabalho destmado a promover estudos e elaborar propos
ta de ato da C.ornist;ão Diretora visando a adoçâo, pelo Sena
do Federal, do beneffcio a que se refere o inciso XXV do 
art. 7...,, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 29 de maio de 1991.- José Passos Por
to, DfielOi--Geral. 

ATbS :OE COMISSÃd 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

lO" REUNIÃO, REALIZADA 
EM 21 DE MAIO DE 1991. 

-·-·-··························--·-·········--··· Às dez horas do dia vinte e um de maio de mil novecenw 
Art. 2° Este atõ ent-ra-em Vtgor-ii8 áara de sua publicação. tos e noventa e um, na sala de reuniões da Comissão, Ala 
Art. 3° Revogam-se as disposiçOes ao contrário. Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador Rai
Sala da Comissao Diretora, 28 maio de 1991. Mauro Be- mundo Lira, com a presença dos Senhçres Senadores: Jutahy 

nevides _ Alexandre Costa Dirceu Carneiro _ R!tç)li<! _MagaiMes, Esperidião Amin, Elcio Alvares, João Ca!mon, 
Saldanha Derzi. Wilson Martins, Jonas Pinheiro, Meira Filho, Moisés Abria, 

ATO DO PRESIDENTE N° 452, DE 1991 Ronan Tito, Henrique Almeida, Nabor Júnior, Mário Cova&, 
__ Valmir Campelo, Garibaldi Alves Filho, Cid Sabóia de Carva-

0 Presidente do Seriadol Federal, no uso de sua compe- lho, Guilherme Palmeira, Levy Dias, Dario Pereira, Marco 
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a Macíel, Eduardo Suplicy, Coutinho Jorge, Amir Lando e Cf~
delegação de competência que lhe foi ourorgada pelo Ato sar Dias, reúne-se a Comissão de Assuntos EconOmicos. Dei
da Comissão Diretora 0° 2, de abril de 1973, e tendo em vis- xam de comparecer os Senhores Senadores: Alfredo Cam
ta o que consta do Processo n"' 005.526/91-40, resolve aposen- pos, Alufzio Bezerra, Onofre Quinan, Ruy Bacelar, José Ri
t!lr, voluntariamente, Lasaro Fereghetti. Analista Legislativo. cha, Beni Veras, José Eduardo, Nelson Wedekin, Maurfcio 
Area de Processo Legtslauvo, Classe 1-'.special, Padrão III, Corrêa, J4nia Marise e AlP,ano Ft:anco.l{avencto número re
de Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do gimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 
art. 40, inciso UI, alínea a, da Constltuiçao da República Fe- dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é: da
deratiya do Brasil, arts. 186, inciso Jll, alínea a, 67 e 250, da da por -~provada. A ·seguir, o Senhor Presidente comunica 
Lei no 8.112, de 1990, combin-ados com os arts. 490, 492 e que a presente reunião destina-se à apreciação da Mensagem 
488, §- 4° do Regiilam-ei:uo Adminisrrativo dO Senado Federàl, . no 123/91, ndo Senhor Presidente_ da República, submetendo 
bem assim como o art. II da Resolução SF n" f!l, de 1989, à aprovação do Senado Federal, o nome do Doutor Pedro · 
com proventos integrais observado o dispostO no art. 37, inci- Luiz Bodin de Moraes, para exercer o cargo de "Díretor de 
so XI, da Constituíçao Federal. Política Monetária do Banco Central do Brasil". Prosseguiu-

Senado Federal, 9 de maio de 1991. - Senador Mauro do, SU:â EXcelência passa a palavra ao Senador Esperidião 
Benevides~ Prestdcme. - .Amin, para que leia o seu relatório ·sobre a ma.teria. Em se

guida, o Senhor Presidente confere a palavra ao Doutor Pe
dro Bodin, para que teça suas consideraçoes a respeito do ATO DO PRESIDENTE N° 528, DE 1991 

O Presidente do Seriado Fedêrat, rio uso-da sua eOmPêt:ên~ cargo pá"fà ·a qual foi indicado. Encerrada a expoSição, o Se
cia regimental e regulamentar, em c;onformidade com a dele- - bhor Presidente franqueia a palavra aos Senhores Senadores 
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co- que queiram interpelar o Doutor Pedro Bodin. Usam ~a pala
missão Diretora n'"' 2. de 1973, e de acordo com 0 que-~cans- vra os Senhores Senadores, Esperidiao Amin, J utahy Maga
ta do Processo no 009.355.91-0, Resolve exonerar, a pedido, lbães, Valmir Campelo, Cid Sabóia, RonanTito, Eduardo Su
Paulo Agost(nho de Arruda Raposo, do cargo de Analista plicy, Mário Covas e Coutinho Jorge. Nao havendo miis-per
Legistaliva, Arca de Orc;amento Público, Classe "lw', Padrão guntas, o Senhor Presidente agradece a presença do Doutor 
V, do Quadro de Pessoal do senado Federal, a partir de 28 Pedro Bodin e demais convidados e informa que, atendendo 
de março de 1991. a preceito regimental, a votação deverá ser secreta. Utilizan-

Senado Federal, 31 de maio de 1991. _ Senador Mauro do o sistema de esferas, o Senhor Presidente convida os Se-
Benevides, Presidente. nhores Da~io Pereira e Valmir Campelo para servirem cow 

mo escrutinadores. Procedida a votação, o Senhor Presiden

PORTARIA N" 12, DE 1991 
te comunica que a indicação do Doutor Pedro Luiz Bodin 
de Mpra_es fpi aprovada por unanimidade, rendo votado de-

O Diretor-Geral dó Senado Federal, -tendo em vista despaw zoito senadores. Prosseguindo, o Senhor Presidente cumprí
cho do Excelentíssimo Senhor Presidente ao Ofício n..., 064./91, menta o Doutor Pedro Bodin e declara cumprido o objetivo 
do Presidenre da Associaçao dos Servidores do Senado Fede- da reunião. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
ral- ASSEFr:, resolve, designar os servidores Claylton Zanlo~ às treze horas e trinta minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira 
renci, Analista Legislativo, Benedito Vakson Ribeiro, Analis- Macbado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, será as
ra_ Legislalivo, Maria do Socorro çi_~ Oliveira, assessora legis-. sinada,peloPresidente.-SenadorRaimundoUra,Presidente. 
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íntegra do apanhamento taquigráfico portante papel desempenhado por esse sistema, no sentido 
ANEXO À ATA DA 1()8 REUNIÃO DA COMIS~ de canalízar a poupança disponível parà o financiamento, tao

SÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZA~ to do capital de giro, quanto do investimento. 
DA EM Zl DE MAIO DE l!19l, ÀS DEZ HORAS, O sistema financeiro, além de intermediar a locação da 
REFERENTE À INDICAÇÃO DO DOU10R PE- poupança, permite que decisOes de mvestimento sejam toma
ORO LUIZ BODIN DH MORAHS PARA O CAR- das pela sociedade sem que esta opte pelo abandono de li
GO DE DIRETOR DE POLfi1CA MONETÁRIA quidez decorrente de tal decisão. Em outras palavras, o siste
DO BANCO .. CENTRAL DCY BRASIL, QUE SE PU- ma financeiro cria liquidez. 
BLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SE- Ao longo da última década, com a vertiginosa aceleração 
NHOR PRESIDENTE, SENADOR RAIMUNDO LI- da taxa de inflação, os intermediários financeiros do Pafs cone 
RA centraram sua atuaça.o no financiamento de curtí.o;simo pra-

zo e na intermediação de títulos públicos. Ao invés de cria-
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Srs. Senadores, - rem liquide>, as instituiçoes financeiras atuaram como bro

há número regimental, declaro aberta a toa Reunião da CQ.. kers, is~o e, co_mo corretore_s. Tais t~sutuiçõcs mantinhain 
missão de Assuntos Económicos. Assunto da pauta, Mensa~ passivos e ativos com a mesma estrutura de prazo. 
gens no 123/91, Mensagem 219, de 16 de maio de 199~, na Dentro desse contexto, o crédito de I.ongo prazo, no Pafs, 
origem, do Senhor Presidente da República, submetendo à passou a ser concedido quase que exclusivamente por insti
aprovaçao do Senado Federal o nome do Dr. Pedro Luiz Bo· tuiçOes financeiras do setor público, instituiÇOes essaS- que ti· 
din de Moraes para exercer o cargo de Diretor -de Política nham acesso a fundos compulsórios de poupança, como PIS
Monetária do Banco Central do Brasil. Relator, SenadorEs- pasep, o FAF, o PGTS, ou então que tinham acesso a recur-
peridiao Amin.. SQ..$_~o Tesouro. 

Concedo a palavra ao nobre Relator. A criaçao do FAF teve por objetivo canalizar parte da 
O SR. RELATOR (Espiridiao Amin)- Indago a V. Ex" poupança disponível para o financiamento de operaçoes com 

se o tempo destinado a indagaçoes é posterior à leitura do prazo mais dilatado. Entretanto, é importante ressaltar que 
relatório. --- - o sistema financeiro só poderá realizar o seu papel fundamen

tal, que é o papel de criar liquidez e permitir que se finan-
0 SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ,~V- Es• lerá o ciem projetas de longo prazo se nós prosseguirmos e tiver

relatório e em seguida passarei a palavra ao depOente. A se. IIiOS: uma taxa de inflaçao baixa e estável por um período pro-
guir, procederemos às perguntas. Jangada de tempo. 

O SR. RELATOR (Esperidi!\o Amin)- Em primeiro lu
gar, gostaria de registrar que o relatório se en-co-ntra à fren
te dos nossos nobres pares. Desejo saudar igualrt:tente o Dr. 
Pedro Luiz Bodin de Moraes e também saudar a todos aque
les gue assistem a esta R_euni~o. 

E lido o seguinte: _ _ 
Relatório 
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Concedo a pala

vra ao Dr. Pedro Luiz Bodin de Moraes, para que S. s• pos
sa fazer o seu relato perante a Comissão de Assuntos EconO
micos. 

O SR. PEDRO LillZ BODJN DE MORAES -Sr. Presi
deme, Senador Raimundo Lira, Srs. Senadores, foi para mim 
motivo de grande honra ter sido indicado pelo Excelentfssi
mo Senhor Presidente da República para ocupar o cargo de 
Diretor de Polftica Monetária do Banco Central do Brasil. 

Gostaria agora de fazer alguns comentários sobre a polfti
ca monetária. 

Qualquer comentário sobre a polftica monetária no Bra
sil de hoje deve mencionar desde o infcio suas limitaçoes. Ca
be lembrar a esse respeito a contribuição de dois economis
tas ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, o economis-
ta Paul SaiilLielson, -que foi meu professor no MIT, e o econo
mista- Milton Friedman, que afirmavam que nenhuma polfti
ca monetária pode flxar a taxa de juros nominal no longo 
prazo em determinado nfvel arbítrário. 

O que esses economistas queriam dizer é que, a longo pra
mo, a polftica monetária será determinada em grande parte 
pela polftica-fiscal. No Brasil de hoje, dadas as restriçOOs vi
gentes, essa lirriítação mencionada por esses dois economis
tas também está presente no curto prazo. Assim sendo, é ne
cessário, para que se consiga a tão desejada estabili7..açâo 
do processo inflacionário, que o Tesouro e o Banco Central 
continuem juntos, perseguindo, tanto uma polftica fiscal aus
tera quanto uma polftica monetária de austeridade. 

A própria capacidade de se fazer uma polftica monetária 
ativa hoje no Pais depende fundamentalmente da capacida
de do Governo de aumentar a credibilidade dos ativos finan
ceiros domésticos. Assim poder-se-á colocar tftulos adicio
nais junto ao público. Assim sendo, a prioridade, como dis
se o Presidente do Banco Central no último dia 14, quando 
sabatinado por essa Comissão, será a de procurar nao fazer 
inovaçO~ desnecessárias, tudo fazendo para continuar assegu
rando a recuperaçao da credibilidade os instrumentos de po
lfiica monetária. 

Obrigado. 

Sinto a mesma honra de estar agora perante a Comissao 
de Assuntos EconOmicos do Senado Federal para ser argüi
do por V. Ex" Estando já um ano no exercício da funçao 
de Diretor do BND ES e tendo lecionado no Departamento 
de Economia da_ fontfficia Universidade católica do Rio de 
Janeiro nos últimos cinco anos, tenho procurado retribuir 
ao Estado, dentro das minhas possibilidades, Estado esse que 
financiou, através do CNPq, meus estudos, pós-graduação 
de tanto no País como no exterior. Ao contrário do que ocor
re com freqUência em alguns outros pafses, os bolsistas brasi
leiros no exterior, na sua grande maioria, retornam ao Pafs, 
atrafdos, sem dúvida, pela fé no seu futuro e pelos desafios 
que têm à sua 'frente. 
. Cabe ao Banco Central a responsabilidade. pelo bom fun- o SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Convido o Sena

cionamento do ststema financet_ro do País. A Importância_de dor Ronan Tito para compor a Mesa, na condição de Vice
tal tarefa é melhor compreendida quando se lembra do 1m- - Presidente. 
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Vamos iniciar agora a sabatina, passando a palavra inicial-_ 
mente ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN Comissão de Assuntos Eco
nOmicos do Senado, Sr. Presidente, nesle perfodo de infcio 
de Legislatura, já teve oportunidade de abordar, ainda que 
superficialmente, vários temas importantes. O mais apaixo

. nante e que se desdobrará por todo es[e ano, desejamos que 
o mais rapidamente se elucide, é o da dívida externa. 

A di reteria especffiCa- para a quarestá Sen~n- i-ndJCaUo o 
Dr. Pedro Hodin, que é a Diretoria da Polfíieas Monetária, 
está profundamente ligada à gestão na.õ apenas da _guarda 
da moeda, mas, também, da dfvida pública, o -que ·a ident1ti
ca·e em muito, às atribuições constitucionais do Senado, rela
cionadas a esta questao. Por isso, eu gosaraia de aterrar o 
Dr. Pedro Bodín para que.-ria -hípótCSc de ter o seú náme 
aprovado, leve em conta que a Comissão de Assuntos EconO
micos já manifestou, mclusive através de deliberaÇões, qUe 
pretende conhecer os critérios que regem o estabelecimen
to de condiçoes para a administração da dívída pública. Crité
rios esses que sao desconhecidos, por falta de meios, pelo 
Senado e pelo Congresso. Exemplo disso foram os prfmeiros 
processos de autorização de rolagem da dívida, que aprova
mos em março deste ano, em cuja análise nos ressentimos 
da falta de um parecer do l3anco Central, cujo formato, cu
jo conteúdo padronizado, nos desse uma visap sobre a posi
ção de cada estado brasileiro, de cada ente público, que de
ve ter o seu limite estabelecido pelo Senado quanto ao volu
me da divida. o nao-conhccimento da posiçao global, quan
do da apreciaçao de um pedido de empréstimo, tem sido tra
dicionalmente um fator que coloca uma névoa ·sabre a deci
sa.o do Senado. Entao, essa transparência deve caminhar pa
ralelamente ao rumo da autonomia do Banco Central, que 
foi uma das palavras mais repetidas aqu1 quando apreciado 
o nome do atual Presidente do Banco Cenrral, Dr. Francis
co Gros.-Autonomia do Banco Central naá.Significã não pres
tar conta, mas transparência e liberdade para decidir como 
guardia.o da moeda, que o Banco Central deve ser. Mas o 
guardião da moeda não pode participar de gestões que dizem 
respeito à dívida pública dos estados, sem o eslabelecimento 
de critérios e sem que os mesmos sejam aprovados pelo Sena
do. É isto, Dr. Bodin - ainda que não lhe diga respeito, por
que V. sa amda nem é diretor do Banco Central - é o que 
se constata, não ocorreu comprovadamente _nos entendimen
tos havidos. neste ano, entre o Haõ.co Central, MinistCrio da
Economia e os estados. A Comissão de A~untos EcãnOmi
cos aprovou a solicitação, o nosso Presidente: Raimundo _Li-_ 
ra fez o pedido desses documentos que já estão em meu po
der. E aquilo que eu disse, quando da argUição do Presiden
te Francísco GrQS, cte qUe havia falta de critério de q ue se 
evidenciava aos meus olhOs uma relaçao incestuosa,. eu repi
to isso ·aqui - emre Banco Central e o Banespa, pelos díver
sos indícios e pela evidência de- uma entrevista do atual presi
dente do Banespa, publicada pela Folha de S. Paulo, dia 6 
de maio deste ano, tudo que eu disse consta do Anais desta 
ComíSSào, -não voU repetír aqui, seria enfadonho, seria abu~ 
sarda paciência dos meus companheiros. Tudo aquilo se con
firma quando se analisam estes documentos. 

Nao há nenhuma explicação para que o Estado role 84% 
da dfvida interna, expressa em lftulos da dívida mobiliária, 
neste ano e no outro role 75%. Até já disse isto, ein tóm nu-~ 
blado; o governador da Hahia declarou que se alguém fizer 

um acordo, S. Ex11 faria melhor: Mas fez pior, pelo_ meno~ 
nesre particular. - . 

Entao gostaria de indagar o que V. Ex" entende que po
de ser feito para que ... A outra dúvida que tenho é relaciona
da à dívida externa, mas não quero monopolizar esse assun
to; quero falar~ exclusivamente, sobre a dfvida fundada públi
c~l; que integra a responsabilidade desta Casa e a do Banco 
Central, não exclusivamente da sua diretoria, mas pas.~ndo 
por ela. Nao é possível controlar a política monetária sem 
controlar a dívida pública . 

Quais os requisitos que V. Ex• entende devem ser cumpri
dos de coopcrm;ao. 1ransparCnria c cfctivo intercâmbio entre 
o Congresso. (o Scnat.lo cm particular, qut> 1em es.~a atribui
ção) c a Dircwria de 1-'olu ic:.I Monctti.ria '-" o Banco Central, 
para gue esses prm·edJmcntos lenham e nao quero que V. 
r...xa diga que náo têm <:riterio c possam ser decididos com 
presteza, com clare7.a, como requer um assunto tão delica
dO? Objcuvamente, portanto, essa é a pergunta que lhe formulo. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- C'-0m a palavra 
o Dr. Bodin. 

O SR. BODJN -Tornei conhecimento das negociaçoes 
havidas entre o Banco Central e alguns estados; também to
mei conhecimento de que as infoiinaçOes com relação às ne
gociaçoes foram todas enviadas ao Senado. 

Neste aspecto é importante fazer a seguinte distinção: pe~ 
lo que pude perceber- como estava no BNDOS,passei os úl
timos dois dias no Banco Central conversando, então é um 
conhecimento de quem chegou há pouco tempo. no Banco 
_Central -, a operação que foi feita teria sido uma troca de 
títulos esrJtaduais por tftulos federais, por dado perfodo de 
tempo. 

Essa troca <! muito semelhante à uma operaçao típica de 
redesconto. O banco estadual vinha carregando esses papéis 
estaduais com alguma dificuldade, e ele teria a possibilidade 
de, ou procurar o redesconto, ou fazer a operação que foi 
realizada, que é uma troca de títulos, que ele agora consegue 
financiar com mais facilidade. -

creio ·que os Critérios são os mesmos que se aplicam quan
do decide por fazer ou não uma operação de redesconto. 
Não existe uma fórmula mágica para definir se o redesconto 
deve ser ou nao dado. Mas a idéia é de que o Hanco Central 
deve atender problemas eventuais de liquidez por que todas 
instituiÇOes financeiras podem passar haja Vistã, que a foto
grafia, no temrx> de uma instituição financeira, tem, em ge
ral, o seu passivo num prazo mais curto do que seu ativo. 
Então a criação do Banco Central, remontando um pouco, 
às origens da sua criaçao ocorreu para dar segurança ao sis
tema financeiro. 

-Essa operação, obviamente, tem que ser feita com parei~ 
mOnia, com cuidado, porque dar redesconto a qualquer insti~ 
tuçao financeira; elas. acabam podendo optar por uma atitu
de mais arriscada. Emao, eu faria a comparaçao da operaçao 
que foi feita éom utmi operação tfjlica de redesconto.- Penso 
que, como se trata de_ uma troca de dívida estadual por_ dfvi· 
da federal, todas as informações têm que ser enviada~ ao Senado. 

Friso, de novo. [Ornei conhecimento dos termos da nego
ciaçao há pouco tempo. Mas acho que têm que ser analisa
dos dentro da mesma ótica com que se analisa uma operação 
típica de redesconto. 

O SR. ESPERÍDIÃO AMIN _; Quanto a: esta queitlio, 
compreendo que v. s• nao tenha todas as informaçOes, mas 
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só quero esclarecer que essa operação atual não é mais re~ 
desconto. Redesconto é: o Banco Central socorreu o Banes~ 
pa, por exemplo, pelo perfodo de agosto do ano passado até 
j~:m!::iro deste ano. Af foi redesconto, emergência, Geraf; af 
foi operaçao socorro, que foi negada - não posso dizer que 
foi um igualdade de condição, por exemplo~ aos Estados da 
Paratba e ao R1o Grande do Norte. É claro que a dmtensxao 
do Banespa é diferente. A partir de janeiro, houve, sim, a tro
ca dos tftulos - mico-preto - não tinha mercado por papel, 
letras do Banco Central. 

Finalmente, com a MP n° 294, com a instituição do fun
dão, o Banco Central passou a ser, não reserva monetária, 
mas, disponibilidade decorrente do depósito compulsório dos 
bancos, para repetir o que aconteceu com a Resotuçao 0° 

797 e o Voto n" 233 do Conselho Monetâno Nacional, de 
1984, uma repetição daquela providencia. Ma•, o que estou 
me referindo só para que v. sa tenha conhecimento, e que 
a rolagem dessa dfvida, ou seja, a autorização para emitir no· 
vos papfes e numa porcentagem do vincendo neste ano, por· 
tanto, isso é autorização para a emissão de novos papéis, ain· 
da que apara rolagem. Para um estado foi autorizado 84%, 
quer dizer, pode emitir novos papéis, neste ano, no montan
te equivalente a 84% dos papéis que vencem também neste 
ano - af, não é redesconto, porque nao é mais nenhum ban~ 
co, é a polftica monetária M-l, é emissão de moeda. Em ou
tro estado a autorização é de 75%, ou seja, são critérios dit'e· 
renciados por estado, sem que o Senado saiba por gue um 
pode rotar 75~'1· e o outro pode rolar M4~~l-; por que um tem 
que pagar tudo, o que corresponde a sua dívida dircta c indi
rcta, e o outro fica liberado do pagamento da dívida vincen
da do metrô. Quem vai pagar a dfvida? Tem que etnitir para 
pagar, ou tem que recorrer à reserva bancária ou à rt::serv--d 
monetária. 

Entao, esses critérios é que gostaria que V. S4 tivesse em 
conta, porque entendemos - até porque já houve uma mani
festação da C.omissa.o de Assuntos f~conômicos- que devem 
ser estabelecidos e explicitados muito claramente, previamen
te aprovados pelo Senado, porque esses entendimentos foram 
encaminhados para cá, mas até agora nao foram objeto de 
deliberação do Senado e jâ estão produzindo efeitos, o que 
na minha opinião é uma anomalia - para o seu conhecimen
to também. 

privati7.3ÇãO de estatais, porque num artigo que V. 53 publiw 
cou, em 1987, mostra as dificuldades que poderiam advir des
sa COnversao. V. ga, por exemplO, dtz que O pnme1r0 proble~ 
ma diz respeito a um possível ímpacto de conversões de dívi
da em capital de nsco sobre a base mcmetária. Se toda a dívi
da externa fosse do setor pnvado, não havena qualquer im
pacto sobre os agregadOs monetários. EntretantO, como uma 
parcela substancial da dívida externa é, na verdade, um passi
vo do Banco Central, qualquer programa de conversão em 
capitais de risco levará a uma expansão da base monetâria. 
Se a dfvida do Banco Central representar a metade do- total 
dívida externa, a conversao anual de 5% dessa dívida -o2,5% 
do total, ou seja, 2, 75 bilhOes de dólares, acarretaria numa 
expansão da base monetária de cerca de 50% e V sa também, 
fala sobre outros aspectos negativos dessa conversão. A mi
nha pergunta é.: como Diretor do Banco Central, a opinião 
de V. Ex• seria a mesma de 1987"1 A respeito da dfvida exter
na:- qual a política que a nova diretoria do Banco Central 
pretende adotar em relação àct reservas íriterriacionals brasiw 
leiras? Outra pergunta: o Governo Collor estâ implementan
do políticas de ampliaçao das internac10nalir.aça.o do sistema 
financeiro nac10nal, a que mecanismo a nova tliremria do 
Banco Central- preteride acorrer, para-·prevenrr-que essa aoor.: 
tura finance1ra venha ampliar a fuga de capitais? 

O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira)- COm a palavra 
o Dr. Bodin. 

O SR. PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES - Agrade
ço a V. Ex' a oportunidade de tocar nessas duas questoes. 
COm relação ao artigo que saiu no relatório reservado que 
se refere a uma ·conferência que participei como convidado, 
no Institute of tbe Americas, em San Diego, nos- Estados 
Unidos, tive depois a oportunidade de falar com a repórter 
que escreveu o artigo. O que procurei dizer não era que em
presas estatais eStàtiam sendo vendidas a preços baixos no 
Brasil, porque co~ relação ao processo de venda das empre
sas estatais, existe uma lei e ela exíge ·que dois consultores 
sejam contratados e eles fazem o seu trabalho de avaliação 
independentemente. Se houver divergência no preço, encon
tra-se um desempatador, um terceiro, e alêm disso, nos casos 
que nós estamos vendo, provavelmente a venda vai se dar atraw 
vés de um mecanismo de leilao, ou seja, ê o mercado que vai 
definir o preço da empresa. É diffcil, então, dizer se ele ê al-

O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira)- C'.om a palavra to ou baixo. O que filiei foi uma coisa mais geral e o que eu 
o nobre Senador J utahy Magalhães. dizia é o que eu achava ~na mínba opinião ....r que investir 

O SR JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, Dr. Pe- no Brasil, boje, em que há pouco investimento externo, ê co
dro Luiz Bodin de Moraes, segundo informação ·contida em mo adquirir uma- opção barata. Todo mundo que adquire 
nota do Relatório Reservado Uo dia 29 de abril, V. sa na II uma opção, pode ou não dar resultado ou, então, pode dar 
Conferência Internacional Sobre a Privatização da América_ um bom resultado. E eu fa"Zia a corilparãção com o México. 
Latina, realizada em 14 a 16 de abril na Cslifórnia, declarou Na minha opinião eu achava que o Brasil oferece para poten
que as empresas brasileiras em processo de privatização se- Ciais investidores - mas não apenas no programa de privatiza
rao vendidas a preços muito baixos, e teria convidado repre~ ça.o, mas a qualquer investidor - oportunidades maiores do 
sentantes de instituições e empresas internacionais a busca- que no próprio. México. Por que? Por duas razões fundamen~ 
rem no Brasil os negócios mais baratos que poderão obter tais. A primeira, é que para investidores institucionais- e es
nos próximos dez anos. O que poderia pfirecer, segundo o ses investidores institucionais estão _à procura de mercados 
Relatório Reservado, uma denúncia contra os critérios utiliza- emergentes, eStãO bastante interessados em mercados com 
dos pelo Governo para avaliar as estatais, foi, na realidade, caracterfsticas semelhantes ao que temos aqui dentro. Investiw 
parte do discurso de V. sa, como representante brasileiro dores, esses, que sa.o grandes fundos de pensão, de segurado
na conferencia. Por que a privatização fm considerada por ras, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Esses inves
V. sa como o negócio mais barato dos próximos dez anos? tidores prezam muito alguma coisa chamada correlação nega
Vender tão barato é um bom negócoio para o Brasil? tiva, ou seja, eles gostariam que, na média, o retorno dos 

Uma outra indagação, Dr. Pedro Luiz Bodin de Moraes, seus investimentos ficasse relativamente constante. Um inves
é sobre se V. s•, defende a conversão de títu,los de dívida da_ tidor institucional não gosta que, num determinado ano, a-
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sua carteira tenha um retorno muito alto se, no ano seguin
te tiver um retorno muito baixo. E, o que eu dizia, àquela se
teta platêia, e que o Brasil oferecia possibilidade de uma cor
relação negativa com investímentos nos Estados Unidos. Por 
quê? Porque a economia brasileira é: uma economia com 
um mercado interno bastante grande e não tao dependente 
dos Estados Unidos, do mercado americano, quanto a econo
mia mexicana. Enta.o, mais cedo ou mais tarde, os investido
res observariam isso e ficariam mais interessados em investir 
no Brasil. Não estava me referindo, especificamente, ao pro
grama de privatização, porque o preço das empresas vai ser 
determinado por mecanismos de mercado a partir de um pre
ço míoinio estabelecidO por duas consultoras independentes. 

A segunda questAo e sobre a conversao da dívida. Eu man
teria o que disse no meu artigo de 1987. Porque hà que se 
notar uma diferença importante: quando falamos, boje, de 
conversão da dívida, ela não tem impacto monetário, porque 
sertam trocas ae títulos do governo por ativos do governo. 
O programa passado, que era o programa de conversa.o da 
dívida, o que havia era troca de títulos por moeda e essa mo
eda, então, era utilizada para financiar investimentos. Existe, 
assim, uma característica muito diferenciada do processo de 
conversao de dívida aprovado em resolução do Conselho Mo
netário Nacional em março passado e o processo de conver
são de dívida de 1987. 

Estas senam as minhas posições e agradecendo a oportu
nidade de esclarecer a essas duas questões. 

Obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A meu ver, nao foram 
respondidas outras duas questões apresentadas. 

O SR. PEDRO LillZ BODIN DE MORAES- Pen·so ter 
respondido às questoes. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Qual política a !leva 
diretoria do Banco central pretende adotar em relação às 

eserva.') internacionais brasileíras? 

O SR. PEDRO LillZ BODIN DE MORAES- As. reser
vas dizem respeito a um assunto que tem que ser deci9ido 
pela_ difetoria, e ele eStá mais a cargo do Diretor da Area 
Externa. Obvíamente, a política monetária tem um impacto 
na política cambial e tambt!m na acumulaçfio de reservas. 
Num Pafs que importa cerca de dezessete a dezoito bilhões 
de dólares, em geral, se considera o nfvel mfnimo necessário 
para o bom funcionamento da economia, é termas de reser
va, pelo menos, três a quatro meses de, importaçao. Ter me
nOs do que issO ê ficar numa postura bastante arriscada, pre· 
Cisamos ter um nfvel de reservas. O valOr são três a quatro 
meses de improtaçOes e isso deve ser o mfnimo necessário 
para o bom funcionamento do sistema. 

O SR. PRESIDENJE (Raimundo Lira) - V. Ex" está sa
tisfeito, nobre Senador Jutahy Magalblles? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Plenamente satisfeito, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESlpENTE (Raimundo DI.ira)- A RcsoluçAo 
o0 82/90, estabelece o limite mínimo de quatro meses de im
portações no IIJJmento em que o Brasil fizer qualquer deaem
bolso no pagamento da sua dfvida externa seja em juros, !C· 
ja no principal. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. V ALMIR CAM PELO - Sr. Presidente, Srs. Senado
res,- Dr. Pedro Luiz Bodin de Moraes, quando da mudançã 
da equipe económica, o Presidente da República reportou
se à atuaça.o dessa equipe como soft. Entendemos que o Pre
siàente-usoi!"essa-expressa.o para dar uma conotação de sua
vidade no tratamento com os diversos segmentos da socieda
de, ou seja, uma_ equipe com n1ai0í capacidade d.e enlend~
mentos com os setores pr<Xlutivos do Pafs, com maiOr capaci
dade de diálogo, inclusive no que se refere à política externa. 

V. s• poderia nos esclarecr como adequaria esse estilo 
na conduçâo da política monetária do País? 

_ Perguntaria a V. sa o seguinte: recentemente~ recebemos 
aqui o Ministro ·da Economia da Argentina, Dommgos cavai
lo, quando se falou muito no plano da dolarizaçao. Como ':· 
sa analisa a questão da dolarizaçao da economia com o mtul
to de conseguir 'a estabilização económica. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Concedo a pala
vra ao Dr. Pedro Luiz Bodin de Moraes. 

O SR PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES- Bom, agra
deço-a oportunidade de falar sobre dois temas tão importan
tes quanto esses. 

O primeiro-é a questão da dolarização. Acho qoe o Minis
tro da Economia, MarcOio Marques Moreira, em entrevista 
aos jornais, descartou a hipótese de uma dolarizaçao. Então, 
acho que esse é o primeiro ponto sobre o qual gostaria de 
expender a minha opinião. Esta é: a opinião do ministro e, 
consequentemente, de tc;x::la a equipe econOmica. 

Não obstante isso, gostaria de fazer alguns comentários 
sobre esse assunto. O primeiro é- o ·seguinte: propriamente 
não existe uma proposta de dolarização, formulada pelos eco
nomistas academicos no Pafs. O que existe entre os diversos 
economistas - estou especulando sobre o assunto - é muito 
mais uma preocupação em restaurar algum mecanismo que 
possa a vir a aumentar a confiança nos atívos financeiros do 
Pafs. Então, este é o primeiro ponto. 

O segundo ponto nessa discussão sobre a dolarizaçao, que 
acho que é bastante importante termos em mente, é que já 
tivemos uma experiencia de dolarização, já vivemos sob o pa
drão-ouro entre 19fJ7 e 1914, por exemplo, e entre 1926 e 
1930. Então, já tivemos uma experiência com uma taxa de 
cambio fixa e com livre conversibilidade. Essa experiência 
nao foi das melhores e por que? Porque ela mantinha a polí
tica monetária atrelada ao que acontecia no mercado mun
dial. Ou seja, a única forma numa conjuntura comO esta, num 
ambiente como esse, se aumentar o estoque de UXJeda do Pa
fs, acumula-se o superávit do balanço de pagamenms. Ora, 
se a economia mundial entra numa depressão, o que aconte
ce é o inverso: o Pafs começa a ter um péssimo balanço de 
pagamentos, a quantidade de moedas em circulaçãO diminui 
e o País mergulha numa recessão. Enta.o, não se tem a possi
bifidade de fazer pol!tica monetária anticfclica. Então, isso 
tudo tem que ser levado em consideração. 

Outro ponto que é importante, e que gostaria de aprovei
tar o momento para mencioná-lo diz respeito ao caso da Ar
gentina, que é o agregado financeiro mais amplo. CoiiJJ a 
proporçao do produto argentino t! de cerca (divisão, agrega
do financeiro mais amplo pelo PIB) de cinco por· cento. 

Só para fazer uma oomparaçao com outros pafses, o CasO 
do Japão é um caso interessante, q agregado financeiro mais 
amplo com proporçao do Pffi, cerca de 134%; Estados Uni
dos, agregado financeiro mais amplo coiri propórçl!o do PIB 
80%. 
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Entao, fica claro que se a economia Argentina não conse
guir expandir o crédito ela também não vai conseguir cres
cer porque o mercado financeiro na Argentina está num nf
vel extremamente baixo. 

Então, acho que todas as questões serão discutidas no 
meio acadêmico, mas, desde já, o Ministro Marcflio descarta 
essa hipótese por uma razão que acho muito simples: para 
que a dolarizaçao funcione é preciso que haja confiança no 
Governo; que ele siga uma polftica fiscal consistente com 
aquela taxa de câmbio fJXa. -

Ora, se o Gove-rno-segue aquela polftica fiscal a dolariza
çao nao é necessária. 

Com relaçao ao estilo soft da polftica monetária, difícil 
saber o que ê. 

Acho que um papel importante da política monetária, in
clusive, está no projeto de lei de autoria do Deputado César 
Maia e çle Francisco Dornelles. Diz que um dos objetivos 
da política monetária é adequar a liquidez às reais necessida
des da economia, acho que essa deveria ser a atuaçao da po
lítica monetária. 

PRESIDENTE (Raimundo lira)- Passo a palavra ao Se
nador Cid Sabóia de carvalho. 

O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Dr. Bodin, eu fiquei com a irnptessa.o de que 
o Senhor. nao entendeu a intervençao do Senador F_spiridiao 
Amin, que foi das mais importantes, inclusive tendo-se em 
vista a polftica adotada pelo Banco Central diferenciando 

os bancos, uns com relaçao aos outros, favorecendo alguns, 
tendo muita prudência para uns muita imprudência para ou
tros, liquidando, intervindo, tendo uma atividade absoluta
mente discriminatória em determinado momento da polftica 
financeira brasileira. 
. Gostaria de ter ouvido V. Ex' respondendo à colocaçaó 
inteligentfssima e interessante de um ex-governador, acima 
de tudo o Senador Espiridiao Amin. 

Interessa-me fazer algumas outras indagações, por exem
plo, eu tenho muita curiosidade sobre este fenômeno que 
aconteceu com a moeda brasileira, confisco da poupança, 
confisco dos investimentos, confisco atê da conta bancária. 

E soube - na.o sei se é verdade - que pequenos bancos 
estariam em dificuldades diante do Banco Central, isso por
que o dinheiro existente nesses bancos eram contábil, na ver
dade não havia uma correspondência exata do dinheiro em 
espécie com os direitos financeiros de cada depositante, ca
da poupador, etc. 

Na polftica que V. Ex3 vai exercer na sua diretoria, como 
será o tratamento dado a esse fenôtneno do dinheiro contá
bil? Essa é uma indagaçao a quoe eu gostaria que V. s• res
pondesse. 

Agora, já que V. sa está sendo inquirido numa- comissão 
muito séria do Senado Federal, eu gostaria de saber se essas 
palavras que significam modismo, - eu poderia dizer que o 
Senhor o -diretor roxo, um modismo, o Senhor vai ser diretor 
soft, - o Senhor vai leva isso a sério, essas expressões do Pre
sidente. 

A outra indagação. Eu estive vendo o currfculo do Se
nhor e vejo que é um currículo interessantíssimo, eu acredi~ 
to muito na sua competência e pelas respostas que V. sa deu 
vou vmar a favor. 

Mas, muito mais pelo seu currfculo, sei que a pessoa che
"ga aqui antes de ser o diretor do Banco Central e como bem 

sentenciou o relawr nós já fizemos perguntas ao diretor Qo 
Banco Central, isSo--cria realmente algumas dificuldades. 

- Mas, eu queria saber exatamente o que é a potftica mane. 
tária, o que é essa política, sao essas as indagações que eu 
queria fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com-a palavra 
o Dr. Pedro Bodin. 

-O SR. PEDRO BODIN - Bom, gostaria de começar, pri
meiramente, pela pergunta de V. Exa a respeito de dinheiro 
contábil. É importante ter em mente que, no sistema finan
ceiro, os bancos comerciais criam liquidez, quer dizer, exís
te uma diferença entre a base monetária, que é constituída 
por reservas e papel-moeda em poder do público, e depósi
to à vista conhecido como M-1. 

Por que os bailcos ciiam liquidez? porque a rede bancá
ria, quando alguém faz um depósito nesse banco esse depósi
to pode ser utilizado para fazer o empréstimo que acaba sen
do depositado no próprio banco. Então, existe um processo 
multiplicativo que converge para um determinado ponto de 
cdação de moeda dos próprios bancos. 

Enta.o, o que se pode observar? Se tirássemos uma foto. 
grafia, num dado momento, verfamos que os bancos estão 
criando, de fato, moeda, essa é uma atividade feita pelos ban
cos de qualquer país. Porque, uma parte do novo_ depósito 
vai para o compulsório, mas a outra pode ser emprestada, e 
esse empréstimo dá origem a um novo depósito. Então, exis
te um processo multiplicativo que faz com que reserva, base 
monetária e meios de pagamento sejam diferenciados. 

Com relaçao à segunda pergunta: o que é polftica monetá
ria? Acho que a melhor .e mais simples definiçao de polftlca 
monetária, e a seguinte: ... imaginemos uma economia em 
que tenhamos moeda e título. O que a polftica monetária faz, 
a cada momento, é definir a quantidade de moeda e de títu
los em circulação. 

Se ela quer aumentar a quantidade de moeda em circula
çao, o Banco Central entra vendendo títulos. Se ela quer di
minuir a quantidade de moeda em circulaçao, o Banco Cen
tral entra comprando títulos. Então, a política monetária n·a
da mais é, do que o Banco Central definir, a cada momento, 
a quantidade de moeda e títulos em circulação. Quem defi
ne a quantidade torai de moeda e tftulos em circulação é a 

polftica fiscal. 
Então, o que a política monetária faz é: dada uma polfti

ca fiscal, dada uma quantidade total de moeda e títulos, ela 
define o quanto de moeda e o quanto de títulos estarão em 
circulação. E assim fazendo, influencia a taxa de juros. 

Por último, acho que essa ê uma pergunta dirigida ao dire
tor de Política Monetária, a respeito de uma declaraçao do 
Presidente. Diz que o Presidente faz as declarações, no mo-
mento em que acha oportuno fazê-los. O diretor de Polftlca 
Monetária tenta fazer com que a polftica monetária não se.. 
ja nem soft nem 11rOX011 mas aquela apropriada às necessida
des reais da economia. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Aliás, o Sena
dor Od Sab6ia de carvalho criou uma nova expressão: o 
"softs roxo". 

Com a palavra o Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Sr. Depoente, Sr. Pedro Luiz Bodin de Moraes: 
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Qual a significação do dêlicit público na inflação? 

O SR. PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES - Agrade
ço h oportunidade de falar sobre tsso, porque acho que esse 
é um tema extremamente complexo e so_bre o qual existe e 
já existiu, no País, uma discussão muito grande. 

Lembro~me de que, em 19Hó, à época do Plano Cru?.ado, 
havia uma grande controvérsia entre os economistas, alguns 
dizendo que a origem do problema mtlacionário, no Pais, era 
por déficit fiscal e alguns dízendo que o délicíiiíscal não ti
nha a menor relação com o pr-oblema da ínflaçao. 

Os economistas-que-sUSte-nfavam a hipótese de que déficit 
e inflaçao nao têm correlação, mencionavam sempre o caso 
de diferentes pafses.. e -o caso selnpre citado que era dã Itália 
que é um pafs que apresenta déficit bastante elevado- e uma 
taxa de inflação moderada. · · 

Acho que hoje já existe uril consenso no seritido de que 
o Governo -e-s-gotou sua capacídade de fin3ilciamento,- oU se~ 
ja, o Governo tem difiCuldade em colocar títulos no merca~ 
do. E essa dificuldade não é de agora; ela começou a se agra~ 
var, a partir do final da década de 80. 

Num ambiente como esse, qualquer déficit é inflacionário. 
É preciso, então, levar em considcraça.o que existem déficiis 
que podem ser financíados de forma riãà-iri11acioriáriã: e défi~ 
cits que têm que ser financiados de forma 1ntlacionárí3. Na 
atual circunstância do cenário brasileiro, estamos numa-Situa
ção muito mais do que em qualquer déticit gera uma dffiCul
dade muito grande de firii:mciamento, e neSsa sitlia~-a:O o défi-
cit l: inflacionáriO. -

O SR. RONAN TITO - Uma •egunda pergunta: na medi
da em que se promove a recessão, diminui ã atívidade econó
mica e cai a arrecadação, correto'! 

O SR. PEDRO LUIZ BODlN DE MORAES.::: Correio: 

O SR. RONAN TITO -Nós nao temos financiamento pa
ra o nosso déficit. C6mo V. sa pretende, dentro dessa políti
ca global, dnninuindo a auvidade econônnCa, diminuindO a 
arrecadação, acabar com o nosso déficit, já que ele nao tem 
financiamento? 

O SR. PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES- A respos
ta a essa pergunta me levará inevifavelmenie a outras -áreas 
que não propriamente a da política monetária, mas eu acho 
que o mais importante que se tem a fazer e Olhar- CJ.ilal é o 
déficit ou superávit, chamado de pleno emprego. 

A experiência da década de 30 nos mostrou que perseguir 
um superávit fiscal a qualquer custo mima- economia entran-
do em recessão, como V. E.xa bem o disse, a arrecadação de
pende do nível de atividade. Quando o nfvel de atividade cai 
a arrecadaçao pode cair. Entao, o que se deveria olhar mais 
seria para um déficit ou superávit pleno emprego e não o 
que está acontecendo num determinado instante do tempo, 
ou seja, se poderia ter uma pofítica fiscal bastante restritiva 
ainda se ela produzisse um pequeno déficit. Por quê'/ Pelo 
fato do nfvel da atividade estar baixo. 

O SR. RONAN TITO - Bom, vamos agora, então, a uma 
área especffica de v. s• 

Quando V. sa pensa em retirar da interVenÇão eX3ger3da 
do Estado a compra de tftulos para financiar o défiCit ou qual
quer maneira que intervenha na área federal, a Lim ponto 
que a declaração do Dr. O lavo Setúbal, dirigente de um ·dos 
grupos financeiros mã.is iniportantes--;-admite que a presença 
do Estado em todo disponíverbancário está superior a·ss%? 
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Ou V. sa pretende que, subindo as taxa-, de juros diminua a 
atividade financeira? 

O SR. PEDRO LUIZ BODIN DR MORAES- Acho que 
esta questão é extremamente importante porque ela indica 
que nós estamos próximos ao limite do endividamento do se; 
Lar públiCo._A experiência dOs estados a esse respeito é'baS
tante ilustrativa, e a única maneira de se redu1.ír o endivida
mento é_ gerando superávit ou. emào. uma econonna voltan
do a se recuperar, porgue quando tsso acontece a relação 
dívjda-produto acaba por cair. 1~ importante ter uma políti
ca que permita isso no início, e essa C a únit"a forma de redu
zir o endividamento, ê procurar gerar superávit. Só a~sim se
rá possível <.hminutr a partictpação, os títulos publicos no tOlal. 

O~ SR. RONAN TITO- Agora, apenas um esClarecimen
to. Para nós, que não somos economistas, terrxls até econo
mistaS dentro dos quadros políticos, aqui, mas a maioria não 
o é. Enta.o para que não se tenha que recorrer sempre a 
um dicionârío de economês, pois a cada dia àparece uma no· 
v-.:1. nomenclatura, V. sa disse que na Argentina haveria uma 
relação de 5% sobre o ativo, nos J-<:Stados Unidos de oitenta, 
no Japão de 130. Como é mesmo o trtulo que o senhor deu 
a· e:..sa relação"/ 

O.SR. PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES- Esse seria 
um- agregado financeiro mais amplo-. É a soma de todos os 
ativos financeiros. 

O SR. RONAN TITO - É o que se chamava no passado 
de poupança pública ou de poupança geral'/ 

O SR. PEDRO I.UIZ BODIN DE MORARS ..c Não, por
que a poupança é um fluxo, e issO e um estõcjue, é (f q-ue se 
chamava de M4, que é a soma, no caso do Brasil, de depósi· 
to à vista, papel moeda em poder do público, depósito em 
poupança, depósito a- prazo, tftulós estaduais e federaís,- e, 
a~Ora, ?S a_rgentLJinos. · · 

O SR. RONAN TITO - Perdoo-me V. s• a estultice das 
perguntas e, para encerrar, vou indagar a V. sa se já pagou 
um título em cartório em toda a sua vida? 

O SR. PEDRO LUIZ BODIN DE MORAF.S- Não, nun
ca paguei. 

O SR. RONAN TITO - Muito obrigado. 
_Segundo o Senador Jutaby Magalhães, M4, agora, ê o 

Ministro Marcflio Marques Moreira. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Ronan 
Tito, eu confirmei aqui com o Dr. Pedro Bodin, que nós po
demos realmente, chamar de poupança interna de todo o ati
vo financeiro -existente no Pafs. 

O SR. RONAN TITO - A explicação que ele deu para 
mim quer dizer a mesma coisa. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo JJra) - Só para fazer 
referência, o inefhor profeSsor de economia que eu tive, du
rante o meu curso de Pós-Graduação de Economia, era um 
_engenheiro que é, hoje, economista do Ipea e nunca se for· · 
mau em economia. Portanto~ o Senador Ronan Tito nesta 
Casa é um dOs maiores estudiosos desse assunto. 

Passo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

-o SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, Sr. Pedro 
LU:iz Bodin de Moraes, vejo no currículo de V. sa que teve 
uma formação de um economista de alto nível, não apenas 
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numa das melhores umversidades brasileiras, onde o De parta~ 
mente de Economia e muHo forre a da Puc, do Rio de Janei
ro. Acredito que seJa professor ainda licenciado, mas também 
no que é urna das universidades nu 1 dos E.~ ta dos U nrdos. 
Pela literatura citada em seu currícufO, avalio que conheça 
alguns dos mais importantes economistas na área ·monetária. 
Dentre eles está o 1-<..conomista Paul Davidson autor de Mo
ney in the Real World, que no seu último livfo denominado 
Ecomic for Cívilisation Society, começa o texto com a se
guinte pergunta que eu faria-a V. sa: O __ que vale mais: o 
amor bu a prostituição? Obvianlerile ele faz uma reflexão so
bre issO à vista da política monetária, e coment3ndo os Valo
res dos economistas nos Estads Unido&. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Gostaria de sa
ber se V. Exa quer fazer uma pergunta de cada vez ou todas 
as perguntas de uma vez só? -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Uma de cada vez, porque 
facílítaria. -

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Ura)- Com relação à 
pri.'li.eira pergunta, apenas por sugestão. pediria a V Ex"' que 
fizesse um':! rctkxão a respeitO da pergunta, para 1ac11itar a 
resposta. 

O SR. EDUARDO SUJ'I.IC'Y- Vou respeitar a prefcrCn
!=ia do Presidente. Quem sãbe, o Sr~ POOi-0-l.:Ui'í': dC- Moraes 
gostaria de responder de pronto, an1es que eu faça a rellexão. 

O SR. PRDRO Lmz BODIN DE MORAES- A reflexão. 

O SR. EDUARDO SUP!.fCY- Dr. Pedro prefere a refle
xão antes. 

O Economista Paul Davidson diz em seguida que aqueles 
que avaliam, ou aqueles que defendem os valores tão em vi
gência ao longo dos anos 80,_J}OS EstadC?S Unidos_ e na Ingla
terra, valores tais como defendidos pelos Governos Ronald 
Reagan e Margareth Tatchcr, que tiveram grandes vigências 
nesSe tempo, responderiam como a prostituiçao alcança um 
valor no mercado, e o amor na o, que provavelmente diriam 
que a prostituição teria um valor nlaior.Sáo es~'iCs -rrieSmos 
economistas, segundo ele, que tarnbêm advogam, que, paia 
se combater a inflação, se faz necessária a recessão, se faz 
necessário negar oportunidades de emprego· às pessoas que 
têm vontade de trabalhar, mas que·, entretamo, em função 
de uma polftica recesSiVa - fenômeno que está ocorrendo 
no Brasil, durante o presente GOverno - não conseguem. 
Mas o Governo avaliou que para combater uma inflaçáO que 
reconheço como extremamente séria, grave, que chegou a 
mais de 80% ao mês, precisava levar a e'can·omia a receSSãO. 
Aliás, de maneira diferente do que falava ó presidenre, en
quanto candidato, porque Sua J-l..xcelêncía e a sua principal 
assessora económica, enquanto assessora do candidato a Pre
sidente, nas campanha<.; presidenciais, ambos afirmavam que 
seria possfvel, no Brasil, combater a inflação e também resol~ 
ver os problemas da dívida externa brasileira, sem levar bra
sileiros, especialmente os trabalhadores, a maiores sacrifícios, 
sem levar os descamisados a maior desemprego, sem levar 
os salários ao-arrocho que está sendo observado nos últimoS 
15 meses. Obviamente, a conduçao da política monetária tem 
muito a ver com ísso. 

No seu artigo 11Conflito" -relativamente à inflaçao -, "Dê· 
ficit do Governo e Conflito Distributivon V. sa faz uma refe
rencia de que, se se considerar a inflação sinlpiesmente, ten
do como principal causa o conflito distributivo, na.o consegui-

remos resolver o problema da innação. f: preciso, pois, ter 
uma certa disciplin. monetária, pelo que compreendi de seu 
rexto. Mas, que ctisctplina monetária ê essa? E uma que de
ve levar a economia, necessanamente, à recessão? Haverá 
fórrilula. num SIStema organizado em bases capitalistas, de 
se evitar Isso? Um economista tão conceituado coiiX> Paul 
Davidson, acredíta que hã. Desde que, os responsáveis pela 
polftica econOmíca, mesmo num sistema organizado em base_s_ 
empresariais, levem em coma omros valores, não apenas o 
interesse próprio, o lucro máximo, como objetivo-rei; levem 
em -conta vuatores cívicos. Valores cívicos tais como aqueles 
que, incrusive,empolgaram os brasileiros na campanha das 
'~Diretas Já~'; que empolgaram os brasileiros na campanha 
presidencial; daqueles que se empolgaram pela campanha 
"Sem Medo de Ser Feliz", do Lula, tanto quanw na campa
nha de Fernando Coitar, quando falava contra a corrupção, 
a favor dos descarrusados, a favor de uma política econômi· 
ca mats saudável; valores cívicos, ra1s como aqueles que con
seguiram fazer avançar os direitos civis nos }<.:StadQs Unidos, 
na campanha liderada por Martin Luther King, ou por Nel
son Mandela, hoje, na África do Sul, e assim por diante. 

Esse é o motivo que levou Paul Davidson a iniciar o seu 
livro por essa retlexao, que considero importante no momenM 
to atual, para as decisOes importantes de quem estará auxilian
do a equipe econôm1ca, particularmente num ponto de gran
de sensibilidade, que é a condução da política monetária, re
lacionada obviamente com os outros instrumentos de polfti
ca_econOmica. 

O SR. PEDRO Lmz BODIN DE MORAES - Eu gosta
ria de responder, citando uma entrevista recente do Secretá· 
riO de Política Económica, Dr. Roberto Macedo. Nessa entre~ 
vista, ele dizia que para combater a inflação seria neceSSário 
manter polftica fiscal e monetária austera, mas qtie também 
poderia ser poss!Vel se pensar em alguma polftiea de renda. 

Durante muito- tempo, procurou-se no Brasil uma solução 
fáciL É natural que as coisas sejam as&iril.-Sempre os dese~ 
quiUbrios são percebidos, inicialmente, como temporários e 
não como permanentes. Mas vai ser muito diffcif sair -do pro

-cesso inflacionário sem alguma reessao, sem ter política fis
cal e monetária apertada. 

-Tenho procurado seguir os ensinamentos de um professor 
meu, que foi muitõ importante na: n:i.iilha formação, chama
do Robert Solo. Mas suas primeiras aulas de economia, to
da vez que alguém Começava a falar nas imperfeiçoes do mer
cado, ele pergumava porque não se podia fàfar na noçao de 
equillbrio~ porque se tinha de analisar tudo caso a caso, por

-que se tinha que abandonar a análise econômica e só se con
centrar na análise polftica. Ele sempre se lembrava da bele
za do modelo de equiHbrio geral, que era uma construção 
muito perfeita. Mas toda vez que alguém também falava que 
tudo em economia se resume a urna curva de oferta e a uma 
curva de demanda, ele se lembrava de todas as imperfeiçoes 
do mercado; e procurava impregnar os seus alunos com isso. 
Esta seria a minha resposta a V. Exa Obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPL!CY - Obviamente como dire
tot de polftiea monetária, V. s• será uma das pessoas que 
mais estarão atentas à injeção de novos recursos monetários 
na economia. Estará atento àquilo que for produzido na ca
sa da Moeda e depois, de alguma maneira, injetado na economia. 

__ Eu g9staria de lhe perguntar, até para um melhor esclare
cimento meu e acho que de todos os senadores, como se dá, 
na economia brasileira exatamente, a injeçao de novos recurM-
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sos monetários e quais são os seus efeitos disê:ributivos.-Mes- Contraponho este exemplo a uma outra proposta feita pe
mo que nao ouvesse inflação, os economistas monetaristas lo economista - talvez V. sa o conheça. pois é. do Rio de Ja~ 
mais ortodoxos, ou mesmo um economista que na.o é consid<?- ne_~~_(_) _ _:- A:ntô~io Mªria 4? Silve.ra, que teni escrito muito sa
rado um ortodoxo, como Robert Solo, que muitas vezes ad- bre assuntos monetáriOs.. Em 1975-e, depoís, em 19St e 1982, 
verte para pontos tais corno o que aca_~~ de_citar, co~cor~~-- ~~~eyeu artigos, conhecidos na literatura econOmica brasilei
riam que pelo menos deveria haver uma injeçâo nova d~ ~i- ra, onde propOe que a injeção de novos-recursos rnanétárfos 
nheiro na economia na proporção do aumento do ~.ar _da seja realizada por um ~oj~mo atr~lado_ à_ redistr_ibujçao 
produção, porque, assim, terfamos estabilidade aproximada da recta. O Govei'nri atUal, por exemplo, deu-pi'iorida~e_à pri
dos preços. _c · vafizaçao: estâ lançando certificados de privatiza~o e abri-

Na economia brasileira, a injeção de recursos novos ê gand() as instituíçoes financeiras a adquiri-los. O economista 
muito além disso - tem sido pelo menos. Mas comiJ..-"ll_se AntOnio Mariª dª Silyeira propôs que o Governo emitisse e 
dá? E ela se dá pelas maos de quem em primeiro lugar? Ela fosse o Banco Central unicamente obrigada adquirir letras 
tem efeitos distributivos do ponto de yist~ _~e co~~~trar _a de redistribuição da (enda. _ _ 
riqueza e a renda? Qual seria a análise que V. ga faria sobre ·-·-As letras de redistribuição da renda, que seriam emitidas 
a evolução recente da injeção de novos recursos monetários no Pafs de forma não inflacionária, porquer lançadas unica
na economia? mente na proporção adequada para acompanhar o crescimet-

0 SR PEDRO LUIZ BODJN DE MORAES _ Pela for- no do valor da produção, seriam a maneira de financiar o 
que se denominou de imposto de renda negativo, seriam a 

ma tradicional comO se injeta moeda na economia, existe garantia para cada pessoa que não obtivesse um certo pata
uma divisão entre Banco Ceiltral e Tesouro. O Tesouro emi- mar de rendimento no País~ de uma renda mfnima. 
te tftulos, e o Banco Central emite moedas.. O Tesouro, quan- Mas, com esse mecanismo, se viabilizaria, ao mesmo tem r

do quer gastar acima ele sua arrecadação, tem que financiar po, uma polftíca monetária mUito beril disciPlinada, relaciOna~ 
a diferença via emissão de tftulos. Esses tftulos são vendidos da a um mecanismo de redistribui~o da renda em que. a inje
ao Banco Central, que decide, enta.o, quamo disso ele man- ção de novos recursos monetários se desse através, exatamen~ 
tém carteira e quanto disso ele repassar~ ao público. Se ~le te, dos mais pobres, e na:o dos mais ricos. 
mantiver a totalidade dos tftulos vendidos pelo Banco Cen- ---- GOstaria de ouvir a análise de V. S~ sobre essa proposição, 
rraJ em carreira, estará havendo uma emissão de moeda em e foi exatamente por querer ouvir o seu pensamerito sObre 
igual montante ao dos títulos emitidos. Se ele decidir vender os efeitos redistributivos da injeção cte novos recursos mane
a totalidade dos títulos em mercado, só estará havendo colo- tários que formulei a pergunta anterior. 
cação de tftulos em mercado, e não e_~ao de _moeda._ Esse 
seria 0 mecanismo tradicionaL No Brasil, pode-se ter uma O SR PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES - O cerne 
variante desse mecanismo, mas, grosso modo, esse é ~. meca- da questão é ·que o processo inflacionário provoCà transferên
nismo. Quanto à questao da injeção de moedas, n1:1ma econo- cia de renda. Não ~ à-toa qu~, no governo COilor, têm--Se co
mia com preços estávC:ís e com ó produto crescendo, é razoá- mo primeira meta procurar reduzir a inflação para nfv~is _~i
vel ter estoque de moeda crescendo, ao menos pat~f manter - xos. O processo inflacionário, principalmente inflaçao galo
a relaçao estoque de moeda produto constant~; ~ e_ss~ inje- pante, provoca redistribuição de renda, transferência de renda. 
ção de moeda seria não inflacionária, se o gove~no-tiv~e Cb:r;n te_lação à redistribuição de renda, acho que ela é 
gastos ligeiramente acima de sua arre-cadação. Isso é C? _que muito -mais ligada a um programa de governo do que propria
acontece numa série de países. mente à política monetária, em um perrodo em que se está 

procurando conseguir essa estabilização. Acho que uma vez 
O SR EDUARDO SUPLICY ~A forma como, muitas que se conslga a estabiliza~o da infla~o, existem diversas 

vezes, o governO" injeta recursos novos nà. economia tem a pontos a serem discutidos, mas são questOes que, discutidàs 
ver, além desses dois_ aspectos, com a maneira como atua o ao longo de um programa de estabilizaçâo,-podem t_razer con~ 
sistema financeiro, especialmente o oficiai. V. ga foi_djretor seqOências de difícil previsão. 
do BNDES, uma das principais instituições financeiras qUe Ao longo de um processo de estabilização, o que, em ge~ 
distribuem créditos no País, e particularmente su~_i_çliados,_ ral, se tem que fazer é seguir_uma polftica fiscal e monetária 
porque o BNDES administra, por exemplo, 40% dos fundos austera. Procura-se, depois, pensar um desenho do Pafs. Es~ 
do PIS/Pasep, e os distribui por critérios de prioridade social sa é uma atribui~o do secretário de Polftica EconOmica, é 
de custo beneficio, quer dizer, tanto do ponto de vista de uma preocupação da própria Secretaria Nacional de Econo
manter a saúde fmanceira do BNDES, como também levao~ mia: pensar a remmada do crescimento. Não se faz política 
do em conta critérios de custo benefício social para um ban- monetária austera por se fazer; a manutençao das raxa'i de 
co da natureza do BNDES. Mas pelo que se tem notado JUros em níveis elevados, 3 recessao, não sao um prazer, mas 
na história destes últimos trinta anos no Brasil, muitas vezes sim uma temativa de colocar 0 País na trilha do cresctmen~ 
os recursos emprestados sao canalizados para aqueles que to, quando, então, diversas questões que V. Ex<' mencionou 
já detêm riqueza, em grande parte acumulada. erão, inevitavelmente, que ser discutidas. 

Tivemos em nossa bistória no início dos anos 80y episó-
dios em que empresários solicitaram ao governo que limitas- o SR. EDUARDO SUPL!CY - No caso de ser efetiva
se a correção monetária dos seus e~p_r~stimos jun!o _ @P do 0 acordo da dívida externa proposto pela ministra e, ago
BNDES ao máximo de" 20% ao mêS~ enquanto que a inflaçao, ra, em continuidade, acredito, pela atual equipe econOmica, 
na época, foi para além disso- foi para 40% a 45% ao _inés_ inúmeros organismos e empresas estatals terao que dosem
Este fato revela um momento da História em que, com mui- bolsar um volume de recursos muito grande dez dias após a 
ta clareza, se concentraram recursos nas mãos d~ quem já ti~ assinatura do acordo. É o que se está prevendo, se o acorR 
nha muito poder económico no Pafs e que aumentava na me- do for aprovado pelo Senado. Isso demandará um volume 
di~ em que crescia a inflação. · de recursos significativo, para o pagamento do serviço da df- · 
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vida externa, de empresas públicas que nao previram, em 
seus orçamentos, ~ai fluxo de recursos~ Como agirá o Gover~ 
no no caso das empresas p6blicas ou empresas estatais CJ.ue 
não tiverem como fazer frente a esses compromissos? 

Ainda ontem, conversei com diretores de uma das princi
pais empresas estatais brasileiras, que me informaram que, 
tendo estado, há poucos dias, em reunião no Banco CeQtral, 
lhes foi informado que dez dias após a assinatura desse acor
do terao que fazer um dispêndio de recursos um fluxo de pa
gamentos que não estava previsto em seus orçamenms e que 
se isso ocorrer eles terão dificuldades até:, por exemplo, pa
ra o pagamento de matérias-primas, o que poderá inviabili
zar a continuidade do processo produtivo. Em situaçOes co
mo essa, as autoridades monetárias procurarão algum cami
nho, seja através do Banco do Brasil, seja através de refinan
ciamento, como já ocorreu anteriormente? Qual seria a reco
mendação de v. s•? 

O SR. PEDRO LillZ BODIN DE MORAES - A reco
mendação seria, primeiro, analisar cada orçamento e ver se, 
de fato, a despesa nilo estava ali contida. Em geral, está. Po
de seroque o CAST fbsse efetuado em outra direçâo, mas a 
idé:ia seria, a princfpio, na.o refinanciãr esse pagamento, que 
é parcial, não I! total. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, vou fazer 
a minba última indagação. Sr. Pedro Luiz Bodin de ~oraes, 
pode alguma pessoa, ffsica ou jurídica, na sua vísâo e- inter
pretação da Constituição brasileira, sem que teoba havido 
aprovação do Congresso Nacional, ficar isenta do pagamen
to do Imposto de Renda? Se I! sua opinião que não pode, 
que tal procedimento feriria a Constituição, que_ diz que pes-
soas .trsicas e jurídicas deveriam ser iguais perante à lei, não 
seria inadequado que pessoas jurfdicas residentes no exterior, 
os credores externos, deixem de pagar o Imposto de Renda 
devido pelo recebimento de juros? Qual seria o mecanisOXJ 
para assegurar que não mais os devedores, mas sim os credo
res externos paguem, efetivamente, esse Imposto de Renda? 
E nao seria, também, inadequado, que as autoridades brasi
leiras tenbam, sem lei para isso - porque, que eu saiba, na.o 
foi aprovada pelo Congresso Nacional - isentando pessoas 
jurídicas no exler!or de pagarem Impsoto de Renda quando 
emprestam recursos financeiros a entidades governamentais 
brasíleíras? Essa é a minha última indagação~ 

O SR. PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES - O meti 
comentário com relação a essa questao, senador, seria que 
para o credor o que importa I! o rendimento Irquido. Então, 
se ele tiver que pagar algum imposto, provavelmente a taxa 
de juros que ele cobrara sofrera algum acrl!scimo. Ele olha 
o retorno líquido da operação para ele, na medida em que 
ele sempre pode emprestar na comunidade internacional. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - É questão de 
ordem, Senador? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -É. Vou falar ra
pidamente, apenas porque essa questl!o levantada pelo Sena
dor Eduardo Suplicy merece uma reflexão mais profunda. 
Evidentemente, a reposta do sabatinado foi dada de um pon
to de vista pragmático, isto é, se o Imposto de Renda for paM 
go, automaticamente a taxa de juros subirá. E o que ! juro, 
então? A cada dia fica mais diffcil sabermos o que são os ju
_ros numa operação financeira. A cada dia isso se torna mais 

diffcil, principalmente depois da sabatina do atual Prcsiden· 
te do Banco Central, que se perdeu mteiramente na conceí
tuaçâo do que seja juro; que admitiu que seria o preço der 
dinheiro. Mas a questão submetida pelo Senador Eduardo 
Suplicy merece uma reflexão desta comissão porque é exala
mente verificar-se se há ou na.o o fato gerador do Imposto 
de Renda nessas operações internacionais. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Senador, gosta
ria de informar V. Exa e toda a comissão de que, a respeito 
elo Imposto de Renda sobre os pagamentos da dívida exter
na, o Senador Eduardo Suplicy apresentou um projeto de lei, 
que já está na comissão, e eu o distribuf para um economis
ta ilustre, um profundo conhecedor desse assunto, que é: o 
Senador Coutinho Jorge, e acredito que vai ser motivo de 
discussão e de muito debate, tanto na comissão como no pró
prio Senado e no Congresso Nacional. 

~SR. CID SABÓIA DE CARVA:UiO- O meu medo I! 
exatamente que esse asSunto passasse . . 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Pode ficar tran
qUilo V. Ex• que esse assunto vai ser amplamente discutido. 

CoOI relação ao que falou o Senador Eduardo Suplicy, a 
respeito da não..cJ.istribuiçao, sob o ponto- de vista social, dos 
recursos dos bancos ·oficiais, especificamente do BNDES, 
gostaria de elucidar os presentes com uma pequena estatísti
ca: o no,deste brasileiro possui 25% da população; gera em 
ml!dia de 112 a 123,5% do PIB e, no período de 1891 a 1985, 
recebeu apenas 5% das aplicaçOes dos recursos do BNDES. 
Portanto, 20% em relação à populaçao e menos da metade 
em relação ao PIB gerado pela região Nordeste. 

Era apenas esse· 6 esclarecimento que eu gostaria de dar. 
Passo a palavra ao Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, tentarei fazer 
algumas perguntas ba•tante rápida•.~ Poucas vezes tellho Vis
to alguém falar nessa linguagem cifrada, que é a economia, 
de forma tao sintética, como estou ouvindo hoje o interlOCu
tor, que tem sido bastante prático nas suas respostas. 

Lembro me de que uma vez vi um programa na televisão 
em que quem intervinha no programa era um cantor. Ele da
va respostas muito sintéticas, muito rápidas~ Afinal, um dos 
perguntadores disse-lhe que o programa estava bem nacio
nal: que as perguntas eram muito verdes e as respostas mui
to-amarelas. Poucas vezes, vi algué:m responder com a capa
cidade de sfntese como aqui estou vendo V. s~ fazer. o que 
para nós certamente ajuda menos. 

V~ sa, em determinado trecho da sua exposição, afirmou 
que na.o há propriamente hoje, no País, uma proposta de do
larização. Há uma tendência de determinados economistas a 
sustentarem um referencial, baseados num ativo financeiro 
qualquer, de mais solidez. 

A primeira pergunta que faço I! a seguinte: isso não I! 
uma forma de retornarmos à indexação? A busca desse ati
vo referencial nao traduz uma desconfiança no cOmportamen
to da economía? Seja ele o dólar, seja ete qual for, oao refie
te uma opreocupação com a volta a uma forma de indexação? 

Fico até satisfeito de verque o interpelado teme a dolari
zaçâo pelo fato de que possamos importar uma recessâo. 
Não creio que seja exatamente o caso brasileiro, mas, de qual
quer maneira, é uma expectativa muito positiva, a de que 
nAo deveríamos fazê-lo. porque isso, eventualmente, poderia 
redundar na importação de· uma recessllo externa. De qual-. 
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quer nutneira, o que fica como referência é essa tendência 
não manifest~ no final, um permanente voltar ao processo 
de: indexaça.o? 

Por outro lado, vejo que, na sfotese de alguns dos traba
lhos publicados por V. s•, há exatamente_ uma análise do ca:. 
so mexicano de 1970, a respeito da dolarizaçao e da credi~ili
dacle. Seria possfvel termos uma referência a respeito disso? 

A segunda pergunta faz referência ao agregado financei
ro em função do Produto Interno Bruto. V. F,xa cu-ou que 
na Argentina é cercá de 5% hoje; no Japão, ele é de 134%, 
maior do que o Produto Interno Bruto; nos Estados Unidos, 
ê quase igual ao Produto Interno Bruto. A notícia que te
nho ê que a variaçao do agregado financeiro sobre ·a Produ
to Interno Bruto, no Brasil, obedeceu a uma curva muito_ des:
favorâvel, curva que se acentuou a partir do instante em que 
os ativos foram retidos. Já tivemos esses ativos situad~~- g~ew, 
ro crer, numa faixa supefíor a-50% do Pro_duto Interno Bru~
to, e, hoje, ela está em limites m\lito baixos. Seria possfvel 
termos idtia da curva do agregado financeiro sobre o PIB, 
no caso, brasileiro? , 

O terceiro problema que coloco ê o seguinte: V. g:n. real
mente assumirá um setor do Banco Central, aqui ele respon
de pela polf!ica monetária. Entretanto, a polltica mon~téria 
não ê alguma coisa pendurada no nada,. ela tem rejaçaÇ>.com 
todas as demais polfticas; sejam aquelas geridas pelo Banco 
Central, seja a econOmica de maneírã geral. De!ltro. desse 
contexto de variáveis, em que a política~ monetárta é quase 
uma runçao da polftica fiscal, a taxa de jurps nasce daí; a pos
sibilidade de financj~mento, seja da_ dfvi~_ interna ~ll: ext~~
na, se acentua; o Estado, como forhecedor de poup_.an~, _se 
esmaece. Como conjugar a necessidade. de-cumpr_ir metas 
de emprego com as necessidades de satis~azer um processo 
desse tipo? Mais do que isso: que a polftiCa deva ser auste
ra ·todos sabemos.- Todavia austera não quer dizer sempre 113-
pei"tada11, mas conduzida com seriedade, _com propriedade. 
Como conduzi-la com propriedade nesse 1nstante, tendo em 
vista objetivos mais gerais? Essa pergunta nos leva à quarta 
e última. 

V. ga dizia em determinado instante que, ao longo do pro
cesso de estabilizaçao, polfticas monetária e fiscal austeras 
são necessárias para tentar recolocar a País na trilha do de
senvolvimento. Portanto, não há como, nesse instante, pen
sar em transferências e, muito menos, em redistribUição de· 
renda.· Isso nos levai-á necessariamente .a aceitar o C()~_selhq 
ou a afirmativa de que primeiro o bolo precisa cre.~er ~-!~~
pois ser distribuli1o. será que a econo!"ia é t_ao perversa que 
exija primeiro a estabilizaçao para que depOis se I'ossa aluar 
na área de distribuiçao? Será que esses. d01s ob]e11vos não 
podem ser perseguidos concomitameote? 

Finalmente, este é um País maater em ioflaçao. A sua his
tória. é de crescfmento em processo inflacionário, com curvas 
variáveis ao longo do tempo, com picos e pisos, mas sempre 
houve um processo de crescimento brasileiro onde uma infla
çao de 20% ao ano foi saudada como um fato excepcional. 
E, no entanto, apresentamos, em alguns_ instantes, a imagem 
de realizarmos determinados milagres. Porém o processo de 
distribuiçao oao ocorreu. Ainda somos um País com a mais 
perversa distribuiçao de renda. Talvez oao tenhamos recor
des como Nação mais negativo e, ao mesmo tempo, ta.o acen
tuado quanto este: distribuiçao negativa de renda. 

Ora, esses perfodos tambêm nAa contribufram para uma 
distribuiçao maior. Podem atê ter ampliado a faixa de merca
~- Temos aqui muita gente que mora oa fronteira, Isto é, 

entre quem tem ~ quem não tem emprego, in~ram na 
economia na medida em que o produto aumenta. ou ficam 
de fora, na medida em que ele diminui passando a uma área 
de subconsumo. _ _ _ . _ . 

_Mas, a rigor, esse processO não contribuiu para uma JUsll~ 
ça maior na distribuiÇão_ de renda. Houve _talvez u~ prospe
ridade coletiva maior, o que nos levou a u~ crescn~ento em 
todos os setores mas ainda assim esse crescimento foi despro-
pãrcional para ~s setores mais necessitados. -

Será possfvel o Pafs conduzir uma política que, ten~o __ co
mo objetivo combater a inflação, ao mesmo tempo _ _persiga, 
concomitantemente, objetivos ·que tornem, no mfmmo, nao 
acentuável essa curva tao deprimente de distribuiçao de ren
da?· 

O SR. PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES - Goslaria 
de iniciar referindo~me a esse pedido de esclarecimento do 
artigo que_ escrevi sobre a experiência mexicana, indexado 
em dólar na década de 70. · . 

A experiência do México- foi bastante desastrosa porque 
se criou um depósito indexado ao dólar; os pagamentos eram 
feitos _em pesos, mas ele era remunerado em dólar. _E houve, 
n\tm çleter~na.do niomento) uma desvalorização, quando, 
na troca de um· governo, isso nao foi, trans_fçrido aos det~nto
res dbS tlepóSitos;_ o ·que gerou 'uma: grande cr~s~ 51e ~afian
Ça nos ativoS fina~nCeírOs dO ~éxico. Esse é o prtrr;tetro pon
ta: Nao aconselharia a repettção dessa expenêncta em ne-
nhum outro País. _ 

O segundo ponto é com relaçao à dolariza~o. Penso que 
procurei mencioná-lo. Se há confiança num ajuste fiscal, na 
capacidade do governo de. manter estável a sua ~da, nao 
é necessária dolarizaçao. E se não há essa capacufude •. dola
rizai- nao resolve, porqu~, inCVi.taVelment~, haver~ P.~ C~tse 
na ~alal_lÇa. de pagamentos. Falar em dolarização é, e_m pa!
te, na.o acreditar na _capacidade do governo de manter a mo~ 
eda estável.. 

OI'a, se b ·aoverno,· além de estar desacreditado :_com rela
çao à sua capacidade de manter a moeda estável, amà~ dola
rizâ., o que 'inevitavelmente ocorrerá será uma corrtda ao 
Banco Central. Entao, a questao que se coloca ê que, se hou
ver crença _n_a capacidade do _governo de manter & mo.eçia es
tável, nao é necessária ~ dolarização, que tem conseqUencias 
graves depois da retornada do crescimento. . 

Engato na pergun-tã segUinte, que especula um pouco so
bre o agregado financeiro no B~asil. Houve uma queda ~o
de _nq agregado mais amplo, o Jargao que, ~m econo1111a, se 
chama M4. Com a proporçao do PIB, o M4 Já es1eve em cer
ca de 35 a quase 40% do PIB e boje está em cerca de 20% 
do PIB. Então, a capacidade de se conceder crédito depen
de, obviamente, de quantos tftulos se constga ~D11.tlr. Ent_a<?, 
hoje a capacidade do sistema financeir9 de _C9nceqe_r_ ç_reçl_t_· 
to é menor do que no passado, como proporção do Pm. Se 
há uma retomada ·de crescimento e se congela essa propor
çao agregado financeiro-PJB, o que se está fazendo é, poten
cialmente, comprometer o futuro. E penso-que vat chegar~ 
se a essa conclusão, dentro em breve, na Argentina, porque 
lá, a proporçao é extremamente baixa. E isso se refere à ca
pacidade de geraçao de concessão de crédito na Argentina 
importante num processo de retomada de cresctmento. 

Q SR. MÁRIO COVAS - Seria possível especularmos 
um pouco mais sobre isso? Como é que involufmos nesse valor? 

O SR. PEDRO LUIZ BODIN DE MORAF.S - O que 
houve foi a aceleraçao da inllaçao. Essa queda ê explicada 
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pela aceleração da inflação e por essa falta de confiança nos 
ativos financeiros. A maneira de se destruir ativo financeiro 
é preço dos ativos reais, preços dos outros ativos crescendo 
acima de qualquer indexação que se faça; estamos sempre 
numa corrida em que nao apenas salários ficam atrás da inde
xação, também .ativos financeiros. E a mostra disso é que ~ 
riqueza financeira, como proporção do PIB, tem se reduzi
do, não obstante toda a quantidade, todos os mecanismos 
de indexaça.o existentes. 

O SR. MÁRIO COVAS -: Dá para especular onde issà 
foi parar? 

O SR. PEDRO LUIZ BODIN MORAES -Penso que a 
conseqüência disso é que hoje existe uma dificuldade muito 
grande em financiar déficit púbhco, o que não havia no pas~ 
sado. Então, dizer se déficit é inflacionário ou não se re-su..: 
me à questão: será que é possível financiar urtCaeterminado 
d~ficit? Entendo que no futuro a capacidade do governo 
em financiar um déficit depende da capacidade de restaurar 
a confiança nos ativos financeiros. E para fazer- isso é que 
talvez seja necessárió úrii perfóôo de redução da dfvida públi
ca com proporção do 1'113. Dfvida pú6licacc não apenãs~oívída 
mobiliária, mas endividamento global do setor público, levan
do em consideração todo o endividamento global, quer <ia 
Previdência, quer do Sistema Financeiro de HabitaÇào. A 
partir daf, com a volta do crescimento da economia, será pos
sível adotar uma política fiscal e monetária compatfvel com 
a manutenção de uma taxa de crescimento adequad~ hs nos
sas necessidades. 

Com relação à distribuição de renda, o ponto mais impor
tante· a mencionar é que a inflação, por si, piora, agrava a 
distribuição de renda. A estabil!zaçlio já leva, inevitavelmen
te, a uma melhora, porque quem paga imposto inflacionário 
é aquele que não consegiJe se proteger da inflação. E a ima
gem correta é de quem precisa ficar com o dinheiro no bol
so para pegar o Onibus, porque não se pode pagar um Oni
bus com cheque. Então, esse cidadão paga o imposto i'1flacio
nário. O término ou a diminuição da inflação por si só já ~ 
um grande avanço no sentido de promover uma melhDor dis
tribuição de renda. Penso que isso é uma preocupação p~r
manente, por isso vejo a minha entrada no Banco Central 
na.a como uma pessoa isolada que vai ocupar um cargo na 
política monetária, mas como alguém que faz parte de uma 
equipe que está chegando. 

Ao longo do meu exercício-na Diretoria do B'NnES, tiVe 
muito cantata com o Tesouro, com o SeCretário Nacional 
da Fazenda, já conheço de longo tempo o Secretário de Pol!
tica EconOmica e sei que é uma de suas preocupaçoes a ma
neira de executar, não para redistribuir depois de descer, e 
sim como redistribuir crescendo, porque não dá para redistri· 
buir sem crescimento. 

_ -, significando que a indústria e a agricultura estão em situa
ção diffcil. Também agravamos, já foi dito aqui, o desequilí
brio de renda regional e pessoal, temos um problema grave 
da dívida externa, cujo estoque até hoje não se sabe~ qual é. 
Já questionamos inclusive de outra vez os negociadores da 
dívida a respeito disso e ficamos mais dUvidosos sobre esse 
estoque. Foi evitada exatamente a hiperinflação, ma..:; a infla
ção persiste. 

Uma posição nossa em relação ao governo federal ê a for
ma como ele toma decisão na sócio..economia, eu diria é a 
forma de omissão dessa tomada de decisão. Neste Brasil, a 
única prbposta concreta deste governo foi combater a infla
ção definindo algum programa coerente e global, porque, 
além disSo; nada mais há lameritavéhnente. 

Existe um documento chamado PRN, Programa de Recu
paração Nacional, que de Plano, de Programa, de Projeto, é 
lamentável. Isso representa um somatório de intenções, algu· 
mas com nenhuma ·coerência interna e que lamentavelmen
te veio-ao C'...ongreSsb; se'm-que possamos sequer discutir isso. 
Apenas podemos dizer que houve boa vontade do governo 
féderal em trazer algumas idéias; mas não há propostas. E, 
a meu ver o Poder Executivo tem que trazer propostas con
cretas, coerentes, integradas. 

·v v~ ~~r um exemplo, já que o Sr. está·emrando no gover· 
no e precisa saber realmente algumas coisas. O governo fede
ral está encaminhando agora a LDO, Lei de Diretrizes Orça
mentárias. A Constituição diz: 

- "A LDO compreenderá me[as e prioridades da administra
ção ::>ública federal; incluindo despesa de'capital para o exer
cr~!J financeiro subSeq"tlente". Lendo-Se- ésse documento en
viado oelo Presidente, pode..se ver quei\ lamentavelmente, é 
um documento pobre tecnicamente, de nc um somatório de 
intenções, W; vezes' repete leis, metodologias tradicionaiS de 
orçamento, mas nao cumpre absolutamente nada de uma lei 
de diretrizes orçamentárias. E é isso que a nossa Comíssão 
de .Orçamento, do Congresso Nacional, a ser implantada hoje 
lls 1811 30min, vai estudar. A rigor, isso deveria ser devolvi
do por respeito ao Congresso. Mas como temos que cumprir 
prazo, talvez tentemos melhorar um pouco isso. 

AsSim, concluo: OS instrumentos operacionais da tOmada 
de decisão do Governo Federal estão nesse nível: ou não vem, 
ou não existe e, quando ~ste, são pobres e nao explicita cla
ramente metas, estratégias, enfim, o que é fundamental. Mes
mo errado tem que haver- uma definição, isso sob o meu pon
to de vista. Isso evidentemente não tem nada com a sua área. 

Entao, dado esse pano de fundo, eu perguntaria se V. Sa. 
não entende que é 'COrreto, jtl que -definiu o seu campo, que 
é polftica monetária, visa adequar liquidez às necessidades 
reais da economia, portanto entendo que, já. que estamos 
em recessão, já que temos um problema inflacionário, preci
samos compatibilizar coisa aparentemente inconciliável: cres~ 

o SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) _Satisfeito, Sena- Cle·nmt:~~-econOmico com combate ll. inflação. É complicado, 
dor Mãrio Covas? Mas o Sr. não acha que é correto o Governo Federal, a 

O SR. MÁRIO COVAS - Esperançoso. sua Pasta, o Banco Central juntamente com o Ministério da 
o SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) _ Com a palavra, Economia, definir metas concretas? Já. foi colocado aqui, pe

para encerrarmos a parte do debate da sabatina, o Senador lo Senador Eduardo Suplicy, da emisslio de moeda primliria, 
Coutinho Jorge. por exemplo, em função, portanto, daquilo que o Sr. falou, 

da quantidade da moeda e dos útulos de forma integrada 
O SR. COUTINHO JORGE- Sr. Pedro Bodin, todos sa- Temos que ter uma proposta clara para esse ano. 

bemos que o Brasil passa por graves seqflelas sócio-econOmi- Perguntei ao Presidente Francisco Gros aqui, que se saiu 
cas, porque todos sabem que, em outros casos, temos um PIB muito bem, e ele me disse que nao tinha condições de respon-
negativo - lamentavelmente durante 40 anos nao o tivemnos .~ der isso. O que se nota ~ que não há um plano global, uma 
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p;-oposla, um programa para o ano de 91. Nao há. Parece 
que o negócio é-de curto, de curtfssimo praz-o~ Isso me inquieta. 

Essa é a primeira questão: V. Sa. não acha que é correto 
definir metas para o ano de 91? Se existe, não as conheço. 

Segunda: quanto a outro problema grave, que ê_ o da dfvi
da externa, esteve aqui o presidente" do Banco Central, eSte
ve u negociador da dfvida, e mostraram, em síntese, essa ne_
gociação preliminar. Consideramos, porque cabe ao Senado 
Federal a aprovação dessa negociação, e independentemen
te da visao polftica da negociaçao, na sua visao técníca e eco
nômica. o Sr. conhece a proposta preliminar? Temos graves 
e sérias dúvidas sobre essa proposta, porque, no fúndo, ela 
negociou, inicialmente, os juros acumulados, nao pagos, e o 
estoque da dfvida que nao foi definido. Gostaiia de saber se 
V. Sa. tem uma opinião, como economista brilhante_ que é, 
pela sua formação, uma opinião clara da vantagem; da opor
tunidade para o Brasil acatar essa negociação que está sen
do encetada agora pelo _Governo Federal e cuja preliminar 
foi encaminhada, através daquele documento, da enta.o Minis
tra Zélia? Quero saóer se, teCnícamente, na sUa ViSão_de eco
nomista, é aceitável, se V. Sa. acha que podemos -negocíar 
melhor. Quais as vantagens e desvantagens para o Gaverno 
brasileiro ao acatar essa proposta dos negociadores, pois é 
uma cotsa que vai envolver o Banco Central, e sobre a qual 
esta _comissão [em uma responsabilidade muito granr",: de de
cidir. 

São, portanto, essas as duas questOes que faço a V. Sa. SO· 
bre o problema da dfvida externa e o problema l'eado a me-
tas concrems sobre a liquidez, a emissa.o de moeda. ~ ----:~ 

que se possa adequar o problema do desenvolvimento, cresci-
mento versus combàre· ~ inflação. Em síntese e isso. -

O SR. PEDRO LOIZ BODlN DE MORAES - "ôostaria 
de começar, respondendo a V. Ex8

, lembrando um pouco a 
histórhf dá economlà-Orasileifã na: década· de ·so~ __ A.Chi:l que 
é um pouco uma histórhi de não combater a inflaçãO~ DãO iii-.' 
correr nos custos qUe seriam necessários ao combate á infla
ção. o que acabamos tendO fói um desempenho mei:ttócre, 
baja vista o desempenho da economia brasileira no pós-guer
ra. até 1980, em que crescemOS, em inédia 7% ao anek 

Essa taxa de crescimento, para se dar umã id6ia das dí
mensOes, no inféio da 23 Gueira~-ifl-elldã-per CaiJita brasileí
ra era 4 ou 5 vezeS ínff:rior à renda per capita argentina. 
Hoje, ela é muito próxima. apesar dessa última década, em 
que o Produto per capita ficou estagnado. 

Então, o que ficou claro é que políticas palfatívas, em que 
na.o se procurasse resolver o problema da inflação, realmen
te levariam a uma repetição do que ocorreu na dêcada de 
80. Uma repetição, agora, c-om muito menos gord1,1ras a queimar. 

No caso da Argentina, o pafs acUmulou todo uril estoque 
de riquezas nos anos 20, 30, 40, extremamente elevado e tem 
queimado isso ao longo do tempo. O Brasil não chegou ao 
pomo de acumular esse estoque de riquezas. 

Entao, acho que a prioridade número um que se está colo
cando é a de procurar um ambiente de estabilidade de pre
ços, o que é uma polftica dfficil, que tem que ser perseguida 
com insistência. -

Com relação à polftíca, eu diria que houve uma substitui
ção, na equipe econOmica, nesses princfpios básicos. Nesses 
princípios básicos não há divergência, mas acho que talvez 
fosse preciso dar um pouco de tempo para que a própria equi
pe pudesse, enfim, apresentar números. 

Com relação ao 'Banco Central, temos alguns números, 
sao as metas de crescimento monetário para 1991. A idéia é 
procurar mantê-los e, eventualmente, tentar faDzer alguma 
revisão. Mas me considero, estou indicado para o cargo, e 
eu pensava enquanto econimista preocupado com o País, 
mas não como integrante, tão de perto, da equipe do Gover
no. A minha posição anterior, eu era Diretor do BNDES, 
não era a posiçao para a qual estou sendo indicado, portan
to, dependendo da confirmação de V. Exa ... Então, acho que 
este seria o primeiro ponto. 

Com relação à dfvida externa, acho que esse é: um tema 
muitomais ligado ao Diretor da área externa do Banco Cen
tral, ao próprio Ministério da Economia, e há o negociador, 
que teve já oportunidade de discorrer sobre as dificuldades 
e as especificidades do acordo. Esse é um tema bastante com
plexo, e para se fazer- qualquer análise dele, do ponto de vis
ta técnico, que, entendo, é o que V. Exa está me pedindo, é 
necessário ter um conhecimento de detalhes mais elevado 
do que eu tenho. Para entrar num nível de detalhe técnico, 
eu_teria_que ter conhecimento, são diversas cláusulas, e acho 
que na apresentação feita pelo negociador, houve, eritão, opor
tunidade de se fazer uma análise mais criteriosa. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Satisfeito, Sena· 
.,.,..._:? 

Encerrado o debate e a sabatina, consulto o Senador Es
pcrtdU J Amin, Relator, se ele tem mais algumas considera
çil'" . fazer em relação ao seu relatório? 

O SR. RELATOR (Esperidi!io Amin)- Nada a acrescen
tar, Sr. Presidente, eis que as perguntas foram consideradas 
respondidas satisfatoriamente pelos próprios inquiridores. 

· O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Vamos iniciar, 
então, a votação secreta. . 

-Eu pediria que o Dr. Pedro Bodin se retirasse- um pouco 
do recinto; as pessoas e a imprensa poderão permanecer, 
não há o menor problema. 

Convido os Senadores Valmir campelo e Dario Pereira 
para funcionarem como escrutinadores da Votação. 
~(Procede-se à votação) 

'"O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Estâencerrada 
a votação. 

Vow.ram 18 Srs. Senadores; todos votaram positivamente. 
Portanto, o Dr. Pedro Bodin foi aprovado por unanimidade. 
(Palmas) 

· -Peço aos Srs. Senadores que permaneçam aqui mais um 
pouco para a assinatura do parecer. 

O SR. PRESIDENIE (Raimundo Lira) -Muitoobriga· 
do pela presença dos Srs. Senadores. 

Está encerrada a reunião~ 

11• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 23 DE MAIO DE 1991 

Às dez horas do dia vinte e três de maio de mil novecen
tos e noventa e um, na sala de reunioes da comissão, Ala Se
naaor Alexandre Costa, sob a Presidencia do Senador Rai
mundo Lira, com a presença dos Senhores Senadores: 

Pedro Simon, Meira Filho, Ronan Tito, João Cahmn, Jo
sé- Fogaça, Jonas Pinheiro, Henrique Almeida, José Eduar
do, Garibaldi Alves Filho, Valmir Campelo, Ruy Bacelar, Cé-
sar Dias, Coutinho Jorge, Joa.o Rocba, Maurfcio Corrê-a, Jo-
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sê Richa, Lavoisier Maia e Cid Sabóia de CarValho, reúne· 
se a COmissao de Assuntos EconOmicos. Deixam de compare
cer os Senhores Senadores: Alfredo Campos, Aluízio Bezer
ra Nabor J Cinior, Onofre Quinan, Guilherme Palmeira, Da
ri~ Pereira, Marco Maciel, Mário Covas, Beni Veras, Le\ty 
Dias, Nelson Wedekin, J únia Marise, Albano Franco, Moisés 
Abrao, Esperidiao Amin e Eduardo Suplicy. Havendo núme
ro regimental, o Senhor Presidente declara abertos os traba
lhos, dispensando a leitura da ata da reuniao anterior, que 
é dada por aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Valmir Campelo, Relator do 
PDS no 71/91; que 11aprova a indicação, por parte do Presi
dente da República, de membro efetivo da Comissao Direto
ra do Programa Nacional de Desestatizaçaâ\ de autoria da 
Comissão de Economia Industria e Comércio da Câmara dos 
Deputados, para que profira o seu parecer, fayorável. Em 
discussão e votação, matêria é aprovada A segu1r, o Senhor 
Presidente confere a palavra ao Senador Coutinho Jorge, pa
ra que leia o seu parecer, favorável ao Substitutivo ofereci
do pela Câmara dos Deputados, ao PLS n° 40/84, que "auto
riza a emissao especial de selos em beneffcio dos trabalhado
res desempregados11

, de autoria do Senador Nelson Carnei
ro. ~"lâo havendo discussa.o a matéria é submetida a votação 
e ê aprovada. Continuando, o Senhor Priesidente passa a pa
lavra ao Senador Maurício Corrêa, Relator do PLC no 50/87, 
que 11disp0e sobre a padronização, a classificação, o registro, 
a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza 
a criaçao do Conselho Nacional de Be~idas e dá outras pro
vidências", de autoria do Poder Executtvo, para que proce
da à leitura do seu parecer, favorável nos termos do Substitu
tivo que apresenta. Em discussão a matêria, usam da palavra 
os Senadores José Fogaça e Mauricio Correa. Submetida a 
votação, a matéria é aprovada. Em seguida, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senador Meira Filho, para que 

leia o seu parecer, favorável nos termos da emenda que ap:e
senta ao PLC no 35/90;-que "autoriza o Departamento NaciO
nal de Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia vincula
da ao Ministério de Estado Extraordinário para Assuntos 
de Irrigaçao, a doar o imóvel que menciona, situ~do no Mu
nicípio de Coremas, Estado da Parafba", ~e autona do Poder 
Executivo. Em discussao e votaç!io, matêria ê aprovada. Pros
seguindo, o Senhor Presidente transfere novamente a palavra 
ao Senador Meira Filho, para que leia o parecer que ofere
ce favorável nos tenros da Emenda que apresenta ao PLC 
no' 40/90 que "autOriza o Departamento Nacional de Obras 
Contra ~ Secas- DNOCS autarquia vinculada ao Ministério 
de Estado Extraordinário para Assuntos de Irrigação, a do
ar o imóvel que menciona, situado no Municfpio de Coremas, 
Estado da Parafba1

\ de autoria do Poder Executivo. Na.o ha
vendo -quem queira discutir, a matéria é submetída ~ vota_ça.o_ 
e é aprovada. Ainda com a palavra, o Senador Me~ra Filho 
procede à leitura do seu parecer, favorável nos termos das 
emendas que apresenta ao PLC D0 43/90, "qu_e aut?riza o ~s
tituto de Administração Financeira da Prevtdencm e Assts
tencia Social- lAPAS a doar à Diocese de Pinheiro, no Esta
do do Maranhão, o imóvel que menciona", de au~oria do Po
der Executivo. Em discussao e votação, a maténa é aprova
da. Constatando a ausê:ncia de quorum para deliberar, o Se
nhor Presidente informa que ficarão adiadas para uma próxi
ma reunião as seguintes matérias: PLS no 35/91, PLC no 2190, 
PLS no 38/91, PDS no 46/90, PLS noS/91, PLS no 37/91, PLS 
no 20/91. PLC no 85/90, PLS no 3/91, PLS no 14/91 e PLS no 
18/91. N3.da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente de
clara encerrada a presente reunião, lavrando eu, Dirceu Viei
ra Machado Filho, a presente ata que, lida e aprovada, será 
a•smada pelo Senhor Presidente. - Senador Raimundo Li
ra, Presidente. 
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t------CONGRESSO NACIONAL--__, 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição; 

e eu, Mauro Benevides. Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 104, DE 1991 

Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial, Científico· 
Tecnoiógica, Técnica e Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Italiana, em Roma, a 17 de outubro de 1989. · 

Ar.t. 1' É aprovado o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Económica, Industrial, Científico
Tecnológica, Técnica e Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Italiana, em Roma, a 17 de outubro de 1989. .. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 
49, inciso I da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides Presidente. 

ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO 
ECONÓMICA, INDUSTRIAL, CIENTÍFICO'TECNO-

. LÓGICA, 
INDUSTRIAL, CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA, 

TÉ~~~~Bilg~Lk~~AirJI~g ~~~~OODA. 
GOVERNO DA REPÚBLICA DA ITÁLIA 

Preâmbulo 

O Governo da República Federativa do BraSil _e o 
Governo da República da Itália (doravante denominad_os_ 
"Partes"). 

No desejo de fortalecer e aprofundar as tradicionais 
relações entre os dois paíSes, e tendO presente a significativa 
contribuição para o desenvolvimento e a economia do Bra
sil prestada pela importante e laboriosa coletividade de 
origem italiana que se fixou em seu território há mais de . 
um século: 

A lu.z do decisivo papel que o desenvolvimento econó
mico, a pesquisa científica e a modernização tecnológica 
desempenham na consolidação das itlstituições d_emocrá
ticas e no progresso social; 

Considerando que o objetivo do desenvolvimento eco
nômico deve ser_ buscado de forma stistentável, tendo pre
sen:re-a necessidade de assegurar a ~utilização racional dos 
recursos naturais em proveito das gerações presentes, sem 
prejuízo da conservação dos mesmos para as gerações futu
ra~,. e. considerando ainda que o desenvolvimento susten
tável implica a compatibilidade entre crescimento econô
mlco eqüitativo e preservação do me.io a_mbiente; . 

Cientes de que o fato de pertencer a Itália à Comu
nidade. Européia, e o Brasil ã Améric.a_ Latina, contribui 
para que os dois países se empenhem em intensificar estn.i
turas regionais de integração, suscetí"eis de contribuírem 
de forma positiva para fortalecer .os laços de cooperação 
entr~ as respectivas regiõ~s e para favorecer a criação de 

------ -· ~--~ 
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uma ordem· intemacionàl maiS eê{üitattvã, intensificando 
o diálogo entre as áreas regionais de competência; 

Convencidos de que o sentimento de história e pro
funda solidariedade e amizade existente entre os dois países 
poderá ser intensificado através da cooperação económica; 
industrial científica-tecnológica, técnica e cultural, promo
vida por instrumentos origiiiais e concretos; e ' _ : : · , _ 

Considerando a necessidade de completarem-se por 
meio de um Acordo-Quadro, as medidas já ajustadas me
diante acordos setoriais em matéria cultural, económica, 
financeira, industrial e de cooperação técnica~- científica 
e tecnológica e·cultural, e com o objetivo de_ ~!!ten_sifica
rem -se os intercâmbios econômicós e os fluxos financeirOs 
bilaterais. · · · 

Acordam o seguinte. 

PRIMEIRA PARTE 
Finalidade da Cooperação Bilateral 

Artigo I 

1. As Partes realizarão esforços para estimular a co
laboração económica, industrial, científiCa e tecnológica, 
técnica e cultural entre os dois países, atravé-s da promoção 
de relações económicas e comerciais mais intensaS; do apor
te de investimentos diretos nos respectivos territórios e 
da realização de programas conjuntos trienais renováveis 
que visem a promover a complementariedade entre empre-
sas dos dois países. _ _ _ 

2. Nesse sentido, conferirãO particular realce à pro
moção de investimentos produtivos no Brasil, por parte 
de empresas italianas públicas ou privadas. 

Artigo II 

1. A colaboração prevista no presente ~corda não 
deverá limitar-se aos setores já explorados, mas ser amplia
dos através de operações no campo das pequenas e médias 
empresas, as quais prestam significatiVa contribuição para 
o desenvolvimento económico e social de ambos os países. 

2. A Parte italiana também atuará no sentido de fa
vorecer a promoção de investimentos produtivos em em
presas mistas ou de interesse comum. Tais investimentos, 
aos quais se atribuirá o máximo empenho, deverão estar 
em conformidade com a política italiana de seguros. 

3. A fim de ampliar as possibilidades referentes às · 
ações descritas nos parágrafos anteriores, as partes identifi
carão os projetas que apresentem adequado nível de renta-

bilidade e garantias apropriadas de retorno dos financia-
mentos concedidos. 

Artigo VII 

1. Cada uma das partes procurará promover e facili
tar os investimentos de suas próprias empresas no mercaq_o 
da QJ.Itra Parte, com ênfase particular àqueles efetuadcis 
por pequenas e médias empresas, também através da cola
boração dos institutos bancários dos respectivos países .. 

2. A .Parte italiana está disposla a utilizar para tal 
fim o insti'umerito seguro de crédito_}_ quanto aos financia
mentos facilitados disponíveis, nos termos da legislação 
italiana. 

3~ A Parte brasileira está disposta, com esse mesmo 
fim a estimular o aparte de capitais e as--iniciativ-as-italianas 
por interinédio do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econôrriicó ·e Sociâl ~ ·BNDES, do Banco do Brasil e 
contan_do com o Sistema CBRAE. 

4. A Parte brasileira se empenhará no sentido de 
que as instituições dedicadas à promoção das exportações 
estimulem a penetração, em terceiros mercados, dos produ
tos de empresas-mistas ou de interesse córilunl COnstituídas 
com base no presente Acordo. 

Artigo VIII 

1. Cada Parte comprometer-se-á no âmbito de seu 
territóriO. e reSpeitados os respectivos dispositivos legais_ 
em vigor, no q~e se refere aos investimentos e aos lucros 
dos investimentos da outra, a: 

a) conceder tratamento não menos favorável àquele 
reservado aos próprios cidadãos e ao dos investidores de 
terceiros países, qualquer que seja o tratamento mais favo
rável concedido com base em Acordos bilaterais: 

b) garantir o repatriamento dos lucros e a possibi
lidade de desinvestimento; e 

e) conceder ressarcimento justo em caso de explo-
ração. · 

2. As Partes se empenham, outrossim, em não ut1Ii
zar mecanismos de proteção interna com infenção de obsta
culizar os fins do presente Acordo. 

Artigo IX 

1. Todas as divergências e controvérsias que surgi-
rem entre empresas brasileiras e italianas, decorrentes da 
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eXecução do presente Acordo, serão resolVidas de fOrma 
amigável, em consonância com o Regulamento de Conci
liaçãO e Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional 
de Paris, com sede na 38, Cours Albert ler 75.008, Paris, 
por um ou mais árbitros escolhidos, conforme o regula
mento da mencionada Câmara:. 

2. Fica estipulado, desde já, que q local de arbitra
gem o número de árbitros, a lei_ aplicável ao mérito da 
disputa, a lei processual aplicáVel e o idioma a ser usado 
serão fixados e determiilados pelo regulamento estabele
cido pela Câmara tle Comércio Internacional de Paris. 

3. As Partes concordam em ficar vinculadas à decisão 
desse juízo arbitral, e tomarão todas as medidas necessárias 
para conferir plena eficácia ao respectivo laudo. 

Artigo X 

As Partes considerarão prioritários os projetós gerado
res de divisas por meiO de exportação de toda ou parte 
da produção derivada do investimento. 

Artigo XI 

As Partes acordam que os financiamentos cónC6didos 
por organismos finance"iros internacionais ou regionais de~ 
sempenham importante papel na promoção do desenvol
vimento económico. Nesse sentido, especial prioridade-se
rá atribuída àqueles projetas que utilizem a modalidade 
de co-fmanciamento- vinculado a organismos fmanceiros 
intemacioriais.ou regionais. 

TERCEIRA PARTE 
Cooperação Ci6õtífico-Tecnológica 

Artigo XII 

1. As duas Partes se comprometem a apoíar todas 
as formas de cooperação e de atividade em ciência e teCno
logia, como tamb_ém projetas de pesquisa e desenvolvi
mento. 

2. Além dos instrumentos previstos nos demais artí
gos do presente Acordo, as Partes acordam quanto à conve
niência de elevar o nível de cooperaçãO económica, cientí- · 
fica e tecnológica, -mediante a indentificação conjunta de 
uma "faixa de tecnologia avançada" que a Itália se compro
mete a fornecer a~."~ Brasil por meio do apoio prioritário 
de iniciativas direcionã.àas à atualização tecnológica do par
que industrial brasileiro, em particular a empresas de pe
queno e médio portes. -

Artigo XIII 
1. Visando a intensificar ã cooperação bilateral no 

campo da ciência e tecnologia, como previsto no Art1go 
XII, as Partes acordam estabelecer um Comitê Conjunto 
de Coordenação em Ciência e Tecnologia, a qual caberá 
indentificar, propOr,- estimular e acompanhar o andamento 
e os resultados das iniciativªs de colaboração no setor da 
pesquisa científica e tecnológica, à área de interesse de 
ambas as Partes, com especial ênfase em projetes sucetíveis 
de aplicação de produção. , 

2. O Comitê Conjunto de Coordenação em Ciência 
e Tecnologia será constituído por funcionários governa
mentais, e se reunirá pelo menos uma vez por ano. De 
acordo com as necessidades da agenda e em apoio às ações 
do Comitê, poderão sei convocados técnicos, cientistas 
e representantes empresariais .. 

3. O Comitê Conjunto de Coordenação em Ciência 
e Tecno!ogica será cc-presidido po,r representantes dos 

Mistérios de. Relações Exteriores dos.dois países. A compo
sição e o funcionamento- do Comitê serão- e-stabelecidos 
por via diplomática. 

Artigo XIV 

L As duas Partes se empenharão em agilizar a prepa
ração de programas ou projetes de cooperação entre orga
nizações, entidades de pesquisa e empresas dos aois países, 
por via bilateral, em cooperação com entidades científicas 
de terceiros países ou organismos intei"rüicioriais. 

2. A Parte italiana favorecerá a inclusão de projetas 
de instituições e empresas bi"asileiras nos programas cientí
ficos, tecnológicos e industriais desenvolvidos no âmbito 
de organizações européias ativas no campo de pesquisa 
e desenvolvimento, como o CERN, o ESA e o Eureka. 

3. Em particular, a Parte italiana envidará esforços 
para que o mecanismo estabelecido pelo Eureka seja utili
zadç para <?ferecer a e~presas e entidades brasileiras um 
instrumento que identifique as relações de cooperação com 
empresas e entidades italianas e européias. 

Artigo XV 

1. As propostas de desenvolvimento elaboradas no· 
âmbito do Comitê Conjunto de Coordenação em Ciência 
e Tecnologia serão apresentadas à Comissão de Progra
mação _a que se referem os Artigos XX e XXI do presente 
Acordo .. 

2. OQ Çomitê Conjunto de ·coordenação em Ciência 
e Teciiolç:tgia assegurará as funções d~ troca de informações· 
e avaliaçôes sobre temas relativos às respectivas políticas 
nO carD.po_científico e tecnológico; de individualização de 
áreas de colaboração de interesse priOritário dos dois paí
ses, e de verificação no setor, -inclusive mediante a elabo
ração de um "Inventário Tecnológico". 

Artigo XVI 

Cada Parte se conipromete, no quad-ro dos instrumen
tos específicos que definam as fontes de financiamento 
e os_mecanismos operativos, a permitir a estudantes e pes
quisadores da outra Pa:rte freqüentar instituições acadê
micas e -de pesquisas científicas, como também cursos de 
especialização e aperfeiçoamento em setores económicos, 
industriais, científíCOs, tecnológicos e culturais, definidos 
de comum acordo. 

Artigo XVII 

As duas Partes iniciarão converSações Visando a per
mitir _o recOnhecimento recíproco dos títulos outorgados 
Pelas instituições acadêmicas e âe pesquisa referidas no 
Artigo XVI. 

QUARTA PARTE 
Cooperação para o Desenvolvimento 

Artigo XVIII 

1. Com o intuitO de alcançar as finalidades descritas 
na Primeira Parte do presente Acordo, especial atenção 
será dada às iniciativas brasileiras, do apoio ao desenvol
vimerito, cujo financiamento poderá fazer:.se mediante o 
uso dos instrumentos financeiros da Cooperação Italiana 
ao Desenvolvimento. ~ 

2. Para assegurar sua utilização raciOnal e tendo em 
consideração seu caráter concessionário, tais instrumentos 
serão empregados com ênfase em prcijetos de elevado con
teúdo social ou particularmente significativos sob os aspec: 
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tos cienufico e tecnológico. Esses projetas serão acordados 
entre as Partes segundo os procedimentos previstos no Arti
go XIX, tendo presente, no que se refere aos projetas 
ligados à produção, que a natureza eventualmente conces
sionai de alguns financiãiilentos não deverá alterar-lhes 
a rentabilidade. 

Artigo XIX 

1. As duas Partes manifestam o interesse ein uma 
maior articulação das ativídades no setor de cooperação 
para o desenvolvimento, particularmente nas possibilida
des oferecidas pela Lei italiana n~ 49/87. 

2. Nesse sentido, procurarão: 
- examinar a possibilidade de destinar à cooperação 

ítalo-brasileíra para o desenvolvimento de recursos mais 
elevados que os concedidos até o presente momento; 

-elaborar programa trienal que permita seleção_cui
dadosa e canalização dos recursos para os setores funda
mentais da economia e da sociedade brasileira. Esse pro
grama trienal poderá ser definido também com critérios 
de "graduação" na seleçáo das iniciativas; 

- efetuar verificaçõeS péiiOdicas da situação da coo
peração em curso c da programação; 

-identificar, O o rna:is breve prazo possíve, iniciativas 
concretas a serem implementadas através do instrumento 
de doação ou através de créditos concessionais, e que serão 
definidas segundo os seguintes princípios básicos: 

a) a contribuição italiana terá contrapartida brasileira 
no custeio das despesas locais, no todo _ou em parte; 

b) serão privilegiadas iniciativas qoe permitam o de
senvolvimento e .aplicação, no Brasil, de novas tecnologias 
no setor de bens e de serviços, tendo em conta a necessidade 
de formação e aperleiçoarriento de pessoal de nível univer
sitário e técnico profissíónal; 

c) serão examinadas iniciativas coril vistas- ao aprimo
ramento da..,produção primária, com o fim de otimizar a 
utilização dos recursos brasileiros e melhorar o potencial 
de exportação; 

d) serão analisadas propostas que permitam melhorar 
as condições sociilis -e sanitárias, com o objetivo de atenuar 
o problema da marginalização urbana e rural; 

e) na definiÇão e execução ·de projetas· no âmbito do 
presente Acordo, as Partes considerarão; com particular 
atenç&o, iniciatívas voltadas para o desenvolvimento sus
tentável, de modo a favorecer a utlização racional dos re
cursos naturais e a proteção do meio ambiente contra os 
danos que possam ser-lhes causados; 

O serão estudados de forma bilateral ou multilateral, 
as possibilidades de instituir mecanismos, formas de cc-fi
nanciamentos ou ações conjuntas de cooperaçâcTem tercei
ros países em via de desenvolvimento de acordo com o 
interesse comum; 

g) quando for oportuno e nas formas acordadas pelas 
duas Partes, serão utilizadas atividades de organizações 
não-governamentais .. 

QUINTA PARTE 
Mecanismos InstitucióiüiiS

Artigo XX 

As duas Partes colaborarão na execução do presente 
acordo no âmbito de uma Comissãà-de Programação, que 
terá a tarda de indicar as prioridades a serem seguidas, 
de identificar os -proje"fos a serem realizados e de indicar 

os instrumentos financeiros a serem utilizados para a reali
zação dos mesmos, além de funções gerais de fomento 
e coordenação das iniCiativas de cooperaÇãO ·entre os dois 
países. ·· 

Artigo XXI 

A Comissão de Programação sel-á presidida ãltemada
mente, por um período de um ano, por um alto funcionário 
dos Ministérios de Relações Exteriores dos dois países. 
Será constituída também, no que se refere à Parte italiana, 
por representantes dos Ministérios do Tesouro, ComérciO 
Exterior, e de outros órgãos competentes na matéria. No 
_que se refere à Parte brasileira, também por representantes 
dos Ministérios da Fazenda, da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República e por órgãos competentes 
na matéri'a. 

Artigo XXII 

1. A Comissão de Programação, no exercício das 
funções previstas no Artigo XX, poderá operar também 
através de instituições comuns já previstas em entendi
mentos anteriores ao preSente Acordo. 

2. Para o usO racional e economicamente eficaz dos 
recursos financeiros empenhados por parte dos dois países, 
os exames técnico-financeirOs de viabilidade, bem como 
a fase de decisão, deverão realizar-se através de métodos 
que ofereçam garantia de selação cuidadosa. 

3. A Comissão de Programação poderá constituir to
das as instituições de ligação neces.sárias para coordenar 
os procedimentos de aprovação dos projetes previstos pelos 
dois países. Em particular, será examinada a oportunidade 
de formar-se um Comitê Interbancário para promover hi
póteses de cooperação industrial no setor privado e forne
cer à Comissão de Programação elementos concretos para 
julgar a respeito de sua validade económica. 1 

Artigo XXIII 

A Comissão de Programação reunir-se~á cOm a fre~ 
qüência considerada necessária para a execução das suas 
funções, e apresentará às Partes um relatório sobre a evolu-
ção das iniciativas COnjuntas. -

Artigo XXIV 

Para estimular o desenvolvimento da cooperação eco
nômica, industrial, científico-tecnológica, técnica e cultural 
previstas pelo prensente Acordo, e examinar assuntos eco
nómícos de interesse comum, serão realizadas, em prin
cípio anualmente, reuniões bilaterais de consulta entre o 
Ministro dos Negócíós Estrangeiros da República da Itália 
e o Ministro das Relações Exteriores da República FeOera
tiva do Brasil, ou seus substitutos. 

Artigo XXV 

Nenhuma das disposições contidas no presente Acordo 
poderá contrariar os compromissos anteriores assumidos 
por qualquer das Partes, decorrentes de Acordos bilaterais 
ou multilaterais anteriormente firmados. 

Artigo XXVI 
1. O presente Acordo entrará em vigor·no momento 

da troca de Instrumentos de Ratificação, e terá validade 
de três anos, sendo renovável tacitamente, salvo denúncia 
com aviso prévio não inferior a seis meses. 
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2. O"Acordo terá efeito ãté a cóilclusão dos progra
mas em curso -à-data de sua denúncia. 

3. Até a ratificação e entrã.da em vigor do presente 
Acordo, as Partes inSpitar-se-ão, nas relaç6es mútuaS, nos 
princípios que nortearam a concepção do presente Acordo. 

·Feiito em Roma, 17 de outubro de 1989, em dois exem-

piares nas línguas portuguesa e italiana, sendo ambos os 
textos igualmente autênticos; 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil -
Roberto de Abreu Sodré. 

Pelo Governo da República da Itália. - Giauni de 
Michelis. 

SUMÁRIO 

1. ATA DA 75• SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE 1991 
1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nomes indicados para cargos ClJjO provimento depende de 
sua prévia aquiescência: ~ _ -. · _'-____ · · 

- N' 137191 (no 250191, na origem), submetendo à 
consideração do Senado o nome do Dr. Cincinato Rodri
gut:.:s de Campos, para exercer o cargo de Direto~r de Adnli-
nistração do Banco do Brasil. -

- N• 138191 (n• 251191, na origem), submetendo à 
consideração do Senado o nome do Dr. Ilmar Nascimento 
Gaivão para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribu
nal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do Minis
tro Aldir Guimarães Passarinho. 

1.2.2- Ofício do Sr. 19-Secnitáriõ-aa-Cârnara dos De
putados 

Submetendo à deliberação do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: ------ -

-Projeto de Lei da Câmara n• 28191, (n' 2191 na 
Casa de origem), que dispõe sobre o II Plano Nacional 
de Informática e Automação PLANA. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 72191 ("n• 365190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão_ sonora, na cidade 

de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 73/90;-na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
a Empreendimentos de Radiodifusão Embalo Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de I tao
cara, Estado do Rio de Janeiro. 

-Projeto de Decreto-Legislativo n• 74191 (n• 370190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Cidade Jandáia Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Jandáia do 
Sul, Estado do Paraná. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 75191, (n' 373190 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
pemissão à Rádio Musical FM Ltda, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na cidade e campo Mourão, Estado 
do Paraná. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 76191 (n• 378190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conven
ção contra o Tráfico Ilícito de entorpecentes e de Substân
cias Psicotrópicas, aprovada em Viena, -em 20 de dezembro 
de 1988. 

- N9 123/91, comunicando o arquivamento do Projeto 

de Lei do Senado n• 93180 (n' 6.092185, naquela Casa), 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação, em cine
ina, rádio e televisão, da História- do Brasil ou de seus 
vUltos. -

1.2.3 - Comunicações da Presidência 

-Prazo para a tramitação e apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara n" 28/91 e aos Proje
tas áe Deáeto Legislativo n91 72 a 75, de 1991, e para 
apresentação de emendas ao Projeto de Decreto Legis
lativo n• 76/91. 

1.2.4- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 187191, de autoria do 
Senador Louremberg Nunes Rocha, que altera o inciso 
III, do art. 10, da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado no 188191, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre as operações 
de consórcio destinadas a formar poupança mediante esfor
ço colrium e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n' 189191, de autoria 
do Senador João ·Rocha, que torna obrigatória a publici
dade da transferência de rec;ursos, a fundo perdido, da 
administração pública federal para estados e municípios, 
inclusive e seus órgãos e entidades, e dá outras providên
cias. 

-Projeto de lei do Senado n• 190191, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que faculta pagamento do Imposto 
de Renda em cruzados novos. 

-Projeto de Lei do Senado n• 191191, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que institUi o seguia 
obrigatório para agências de viagens que explorem o tu
rismo. - · -

-Projeto de Lei do Senado n• 192191, de autoria 
do Senador Divaldo Suruagy, que dá nova redação aos 
dispositivos que menciona no Código de Processo Civil. 

-Projeto de Lei do Senado n" 193/91, de autoria 
do Senador Alufzio Bezerra, que altera os limites do Parque 
Nacional da Serra do Divisor, criado pelo Decreto n" 
97,839, de 16 de junho de 1989. · 

-Projeto de Resolução n9 32/91, de autoria do Sena
dor Pedro Simon, que cria, em dependência do Senado 
Federal, Capela Ecumênica destinada a orações e atos reli
giosos para parlamentares e funcionários-do Senado. 

1.2.5 - Requerimentos 

- N, 230/91, de autoria do Senador Marco Maciel, 
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n~ 20/91, q~e 
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reajusta pensão especial concedida pela Lei n"' 5.347, de 
3 de novembro de 1967, ao Dr. Speridião Gabinio de Carva
lho, revertida à viúva Ana Guímarães, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovada. - N9 

231191, de autoria do Senador Humberto Lucena, solici-

de Lei n~ 885-B, de 1991, que dispõe sobre os vencimentos, 
salários e demais retribuições dos servidores da Superinten
dência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e 
d~ _?utras P!~vi~~ncias. 

tando transcrição nos Anais do Senado do discurso profe- 1.3 _ORDEM DO DIA 
ridu pelo Senador Mauro Benevides, na Conferência de 
Presidentes dos Parlamentos Libero-Latino-Americanos, Projeto de Decreto Legislativo n9 52, de 1991 (n" 
realizadas em Lisboa, no dia 29 de maio de corrente ano. 361/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 

outorga concessão à Empresa de Televisão João Pessoa 
1.2.6- Discursos do Expediente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima-
SENADOR LOURIVALBA.PTTSTA- Transcurso gens, na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, Apro

do primeiro aniversário de falecimento do Senador Luiz vado. À promulgação. 
Viana Filho. ·Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1991 (n' 273/90, 

O SR. PRESIDENTE- Fala associativa às homena- . na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
gens prestadas à memória do Senador Luiz Viana Filho. . por 10 (dez) anos, a partir de 10 de agosto de 198~, a. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao Mi· concessão da Rádio Santelenense Ltda., outorgada através 
nistro da Economia e a Secretaria de Desenvolvimento· · do Decreto n"' 81.908", de 10 de julho de 1978, para explorar, 
Regional em favor da lavoura canavieira do Norte Flumi- na Cidade de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás, 
nense. ~xito do Sr. Ministro da Educação Carlos Chiarelli, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
na proposta de utilização de salas de cultos religiosoS para ra" em onda média, Aprovado. À promulgação. 
ativídades educacionais, principalmente, para a alfabeti- Projeto de Lei da Câmara n"' 24, de 1991 (n9 885/91, 
zação, nos horários cargos. · na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre os venci-

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Considera· mentos, salários e demais retribuições dos servidores da· 
ções sobre o Pi'ojeto de Lei do Senado n9 80191, de autoria: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste- SU
de S. Ex•, que institUi o Programa de Garantia de. Renda DENE e dá outras providências. Aprovado o projeto com 
Mínima - PGRM e dá outras providências. Compare- retificação proveniente da Câmara, sendo rejeitadas as 
cimento do Sr. MinistrO da Economia ao Plenário_do.S.ena- emendas de Plenário, após parecer da comissão compe
do, conforme requerimentO do Senador Maurício Corrêa, teil.te, tendo usadb da palavra os Srs. Oziel Carneiro, Cid 
para esclarecimentos a respeito do acordo sobre juros da Sabóia de Carvalho, Coutinho Jorge, Marco Maclel, Per
dívida externa- ano 1990. - nando Henrique Cardoso, Humbe.rto Lucena e Maurício 

O SR. PRESIDENTE -Resposta ao Sr. Eduardo · Corrêa. À Comissão Diretora para redaçiio final. 
Suplicy. . Redação final do Projeto de Lei da Câmara n' 24/91. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Registrando Aprovada. A sanção. . . 
a presença de S. Ex• na Conferência de Presidentes dos Projeto de Lei da Câmara n9 21, de 1991-Complementar 
Parlamentos Ibero-Latino-Americanos, -realizada; em Lis- (n9181/89 -Complementar, na Casa de origem), de inicia
boa. Temas abordados na conferência: Entendimento. Qe tiva do Presidente da República, que dispõe sobre as nor
Paz em Angola; A CEE e a dívida externa dos países mas gerais para a organização, o preparo" e o emprego 
Latino-americanos. das Forças Armadas. Discussão encerrada, ficando a vota-

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO --As- ção adiada por 24 horas nos termos do Requerimento n' 
pectos da Medida Provisória n9 296/91, que altera a rem une- 236/91, após parecer favorável da comissão competente, 
ração de funcionários tivi:::re Ifiilitares da União, e dá outras tendo usado da palavra os Srs. Fernando Henrique Cardo-
providências. so, Cid Sabóia de Carvalho e Marco Maciel. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA - Presença de Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1991 (n• 276190, 
S. Ex•, em evento internacional para a integração econô- na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que Outorga 
mica, cultural, social e política da América Latina, reali- permissão á Rádio Tropical AM Ltda., para explorar, pelO 
z.ado __ em Santiago do Chile. prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi-

SENADOR DIV ALDO SURUAGY - Inconstitu- ço de radiodifusão sonora em freqüência modula<!", na 
cionalidade da proposta de emenda à Constituição, que Cidade de Luziânia, Estado de Goiás, Aprovado. A pro-
institui a pena· de morte no BrasiL mulgação. 

SENADOR ODACIR SOARES _ 1 Encontro do Projeto de Decreto Legislativo n' 11, de 1991 (n' 278/90, 
Centro-Oeste; Proposta para o Desenvolvimento Integra- na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
do da Região. concessão à Rádio Jornal de Ubatã Ltda., para explorar 

pelo prazo-de 10 {dez) anos, sem direito de exclusividade, 
1.2.7- Ofícios serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade 
-N9 276/91, do Ministro da Agricultura e Reforma de Ubatã, Estado da Bahia, Aprovado.-A promulgação. 

Agrária, confirmando a sua presença no pr6xim4) _dia 5 Projeto de Decreto Legislativo n9 12, de 1991 (n9 279/90, 
de junho , 4•-feira, às 14 horas e 30 minutOS, Do ·plenário na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
do Senado. permissão ··á Radiodifusão Carvalho Martins Ltda., para 

No 124/91, do Sr. 1"' Secretário da Câmara dos Depu-. explorar, pelo prazo de 10 {dez) anos, sem direito de exclu
tados, solicitando .a retificação nos aUtógrafos do Projeto. sividade, serviço de radiodifusão sonora, ·em fn!qüência 
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modulada, p.a Cidade de Itajobi, Estado de_ SâQ. PaUlo. 
Aprovado. A promulgação. -

Projeto ae uecreto Legislativo n' 13, de 1991 (n' 
280/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Radiodifusora Resplendor Ltda., para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem qireito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüê-ncia mo
dulada, na Cidade de Resplendor, Estado de Minas Gerais; 
Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 14, de 1991 (n' 
281190, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 20 de fevereiro de 
1985, a concessão da Sociedade Rádio Blumenau Ltda., 
outorgada através~do Decreto n" 55.206, de 14 de dezembro' 
de 1964, para explorar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de' 
Blumenau, Estado de Santa Catarina, Aprovado. À pro-' 
mulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 15, de 1991 (n' 
282/90, na Câr:i:tara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio FM Rubiataba Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço" de radiodifusão sonora eín __ freqüência mo
dulada! na Cidade de Rubiataba, Estado de Goiás, Apro-
vado. A promulgação. . _ _ 

Projeto de Decreto Legislativo n9 16, de 1991 (n" 
286190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato quf 
outorga permissão à Rádio Televisão Vanguarda Ltda., 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifUsão sonora em fre
qüência modulada, na Cidade de Cornélia Procópio, Esta
do do P~raná, Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 17, de 1991 (n' 
290190, na Cãmara dos D~putados), que aprova o ato que 
renova, de acordo com o§ 39 do art. 3:~_da Lei n9 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 
16 de março de 1989, a permissão outorgada à Rádio Atlân
tida FM de Florianópolis Ltda,, através da Portaria n' 297 
de 12 de março de 1979_, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em :(reqüência mudulada, na Cidade de Floria
nóplis, Estado de Santa Catarina, Aprovado. -A promul-
gação , 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 18, de 1991 (n~ 
294/90, na Câmara dos Deputados), que aprOva- O ã.to que 
outorga pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
pxplorarpelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
lvidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
/na Cidade de São Paulo do Pontegi, Estado do Rio Grande 
1 do Norte, Aprovado. À promulgação, 

I Projeto de Decreto Legislativo n9 19, de 1991 (n"' 
I 295190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 

renova por 10 (dez) anos, a partir de 17 de novembro 
de 1988, a concessão ~da Rádio Vanguarda do Vale do 
Aço Ltda., outorgada através do Decreto n9 _82.317, de 
25.de setembro de 1978, para explorar, na Cidade de Ipatin
ga, Estado de Minas Geraisy sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora e_J;ll onda média t\provado 
após parecer favorável da comi.§são competente. A promul
gação. 

\ 

Projeto de Decreto Legislativo n' 20, de 1991 (n' 
296/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 19 de maio de 1983, 
a concessão de Rádio Cara já de Anápolis Ltda., outorgada 
através do Decreto n' 44.062, de 23 de julho de 1958, 
para explorar, na Cidade de Anáplis, Estado de Goiás,
sem direito de _exclusividade, serviço de radiodifusão sono· 
ra em onda tropical. Aprovado, após parecer favorável 
da comissão cOmpetente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 21, de 1991 (n' 
299/90~ na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
'outorga concessão à Rádio Cultura de Quixadá Lida., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em qnda média, 
na Cidade de Quixadá, Estado do Ceará, Aprovado. Á 
promulgação. , 

Projeto de Decreto Legislativo n' 22, de 1991 (n' 
301/90, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, ;r partir· de 8 de fevereiro de 
1988, a concessão da Rádio Difusora de Três Pa~sos Ltda., 
outorgada através do Decreto n' 61.818, de 4 de dezembro 
de 1967, para explorar, na Cidade de Três Passos, Estado 
do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço' 
de radiodifusão sonora em onda média Aprovado, após 
parecer favorável da- comissão competente. A promulga-
ção. _ ~ 

Projeto de Decreto Legislativo n' 23, de 1991 (n' 
302/90; na Câmara dos Deputados), que aprova 9 ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Gituá Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão s9ilora em ·onda média: 
na Cidade de Giruá; Estado do Rio Grande do Sul Apro· 
vado, após parecer favorável da comissão conipeiente. À 
promulgação, 

Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1991 (nç 
304190, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Cidade FM Ltda., para explo· 
rar, pelo prazo de 10 (dez) anns, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifUsão sonora em freqüência mo
dulada, na Cidade de Çonçórdia, Estado de Santa Catarina. 
AproVado, após parecer favorável da comissão competente. 
À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 25, de 1991 (n' 
311/90, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rãdio Rainha FM I,..tda., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direit9 de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande 
do Sul Aprovado, após parecer favorável da comissão com-· 
petente, À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 26, de 1991 (n' 
314/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 19 de maio de 1987, 
a concessão da Rádio Educação e Cultura de Sertãozinho 
Ltda., oUtorgada através da Portaria n9 366, de 2 de maio 
de 1977, para explorar, na Cidade de Sertãozinho, Estado 
de São Paulo, sem .. direito de exclusividade, serviço de 
radiofidusão sonora em onda média Aprovado, após pare
cer favorável da comissão competente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legi~lativo n' 27, de 1991 (n' 
316/90, na Câmarã dos deputados), que aprova o ato que 

_ renova por (dez) anos, a partir de 30 de julhp de 1985, 
a concessão da Rádio A Tribuna de Santos Ltda., autor-
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gada através do necreto r;"' 55.874, de 29__ 4~_m __ 3:_rço de 
1965 para explorar, na Cidade de Santos, Estado de São 
Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média Aprovado, após parecer favorável 
da comissão competente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 28, de 1991 (n' 
319!90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio FM Niquelândia Ltda, para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direitO de exclu
siVidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na Cidade de Niquelândia, Estado de Goiãs. Apr~
vado, após parecer favorável da comissão competente. A 
promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 29, de 1991 (n' 
.321190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Rádio Jornal de São José dos Quatro 
Marcos Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na Cidade de São José dos Quatro 
Marcos, Estado do Mato Grosso .A,rovado, após parecer 
favorável da comissão-competente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 30, de 1991 (n' 
325190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, a partir de 3 de janeiro de 1989, a permissão outor
gada â Rádio Cultura de Assis Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na Cidade de Assis, Estado de 
São Paulo, Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 31, de 1991 (n' 327190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que_outorga 
â RBS TV Santa Rosa Ltda. para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens, na Cidade d!:= Santa Rosa; Esta
do do Rio Grande do Sul, Aprovado. A 'promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 55, de 1991 (n' 364190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Televisão Londrina Ltda., para explorar servi-, 
ço de radiodifusão sonora, na Cidade de Londrina, Estado. 
de Paraná. Aprovado com emenda, após parecer da comis
são competente. A Comissão Diretora para redação final. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 32, de 1991 (n' 328190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Cultura de Castelo FM Ltda., para 
explorar serviço de· radiodifusão sonora, na cidade de Cas
telo, Estado de Espírito Santo Aprovado, apó's parecer 
favorável da comissão -de competente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 33, de 1991 (n' 
330/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Energia FM de Tremembé Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade_de Tre
membé, Estado de São Paulo Aprovado, após parecer favo
rável da comissão competente. Á promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 34, de 1991 (n' 
334/90, ná Câmara dos Deputados).' que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 25 de novembro 
de 1987 a concessão da Rádio Regional Ltda., outorgada 
através do Decreto n' 80.449, de 28 de setembro de 1977, 
para explorar, na Cidade de Santo Cristo, Estado ~o Rio 
Grande do Sul, sem direito de exclusividade, servtço de 
·radiodifusão sonora em onda média Aprovado, após pare
cer favorável da comissão Competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n"' 3·5, de 1991 (n"' 
335190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (de_z) an()S, a partir de 21 de dezembro 
de 1989, a concessão da Rádio União de Céu Azu!Ltda., 
outorgada através da Portaria n' 890. de 13 de dezembro 
de 1979, para explorar, na Cidade de Céu Azul, Estado· 
do Paraná, sem direito de exclusividáde, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, Aprovado, À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 36, de 1991 {n• 
339190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação José Bonifácio Lafayette 
de Andrada para executar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Barbaceha, Estado de Minas Gerais Apro
vado, após parecer favorável da comissão competente. À 
promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 37, de 1991 (n' 
340/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Líder Rádio e Televisão Ltda., para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclu
sividad~, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, 
Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1991, (n' 34ir90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 29 de dezembro de 1988, 
a co·n.-cessão clã Rádio Utuporanga Ltda., outorgada através 
da Portaria n' 1.358, de 22 de dezembro de 1978, para 
explorar, na Cidade de Utuporanga, Estado de Santa Cata
riDa, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifus~o 
snora em onda média Aprovado, após parecer contráno 
da comissão competente, havendo usado da palavra o Sr. 
Marco Maciel. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 39, de 1991 (n' 342190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Objetiva I Lida., para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, ~a 
Cidade de Pilraguaçu, Estado de Minas Gerais Apreciação 
sob-restada eril virtude do término reginiental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 4o, de 1991 (n' 343190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM Corumbá Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em fieqüência modulada, na 
Cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás Apreciação so
brestada em virtude do término regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 41, de 1991 (n' 344190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM Princesa Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe. Apreciação sobres
fada em virtude do término regiiÍlental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 42, de 1991 (n' 345190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova ·o ato que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 12 de novembro de 1989, 
a concessão da Rádio Humaitá Ltda., outorgada através 
do Decreto n' 84.026, de 25 de setembro de 1979, para 
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explorar na Cidade de Campo Mourão, Estauo do Paraná, 
Sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonoM 
ra em onda média. Apreciação sob restada em virtude do 
término regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1991 (n• 347/90, 
na Câmara dos Deputados)~ que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio das Três Fronteiras Ltda., para explorar 
'Serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Campos Sales, 
Estado do Ceará. Apreciação sobrestada em virtude do 
término regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1991 (n• 351/90, 
na Câmara dos Deputados}, que aprova o ato que renova 
a partir de 28 de fevereiro de 1989, a permissão õutárgada 
à Rádio Santos Dumont Ltda., para explorar serviço de 
. radiodifusão sonora na Cidade de J undiaí, Estado de São 
Paulo. Apreciação sob restada em virtude do término do. 

. regimental da sessão. 
Projeto de Decreto legislativo n' 46, de 1991 (n• 352/90 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Cultura FM Stéreo Som Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Inhumas, Es
tado de Goiás. ApreciaÇão sobrestada em virtude do térmi-
no regimental da sessão. • 
· Projeto de Decreto Legislativo n' 47, de 1991 (n• 353/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova, 
a partii de 21_ de janeiro de 1987, a permissão outorgada 
à Rádio Difusora de Pirassununga Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusãO-sonora, na Cidade de Pirassununga, 
Estado de São Paulo. Apreêiação sob restada em virtude 
do términO regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1991 (n• 354/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova ·o ato que outorga 
permissão à Rádio Modelo Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na Cidade de Modelo, Estado de 
Santa Catarina. Apreciação sob restada em virtude do térmi
no regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1991 (n' 355/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão â Rádio Vizinhança FM Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão soilófã ria Cidade de Dois Vizinhos, 
Estado do Paraná. Apreciação sobrestada em virtude do 
término regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 50, de 1991 (n• 357/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que -outorga 
permissão à Rádio Vizinhança FM L!da., para explorar 
serviços de radiodifusão sonora, na Cidade de Pato Branco, 
Estado do Paraná. Apreciação sobrestada em virtude do 
término regiinental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 51 de 1991 (n• 360190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato, que renova 
a partir de 19 de novembro de 1983, a permissão outorgada 
ã Sociedades Rádio da Paraiba Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na Cidade de Catrip1ha- Grande, 
Estado do Paraíba. Apreciação sobrestada em virtude do 
término regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 53, de 1991 (n• 
362/90, na Câmara dos Deputados) que aprova o ato que 
outorga concessão à S/ A Correio Braziliense para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de 
Goiânia~ Estado de Goiás, Apreciação sobrestada em virtu
de do término regimental da sessão: 

Projeto de Decreto Legislativo n' 54, de 1991 (n' 
363/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão "à Sistema Horizonte de Comunicação 
Ltda., na Cidade de Carpina, Estado de Pernambuco. 
Apreciação sobrestada em virtude do término regimetital 
da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 56 de 1991 n' 366/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à- TV Santa Maria Ltda., para explorar serviços 
de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Santa 
Maria, Estado do RiO Grande do Sul, Ãpreciação sobres
tada em virtude do término regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 57, de 1991 (n• 
367/90, na Câniata dos Deputados); que aprova o ato que 
outorga permissão à Radio Chão Goiano Ltda, para explo
rar serviços de Radiodifusão na cidade de Anápolis, Estado_ 
de Goiás, Apreciação sobrestada em virtude deo término 
regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 58, de 1991 (n• 
367/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão â Rádio Chão Goiano Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Anápolis, 
Estado de GoiáS~ Apreciação sobrestada em virtude do 
término regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 59, de 1991 (n• 
373/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Clube de Mallet Ltda., Para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, -ria cidade de Ma
llet, Estado do Paraná. Apreciação sobrestada em virtude 
do término regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legishitivo n• 60, de 1991 (n• 
375/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Radiodifusão Broto da Serra Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade 
de David Canabarro, Estado do Rio Grande do Sul. Apre
ciação sobrestada em virtude do término regimental da 
sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 61, de 1991 (n• 337/90 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outon~a 
permissão a Organização Cezário Lange Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Cesário 
Lange, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada_em 
virtude do término regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 62, de 1991 (n9 · 
356/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Radio Sociedade Rural SIC Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Ma
ringá, Estado do Paraná. Apreciação sobrestada em virtude 
do téimino regimental da Sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 63, de 1991 (n• 
358/90, na Câmara dos Deputados), que aprova os atos 
que outorgam permissão à SAC -Sistema Ararense de 
Comunicãção Ltda., e à Rádio Centenário de Arrara-s Lt
da., para explorarem serviço de radiodifusão sonora, na 
Cidade de Araras, Estado de São_Paulo. Apreciação sobres
tada em virtude do término regimental da sessão.~ 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 64, de 1991 (n9 
277/90, ria Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, de acordo com o§ 39 do art. 33 da Lei n9 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por !O (dez) anos, a partir de 
15 de outubro de 1986, a permissão outorgada à Rede 
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Gaúcha - Zero Hora de Comunicações Ltõa., através 
da Portaria n"' 1.151, de 6 de outubro de 1976, para explorar 
na Cidade de Brasília, Distrito Federal, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada. Apreciação sobres
tada em virtude do término regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo ri• 65, de 1991 (n• 
359/90, na Câmara dos Deputados), que aprova os atos 
que outorgam permissão à Sigma Radiodifusão _Ltda., e 
à Brasília Comunicações Ltda., para explorarem serviços 
de radiodifusão sonora na Cidade de Brasília, Distrito Fe
deral. Apreciação sobrestada em virtude do término regi
mental da sessão. 

Requerimento n• 203, de 1991, de·autoria do Senador 
Oziel Carneiro, solicitando, nos termos_ regimentais, te
nham tramitação conjunta o Projeto de Lei do Senado 
n"' 33, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda, 
e o Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1989 (n'3.151/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o controle e proibição 
de venda de solventes voláteis, colas de sapateiro e sinlila
res a menores de 18 anos. Apreciação sobrestada em virtude 
do término regimental da sessão;, , , 

Redação final do Projeto de Resolução n• 27, de 1991, 
que suspende, por inconstitucionalid~~e, a execução de 
dispositivo do Decreto-Lei n• 1.438175," na redação a que 
lhe deu o Decreto-Lei n"' 1.5B2m: Apreciação sobrestada 
em virtude do término regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1991-Comple
mentar (n' 223/90, na Casa de origem), que regulamenta 
o§ 2• do art. 171 da ConstituiÇão Federal, dispondo sobre 
a edição e o processo legislativo daS medidas provisórias 
previstas no art. 62 -da Constituição Federal, e dá outras 
providências. Apreciação sob restada em. virtude do término 
r~gimental da sessão. 

Projeto qe Lei da Câmara n• 14, de 1990 (n•-2.922/89, 
na Casa de origem), que estabelece princípios para punição 
da violação dos direitos e deveres individuais e coletivos. 
Apreciação sobrestada em virtude do término regimental 
da sessão. 

Proposta de Emenda à Constituição n~' 1, de 1991, 
de autoria do SenadorJutahy Magalhães e outros S~1_1hores 
Senadores, que altera a modalidade, de votaçãp c,;;st_abe
lecida no§ 4• do art. 66 da ConstituiÇão Federal. Apreciação 
sob restada em virtude. do término. Tegimental da sessão. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 2, de 1991, 
de autoria do Senador Affonso Camargo e outros Senhores 
Senadores, que dá nova redação ao inciso III, § 2~', do 
art. 155 da Constituição. Apreciação sobrestada em virtude 
do término regimental da sessão. -

Proposta de Emenda à ConstituiÇão n~' 4, d'e' 1991, 
de autoria do Senãdor Marco Maciel e outros Senhores 
Senadores, que altera a redação do. inciso I do art. 37 
da Constituição Federal. Apreciação sobrestada em virtude 
do término regim~ntal da sessão. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 5, de 1991, 
de autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores 
Senadores, que alte~a a redação do art. 28, item II do 

art. 29 e § 29 do art. 32 da ConstituiçãO Federal. Apreciação 
sobrestada em virtude do término regimental da sessão. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 6, de 1991, 
de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Se
nhores Senadores, que dá nova redação â letra b, do inciso 
X do § 2• do art. 155 da Constituição Federal. Apreciação 
sobretada em virtude do término regimental da se_ssão. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 7, de 1991, 
que altera a redação do parágrafo único do art. 62 da 
Constituição Federal. Apreciação sobrestada em virtude 
do término regimental da sessão. 

---1.3.1- Comunicações da Presidência 
- Téimino do prazo para interposição de recurso no 

sentido de inclusão em Ordem do Dia dos seguintes proje
tes de lei apreciados conclusivaniente pela Coniissão âe 
Assuntos Sociais:---- -

-Projeto de Lei da Câmara n• 102/90 (n• 4. 714/90, 
na Casa de órigem), que altera a Lei n~ 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões 
de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, dis
pondo sobre eleições diretas para Presidente dos Conselhos 
Federal e Regionais- de Engenharia, Arquitetura e Agrono
mia, e dá outras providências. A sanção 

-Projeto de Lei do Senado n"' 64/91, que exige autori
zação prévia do Ministério da Saúde e do órgão ambiental 
federal para importação de resíduos para reciclagem indus
trial e outros fins, em conformidade com o art. 225 da 
Constituição Federal. À Câmara dos Deputados 

- Tétmino do prazo para apresentação de emendas 
aos Projetos de Lei da Câmara n•' 50/87, 26/89, 27, 4{) 
e 43/90, sendo que aos mesmos não foram oferecidas emen
das. 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTE· 

RIOR 
Do Sr. Esperidião Amin, pronunciado na sessão de 

29-5-91 
3- RETIFICAÇÃO 
Ata da 45• Sessão, realizada em 24-4-91 
4- MESA DIRETORA . . ... 
5- LíDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 

NENTES 

RETIFICAÇÃO . 
SUMÁRIO DA ATA DA 11• SESSÃO 

REALIZADA EM 7-3:91 

Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção II),· 
de 8·3-91, na página n• 664, 2• coluna, no item 1.2.3 ~ 
Leitura de projetos 

Onde se lê: 
Projeto de Lei do Senado n• 7/91, ... 
Leia~se: 

Projeto de Lei do Senado n• 17/91, ... 
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Ata da 75~ Sessão, em 4 de junho de 1991 

1' Sessão Legislativa Ordinária, da 49' Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Dirceu Caneiro e Beni V eras 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESb'N
TES QS SRS. SENADORES: 

- Alexandre CoSta - .Áluízio Bezerra: - AmazoniiÍo 
Mendes- Antonio Mariz-Beni V eras- Chagas Rodrigues 
- Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dirceu Carneíio ~ 
Eduardo Suplicy - Ésperidião Amim - Epitácio Cafeteira 
- Garibaldi Alves- Gerson Camata -Humberto.Lucena 
-João Calmon --João França -JOão Rocha -Jonas 
Pinheiro -José Fogaça - José Paulo Biso! -José Sarney 
-Júlio Cainpos- Lavoisier Maia- Levy Dias- Lourem
berg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Magno Bacelar 
- Mammeto de Lavor __ -:-:- Marco Maciel - Maurício Corrêa 
-Mauro Benevides- Meira Filho -MOisés Abrão - Nel-
son Carneiro - Nelson Wedekin - Odacir Soares - Pedro 
Simon- Rachid Saldanha Derzi- Raimundo Lira-Ronan 
Tito- Ruy Bacelar- Teotonio Vilela Filho- Valmir Cam
pelo -Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Seõadores. H;:t
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iiliciamós ·nosSOs trabalhos. 
O Sr. I' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nomes indicados para cargos cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 137, DE 1991 
(N• 250/91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado com o 

artigo 52, inciso III, letra d, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à consideração do SeDado Federal o 
nome do Doutor Cincimito Rodrigues de Campos, para exer
cer o cargo de Diretor de Administração do Banco Central 
do Brasil. 

O Senhor Cincinato Rodrigues de Campos é um técnico 
de reconhecida competência para o desempenho dessa elevada 
função, como se depreende do anexo Curriculum Vitae. 

Brasília, 31 de maio de 1991.- Fernando Collor. 

CURRICULUM VITAE 

I - Dados Pessoais: 
Cincinato Rodrigues de Campos 
Natural de São Luiz Gonzaga (RS), nascido em 11-7-40; 

Identidade: 248400 - SSP/DF; 
CPF: 009.800.990-72; 
Endereço-residencial: SQS 314, Bloco G, Apartamento 

503, Brasüia (DF)- fone: 245-5394 
Local de Trabalho: Palácio do Planalto, anexo-lll, sala 

245: Telefones -;-226'5060 e 223-8336 

II - Cursos Regulares: 
Técnico de Contabilidade, concluído em 1966 no Colégio 

Estadual Celestino da Silva, na cidade _d~ Rio de Janeiro 
(RJ); 

Economia; concluído em 1972 na Universidade de Bra-
sília; _., ... l-

Ciências- c0ritá6ei~, concluído em 1976 na AssoCiação 
de Ensino Unificado do Distrito Federal. 

III - Outros CurSos e Seminários: 
Curso de Operador de Máquinas de Contabilade NCR; 
Curso de Teoria e Técnica de Relações Públicas; 
Curso intensivo _de Técnica Bancária; 
Curso intensivo_de Legislação Trabalhista; 
Curso sobre o SiStema de Crédito Rural nos Estados 

Unidos, EUA; 
Curso de Gerência de Departamentos Usuários e Imple-

. mentação de Sistemas; 
III SemináriO Nacional sobre Orçamento Público; 
XV Congresso Nacional de Informáticit; 
Seminário sobre Centros Fhümceiros internacionais; 
Seminário de, Usuários de Grande Porte da IBM;, , 
XVII Seminário Nacional de -Informática Pública, como 

coordenador do painel "'0 Papel do·Setor Público e do Setor 
Privado na Prestação-de Serviços Técnicos de InformátiCa,._ 

IV - Missões e Representações: 
a) Representante do Banco Central do Brasil; 
Conselho Curador da Fundação IBGE; 
Comitê de Licitações do Prograni~ de Construção do Ban

co Central do Brasil. 
Comissão de Coordenação de Implementação de Técni

cas Financeiras ( COCITF); 
Comissão Fiscal da Associação dos Servidores do Banco 

Celitral do Brasil; 
Comitê de Aplicações do Programa Geral de Previdência 

dos_ Funcionários do Banco Central do Brasil; 
Conselho Carador da Fundação Banco Central de Previ

dência Privada (CENTRUS); 
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Sociedade de Usuários de Serviços de Compufadores do 
Distrito Federal; 

Reuniões de Sistematização de Banc_Qs_ __ Centrais Ame:d
canos e Ibéricos (Portugal, Brasil, Haiti e República Domi
nicana). 

b) Representante do Ministério-da Fazénda: 
Conselho Fiscal da Rede Ferroviária Federal; 
Conselho Fiscal da Infraero; 
Conselho Fiscal da Infaz. 

c) Coordenador-Geral da XI Reunião de Sistematização 
de Bancos Centra.is La_tino-AmericandS e Ibéri~os, rea
lizada no Brasil em 1982. 

d) Assessorar a Presidência do Banco Central da Repú
blica do Peru quanto à implantação da contabilidade 
em computador. 

V- Empregos: 

MiniStério do Exército, admitido em lço-3-58; 
Banco do Brasil, admitido em lã-9-64; 
Banco Central do Brasil, cedido pel6 Banco do Brasil 

em 2-9-66; 
Banco Central do Brasil, opção em março de 1975; 
Ministério da Fazenda, cedido em 15-a.-85; 
Serviço Federal de Processamento de Dados, cedido em 

8-2-88; 
Presidência da República, cedido em 15·3·90-

VI- Concursos Públicos: 

Escola de Sargentos das Armas (Ministério do Exército), 
em 1958; -

Banco do Brasil S.A. (escriturário), em 1%4; 
Banco Nacional de Desenvolvimento _Económico (au.xi· 

liar de administração),~em 1964; 
Estado da Guanabara (escriturário e datilógrafo), em 

1964; 

VII - Cargos Ocupados: 

Subencarregado de Setor;AssisteDte Técnico, SCCii::tái'iO 
de Gabinete de Diretor, Consultor Téciticd de Diretór ·e Ad
junto de Oerente na área de crédito rural e industrial do 
Banco Central do Brasil, de setembro/66 à 13-10--74; 

Contador-Geral e Chefe do Departamento de Adminis
tração Financeira do Banco Central do_ Brasil, de 14-10-74 
a 30-7-81; Chefe do Departamento de Processàinento de Da
dos do Banco Central do Brasil, de 31-7-81 a 15-3-85; 

Secretário de Contabilidade da Secretaria de Controle 
Interno do Ministério da Fazenda, de abril/85 a novembro/85; 

Secretário-Central de Controle Interno do MiniStério da 
Fazenda, de 13-11-85 a 10-3-86; 

Secretário.:Adjunto do Tesouro Nacional, de 11-3-85 a 
7-2-88; 

Diretor·Presidente do Serviço Federal de Processamento 
de Dados, de 8-2-88 a 14:3-90; 

Presidente do Conselho DTretOr do SerVíçO Federal de 
Processamento de Dados, de 8-2-88 a 14-3·90; 

-Se~etário de Controle Interno da Presidência da República 1 

de 15-3-90-até a presente data. 

VIII- Responsabilidade do A tua! Cargo: 
Che_fi~r a Secretaria de Controle Interno da Pr_esidêocia 

_4a __ ~~e!blica, órgão integrante do Sistema de- Controle Inter
no-do Poder Exe"cu.tivo, cuja área-de ãtuação abrange is unida
~~s da Presidência da República, da Vice-Presidência daRe
pública e da Consultoria·Gei-al da RePlíblic3, as Secretarias 
de Governo (Secretaria de Assuntos Estratégicos, Secretaria 
do Desenvolvimento Regional, Secretaria dos Desportos, Se
él--etâria:-da Cultu!a,-Seàetari3 da Ciência e Tecnologia, Secre
taria do Meio Ambiente e Secretaria da AdminiStração Fede
ral), as entidades a elas vincuhida_~~e. suã.s"Controladas~ 

D.e acordo com o_ art. 74 da Constituição Federal, o Siste-_ 
ma de COntrole Interno tem a firlalide de: 

avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plu
rianual, a execução dos programas de gove_~o e dos Orça
mentos da União; 

comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto 
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira_ e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração- federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito-pnvaao; · 

_r;::xercero controle da_~ ()perações de crédito, avais e garan
tias, bem como dos direitos e haveres d_a__União; e 

apoiar o controle externo no exercício de s.ua missão insti
tucional. 

De acordo com o seu Regimento Interno à Ciset/PR, 
no âmbito de sua área de atuação, compete: -

controlar a gestão orçametáriâ.. financeira e ·patrimonial 
dos órgão-s subordinados e das entidades vinculadas à Presi
dência da República; 

acompanhar a execuçãO do orçamento e dos programas 
de trabalho dos órgãos subordinados e das entidades vincu
ladas, verificar a utilização regular dos recursos e bens pú_blicos 
e avaliar os resultados alcançados pelos administradores; 

orientar os administradores com vistas à racio_nalização 
da execuçâo da despesa e à eficiência da gestão dos órgãos 
suborninados e das entidades vinculadas; 

realizar a contabilidade analíti"ca das unidades da admini.S: 
tração direta e a contabilidade sintética; e 

- executar os trabalhos de auditoria contábil e .de _&,qc;litoiia 
de programas. 

Brasflia, 31 de maio, de 1991. - Cincioato Rodrigues 
de Cainp0s. 

(À Comissão de AsSuntos Ecanômicos.) -

MENSAGEM N• 138, DE 1991 
(N• 251/91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
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Nos termos do art, 52, inciso III, da ConstituiçãO Federal, 
tenho a honra de submeter à consideração do Senado Federal 
ç,. nome do Doutor ffniar NascimeDto Ga-Ivão para ci:xefcei
o cargo de Miníistro- do Supremo Tribunal Federal na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Aldír Guimarães 
Passarinho. -

Os méritos do Senhor limar Nascimento Galyão, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada fun· 
ção, constam do anexo HCurriculum_ Vitae". __ _ 

Brasflia, 31 de maio de 1991. -Fernando Coilor. 

"CURIÜCULUM VITAE" 

1.0 Dados de identificação 
-Nome: Ilmar Nascimento-Gaivão 
Filiação: Ananias Leal Gaivão- Otília NascimentO Gah~ão 
Data de nascimento: 2 de maio de 1933 
Lugar de nascimento: Jaguaquara, Estado da Bahia 
Estado civil: casado 
Cônjuge: Terezinha Silvia Lavocat Gaivão 
2 .. 0 Fgrmação escolar 
Primeiro grau: Ginásio Taylor-EgJdio, Jaguaquara~ Bahia, 

(1940/1947) -
Segundo grau: Escola Técnica de Comércio dé- Jequié, "Je-

quié, Bahia (1954/1956) __ _ 
Curso superior: Faculdade ~acional de Direito, da lJniver-

sidade do Brasil, Rio de Janeiro (1959/1963) -
3.0 Cursos de extensão e especialização 
Novo Código de Processo Civil, 1974 _ ~-
Direito Penal, 1973 -
Organização do Trabalho Intelectual, 1973 
Direito Agrário, 1976 
4.0 Funções atuais 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
Professor de Teoria Geral do Direito Privado, da Univer-

sidade de BrasOia -
5.0 Funções já exercidas 
Funcionário do Banco do Brasil S. A. (1955/1967) 
Diretor de Organização e Controle da Secretaria de Plane ja- . 

mento do Estado do Acre (1964/65) _ -~ _ 
Diretor da Carteira de Crédito Geral do Banco do Estado 

do Acre (1965/1966) 
Presidente do Banco do Estado do Acre (1966/67) _ 
Membro da Diretoria do Conselho Regional da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seção do Acre (1964) 
Presidente do Conselho Penitenciário do Estado _do Acre 

(196ô/1967) -- - - -
Vice-Diretor e Diretor da Faculdade de Direito do Estado 

do Acre (1974/1977) _ _ __ 
Chefe do Departamento de Direito da Universidade Federal 

do Acre (1978/1979) _ 
Reitor, em exercício, da Universidade Federal do Acre 

(1975, 1976 e 1978) 
Membro do Conselho Regional de Desportos_ do Acre, 

(1965) 
Membro do Conselho Estadual de Cultura do Estado do 

Acre (1970/1974) 
Membro do Conselho Estadual de Educação do Estado 

do Acre (1973/1977) __ _ 
Membro do Conselho Universitário da Universidade Fede

ral do Acre (1974) 
Professor-Titular do Departamento de Direito da Univer-

sidade Federal do Acre (1955/1979) -

Juiz Federal, Diretor do Foro e Corregedor da Seção Judi
ciária do Acre (1967/1979) 

Juiz Federal da 2• Vara da Seção Judiciária do Distrito 
Federal (1979/1985) _ . . 

Diretq_r_ do Foro e Corregedor da Seção Judiciária do Dis
trito Federal (1984/1985) 

Juiz Federal, Diretor do Foro e Corregedor, da Seção Judi· 
ciária do Estado_ de Rondônia (1982/1984) 

Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (1975/1985) 
Juiz Suplente do Tribunal Regiop.al Eleitoral do Distrito 

Federal (1985) 
Ministro do Tribunal Federal de Recursos (1985/1989) 
6 .. 0 Participação em concursos públicos 
Concurso para provimento de cargos do Magistério Superior 

(1971) 
Concurso para Procurador do Est~do do Acre (1977) 
Concurso para provimento de cargo de Procurador da Fa

zenda Nacional (1986) 
Concurso Vestibular da Universidade do Acre (1971, 1974 

e 1977) 
Concurso sobre Monografias, comemotativo do centenário 

de Plácido de Castro (1973) 
Concurso do Livro Didático sobre a Bistória do Acre (1971) 
740 Comissões especiais 

_ Comissão do Programa de Bolsas de Trabalho no Estado 
do Acre (1971) 

Comissão Organizadora Regional da Conferência Nacional 
de Abastecimento (CONFENAB) (1974) 

Comissão de Levantamento Contábil do Governo do Estado 
do Acre (1964) 

Comissão de Elaboração dos Estatutos da Universidade 
do Acre (1975) 

8.0 Trabalhos jurídicos 
"Da Ação Discriminatória" 
"A Desapropriação para fins de Reforma Agrária" 
"Reforma do Poder Judiciário na Constituição de 

1988" ''Autonomia TJ;ibutária dos Municípios'' 
"Nulidade do Ato Administrativo """CPrescrição" 
9·.o Participação em encontros e seminários e em bancas 

examinadoras 
- Diversos 

10 - Comendas 
Ordem do Mérito Militar, do Ministério do Exército 
Ordem da Estrela do Acre 
Ordem do Mérito Judiciário do Traba!bo, do Tribunal Supe

rior do Trabalho 
Ordem do Mérito Judiciário Militai~- ao Tribunal Superior 

Militar 
Ordem do Mérito do Estado da Bahia 
Ordem do Mérito Judiciário, do Tribunal de Justiça do 

Estado do Acre 

. (À Comissão de ConstituiçãO, JustiÇa e Cidadania.) 

OFÍCIOS DO SR. i' SECRET ÃRIO -
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos se
guintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 28, .DE 1991 
(N• 2/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 
Dispõe SQbre o II Plano Nacional de Informática e Auto· 

mação- PLANIN. 
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O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1' Fica aprovado· o II Plano Nacional de Informática 

é Automação- PLANIN, pelo período de 3 (três) anos. 
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam-se as disposições enl contrário~ 

PLANO l'0'ib~~1gEÍilfr:~~~TICA E 

SUMÃRIO 

1. Introdução ........................ _ ........................... .. 
2. Objetivo ......................................................... . 
3. Estratégia de Ação .............................. - ............. . 
3.1 Us.o da Informática .......................................... . 

espacial.· Para o ano 2000, em âiÍJ.bito mulldiill, esta preVista 
uma comercialização de cerca de US$ 200 bilhões em compo
nentes niicroeletrônicos, além de US$ SOO bilhões em compu
tadores. Estima-se" que os pfogrciriias de computador alcancem 
o valor adicional de US$ 300 bilhões, chegando-se a um total 
de cerca de US$ 1 trilhão de faturamento da indústria de 
informática. 

A indústria mlcional de inforrriãtica, 'apesar de airida não 
ter alcançado padrões de preço e qualidade compatíveis com 
níveis internacionais, está caminhando rapidamente para os 
estágios finais da fase,de implantação para ingressar na fase 
de sua definitiva consolídação. Os dados_ apresentados no Ane
xo II deste plano, assim cOmo as concluSões de análises realiza
dãS, demonstram os resultados alcançados ao longo dos últi-

Diretrizes ·········-·~·--·---~-~----·v·····-~-······· mos anos. 
Metas e Açõcs ·········-n·····-·-··-~-----..··~-···--·~-····-··· __ Os avanços da Indústria brasileifà -de informática_têm Sido 
3.2- ProduçãodeBenseServiçosdeinformática dificultados pela ausência de umà articulação adequada daS 
Ditetrizes Gerais ........................ ---..,~-~~~-~~u~--· políticas dirigidas p~lra-os varios segmentos do complexo ele-
Metas e Ações-Tecnologia ........ oon ···········-·H·--·-··· trônico nacional (informática, telecomunicações, automotivo, 
Metas e Ações-Normalização e qualidade ...........••.... ~ eletrônica de consumo e de entretenimento). A integração 
Metas e Ações- Preços e Custos ··········~···--·-----~--~... dessas políticas é um requisito indispensável para dar susten-
Metas e Ações- Exportação ...... ~ ......................... ,_ •.... - tàçãb ao ~;"ãlto qualitativo e para a elevação do poder de compe-
Microeletrônica .................. ···--············----~~---·-----·· titividade da indústria de informática. 
Diretrizes ....................... n •• :-...--.-~ __ • ••••••• ;;..:............ Paralelamente, a atuação- do Estado, de maneira suplemen-
Metas e Ações ·······---~············~-~~---p~-······-~""'""-~---- tar às forças de mercado, deve assegurar estímulos adequados 
Programas de Computador ..........•. -~ ....... -. ~ ... ---~-- · --- tanto para preservar os ganhos já ãtcánçados como para mã.n-
Diretiizes ........... -----~~--------------------::~ .. :::-.--:.-:::;:;;-...... ter ritmo de desenvolvimento da indústria brasileira de infor-
Metas e Ações ........................ ~ •• u, ....... ,~----·------··- _mática ·cOmpatível com ós objetivOSfuais amplos de mod_erni-
Processadores e Periféricos- ......•••. :: .• ~---: .. ::~ .. A_.:~---~-----···· zação da sociedade. - -
Diretrizes ............. ,_ ..................... ·--···--~--~------·~....... _: A produção de bens e serviços de informática, ajustada 
Metas e Ações ----·--·····--··------.~----:-T"··-----------~-~·---· à realidade nacional, e o seu adequado uso, são de val~Çtsa 
Informática em Telecomunicações ..................... !'--?''.--·· importância na solução das· graves carências sociais com que 

Diretrizes ······-·····---··-~~·---~~---~---~·····---···-·~·,·-····· s_e __ (lefronta o Pafs,_e na reciclagem de seu parque industrial. 
Metas e Ações ..... ,., .......... ~~·-··r--:--·--·············.······· A flexibilidade das soluções informatizadas perrilite ajuStá-las 
Automação Industrial .. ····n••···············~---~---······~- às grandes diversidades regionais, sobretUdo se gerãdas nas 

Diretrizes ·······························-··---~·-·----;-; •.. -................ re_spectivas áreas de aplicação, estimulando-se a capacitação 
Metas e Ações ·····~·-··----~-----~~···-~···········n·············· local. Será_indispensável que ocorta uma forte cooperação 
Instrumentação Digital .............. »> ••• ..,~--··-·····-·····--·----· entre produtores, universidades e institutos de pesquisas, para 
Diretrizes ........ -...-•............... ~-·---·················---,..·~·-·· consolidar a criação de competências em nível regional. 
Metas e Ações ······-···-·-··-···········-··r--·-··-----___ H_-.:.:-_ -" 0- Brasil ainda apresenta um- Q.uadro modesto no uso da 
Prestação de Serviços Técnicos de Infomlática -~ .. --~~-... informátíca, sobretudo da microinfonnátiCa. Assim, deve ser 
Diretrizes ........... -...................... ..,. ... -:-~-:-~ ..... ~----·--~-; - estimul~da a informatização nos diversos set_pres de atividade, 
Metas e Ações ........ ~ .............. ~- .. ~ ... r--~----··-··~----------·- com vistas à melhoria em seu- deSéfupeilho. Isso demandará 
3.3. "Pesquisa e Desenvolvimento ........................ ~.... preparação de usuários~ ein todos os-setores, e o forneciniento 
Diretrizes ... ~.~ .. -·;: •. , .................... _ ...................... ~ .. - de produtos e serviços com crescente relação de desempe-
Metas e Ações ................... ~ .. ~-·-.·"-- ..... ---~----~--·----···----·· nho/custo. -- - - --
3.4 Formação e Desenvolvimento de Recursos Ruma- - A Política Nacional de Informática, explicitada neste plano, 

nos ···v······---... ~------·················.,.~·······--·~········--·····-· nortear.á as aÇões dO setor de informátiCa-rio período de transi-
Diretrizes .......................... ~ .. _:__-~···· --~---~:--;. ~-: ~· ~ ... . . . ção _dos próximos anos. 
Metas e Ações ······························~~·······~-----····--··· _ A consolidação.do setor objetiva manter-~ capacitação. tec-
4. Aplicação dos Incentivos ............... ~·---·-·--··---·~ -nológica nacional a p~opiciar a oferta de produtos de quali· 
5 .. Estimativa de Recursos ········~··v-----..------..-~..,.----~4-•• dade, de tecnologia atUal e de preços competitivos, que aten-
6. Estratégia de Aco~_panh~!!lent~ _ -~--- ....................... dama sociedade e possam disputar parcelas de mercado ex-
Anexo I- critérios, limites e faix:as de aplicação dos incen- terno. 

tivos Neste sentido, os programas de melhoria da relação de 
Anexo II- Dados sobre o panorama da indústria de infor- pl-eço e desempenho- são partes integrantes da estratégia do 

mática Brasil. no período 1980-90. --Gõvei'I!o para o setor, e objetivam a definição dos produtos 
II PLANIN- iNTRODUÇÃO e/ou segmentos que contarão com mecanistilós de proteção 
1. INTRODUÇÃO _ _ _ _ _ _ nos pfóximos anos, visando à obtenção dos padrões de compe-
0 desenvolvimento da microeletrônlca e a Crescente digitali- titiVidáde -que as ·empresas· enfrentarão a partir de 29 de outu-

zação dos processos e produtos e a disseminação dos progra- bro de 1992. 
mas de computador generalizaram o uso da informática. Suas II PLANIN - OB:IETIVO 

_aplicações estão em todas atividades, da área doméstica à 2- QBJETIVO 
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A Po'litica' Nacional de' Informática tem por ÕbjetiVo a capa
citaça:o-do Pafs nas atividades de informática, em proveito 

· do progresso social, cultural, político, tecnológico e eConómico 
da sociedade brasileira. 

Com vistas a atingir este alvo permanente da política, defi-
nem-se para o II PLANIN três objetivos: -

2.1 Competitividade na produção de bens e serviços de 
·informática, através da oferta de produtos e serviços com 
;tecnologia atualizada, bem como preço e qualidade compa
tíveis com níveis intefnacionais. Entende-se, para efeito deste 
Planin, por preço internacional, o praticado no país de origem 
do bem ou serviço, acrescido dos impostos que lhe seriam 
aplicáveis no Brasil. 

2.2 Desenvolvimento tecnológico, entendido como a ca
pacidade de gerar, desenvolver, aperfeiçoar, absorver e sele
clonar tecnologias que permitam o projeto, prOdução e comer
cialização de bens e serviços com soluções próprias e inoVa
doras. 

2.3 Informatização crescente da sociedade brasileira, vi
sando ao aumento de produtividade e modernização do País, 
com ênfase na informática social e na automação dos processos 
produtivos. 

II PLANIN -ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
3- ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
Para que o objetivo do II PLANIN seja atingido, diversas 

ações coordenadas devem ser levadas a termo, envolvendo 
o Governo, empresas produtoras e usuários de bens e serviços 
de informática. 

A orientação, coordenaçãO :.e estímulo das atividades de 
informática será assegurada em nível governamental, pela 
atuação harmónica dos órgãos da administração pública, sem
pre que necessário, segundo resoluçõeS específicas de procedi
mentos baixadas pelo Conselho Nacional de Informátíc3 e 
Automação - CONIN. 

Em consonância com a Política Industrial e de Comércio 
Exterior, a Política Nacional de Informática - PNI conta 
com um conjunto de instrumentos, tais como: apoiO à capaci
tação tecnológica, política de importações, política de exporta
ções, utilização de.. poder de compra do Estado e política 
de financiainentos; hem como mecanismos para a melhoria 
da qualidade de produ~os e serviços de informática. Adicional
mente, o PNI conta com os incentivos fiscais, prevístos na 
legislação. Os incentivos fiscais do setor deverão ser priorita
riamente direcionados à capacitação tecnológica e reestru
turação industrial, com ênfase nos segmentos de microele
trônica e software. 

A estratégia de ação deste plano encontra-se desdobrada 
em diretrizes e metas que-especificam as ações a serem adota
das em quatro campos: uso, produção, pesquisa e desenvol
vimento, formação e desenVolvimento de recursos humanos 
em ihformática. -

Sempre que recomendável, as ações descritas neste plano 
deverão ser complementadas por planos setoriais-, de cuja 
definição participem o GO·:~rno, a comunidade técnico-cien
tífica, as empresãs produtoras e os usuários. 

3.1 Uso da Informática - -
A generalização do uso da informática, principalmente, 

após a acelerada propagaç_ão da microinformática e o Sua asso
ciacão _ com as telecomunicacões. além de sua disse_minacão 
na ~da doméstica e nas atividad~s cte automação- oo:n-e~Ci~t-, 
bancária e industrial, têm constribuído para a transformação 
de todas as atividades da sociedade, nos seus aspecto~ ~conô
mico, social, político e culturaL Essa disseminação traz réfle-· 

xos diversoS sobre os indivíduos, --as institU:iç6es e-a sC:iClédãde 
como um todo. 

Tendo em vista esse caráter revolucionáriO da aplicação 
da informática, deverão ser adotados mecanismos capazes de 
propnrcionar à sociedãde os meios necessários à sua informa-
tizaçãO. · 1 

Nesse sentido, ·a· tecnologia de uso deve estar associada 
com as demais. Assim, de modo a otimizar os benefícios da 
informatização da sociedade, é indispensável contar com a 
produção local de bens e serviços de informática, bem como 
o País ter o domínio tecnológico sobre o ciclo completo desde 
sua concepção até o uso. Desta forma, os produtos tenderão 
a refletir melhor as aspirações e especificações do usuário. 

Por sua vez, o Brasil vem buscando dinamizar e acelerar 
a automação dos processos produtivos (industriais, agrícOlas 
e agroindustriais), d~ modo a obter maior produtividade e 
competitividade para os produtos brasileiros, especialmente 
no mercado externo, em conformidade com a Política Indus
trial e de Comércio Exterior. Assim, a automação dos pro
cessos produtivos é definida como área prioritária, neste- pla
no, no que diz respeito à aplicação da informática no País, 
devendo decorrer de Programas de Competitividade Industrial 
-PCI, tal como previsto na Política Industrial e de Comércio 
Exterior. 

A melhoria dos serviços públicos de inter~sse social, repre- _ 
senta grande desafio ao Governo e a toda soCiedade brasileira. 

-Portanto, a informática social, ou seja, os recursos de informá
tica aplicados à saúde, educação, segurança pública, trans
porte, abastecirp.ento e previdência social, justiça, entre ou
tros, é também definida como área prioritária neste plano, 
visando à modernização dos serviços sociais báSicos e a valori
zação do cidadão. No contexto de modernização da adminis
tração pública é necessário dar prioridade, também, à infOrma
tização da gestão governamental, visando a torná-la mais. efi-

~ ciente e ágil. 
A tendendo à aspiração da sociedade brasileira e para que 

a mesma possa ser beneficiada, o poder de compra do Estado 
deverá_ser acionado visando à aceleração do processo de infor
matização, assim como a promoção do desenvolvimento do 
setor de informática e a melhoria da competitividade das em
presas brasileiras de capital nacional, preferencialmente pelo 
uso de tecnologia gerada no País. 

Devem ser considerados e avaliados, nesse proc·esso, _os 
impactos culturais, ecçmômicos, políticos e sociais para_ que 
sejam promovidos os ajustes necessários ao treinamento e 
aproveitamerito da mão-de-obra empregada, ao controle do 
ritmo de introdução das novas tecnologias e a formação de 
rectirsos humanos adequados a elas, para evitar problemas 
de desemprego e desqualificação da mão-de-obra, ao ac·esso 
aos bancos de dados e aos problemas ligados à transmissão 
de dados transfronteiras. 

3.1.1. () DIRETRIZES 
1. A ação governamental deverá ser orientada para a· in

formatização da sociedade brasileira, de forma crescente, em 
proveito do seu desenvolvimento social, cultural, político, 
científico, tecnológico e económico. 

1. O Governo e suas agências de fomento darão prioridade 
aos projetas de infomiatização voltados para a informática 
saciai (principalmente nos setores.de saúde; educação, justiça, 
defesa nacional, segurança pública, transporte público, abaste
cimento e previdência Social), bem como a modernização da 
administração pública e a automação dos processos -produtivos 
(industriais~ agrícolas e agroindustrial). 
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3. Na administração pública, a utilização da informática 
deve promover a melhoria dos procedimentos, com vistas ao 
pronto atendimento __ ao cidadão. 

4. Os processos de descentralização política e adminis
trativa, em particular os decorrentes da_Constituiçãõ-de 1988, 
deverão ser executados de forma a f~cilitar a integração e 
a comunicação de dados ent(e as diversas esferas de Governo. 

8. Serão promovidas condições d_e forma que os órgãos 
públicos forneçam ao cid.ad~o inJorrnações de seu intei~sse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aque
las cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e d_o Estado, bem como recebam do cidadão reivindic;:tções, 
reclamações, críticas ou sugestões de seu interesse partícular, 
ou de interesse coletivo ou geral. 

5~ .. As aquisições de bens e serviços de informática, pelos 
órgãos e entidades governamentais, serão re_aliz~_das de forma 
coordenada e articulada, dando-se preferência àqueles produ
zidos por empresas brasileiras de capital nacional e, dentre 
estes, àqueles desenvolvidos com tecnolog!a gerada no País 
nas condições- de qualidade e preço a serem propostas pelo 
Conselho Nacional de informática e Automação- CONIN. 

9. - Nos processos ·de automação devem ser consiQerados 
os fatores de natureza empresarial e também avaliados os 
impactos sócio-económicos à luz da legislação específica, prin
cipalmente quanto aos seguintes aspectos: 

6. Os órgãos e entidades governamentâis deverão exigir, 
sempre que possível, nos processos_ de ·aquisição de bens de 
informática, a certificação de conformidade às normas nacio
nais e às especificações técnicas destes ben~~ . 

a) garantia de informação e negociação antecipada aos tra
balhadores sobre os processos de automação, inclusive qUanto 
à tecnologia a ser empregada; 

b) ajustamento nas estruturas de emprego e salário; 
c) retreinamento e reaproveitamento de mão-de-obra; 
d) preservação da saúde física e mental do trabalhador; 
e) necessidade de modernização do processo produtivo d" 

empresa. · - · -7. Será garantida a privacidade do cidadão. 
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3.2 ~redução de bens e serviços de informática 
Neste plano, a produção de b~ns e serviços de infÕrm3ticá

diz respeito às atividades de projeto, produção e comercia
lização, nos segmentos de microeletrônica, programas de com
putador, processadores e periféricos, informáfica--enctêleco':' 
municações, automação industrial, instrumentação digital e 
prestação de serviços técnicos de informática.- · -

A ênfase da nova fase de consolidação da indúStria de infor
mática é a busca da competitividade dos bens e serviços áe 
informática, baseada no tripé tecnologia, qualidade e preço, 
compatíveis com os níveis internacionais. Assim, como estabe
.lecido em seu objetivo, este plano visa dar condições para 
que a indústria de bens e serviços de informática alcance--capa
citação tecnológica, bem comõ competitividade interna e con
dições para atuar no mercado externo. 

O II Planin .é compatível com a Política Industrial e de 
·Comércio Exterior. Nesse sentido, está orientado para a inte
gração das políticas do complexo eletrônico (informática, tele

. comunicações, automotivo, eletrônica de consumo e de entre
tenimento), dada a complementaridade de suas atividades, 
viabilizando o awnento das escalas de produção e o fortaleci-
mento dM empresas brasileiras. _ 

Para viabilizar o processo de aumento de competitividade 
do setor de informática são previtas: racionalização dos meca
nismos de proteção à indústria; definição de Segmentos priori
tários; estímulo ao desenvolvimento tecnq~ógico; e 'novas 
orientações para a prestação ·de serviços técnicos- de~ infor
mática. 

1 RACIONALIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE 
PROTEÇÃO À .INDÚSTRIA. . 

A racionalização dos mecanismos de pi-Oteção à indústria 
brasileira de bens de informática será implantada a partir 
da adequação da estrutura tarifária dõs insurribS --e-de uma 
política de importações-para os bens de iiÍformática--e progrã-: 
mas anuais de produção e desenvolvimento. 

Adequação da estrutura tarifária dos insumos 
A estrutura tarifária dos insumos utilizados na produção 

de bens de informática será revista e adequada, de forma 
que as alíquotas incidentes sobre a importação dos insumos 
sejam menores do que aquelas aplicadas aos bens finais, tendo 
em vista a busca de preços competitivos para o setor _de infor
mática. 

Adicionalmente, a indústria de informática terá maiOtliber
dade no suprimento de insumos (sourcing), mediante a opção 
de adquiri-los nos mercados internos ou externos, conside
rando os aspectos de preço e qualidade, observada a política 
para importações de bens de informática-desCrita a seguir. 

Politica para importações de bens de informática 
A manifestação prévia da Secretaria da Ciência e Tecnologia 

-SCTIPR sobre as importações de bens e serviços de informá
tica será extinta em 29 de outubro de 1992, conforme disposto 
na Lei n' 7.232/84. 

Visando expor a indústria brasileira de infoi:iiiática à compe
tição internacional, este plano institui mecanismo de sustitui
ção gradual das barreiras não-tarifárias pela aplicação de alí· 
quotas diferenciadas, em consonânica com a Política Industrial 
e de Comércio Exterior. 

Somente estarão sujeitos à prévia anuênCia da SCTIPR, 
para fins de importação e produção, bens de informática que 
tenham condições de atingir padrões internacionais de compe
titividade, tomando-se como base a lista aprovada pelo Conse
lho Nacional de Informática ·e Automação - CONIN e os 
programas de melhoria da relacão de preço e desempenho 

a serem apresentados pelo fabricante, e aproVados por aquele 
colegiado, conforme prevê o Decreto N9 99.541, de 21-~-90. 
A relação dos itens sujeitos à anuência pré'(ia ·acima referida 
incluirá 'os bens considerados de relevante interese para as 
. atividades científicas e produtoras internas, para efeitos de 
aplicação do artigo 22 da Lei n' 7.232/84. Deverão ser estabele· 
cidos mecanismos que desestimulem a importação de placas 
(completas/SKD/CKD), bm be.neffcios da indústria eletro-ele
trônica instalada no país (componentes e equipamentos), evi

. tan-âo a simples montagem de placas importadas em equipa
mentos considerados de fabricação nacional. Os bens de infor
mática não relacionados nas decisões do Conin poderão ser 
importados sem anuência prévia da SCT/PR. 

O Mihistério da ECo"nohúa, Fazenda e Planejamento deve 
submeter ao Conin os ã]Ustes necessário~rrtas posições tarifá
rias e nas alíquotas correspondentes, para a importação dos 
produtos de informática. Em paralelb, o Ministério das Rela
ções Exteriores deve negociar a adequação dos acordos inter
naciOnais de comércio à nova realidade, em especial os acordos 
Aladi que versam sobre produtos de informática, t~ndo em 
vista a remoção de barreiras não tarifárias para uma série 
de bens de informática, já a partir da aprovação da lista. 

Adicionalmente, procurando incentivar os investimentos no 
País, bem como integrar as-políticaS voltadas para o complexo 
eletrônico e, ainda, considerando que este plano visa à compe
titividade do setor e. a capacitação local nas atividades de 
informática, será ·implantada uma estrutura tarifária progres
siva p-ara alíquotas de importação de insumos, componentes 
e produtos, levando-se em consideração a cadeia produtiva 
e à fase -do processo tecnológico. -

Programas anuais de produção e desenvolvimento 
sàrilente os produtoS constantes da mencionada lista, apro

vada pelo Conin, estarãõ sujeitos à apresentação de programa 
áiiual de produção e desenvolvimento, sobre o qual incidirá 
a manifestaçãe, prevista no inciso V do artigo 89 da Lei nt? 
7.232, de 29 de outubro de 1984. Os bens de inform~tica 
não relacionados na lista poderão ser produzidos livremente 
no País. 

NQ caso da_s_ empresas que não preencham as condições 
do artigo 12 da ref~ridi.l Lei_, seus programas anuais deverão 
some_nte comprovai o atendimento às seguintes condições: 

a) efetiva capacitaçãó de seu corpo técnico nas tecnologias 
do produto e do processo de produção; · 

b) aplicação no País em atividades de pesquisa e desenvol
vimento tecnológico-de 5% da receita totalPe cada exercício, 
em atividades de pesquisa e desenvOlvimento, diretamente 
ou em convênio com cen~ros de pesquisa e desenvolvimento 
voltados para a área de informática e automação ou, ainda, 
em ççnvênio com instituições de ensino superior brasileiras, 
de acordo com os programas previamente definidos pelo Co
nin. 

c} plano de exportação, que assegure balança comercial 
positiva-; 

d) programa de desenvolvimento de fornecedores_ locais. 
As empresas brasileiras de capital nacional, que estão ex

cluídas da apresentação de programas anuais comprovando 
o atendimento às condições supracitadas, ficam obrigadas a 
Investir 3% da receita tOtal de cada exercício na realização 
de projetas de pesquisa em atividades e infOrmática. 

II} SEGMENTOS PRIORITÁRIOS 
Do ponto de vista do projeto, produção e comercialização, 

no País, os segmentos de microeletrónica e de programas 
de computador são considerados prioiitári"os neste plano, em 
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função de constituírem o-alicerce para o desenvolvimento do 
complexo eletrônico. 

Nesse sentido, o II PLANIN prevê mecanismos de proteção 
e estímulo industrial, que permitam o domínio do País nessas 

. tecnologias. Um dos mecanismos a ser implementado será 
um Programa de Competitividade Industrial- PCI para esses 
dois segmentos, complementando as metas e ações deste pla
no. 

O segmento de microeletrônica buscará atingir os padrões 
de competitividade internacional, assegurando a capacitaç.iio 
tecnológica em todas as etapas das atividades de projeto, in
cluindo desenvolvimento das respectivas ferramentas, e fabri
cação dos componentes semicondutores, optoeletrônicos e as
semelhados, com ênfase nos circuítos integrados~ Serã_o am
pliados significativamente os_ investimentos em P&D realizoll
dos nas empresas, nos centros de pesqúisa tecnológica e nas 
universidades. 

Será estimulado o Segmento de programas de computador 
pela importância que tem para o desenvolvimento do com
plexo eletrônico:-o desenvolvimento de programas de compu
tador no País será apoiado pela aplicação intensiva dos instru

. mentes previstos para o estímulo a'o desenvolvimento tecnoló-
gico, especialmente no caso de sistemas_ operacionais abertos 
com tecnolo_gia desenvolvida no País.- . 

III) ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO TECNO-
LÓGICO .o . - •. 

Com o objetivo de capacitar tecnologicamente o País, este 
plano institui sistema diferenciado de estímulo para promover 
a tecnologia desenvolvida no País sem, entretanto, impedir 
as alternativas de acordos de licenciamento de tecnologia do 
exterior. Assim, as empresas brasileiras de capital nacional 
do setor de informática pOderão decidir suas estratégias tecno
lógiCas, optando por tecnologia desenvolvida no País ou por 
acordos de licenciamento de tecnologia- do exterior, tanto de 
processos como de produtos ou de suas partes, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 22 da Lei n' 7.232/84. Comple
mentarmente, serão simplificados os procedimentos opera
cionais do Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI, para a transferência de tecnologia. 

Os produtos de empresas brasileiras de caPital nacional, 
com tecnologia desenvolvida no País, terão prioridade no que 
diz respeito a compras do Governei (satisfeitos requisitoS de 
qualidade e desempenho), financiafnertfõ à P&D, à produção 
e comercialização, e incentivos fiscais. 

IV) NOVAS ORIENTAÇóES PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA. 

A prestação de serviços técriicoS -de informática e"stá passan
do por alterações no modo de produção com substituição 
das tecnologias, em particular aquelas utilizadas na transcriçãÇ> 
e nos métodos de coleta de dados. Estas mudanças alterarão 
o perfil das empresas e dos técnicos da área, reduzindo o 
mercado das empresas prestadoras de serviços de transcrição 
de dados. 

O II PLANIN aborda as medidas necess_áfüüi páfa que o 
setor venha a se adequar à nova re3.lidade, considerando a 

necessidade de reciclagem da mão-de-obra em _paralelo com 
o processo de subStítuição tecnológica. -

Esse plano remete, ainda, ã esfera da prestação de serviços 
na administração pública, a necessidade de reduzir a concen
tração sazonal dos serviços através de mudanças da concepção 
dos sistemas, distribuindo a produção ao longo do ano. 

3.2.1) Diretrizes gerais 
. 1. Os ati vos construíd_os_pela indústria brasileira de ~nf~_rmá-

tica (recursos humanos, materiais e tecnológicos) deverão ser 
atualizados e fortaleciçlos, bem como ampliados os investi
mentos já realizados no País, nos segmentos que se revelem 
potencialmente competitivos. -

2. A indústria brasileira de informática, assim como o res
tante da indústria brasilei:11a, será exposta gradualmente à com
petiç.ão com produtos estrangeiros, como instrumento de estí
mulo ao aumento de competitividade. 

3. Será aprovada lista de produtos, pelo Conin, os quais 
estarão sujeitos à prévia anuência da SCT/PR, para fins de 
importação e produção no País. 

4- Será implantada estrutura tarifária progressiva para alí
quotas de importação de insumos, componentes e produtos, 
levando-se em consideração a cadeia produtiva e a fase de 
processo tecnológico. 
5- Produtos com tecnologia desenvolvida no País por em

presa brasileira de capital nacional serão estimulados, princi
palmente através da prioridade no uso de instrumentos __ ~-~ 
política, tais como compras preferenciais do Governo, finan
ciamento à P&D, à produção e à comercialização, e incentivos 
fiscais. - - --- ---- - --- -

6- A produção de bens e serviços de informática por em
presas brasileiras de capital nacional será fomentada nos seg
mentos onde se tenha melhor condição de atingir competiti
vidade, em termos de qualidade, preço e tecnologia, particu
larmente na faixa de produtos de maior relevância económica. 
7- As empresas brasileiras de capital estrangeiro deverão 

contribuir para o esforço de capacitação industrial e tecno
lógica do País, através de investimentos em P&D, desenvol
vimento de fornecedores locais e exportações. 

8-Será estimulada a constante melhoria da qualidade dos 
bens e serviços de informática, com vistas_ a atingir -iiíveis 
internacionais. - --

9-Será fomentada a elaboração e adoção de normas brasi
leiras no projeto, produção e uso de bens e serviços de infor
mática, visando à simplificaÇão, a ln-tercambialidade de equi
pamentos e_ de processos afins, a facilidade de comunicação 
e interconexão, a -racionalização, à economia, à segurança, 
à garantia de defesa do consumidor, à eliminação de barreiras 
comerciais e a pesquisa e desenvolvimento. 

10- Será fomentada a comercialização dos bens e serviços 
de informática brasileiros no mercado internaciCinal, de modo 
a: -áiJmentar as esc_al~s de produção, melhorar a qualidade 
dos produtos e ampliar o mercado-alvo da indústria. 
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tlt{'nelt!o:tlcnc:nu th!altHtloi: t Jl II:"IQI"Id~ fi~; (OIPJ"U dO -Entidadts 
f~<NiriX .i• nt<UUIIIJ.tS ,, Govt"t"M, fiMn:::t.r.unto l: NO, ~t Cllut 
PJí!, ~\t ~m. i ~ocluclo t i C(!l•n:uliu· -Eaprtsu 

do t dt eof\r+ts'o olt inctnti- •llnivtT"stdl-
~K~s fisc:au. '" -Ctntros ~ 

~tSQUisl 

U Sl•"iéficlç~o .J.t prf11:tdiHn- lndi.- Custeie 

I tos ouru.ioMIS t nvuSc -®s lo 

I <IUiU\tihtiuos <:los PI9Htntos: 
r11 tr.ms:í(lf"fllCII dt tt-cnolo9i1 
nttml. 

1.3 Adodo dt llfC:tninos wt tsti-
au\u 1 PtodiKSo, no his, por 
npnns r;ut nlo prttnthla .. 1 IA& Cvsttlo 
rrqvisitos do art. 12 di lti 
1232t84 • h Pf'oduto" nt ..... 
ó-11 ttcnot09it. 

1.4 htiiUio • critdfl ._ rrotra- ) .... Cust~ti~ 

US lf COOHf' KSo tntrt UPI".-
sas, unilt.Otfsidtdts t ctntrcs 
dt P'fUUIU• VISVMIO O dtStn-

I OJoOJYiRfl'\tD cl4' 't4'Ct10iotia prci-
rri• M noJtto, prod!Klo • 
uso J• lifl'll " ltrViçns dt 
infonitiu. 

LS Orltnh;So doi W09fllll dt 
3 ""'' 

tusttio 
Cooptt"ldO inttfntciontl PN't 
1 rnl indo ie P'O prt-toe~~ 
titlv• nas írtts t«oolótius 
prioriUrlas. 

1., ~io. • thberKlo., tstudo a.,.,. 3f .2. 
s~t ~atrlz 'ttcnOlótin ... (SCVt:IIP~, 

ittor b ini'onitlca. 
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•• _,.,.,., f 
·~r r. 

3.2.1..2.0 ~OS:J"J,UltiCt;D E ~iJAI.HiAliE G'l HlrGRn.iJ!CA 

IHU 

1.Atintir "ivtis .;~ cnr~lid~.4• 

qUf FtniUil .11 ~otrtHU.,.id•dõ' 
dos htn: t str•Hços dt cn(i)r
a.itiU no P:lis i-i'oo t~ttrtor, 

nt 1m. 

L! C'rl~~lo_ Jt atcanuaos 
tt hh?nr tSPrc 1 f iuc~ts 
~~tosi~t'.iu ,ovtr:"tattnhu .ce• 
bur n nortu r.ac ~o:mu s 
lntM'niCiOiltiJ, bn COlO par~ 

3fU UJD tf!tiiJO, 

I 1.2 Rr-w-tlhntt~to, upacita,so • 
crtd~r.ci &~atnto Ot ll.bor .-tõ-

1 
' "" "" otuo<lo cooo .,,.. 
· nu•o dt urtiticaçb dt coo-

I I 

I ruzt J 
. ! 

I "'"'" I ,I&(ITU 'tCIS llli!IU I . tl!iJitiUII!íU 

. ""''!I) I 1 
' : 

- +1.))1J I tush1o I Fon~do t dntfi'I(IIY•-Í 
• SI11SI1 tt~to h rrcur-so~ hu- I 
- Õr9IOS dt Utl9~ t':l irt't dC' lt· 

Sovtrno j troltltl~.ncrultUÇ2;o I 
- Aqindu 1 t Qt~altdldt. I 

dt r ootnto I . 
- Ent1daJu 

: ~:~J:::: II(S~~~i~ocr> 
r! OS 

- Uni~Jtrs1· 
didu' I .,. tonrdadt, lnteroptf"abilid~dt 

t ln1trcorwttittldadt dt insu-

/ 
101 ,produtos t Proe•uo:: r~r .a 
OSl - lJI"tn S1,1stus lnttrcon
ntetiM <lAR OSI) 

I -_ Ctntros llt I 
1 

Puwu:.t 

I 

~.3 l!p"'tlt.a;Hnto, c.tPtcihçlo t 3 anos: 
cndMici.ntnto dt l.UM"atóriC>s 
Plf"l l{ut;lo CClU Ol'"'ii'IIJIO 

inttwn•tt dt RtO. KKional 
dt rl~trolotii,Pllrl rutrul.i-
lll.ad~ ót f1:1UiP.tttntos, SISt~-

IIS t instruun1os 1:1 •ru Jt I 
inrortjtict <INf'CRMHRO). 

t.~ Rt9rstro dt,no tin11o, 18 nor-1 3 •Msl 
us bnsiltiru Jt infora.itiu I 

1.5 f(llltnto & •utoutiu'Jo dt 3 .mos 
tMlios t ttstts fUI prodt.'o;lo 
dt hnt Jt inforeitiu, s:·tlu 
fiP(tUI d' Sttor. 

1.6 fin.ociutnto • pro1}f"nH di 3 •nos · 
qualiJWt • nor••Hz.r.do u 
tiPC"f'S&S do sttor dt inf'onj-
tin~- · 

1.7 l.,hattdo de ctrtirluclo 3 ·,rtO, 
dt confontdaót no sttGr dt 
lnfonãticl', õ acordo co111 u 
nonas ISD sirit ~. 

ts,.o 
<SéT tff.OCT > 

I ,;, .o 
I(SCTtFIHEP) 

312,0 
(SCTtfiHEPJ 

1.5&0,0 
~BiilES) 

Cvstti'o 

Conscanti-udo t p•r-· 
ticiuçlo do St9atnto 
índultri•l na eliborl:"' 
çlo •• nonu tltni
c:as. 
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L2.1.3.0 P~f1;:JS t: (USHIS (n JUfORMii.llCA 

~--~~~----~--------~----

l 

! 1.Cb-tfr rr-=~~~;~o d~ prtto:i dOs 

I
. prOdUtos 4' ~~rlfr,oJ dt wfo~· 

trcl, Ot fnn~ a •trn91r n1· 
lrflf ~. co~r-tt:tivitl~oõ!e- to• 

um 

J 1,1 ldtnt1fica'~i) dos- t'.~otl:ru 11t· 
hnmlf'ltt!: na forudo dt 
cv:s:tcs e rr~ços dos \.tns I! 

~trvicos dt inior•.itin. 

' PJ~ll I 

I 1 ,;no 

turns 

I
, ·ôr9kls .:1~ 

6ovtrno 
-tr.tld3dn: 
I dt dun 
l·ftprHO!S 1 prvcl'.:'tcs t ~rru1(CS: utr;.íiSt'J-

! rct co,:rtulttl'iõlOt: ~ hiJ, 
! . •tO B?S •. 

1.1 LiLtr~cto uh·ti\'1 t ,r•:hti· 
v-11 4V b~rreios 11~0 -t~rlrl

nu:, us~uGt i: 
•fadt~.ado du tarrl•~ 

2 ~nos -Urtnm ~~d~-

I 
I 
I 
i 
I 

alhacl!<Jirias dt inn·ao:s ~ 
PrCkiutos dt infl)rtH.ic~; 

b) adtquado dos ac.cr dos 
intfmKron&it; d+ Ct'~~cio, 
prtStf"V~ndo o prute.iJ:'iv d<~ 

Prottdto t.ariUrh tfttiu.a 
t o ,..incfp.io dl in,Ustril 
hUCC'I\tt 1 btt COlO ~ ntCI5• 

sidadt &o Lo~I.Jow.:o flt PJ9a
Mntor. 

1.3 Adtqu.ado dos indícu: Ot na- 1 ano 
cion.liud~ <~s P!:'"Odutos dt 
int«"dtica ~ir•Mo rtdul;~ 

dt custos. 

1.4 Estiaulo l cri~do dt con~Cr· t 11\0 

cios ou usociK8tl ~t rerrt-
us Nt.a 1 cotPn d~ in~ueos 
no nis t no txtlri(lr. 

I.S rottõeto • PlD f)(r-to:t!'tldti- t .tnO 

VI, COip:trtllhldl tntrt n-
rrtrlf, clt foraa 1 rt~uzir 
CUitOS dt dtStf"IIH:IIVilltn1:0. 

Ui EsUaulo 1 1&odo dt r-ritfcu 3 lMS 
t~Wt"H-Il"úii ~e- vis~ o 
au:Ktnto U proMi"lhdt dos 
Procttsos in4ustrl&is( Just-· 
in- tiu, K111Nn, ttc.). 

1.7 OHrf"Ç'Jl~C~tGtado 1 fisburO""" 1 ano 
cntludo 'llt proc:diatntos 
do 6o~Mno ctUI ontrH os cus-
tn du tGH"Hal prfldvtons 
dt kns t Pf'"HtUofas 6t ser ... 
"'~" Ã lnftrluitica. 

~ 

"' 

I uu:~s~s I 
~CU Sh.ímH UJil:ltiU~IHIS 

I (tU?/$~) I 

s .l 
c~cn 

J 

hdv;lo dcs prt{os dos 1 

i n<o;.,-.çs I turto · n:c 1 o~ 1 

nau ~~tnto iarorU-1 
dos, qu: h:;:u p~r~t 

d~ c.t~tl-1 prci!•Jtlltt 

<!o~ b~ t unttGos 
,jt lflf<n.iti'u. 
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3.2.1.4.0 EXPO.:TACl!l En IKFORriÁliCA 

uns 

t .~~'tU 20t Jq. htu.·~·~ll1:0 

.aooal h>tiJo tMI • cc~clil 1-
Utli .H> ~ ' ltf'Yi;l!l Jt 
ififeraitÍca, tU 199&. 

3.2.2. Microeletrônica 
3.2.2.1. () Diretrízes 

1!!11 

t.f li;nh(iuctio Jt OP«tun•-'•~ 

dn no urct~ uttrno, u 
ttreos êt H"OMos t strvic:oS',. 
bu coto dt '.aisu. 

t.Z Utlllndo dos 1tunur.os dt 
praoçlllo Cl)llft'cill t ~ co· 
OP«IdO inttrftiCiONI P~rl 
tcoM-c:ia~to o:.4t 1..-c.ados tk

ttn'IO-s., YIS~Ado o1 COMt"CU.Ii

zaç:lo éoJ pro«rt" t nrviçer.a: 
brutltiros IWSSH ltrCJdos. 

!ltll 

2 anos 

I '"' 

t .3 Protodo U t'"'"hclo dt 3 uwn 
btns t nrvicos ~ infonHi· 
Cl 191"ttWof: I lrtns t Str'll • 
COS. COI trUiclo no ltrC&do 
trloroo 

t.4 O;I«KÍO!'IIIiucf.é, co. U , .... 1 ~ 
ticuhri~t c~ivtls, clu 
txPOt"t<K~ .. ~'"' •• 
coeMUor t ~tuis strYiços 
tkoitos h iniordtiu. 

'I.S ot.t.nçl& Jo Wlw;1 cowrcial lws 
positiva ptiH ""'"" ttW 
nlt prtfllChM as con41ç6ts Go 
artlto t2 -.tti nt1.m ... t4. 

U SIOI'IIIIm!o los cootroiK t ,.. 
Offt"Kiwis t .rtviJio •• tt· 
trvtwa trlivtiria, visinllt 
1 t~PitliJIIIn;lo doi iem
tcs cobrUn nt Pais c01 ...-
1tt vítffttH no ctnirit lntfr"
tliCíonat. 

l!llnl 

- órdos J• 
Go .... .,. 
-~hs 

dt rOllltnto 
- Entid:dts 

t!tllm I 
c:• utuul 
U1lli10J 1 

181,2 
(fll!EP t 

sm 

Custtio 

ttlfiU(IIIUTU 

! 
nl'tf'.&eiOOII iuç$(1 <:Ir I 
lil'll\,ls .dt' crlidito parat 
o f1nmc:"unu ~IS I 

txr«ta~ks Gt MM ' I 
ltrYicc-s dr tnlor•.iti· 
c a p.ar a r urnas hn
lilein' dt clf'ital j ... í..... I 

I 

1 O Governo estimulará a progressiva implantação da indús
tria de componentes microeletrônicos, podendo envolver as 
etapas de projeto, fabricação de máscaras, processamento físi
co-químico, montagem, ensaios e homologação de compo
nentes, comercialização e uso (ciclo completo), tendo em vista 
garantir a capacitação tecnológica e a competitividade dos 

nos voltado para a capacitação tecnológica da indústria, envol
vendo universidades, centros de pesquisa e empresas. 

3 Será estimulado o uso crescente de componentes de mi
croeletrónica projetados e manufaturados no B~asil, com qua
lidade e preço compatíveis com os praticados em nível interna
cional, na produção e comercialização de bens em geral, parti
cularmente através da articulação das políticas para os setores 
que compõe o complexo eletrônico (informática, telecomu
nicações, automotivo, eletrônica de consumo e de entreteni
mento, ou seja, todos os setores que se utilizam da eletrônica 
para criar, complementar ou melhorar produtos e serviços). 

diversos setores do complexo eletrónico. _ _ _ 
2 d' Governo deverá estruturar programa integrado de Pes

quisa e Desenvolvimento e de Formação de Recursos Huma-
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I 

! 3.2 .. L;. O nltRIJt~[J~úiHCA 

lUIS 

1. ConJofitiK, ati 1)93, I Pf"G-

dt:do dt COIPOfltfttt:;: 9t li .. 
Crot'lttr&.iê:• H:ltfW.o Qf!WI• .... pro,llto. conftcç!o dt 
aiscwu, procurwl'lto I is i-
co-witlco, aon.tlftt, tiostt, 
ct.-titlcKSo ft contonitllrlfo 
t t1lMf"CilliZKio. 

2. Estlw•..- ~ crtsctr:t.: ocwD"" 
;k lD urccft in~tcM Q~:~ cot· 
PM"~tts h •icro-th·trõnicc 
pro=lw:i.:OI w npnsu l~ni
ltiru (t urit:l nt'!:IC{I.;\. 

11111 Pllll 

t.t. EstiLtltci.tfl'lb dt liMa dt I ano. 
flnanCiiÃfttt P~l itPIMtb· 
ç$o, IIPI i1do 041 toótrnin· 
r;Jo • , llntll il\dustriais 
clt proctssaatrlto Usico·qui-
tico. 

1.2. foocion.tatftto 'ltno 4os l1!.o- I""' 
ntórlos dt ctrtitll;açlo dt 
contoni.JW t Wlise dt h-
ihN,cOM RIPOMcr .. Cowlt-
n Elttr6ftico. 

1.3. ltPIIntaçlo fiG H'OJtto con- I ono 
Junto dto ÓHffWOivitrnto tl!c-
ntlitico dt •ãsc•as • .. 
pr:ototipl9fll r&,itla do cir-
cv1t01 inttll"ldos, tnYOivtn-
4t t CTI, Cl1!0. fuc•i, Ctn-
tros 4t f'H.,iA t Üff'HU.. 

t.t. 1):=-stm"<l'!viatnto t .dlssni~ 3 M'ICS 

. çf.oo ~ CtJ>KilWf. 4f Fi"l),.itto 

t I.IW Ci circuitos intcwa· 
cm:, ln.:.luJi\'f coa a crizç!o 
~ hiMiot:c.a cmtra1tud.1 
Joo d1uln. 

2.t. t:;1:~1tc!Montg 4t IKanis•c' 1 .a;no 
1tlf utlault"'l 1 COWf'il át 
c~t.f, 4t &ict®lttrónl~ 
c~ Ff":l4!,!1i~J e>or tW~ttJH 

bnsi ltlru .dt t~.Pi1:al nu:io-
n•l. 

2.2. [ihMitciKntt _, linhas:-· t &no 

riMnei:a.tilto PMI rnllxa-
;lt ét pro~ to; U c ircui t.cs 
ifltt-oTaóos: m Pift t .-qui!;i-
ck h tttru.t-~\h• • proJt-
IK. 

2:.3. 119\tttntu;!o 0o pr091"UI #l, 3 1001 

CCK:P«~Hlti udo êo Ststm 
dt c-to;io IIKIOI\II TRII'I-
CO, YiAO<b NPihr SUl CM
Pri:itlvli!!Wt. 

·~·lU 

-õr9Sos et 
Swtrno 

-AtinciiJ •• 
Founto 

·EIPf"HU 
-Ctntros dt 
PH'WiA 

-Unlwtrsid. 

·ór·dos df 
s-r .. 

-tmOCits df 
fGMDto 
-E~ts.as 

-~tros ~· 
PiSttUisa 

-lklivtrtiJ. 

2'.4 Utilin.;lo ~o PO<ltr cl~ coa~tra 3 .tr,osi 
do EstaGo, .11tnvts Ju r.p,·t· 

SH nOS clillfl'fOS SttOol'ts do 
CotPÍtJCO Elttrõnico, PMI a 
lflllh:içio trthrffW:ill rlt lttM 
fl~is qut st utlliu1 ô~ 
circuitos inh'V'iC.OS "'oJtta· 
loJ ou 4itunôió~ no Pais. 

2.S E.shbtiKil~to dt pr09f'••• 3 •nos 
. dt 'p.:droninçJo dt HPtCitl-

caçks • •lfficaç~ h Of'tot

lt'ttÕhico:, clt tora~~ 1 dirt-

mma 
tzr IIUIEI CJII!Jitlti!IIU 
Ulltl!f) 

PvticiP-"'Io tinUKti~ 
r~ d.ai ,.._inc,&s M fq· 
ttnto. 

. 550,0 
<stTA:TU 

620,0 
<stTA:TU 

<30,0 Partlci~,..;Z? rilll:'ICti~ 

({:tf.'fi!EP) ra •~ S:.IIC t Sll! • 

Cu:::ttio 

312,0 
<stTtfiiVI 

Custtit 

Custtio 

lRttV"lo du r-olitl
ut ôr~Ji ltir...,: Y::!lh
üs Plt"tl os ntortt 
..,.. c~~ o C!iiPit
u UttrOOico ( intor
dtlc•, tflt"CWUlÚCt

çlts, tlttrW.in M 
cOt.~ • .ute~tlw), 
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UCIIItl l .u .. 1(111 Pllll uuru cu nuns Ctfili&:lll.atflt i (1111/JI) I 

ciar.r H awisi,3ts pan 01 

COIPOM'fttts H"o.'ln:idof. nf Pais 
t,i!ltrte ror .. , tBtr ttCIII 
dt Ptoduc:le para .a ln«lltria 
ftKiontl. 

U lloolo õ Unlvoniftdt, Ctatros 3 .... 150,0 
•• '"~"· ' ÉIIH'tll Iras i· !SCTttlll 
4t Capital K.Aciontlt p.ara PU• 
•• du, dtftnvolviotnto t "'t-
«<eSo H f'trriMnhl dt solto-
IIWI PW'I O ff'IJttt tutouti"' 
tU. ele circuitos intf9f"Mol 
(Cfii).E), vis..WO 1 4i1Malna-'""" ,_,1 ..... PnJtlo 
"utNeo .. sotblart n.c:ionel, 
r•1 dtnlwalvtr cirtt!ltos irl"' 
tf11"Hos. 

3. OutrNOivfl', .at• tm, tta»" 3.1 l~pltnt• t 
_ ... ... ~ ... 3- ""1ii'9Sos 9 1.130,0 «aonK , •• 1tiwiii"" 

lotiH rtftrttl'f:H 1: lntf'91'W. • "''llli:A t ci-Ueft"'· -.. <stltC!i). "" .. ooiwni~r voiYiwnb, t • tora.;~ "' ·A9ofnciMt • pr~istos no Protr.au 
..Circui1.H lntrv.wo-: • til!- rta~rset ~" titrc>.:lt- Foe-tntt lnbfJ"M .<H ~....,U'I:I 
dt,coe ruolu;~ oiniq inrt- trMica, m-el\'ltldo inJtitui· ·Ctntros dt t ~lviMr~tt e C. 

rlor t w aiuttHtrt.1 çi,Ltt: llt tntino t PHWiA o t Hl«<ilt F......aow . ..,.. ... 
fl1'f'tfH, \IOl tlolb Pa.!". l CIP.a- ·Unlt.'tfsidad. lf:.1tanol n lntordt i-

-circuitos fntttrt~ • ll'lt- cltn:&o ttcM16tice A inJUs- ·[lprtut Cl (...;:lío f .2 - PHWi· 

l'ltto de Pllo1 tri11. 11 t Otteilvolviatnto). 

-c1mibt lotttra~s C,.,tOtJr 
tr&llcos ,_... Pf'(j(U~b 
6ftlto t ~ fot&\ICIJ 

-ll>ltr-.s4tin/~4t 
1ltl rti81P. 

3.2.3 Programas de Computador (Software) 2-- Será apoiado o desenvolvimento da capacitação" geren
cial~ tecnológica e comercial das empresas brasileiras de capital 
nacional, visando ao crescente fortalecimento e competiti
vidade da indústria naciOnal. 

3.2.3.1. () Diretrizes ~ ~ 

1 -Será estimulado o desenvolvimento de programas de 
computador, de padrão interna_cional, através da .çrescente 
utilização de metodologias e ferramentas: que visem a melhorar 
a produtividade e qualidade, com vistas a aumentar a partici
pação no mercado interno e atingir o niercado externo. 

3-Será estimulado o desenvolvimento de programas de 
computador baseados. em sistemas operacionais ·abertos, em 
conformidade com normas técnicas. 

u:nt f~M.J /I,Zi umu CEtlmS I 
tU Uti&EI URU!U~ITU 
(I!UI/11) 

~ 

1. ~1.;5Wnt~ PJr.t SOx .!ÕI f.l.t~n- 1. L laPlMLtJdCI ,, Progna.: ' .... ·Dr.,Sos dt Cuthro 
I !I<' fi' tO bruto ~~do) HS• adit:id.lldO l!t CO!trf"U do 9Q• Çqwrno 

u:-.tG J ~a:-"tiCI!Ilt!.o G~:l u~rM c:ur -lii\'UIVC' ~;,t~J.IN- -l\9~1U 
rrt•~n~~' 

,, co•Mrt:::<i«"" d~i.· JUU ~i~«ii[U<;~~l .J• ro~;~to 
dt"JttWtl.v•clof. rw Prtit, · •li 

I 
t Mt't,;uét.&tt,t prtftrti'l\:1~ -EaPruu 

~~ ... F-t"011""U.<'J <iiJ COIItPIJt>$dor ,,. ln:u ltlrul 
Sti"IY!IIvi,j'.c:' r.o Palt:, Ptor fi• clt Ctt~oibl 
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oi!I[Titi . ' i : 
"i 

,' !UU I I 1 ruz11 · uoms 
juteiU$ i 
:ns lltnnl 
! CUI1/"~ I 

2a 'f.ultntJr ft 501' 1' Jrodutivi~ 
· · •.t.. -k-tsiltin no cic,lo ft 

~lll'li;ratl • progrma:s 
i. cOIO'UteW,' 1tt 1m. 

' 

3.!.Exwt~r 30 I J2 h'h,_~~ft' 
H~~~•l c.ll.tJJo <<;,~~ •• <'1-ltr~;:"U•li .. 
uda H pro-çr"~s. H COlllf'IJta

r/4" duwYOhrik: M ftis, n• t9SS. 

I I 

prau '-'•~il.,.iru H capita-l 
bl ~CIOMI. 

ao trlhut.irio, 11is~ -c.,;.. 
tlaullf" o cko~t!"t'::llvjunto t 

produeh dt- pr09f"n•s ót 
cot:f!Vt.Hor oo h is. 

1.3. Crüç& Ct IIMa:e ê~ rrnan
ciMtnto p~n distnYOiv~e~ 
to, tHttcilliu,k'• rwi~ 

;, tl\0 ' ' 

Si'Sil àt ~otr!e.U H ,COCj)U- ' ' 
tNor h tiiPt"HU M"a.ill+" 
ns • c~ihl I'IKIOMI. 

f.t. úti!Mlto à ut>~M:ii.ado dt 
tWrtsll llrtsi ltiru tko c~ti· 
bl m.ciOMl P•ll "tmc:hr 
t étstnOJOivtr provllu. · dt 

' covutHor .. 9fmdt P'Of"tt t 
~ - l:OOIPitxilHt P"Ma. oi PWhs 

inttri*ioft•is:', 'co.' Wfli.:!Ht 
t pttÇOJ COtPt1iti!IÓS •. : 

2.t. CoatinaU.adt 4o ProJtto Fi~ 

W'iCI .!t SoltM'ert,HIO tTt, 
[IIB!Ata t B!i'K:O 4c lrui I, t 
adctntt lllistMiMdo ft SUl 
Htolol'"ia t ftrrtltnbs is, 
tlf'l'eAS kt::SOtini • CfPi~ 
tal nKiflnll. 

2.2. APoio a Pft~·tH dt' EfltfiN
i'il • StfbeH'C' •• UniiM"'" 
t:i4Uit. , t.ntros 4t P~i ... 
si~ viJIMG. " ~lvi~Hn"" 
to • Dttocblitilf., ticai .. 
cK t ttrr~nbs ,..,- ..
ll-.oril di prod'Jtivl'dNt • 
h oltal•iAA •·sottiCirt'. · · 

3 anos 

2-3. loplonU.Io o c-itO<Io 2 ..,. 
tt llborrt6rios 4t tnnio 
,.,., atuwta na irN Jt c.,... 
tlliuclo ., cll<lfonu'- o 
MrN1 ·t p,Nrks UdOtloliS 

• lotmlocl001i< • ...,.u..
••..rt.w•. 

·u.: tritdo. ~t e(canu:J:!ó,.· <H ii-~ i iflcs 
~~~U·~fflto PH"t ·~~ttl::l' 

dt Pf'O?r ho&S ~ CCIP\.!t.t.i.:1" 

JHEI'HIOiui.:os por t'tffh&!' I 
bruiltiru clt Ct:Jit~l nltlct:' 
lltl OU Pt'r tJtll ti COOPI( t~ 

Uo cca tepruas qw n'-" • 
trHfK'Itte u coMiç!'n J~ 

do utio;.o 12 di lti n2 
U3M4. 

3.2 E~lfaulo is tsPttns brnil•i~ 2 ~no:i 
riS k C»lt&l nKiorul NU 

qur.. PUni 1 ilotlscli" con1:r atQs 
Jt Jtst:woiYillrt!'tO J~ Pt'"Oí!r'i"-

IUII Óf COiP'JtldOt" no t'dtr!Of'. 

Hlcioaal 
-Entida'" 
dt Clust 

-órtlo .. 
&ovorno 
~iii 
ft Fownto 

-Ea,rtns 
8rasiltlras: 
4t Capital 
MKIMJI 

-EntldUtt 
4t Clant 

-t.Riras dt 
PH.,isa 

-U.iwrsi"
dtl 

Custt1o 

U04,0 
<SCllfii<!Pl 

Cusitio 

S20,0 
<SCI,c!ll 

21)8,0 
<SC!..rl«ll 

l-dr•><·• do j lll,O 
&wtrM I - !SCttf ;~) 

-A?{nclt: 
h Fotlm"te 

-Enti~m 
dt Chut 

-hpresu: 
-Ft«ru 

Custtio 

Quarta-feira OS 283~ -

ttl!alt·lt!litJIS 

AJodo dt sistuu: 
H- tMtntiu rltr;i· 
v• h: P« a ri!t$ Gt 
t!nancit=~«•~O. 

Pwticip~lo FiNn
ctiu 4o llw:t 40 
trHil t EfliiMPA,tt 
rwtts Jtuais '" 
cn. 
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..,. 
1 ,.,l. 

.., 
UUI!f&t: I u:a: ttUS u::un ~S.S: IHJIU tU!it:IW~IU 

<1111111) I 
~ + -- ... 

3.3 l!iPit!'lt-K!:a H ~troJ9t.) nt.cio- 2 ""'' 
Cu•bie 

~t. •ui ti-institucional, \W 

Uftdo UI' &'ti ht' ftPf'Ult br.e~ 

s:tltiraJ d.t c""ibl Mei®ll 
• ltltii"CII ftlio Hr<.t.l.) •xtef'M. 

. . 

Stdilitntlr I CIPKitKlo U<:• 4. t Criado t ortfKiONI inçlo .lt ,_ .. ôrtio,· do 2!0,0 
nolõtlct eo his no 4-t=«tYYI· linbts h tlnM:i~W Yit:Kr -.. (-$) 

vhoroto dt ciclo cowltto .!t do ao cMC/1r.•;,."lviÍtn1o M ti:J· - fi'JinciH 
sist••as C!I«'Kiotllit: ~tos ttUJ onr~ei~ís lhfrio1, dt .. Fotflltc-
.u 1193. dt~ tvt4os, no P.ds P<M" Ea· • Enlidlln 

pnttl 1!w'l.ltil•lru: .. Cwlhl J.c1UA 
KKI~!, dt lodo t &!ntl~to<.C "' [IPfHII 
COfP.IItt .lt"i s COI ti ültius .. lldiYtc"Ji· 
YfC'S:ht 1 nfwl lnte.rnacionaL -4.2 1-.hnt.aç!t ét llf'otrlll .srti· '""' Custtio 
culatb ót co.pras 9:; ,toWf'fl? "" .. ._ .... ,.,, ... ..,,,.\ 
si\1~ H t~istrns otffKion»ll 
íMrtot. tot.DI~tntt dHtrnYolvl· 
4H por """r.!'H ktslltlns 
dt c&Pibl I\ICIOMa. l 

3.2.4. PrOcessadores e Periféricos _ - ,T".- 4....,.....,Será estabelecido programa conjunto entre-indústria, 
32A.l. () Diretrizes • · · · · • ,,usuários e-centrOS de 'pesquisa para projetar, desenvolver e 
1 -Será estimulado o desenvolvimento de estações de tra- produzir mini-supercoinputadores, inclusive seus programas 

balho, visando o domínio desta teÇi:tolo~a e à oferta de ferra-. bá~icos~ f;:- àplicativos, cóm.base em processam.ento'paralelo; 
mentas ao mercado; · ~ ' 5- Será crladõ programa nacional para projetar, desen-
2- Será· apoiad!l a evolução dos miCrocomputadores que volver e produzir supercomputadores, inclusive seus progra-

explorem intensamente suas possibilida4e_s tecnológicas e sua mas básicos e aplicativos; . 
arquitetura aberta, e dos supermicrocoQJputadores que utili- 6,- Será estimulado o desenvolvimento e produção de peri
zem tecnologia ou características inovadqras, tais como, imple- _ f~riçqs:, 4~ forM_a~ seletiva, _considerando- o estágiõ atual da 
mentação Risc, aderêncía a padrões, ConectiVidãde, e facili- indú~tl:ia,naçiop~.l.e as ten}lênci~~ ~ecn?lógicas mundiais; 
dades de comtmiçação; 7- Será estimulada, no &egmento de periféricos, a conce"n-

3 -Será apoiado o desenvolvinl.ento 9_e novas soluçp~~ para tração iridii.s1riã.l ~ tanto' em termoS de empresaS ~toantes como 
automação bancária, comercial e de esctitórios, que utilizem_ ·de tecnõlogias empreÇadas, objetiv-ando oferecer produtos 
arquiteturas abertas, aderência a padrOes, conectividade e com qualidade, atualidade tecnológica e preços adequados 
tecnologia no estado-da~art~; 1 para os mercados interno e externo. -

·~1- 3.2.4.2.0 tR.OCESSilOORES E PrtiftRltOS . 

I 
' ilttml 

1[111 •un IIIZI ISIIlt$ Cll llliUi tWIC:IIIUittl 
<11111111 

I 

A"tin9tr CllllHtit tlliJtót •• ~~t éri1çlo • ON:riC:IOntliuC:b tl• 3 ~(i!lS -õr,ios rh 1.040,0 

.... , .... inttrM U GI!NCOt.~ JfflhH d~ fii'IUICilllt'fttO VIS~"' 6ov•rno (SlWESl 

fuaWH t tr1 ''*'nicrocn~ tio • ""'"flYti<Jiatnto H noo.ru ~llrrintns: • 
I hcr«u, a;tf 11-92, tt tlftiOS 

' 
~tnr;6u: dt litrQCOtPUt&doru Founto 

•• "'"' ~ wtll:oltc!'t, ltMo t ,:FJI!tf'Dic:rKouutt~ons. ~Enti4~4H h 

ecoo r.;r~fncla .. ni~~ti:J Clust 
lftttmKiOMitl. 1~2 IMtllllôlo •• IM.antkios 2 .... -- m.o 

PM"I ltltU'tl .. ctrtHica~ ~UniYtrsidW. (SCJIF!!OCTJ 
' , .. O. confCJC"a!J.tdt- t . ... ~Ctntros dt 
• 1 isu cr:~par.ttius do proct:i-~ Pt~wisa; 

sHortt • stvs: f'tf'if'fl'icos. 
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r--~·~o~~. u''l~---;r--------------.---.----~----~--------~ ,.;,w.--

.. Hlll 

?. Atfr19ir c~ltlviG:.<b no 
ttrcHo inttrno u proOutor 
dt fcutotte~ bociri~ t Auto
lido COMtcial, ~ti 1"2 t1 
ttraor tlt ,.«, t qualid~dt, 

ttndo COH rtltrdM:.h.o os. ni
utls: lnttmKfOMlf. 

3. l'roJttlr t M"NIIzir Ettaçett 
clt lraMIN CM tilt.H 0,1-
-:acieMI IMrtt, ati tW3. 

4.Pro.,ittlf" ,. ~Mu:ur r-rocrssWC"' 
rH df alto áf.tif'iflho, '"' usttu owiCif)('lll .roki'to: 

·11-clt ~licJ:çl& Vtnl,n.r. t.aix.a h 
•inls:~c*"'t'""'ts,.ati 1"-t. 

•~ wllttdH ·~irl(d, n~ 
falu J• SW'!'f'tomtU«ts . 
au: u"~ 

l 

5. Ati ,m,atlntir cotHtitivi-
H nt r.tf'tM inttrr.t CB Wf-

... flf'Jcu tlttreudnicu,p.er:ti· 
culwltftit éiscos a::r.:ucos 

I rltiM " IJtxiwis, f~Pf"ft-

ltiEI 

2 .t Jlilph.1t.açl4 dt Pf'WU!~ cor
fH'Itivo tntrt OJSuitiiH, io• 
Yr.mo, indUstria, bancos t 

coHrcf~ p.er~ uti Iludo Jt 
pldrks êt cotL'fticn:$#,1nclu
siw • Serviço .W fnnsfH"Efl
cll Elttr6nica de FI.Nos. 

2.2 J.,lanm:a 4t rr~101 coir 
;unte tntn &aYeme t ifldUs,. 

trla,vi"'* 1 IÔa(SO df •
~lttturH dt rtên •Hrtas 
4o ti" O~HJ'ISQ, nos pr041utos 
.. IUtOIIKio ~lftdri1 f COIH'• 
cial. 

3.1 I.,IJntlde • Pt"otriN coo-
Ptntivo ent.-. ~.r~~iwrti41111H 
CtfttroJ • Pfl~iN t tQf't-
su t.r.uHtJtn <h c.,ibi1 nr 
clon.l.'~~~"' t coaHrtllh&Mn-
tt. f"tclrJOS • construçlo 
4t. ,..tõtl,... 

3.2 Foetnto a '-'livtrlhfUH, ctft'" 
trH ét MSQ~tiA t' tlll't'!O'IU 
. k'.nlltifu 4t C~Pihl n~tio-
nal ,.,.. Hrwlsa, tltHnw1vl• 
Mfttl t PtNiçl dt tfNipn;n-
tt1 t "'...,. ... , 4t cOOf'Ut&J«. 

t,, l.,lii\UÇ!o t OPtf'l"dO 41 Pf'O• 
o;rJU C-QOP'('rJtiw tr.tr" coo-
trc5 ~t "'f.lllUIS-, urüwrJad~-
okl, nr.Hu: t usutrios ow. 
intt;~'tcl os tsfOC"ços nu ruu 
dt tro,.itto. prGdudo t co .. r-
cialindo,n.t hln dt eini• 
SUPH"Cotf<ltaJorH. 

•.2 ltphnhç,Jo • or;tndo dt rro~ 
VIN n:cion~l tntrt nntros 
.lt PH'1Uift, uniwrsitla.ltt:, 
tiPC'tsU t usuirios u intt-
,ra " tS(ctCK 1\&1 flsts .. 
proJtto, F'f'od~Jo I CottrCil~ 
liZKio,nl (aixa et IUJIIf'COII-
putJ4ortl. 

4.3 Crhcb 4lt linha • tln&."lCia-
ttAi:t 10 JtHflYOIWIIHitl •• 
,..,."" dt c~Uor .. 
-itn.t" • ff'IKtf:JWor'H, H 
dtofts:t~cc. slsttDa 
Ollff'K lOM I llttrto. 

C. I. Crlaçlo t ~tc:iOMIIndo 

• tfn.ancizunto ., .... o 
tltttnYtiYillnto tlt novu .... 
·~~ .. ·-· 

mu 
cmms 

lllrllil tas flUIU 
(!illtlti) 

t .roo -~rgScn dt 
eo ...... 

·A-;inciu fi 
FOMfatG 

•[lpnSII 
Bru.'iloins 
.. t&l>ltol 
Rlcienal 

1 ... 'Entloi<IH 
H CIHM 

·BlUSA --
'"" -+tios • -.. ' -tttfncill dt 

FOMftt•. 
•Úff'tsH 
fruiltiru 
1t t&f>ltal 
i!o<l ... l 

3WI lbiwrsi".-.... 
-Ctntros 4t 
HIWiA 

~· .. ( 
3 olltlOJ 

G!wotrn:» 
-~iu dt-
fottnto 

·IJnim-sidU.-
·Ctnttos dt 
HIIII!UiS. 
~IH'Hh 

. 

3 •Ms 

! .... 

!•nos -õrllos • 
6ovtrno 

-hfnciu: tlf 
foetnto 

-EntldUts .. 

Ct!sttio 

Custtlo 

tusttit 

411.D 
<SCMIIICT 
t FIIIPI 

sw.o 
<SCTIFIIOCT) 

510.0 
<SCltFII(lCll 
'. 

1.0<0.0 
<sttA'IIUl 

f.O<ro,O 
(BIIIJES) 

' 

11\181ti-1U 

. ' . '' 
'. 

. 

' 
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scras wlats t fttu c.-tu
<M. 

t(.::'U 

5.2. Ctlado o C,..,.KIOMliUdo 
dt PC'otrtaa conJUnto c~ as' 
twrrus ,~,~i 11ftt!e ~Uftfttv H

ai H 11M trc.M!t _ t reMir 
c...tos:, "lr.clutlvt GtrMI h ..-.....so • rusio • ................ 

_'ti r 

-~---·-~ I ~ 1' "'.~'$!: I 

1

'\U •IUtH t:·~!EIW!!Ht j 
<~~"r'u I i 

{5',0 
(stllfii!EP) 

3.2.5. Inforrriática em Telecomunicaç6es 
3.2.4.1 () Diretrizes 
1 -Será estimulado o desenvolvime:Q.tO e a produção 4e 

equipamentos de informática em telecomu~icações e prog_ra
mas de computador específicos, para ambtentes de red_e~ de 
computador que adotem soluções OSI,~_b~m__coJ!l~ ser~o fo
mentados os respectivos processos de ensaio de conformtd~de_ 
e interoperabilidade destes produtos; 

___ 2.-=:- S_erá fomentada o_ desenvolvimento e a produção de 
proaU.tos que viabilizem a implantã.ção da Rede Digital de 
S.erviços Integrados -RDS I; 
- -" 3 ~Será estimu1ado o aumento da participaçãO de tecno
logia nacional no merCado de centrais públicas de comutação 
do tipo CPA-T; 
_ 4-Será esfi!nulado o desenvolvimento e a produção de 

centrais priVadas de co_mutação digital. 

'~} a.2.S.2,0 lllfU<n.lliCA EM TELECDIIUHICA~O!S . 

I ltiÍS 
amms 

IEDI Pltll tH:ITEI tlf •tliiU CtUftltUIIU 
mtem1 

L DisPor J• rro4utos: qu. ...... L 1. Estalttl•ci•tnto •• Pfffls 3 •no• -ór,lo• U ~•t.lo 
du às UHCitlucGts OSitiSO footitHUIÍI .... iW\Hf()tH Go<io<M 
par• rHtt .dt cOIIPVtldorts, WI!Uibtura -·· hstldl -r,.inciu H 
IOCIII t ét 10M~ distW:ia, t1 OSl!IStl, p..-a ndH lO"' foetoto 
oti 19!3. cais t d• l0091 Cistlnci11 ·Aillfl 

-Bill~ 
1.2. (sbbtltciltnb •• llnhK a .... -EfltídMfl 31!,0 . 

dt tounto ,,,.. ftstnvol vi :. dt Clasu (stllf IIIEP I 
.. 

.. nto t pro«içlo .,_ 1'f'odutH -Ewruu 
OSI!IStt -llniwrsldW. 

-tflttrcs dt 
Ptsquln 

2'. ÕisPGC" .. Ptfs Jt ,.H.rtos 2.t. EsteMitcilwnto ót linhls Q a .... -drtlos ót 312,0 lepl.atK~ ela . Rll$1 
P"'l a Rt4t Dltihl dt $mil~ loi:tnto ,.,., o dutnYtlvi- s-no <stTIFINEf) cOMrcial no Pais:. 
ços lntttrHH .. ROSI, ... ltfflto • • rt o.M:St, fOI" r.- -lt9fncits .. 
19!1>. PrtiiS bnslltlru élt Cllti .. fCHt'ltO 

bl naciontl ,h ,..Hutos ,.,., -btfc.JH 
atHt Ol1ital dt Strvicos .. Chsst '· . ' ~· :, 
lntttrHin .. RO;:I. ~E.,..tHS 

·l)l:lwnidM. ·' ' ... • ~· ·,. 
......... 4. 
Pn.,is.a . 



JUnho de I !!91 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira OS 2837 

3.2.5.2.0 itu'UWIICA UI lf.U(OUIJHitn!..::ns 

ttmm 
11111 mu Pl•!l IIUlll tU tlllUU t!I:UiCIG!UifU 

(r..t:Gt1tl) 

3. ~nt#' a 'll"tichutM dt l.t. OtunwlviM"~to f' Produd.o ,.,... ··õrtbl .. lrr!Hti!tlflt01 ·--ltt:ooleyqia nKiOMI oo ttrc.a· <it t<l;'JiP~.ffitOf Plrl C.Oa•JU- s.vtrno I\IMi'ltliJ M 54'tl)õ". 

.lo ~ CPA--T ~Hca, atf 19%. ,,. li .. CfA--f', COI. tttTIO"" *~i~:f dt 
lotia nKiCMI. fQQtnto 

·Cffltros O. 
3.2. Au!:lmtG 41 Cl'l!(llltltlvid.adt ,...., Puwln ltwt;tiW"~tO prlv&óo 

lu ctntr•h oCPA-f tftstnYOf .. Plrt p('C!OQ'nf' lU!'t(>{!ltO 

t~iJu ~ K"oJ<.rti.iu no hfs:, ft c~tltlvidMt. 
inc:h.tt:iw ii)(;Of'POt"...- tm-
ç-les !001. 

1.3. ll<uisido ~iritio ,... ...-tt 
,.., twntts ut1Uis. , .... 
HIP'T~ i.ruiltirn dt n!rl· 
til MeiCMl ~ i:wlsbe n. 
dtSC'fWOit~h•:{',tt é~ ltCMl09il 
ft ctntr.als ctli-T, MZ c~ i .. 
du 4t tnbtGato P«f'IK'«r-
cial. 

).4. ll!)lfitnt:r.r o Pf'Otlf'IU ;. 
c~h:~;Çil:l ft tirim ót 
Cotr.J:"lica.;S. lntWsl, n.ac:ii-
nal • lri;>lco,vi...W. ... llor 
Wl COIMtitl'li~ n.teitlf'.&l 
t ir.ttrNc:i~n~l. 

3.2.6. Automação Industrial tecnologias de mt:1nufatura integrada por computador; 
3.2.6.1 () Diretrizes ~ 
1 -O parque industrial brasileiro será modernizado utili

zando técnicas avanaçdas de automação de manufatura e con-
trole de processos. _ __ .. 
2-Será estimulada a capacitação do País no domínio das. 

3-Será estimulada a padronização de protocolos de comu
nicação para as redes locais, para automação industrial basea
dos em padrões OSI - "Open Systems Interconnection", 
bem como a instalação de centros de certificação de confor
midade. 

3.2.&.2 ( ) AllTOMCIO JIIDIJSTRIAL 
~ 

I:U:UiJ!l'~ "l 

l!l:l ''m r~~le- ~mms tU l!'fUH$1 <..o:.:.!OfUJiU 
(t(d~tlf) 

~--

..!fiOrrttr (> ni .. ..-1 ~• ~ut~~,ao 1.1 tn~;~~ b lil"lh~ UHCIIIJ "' 1 ~no -u,tcs &t 31.200,0 .LH:t.a qn«.ul dt !i· 
l't&vltr i ,. .,. P~fr. " 30z ri~;ci&lõé!n'to p.rr• o utor C()IIK"no cs~.nm """""'·'' '"" "-I tl 1S"J, d.;ndo fl"ff~{;:,r;i~ át pro~utivo prpadO;, dntiMd-, -~-;i•!(; iu c!• brir, e-:~ ll<!di•. 4C1 
O!UÇ~ l~:J1:r, 'o"' 1Jtil1u- • P1'*.::.t ,, rtwvant.t .. -;k faon-to t!:~ vd'"'- ..1~ Nt·-TM& lo,, cor.ctitot êt n.1.nuhtu- d~ , prcd-.. -ç~O • O!III'Jit.ir;to dl' -Eotto.~s: do: 4t rrorç;-:,1:1.\C~ JJ 1 
~ !r:tt~ uj tor (C.E~:.Iti~Y 1 so!u;C;r lott9raJu H ;uto- Ch.ue pr~:;!c r-'.;~ ~!li•~!~ 

is&l4,) • t<H;it:fll IlÇ:0 ,, I ><lo c~:nrhi hrnKidd •Íli>t"t~.i!S P. !r!;lt'-ltd-'> of l!' h-

....... i~J:n:tri.DI ilntilu,o.· p-or •Af-n~u: J.rut ltiru: ,, -l.iniW>SI'il'-o!· t~. ir..:lmr.~-c. ~t.w.d-

c.,ihll~<ioooi. ~ -C.n"-" '' ~ fll:f<l'"', rrt-r,N>i " ·f'i-J:ctUÚ.D c~~w '" ~n."):ff<!•lr"" 
- -~-- -------Tn-•· • "'"z.. roct•loci· 3 w,. r --·- ~'-8.0 .r~ . .--J.< iNtr-ac·.;c.. 

""'' "' ..,...,,. iol...->«•1 """'"'-"' ns nKic.:..tlt: ;o$"; fG.t~•-

Dte~o dt solwm ir.tf(]f"&.fetõ 
I ti' wt~'4lo IJJ.Juitril!t. I 
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' ~:.. 

I I E urs:zn 
1
1 

lUIS ltl!l UUlU tu t!um:sl ~;t:;;::~UI~mru 

<:4!~ . ..,;) 

' 
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3.2.7. Instrumenta_ção Digital 
3.2.7.1. () Diretrízes 
1 -Será seletiva a política de capacitação tecnológiCa 

em instrumentação digital, visando a atender áreas de maior 
expressão sócio-econômica e/ou estratégica para o País, deven
do ser privilegiada a produção nacional destes bens para as 
classes de maior demanda, bem como a de classes que redun
dem em expressivos efeitOs na redução de_custo e melhoria 
da qualidade dos produtos e serviços nacionais. 

instrumentação digítal aplicável em laboratórios de pes
quisa, desenvolvímento e controle -da qualidade industrial; 

equipamentos de teste automático aplicados na indústria 
eletro-eletrônica; 

2- Os órgãós e ·eritidaaes públicas estimularão o desen
volvimento e a consolidação das empresas nacionais na produ
ção de: 

instrumentação digital integrável em redes de compu
tadores padrão OSI- "Open Systems Interconnection", vi. 
sande à automação de laboratórios analíticos, bem como auto
mação hospitalar, de laboratórios clínicos e de laboratórios 
de qualidade em saúde. 
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3.2."8. Prestação de serviços-T~s:nkos _çle Informática- e~ presas prestadoras de serviços técnicos de informática, para 
3.2.8.1. () Diretrizes ' _ _ ___ --~~c~iEt?S• visando à satlsfaçâo das necessidades c.Ios clientes. 
1 -Será promovida a crescente participação dO-mercado 

d á . 5-Será considerada a informação como um bem econô-de prestação de serviços ténicos e inform tlca por empresa}- __ . mico, com valor intrínseco e "de mercado próprio, e como 
, privadas naciona1s; - - 1 d -

k 2 -Será estimulada a formação de empresas brasileiras_ ta ' evera ser tratada como recursO estratégico e gerenciada 
eficientemente como os demais recursos económicos. de capital nacional prestadoras de serviços de estruturação __ 

e exploração de bancos de dados; . - . . . _ ~-Será assegurac;Jo que os serviços técnicoS"de informá~ 
- 3 -Será estimulada a formação de empresas brastle1ras ~i~ referentes às infoi"rilações_estratégicas governamentais, 

de capital nacional· cuja atividade principal seja a prestação vitaiS para a institucionalização das ações do Estado, serão 
, de serviços de manutenção e assistência-técn:íca de pro~utos gerados e controlados pela administração pública devendo, 
de informática. os __ critérios de caracterização e disseminação dessas informa-

4- Será promovida a busca permanente da _melhoria . ções, ser reguJados por normas específicas, com a aprovação 
da qualidade dos serviços prestados e redução de preços, nas do Congresso Nacional. 
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3.3. -- Pesquisa e Desenvolvimento-
Entre as razões do acelerado ritmo do avanço científico 

e tecnológico do setor de informática, em níVel mundial, desta
cam-se os investimentos maciços em pesquisa e desenvolvi
mento de novos produtos e processos. 

Nos países com indústria de informática mais avançada, 
os governos têm tido uma participação significativa no aparte 
de recursos para as atividades de pesquisa e desenvolvimento 
realizadas por empresas e consórcios de empresas, devido 
aos elevados custos e riscos envolvidq_s, principalmente na 
fase de implantação dessa indústria. A medida em que as 
empresas se consolidam, cresce a participação relativa dos 
investimentos privados nas atividades _de pesquisa e desenvol
vimento. 

Adicionalmente, é de grande importância que a ação do 
Governo no suporte à pesquisa e desenvolvimento, especial
mente através das empresas estatais, contemple encomendas 
didáticas de produtos de alto risco. Essa medida impulsiona 
a ponta do processo tecnológico, dando oportunidade a que 
se passe de protótipos a produtos estabilizados, com caracte
rfsticas inovadoras e que possam competir no mercado interna
cional. 

Tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento do 
setor de informática õ.t> País, é fundamental o aporte de recur
sos governamentais à pesquisa e desenvolvimento, tanto bási
ca como aplicada. Nesta última, o apoio do Estado deve se 
direcionar preferencialmente para projetes de pesquisa e de
senvolvimento empresariais, dando prioridade aos que con
greguem diferentes -empresaS, universidades e centros tecno
lógicos. 

Considerando a capacitação nacional já alcançada, as con
dições do País e os objetivos estabelecidos neste plano, são 
aqui definidas áreas tecnológicas prioritárias para o investi
mento em P&D. 

O apoio às atividades de P&D nas_ áreas -tecnológicas 
prioritárias, visando à otimização do uso de recursos e melhor 
acompanhamento e avaliação de resultados, deverá ocorrer, 
prefefencialmente, no âmbito de programas integrados, elabo
rado_~ com a participação das empresas, instituições de ensino 
e pesquisa e órgãos governamentais. 

Os parques tecnológicos brasileiros, congregando empre
sas emergentes, universidades e centros tecnológicos e dispon
do de mecanismos de articulação entre essas instituições, têm 
demonstrado sua relevância para o de~envolvimento dentí-
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fico, tecnológico e industrial, notadamente no setor de infor
mática. Essas iniciativas deverão mereCer apoio governamen-
tal para seu aperfeiÇóãm.en:to e disse_miil_ação. -

Os programas internãcion3.iS de cooperação científica e 
tecnológica, no setor de infOrmática, têm se revelado impor
tante instrumento para a capacitação nacional, pelo que deve
rão ser mantidos e aperfeiçoados, com a adequada alocação 
de recursos por parte do Governo. 

3.3.!. () Diretrizes 
1. As áreas tecnológicas prioritárias para Pesquisa e D_e-

senvolvimento são: _ , __ _ 
automação de processos produtivos (industriais, agrí~

colas e agroindustriais); 
processamento avançado de sina_is _(por ex.: técnicas 

de computação gráfica, processamento de imagens); 
Programação _avançada (por ex.: técnicas de inteli-_ 

gência artificial); 
engenharia de software; 
redes (equipamentos, software, protocolos) padrão 

OSI- "Open Systems Interconnecton"; 
processaodores de alto desempenho (por ex.: arquite

tura paralelas); 
microeletrônica (com ênfase em circuita·s- i:Otegrados 

avançados MOS, bipolar, de arseneto de gálio e optoeletrô
nicos). 

2- O Governo, atrãVés -de suas agências de fomento 
e empresas estatais, dará apoio às atividades de pesquisa e 

·~ 3.3.2.0 l'fSOOISII E GESEIIIJOlUIIIENIO 

I IEDI 1(1(1 

desenvolvimento, preferencialmente através de programas in
tegrados, envolvendo empresas e instituições de ensino e pes
quisa, orientados para as áreas tecnológicas prioritárias. 

3-Os centros de pesquisa controlados direta ou indir~
tamente pelo Governo, como o CTI - Centro ·Tecnológico 
para informática e o CPqD- Centro de PesqUiSa e Desenvol
vimento da Telbrás, deverão desenvolv-er, em articulação com 
outros centros de pesquisa e instituiçÇes de ensino superior 
e empresas, pesquisas que apóiem o desenvolvimento da infor
mática brasileira, notadamente nas áreas tecnol~gicas priori-
Jªrias~ __ _ 

4- O Governo dará apoio ã pesquisa básica e promoverá 
-o· reap-3.relhamento e modernização dos laboratórios de pes

quis'a ·daS universidades e centros de pesquisa, bem como in
cenfiva·rá a criação de laboratórios em-presariais voltados para 
-ªS ái"e3s Jec-nOlógicas prioritárias. - - -

5? Deverá ser estimulada a concentração de esforços na 
implantação e consolidação de parques de alta tecnologia vol
tados para o setor de informática, envolvendo empresas e 
instituições de ensino e pesquisa. 

6- O poder de compra do Estado, será usado para o 
desenvolvimento de projetas de empresas brasileiras de capital 
riãdonal, inclusive com a aquisição de produitos inovadores. 

7- As empresas do setor de informática serão estimu
lados a aplicar parte de seu faturamento em P&D, preferen
cialmente mediante associação com outras empresas, universi
dades e centros de pesquisa. 
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3.4 Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos 
A carência de recursos humanos, em todos os níveis, em 

quantidade e qualidade, tanto para pesquisa e desenvolvi
mento como para a produção, comercialização e uso, constitrif 
um dos principais pontos de vulnerabilidade para a Política 
Nacional de Informática. De modo a enfrentar este problema 
será necessárüf esfõ!ço intenso do Governo em várias frentes, 
com a cooperação da iniciatiVa privada. Deverão ser fortale
cidos os centros de excelência que atuam nas áreas do conheci
mento vinculadas à informática, bem como apoiados os grupos 
universitários emergentes. Tal apoio governamental deve estar 
condicionado à efetiva avalia.ção da qualidade e resultados 
obtidos dos programas desenvolvidos por essas instituições. 

É fundamental, também, intensífic3r-Se a rorm.3.ção âe
especialistas, mestres e doutores, particularmente nas áreas 
prioritárias deste plano, com vistas às atividades de P&D e 
de docência. Será necessário; para isso, ampliar a disponi
bilidade de bolsas de estudo para formação-no País e no· exte
rior, garantindo-se os adequados recursos. Além da formação 
acadêmica, as bolsas de estudo, no exterior, devem contem
plar estágios, cursos de especialização e participação em pro
jetas. 

Paralelamente, será necessário promover atualização cur
ricular nos diversos níveis, visando à fOrm-ação de usuários 
e profissionais do setor de informática de maneira adequada 
à realidade do País. - ~ 

Os recursos humanos de nível médio são de capital impor
tância paia o setor de informática. Portanto, o Governo e 
a iniciativã privada devem enfatizar o apoio a escOlas técnicas 
federais, estaduais e municipais e as escolas profiSSiOnalizantes 
do tipo Serrai, Senac e congêneres, cujos· Cursos Sejam _de 
interesse para produção, comercialização e uso da informática. 

3.4.1. () Diretrizes 
1 -Será efetuado investimento significativO do Governo 

na formação e desenvolvimento de recursos humanos, em 
todos os níveis, de forma a atender às necessidad"es de. profis-

sttct" 

sionais dedicados ao uso, produção, comercialização, P&D 
e formação de recursos humanos em informátiCa. 

2- O GoVerno providenciará a disseminação de infor
mações sobre o. mercado de trabalho, visando a subsidiar o 
planejamento para a formação e desenvolvimento de recursos 
humanos em informática. 

3 -Serão ampliados, anualmente, os recursos apra os 
programas de bolsas de estudo (Capes, CNPq e Thae) voltados 
para o setor de informática. 

4- Serão fortalecidos os centros de excelência de ensino 
e pesquisa existentes no País, voltados para informática e 
áreas correlatas, bem como apoiado o ·desenvolvimento dos 
centro~ etn~rgentes.. 

. s·-=--será facilitado e intensificado o intercâmbio entre 
institUições de ·ensino e pesquisa e empresas voltadas para 
o setor de informátiCa. 

6- Serão disselninaOos recursos comPutacionais no se
gundo ·grau, para que os alunos deste nível mantenham contato 
com essa tecnologia, despertando o interesse para as profissões 
ligadas à produção, P&D, comercialização e uso de bens e 
serviços de informática. 

7 _...._As empresas de informática deverão desenvolver 
programas de formação e desenvolvimento de recursos huma
nos, preferencialmente de forma cooperativa, envolvendo uni
versidades, centros de pesquisa e escolas técnicas. 

8-Serão estimulados programas de reciclagem de mãq
de-obra de empresas que adotem sistemas de automação, de 
modo a garantir o aproveitamento dos funcionários nas áreas 
automatizadas. 

9 - Serão apoiadas instituições de ensino técnico tipo 
Senai, Senac e congéneres, para que promovam cursos profis
sionalizantes, voltados para produção, comercialização e uso 
de informática. notadamente nas áreas de microinformática, 
programas de computador e automação industrial. 

10- O GoVernO realizará revisões e adaptações nos cur
sos de graduação e pós-graduação, periodicamente, de modo 
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a adegqªar os currículos âs necesSidades educacionais e à 
fomiit.Ção de profis:;ipnais patã ·as-atívidades de projeto, Uso 
e produção de bens de ínformática; _ Pem como para áreas 
'afms. - --- ·--- -·----

ergonomia, psicologia, direito, etc.); 
c) avaliação dos impactos sócio-econômicos; 
d) qualidade e cor_n petitividade (comércio regional inter

no,, comércio exterior,_ etc.). 
11 - O GoVéniO pro-videnciará a criação de novas áreas 

de especialização, em campos do conhecimento éuj_'ªinterfac~ 
·seja necessária para o desenvolvimento da i.nformática nas 
áreas seguintes~ 

a) novas tecnologias (meÇ:8.trónica,_biotecnologia, novos 
materiais, (Juíritica fina, etc.);- · · ----

b) área sacia~ (saúde, edu_cação, economia, Sociologi~, 

12- Será estimulada a formação de recursos humanos 
em_ programas .demestrado, Doutorado e pós-doutorado, no 
País e no exterior, se:ndo que os profissionais oriundos destes 
prOgramaS participarãó do esforço de crescimento e de moder
~iiaç_~o d~ informátic~, através de consul~oria, cursos, pales
tras, JUnto a empresas, universidades e grupos emergentes 
-:le p.esquisa. 
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J.4.l.D FO!li".ACJJJ E DE:SEHVOUIUIEHIO OE RECURSOS KUM!IOS 
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~.4.2.0 fOR:MC~Q E OEst:t;_VOi..Uit1fHTO Qf llftuRSOS HUIWiO:S 

uns 
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I 
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IU[I 'lUZI U(ITU 

I 
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II Planin - incentivoS 
4. Aplicação dos incentivos 
A Política Nacional de Infonnática_ consagra, entre; seus_ 

instrumentos, a instituiçãO de- regime especial de concessão 
de incentivos tributários e financeiros, em favor de empresas 

·brasileiras de capital nacional; Esses incentivos destinam-se 
ao crescimento das atividades de informática, dirigidos à capa
citação tecnológica e ao fortalecimento econômico.:fmanceiro 
e comercial da empresa nacional com desenvolvimento tecno
lógico próprio, bem como estímulo à reduÇão de custos dos 
produtos e _serviços, visando a alcançar competitividade inter
nacional. 

Nesse -contexto, foram _instituídos incentivos fiscais_ na 
Lei n9 7.232/84 e na Lei n"' 7.646/87, bem como constituídos 
dois fundos especiais para prbnlciVef o· desenvolvimento da 
capacitação nacional nas atividades de informática.--- , 

Fundo para Atividades de Informática - FAI, criado 
pelo Decreto n"' 84.067/79, alterado pelos Decretos n9 

84.266179 e n• 87.980/82, nos termos do art. 172, parágrafo 
2•, do Decreto n' 200/67; 

Fundo especial de Informática e Auio~açáo - FEIA, 
instituído pela Lei n• 7.232/84. 

Apesar desses incentivos fiscais, na vigência do I Planin, 
terem sido aplicados de forma restritiva, os resultados indicam 
sua relevância como instrumento para a -CóiiSecução dos obje
tivos da política nacional de informática. - --

Por insuficiência de recursos, o FAI limitou-se apenas 
a dar suporte financeiro à instalação e às ãtividades da Secre
taria Especial de Informática- SEI e do Centro Tecnológico 
para Informática- CTI. O FEIA, por não terem sido defini
das as fontes de recursos e nem estabelecidas as condiç6es 
para operacionalização, não fOi ativado até o momeritó. 

-Nesse sen_ti_d_g, definem-se, neste plano, algumas fontes 
de recursos para viabilizar o funcionamento dos referidos fun

. dos, com Q fim específico de promover, de forma efetiva~ 
o desenvolvimento da_capacitação nacional nas atjvidades de 
informática, dos agen_tes envolvidos (produtores de bens e 
serviços de informática, usuários, instituições de ensino e 
centros de pesquisa). E para racionalizar, estabelece-se, tam
bém, a fusão desses fundos. 

Assim, para os efeitos do previsto no art. 36 das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, fica ratifiCaCfo o Fundo 
para Atividades de Informática- F AI que passa a incorporar, 
inclus_ive, as fy:nóes originalmente previstas para o Fundo Es
pecíal de Informática e Automação -FEIA. 

Tendo em vista o disposto no art. 19 , inciso. ill e § 2"', 
da Lei 8.034, de 12 de abril de 1990, os benefícios fiscais 

··previstos no art. 21 da Lei n• 7.232/84, no art: 32 da Lei 
-n9 7.648/87, assim como o incentivo à formação, treinamento 
e aperfeiço_ãmento de_ recursos humanos para as atividade_s 
âe __ informática previsto no inciso V do art. 13_ da Lei n9 

7 .,z32/89, serão revalidados a partir do exercício· financeiro 
de 1992, correspondente ao período-base de 1991. 

A seguir são estabelecidas as diretrizes para a concessão 
dos incentivos previstos na legislação de informática. 

4.1.() Incentivos previstos nos artigos 13, 14 e 15 da 
Lei n• 7.232/84 

Os incentivos previstos nos artigos 13, 14 e 15 da Lei 
n"' 7.232/84, para as atividades de-pesquisa, desenvolvimento, 
produção e comercialização de bens e serviços de informátiva, 
bem como formação e desenvolvimento de recursos humanos 
para as atividades de informática, serão concedidos pelo Co
nin, às empresas brasileiras de capital nacional, de acordo 
com ãs seguintes diretrizes: 
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1.() Os pleitos de incentivos deverão ser submetidos 
através de: 

1. programas próprios ou contratados de terceiros; 
2. programas conjuntos realizados de forma cooperativa 

ou consorciada; 
3. programas integrados de desenvolvimento científico 

e tecnológico em informática, realizados junto _a instituições 
de ensino superior, centros de pesquisa ou entidades cOngê
neres. 

2.() As empresas beneficiárias de inceD.tiVOs -deVerão 
aplicar em programas de criação, desenvolvimento ou adap
tação tecnológica erri lnfoíTnátíca, ãpfoVadoS pela SCT/PR, 
quantias correspondentes às percentagens, a sereiti-fi.Xadas 
no ato de concessão dos_ incentivos, incidente sobre um dos 
fatores seguintes: _ _ 

1. A receita líquida proveniente da comercialização de 
bens e serviços de informática; . __ _ 

2. O montante dos incentivos auferidos, excluindo o. 
incentivo especificado no item 4.1.3. 

3.() O incentivo previsto no art. 13, inciso III, alínea 
b, da Lei n' 7.232/84 será regulado em projeto de lei espectíico 
a ser submetido ao Congresso Nacional. 

4.() O incentivo de que trata o art. 13, inciso V, da 
Lei n'!' 7.232/84 fica limitado a 40% do _imposto de renda devi~ 
do, exceto adicional de imposto, observado o dispOsto no 
art. 11 do Decreto-Lei n• 1.376174 com"a"a)teração_prevista 
no art. 12, inciso IV, do Decreto-Lei n' 2.397/87. O ineentivo 
será calculado media_nte a aplicação da alíquota do tributo 
sobre o montante das despesas realizadas no projeto apro
vado. 

5.() Os pagamentos efetuados na aquisição de tecno
logia desenvolvida por centros de peSquisa mantidos por pes~ 
soa jurídica de direito público ou instituições de ensino brasi
leiros, poderão ser computados, para fins de inCentivo, como 
despesa de pesquisa e desenvolvimento; 

6.() O desenvolvimento, até o Lay out completo, de 
circuitos integrados será equiparado, para fins de concessão 
do incentivo previsto no art. 14 da Lei n9 7.232/84, à produção 
de bens de microeletrônica. 

4.2() Incentivo ao usuário de bens e serviços de microe- ·· 
Ietrónica produzidos por empresas brasileiras de capital na
cional 

1. O inceotivp previsto no art. 14, parágrafo único, da 
Lei n"' 7.232/84 será concedido aos usuários de componentes 
microeletrônicos, bem como de seus insumos, para aqueles 
itens que comprovadamente tenham o processamento físico
químico realizado no País. 

2. As pessoas jurídicas poderão usufruir o inceil.tivo re
ferido no item anterior, se adquirirem os componentes direta
mente da e.npresa produtora ou através de revendedores por 

. ela autorizados; 
3. O incentivo do art. 14, parágrafo único; da Lei n9 

7 .232!84, aplica:..se às empresas que contratarem o desenvol
vimento de circuitos inte-giados referidos no item 4.1.6. 

4. 3. Incentivo à doação de bens e serviços de_ informá~ 
tica produzidos por empresas brasileiras de capital nacional. 

A doação de bens e serviços de info~máti_cª-_ projetados 
e produzidos nq País à institUições de ensino que atendam 
ao disposto no art. 213, incisosTell, da Constituição Federal 
ou a centros de pesquisa mantidos por pessoas jurídicas d~ 
d,ireito público e destinados à formação e desenvolvime~to 
de recursos humano_s ou à realização de atividades de pesquisa 

_e desenvolvimento, será equiparada, para efeito de concessão 

de incentivos, à apliCação em pi"ojetos de pesquisa e desenvol
vimento ou de formação e desenvolvimento de recursos huma
nos.- Assim, as· -pessoas jurídicas que doarem tais bens ou 
serviços calcularão o_ incentivo fiscal na forma do dispostO 
no subitem 4.1.4, tendo como base de cálculo os gastos realiza
dos na aquisição ou produção dos bens e seryiços doados. 

- 4.4. Critérios, limites e fiiXã.s de aplicação. 
No Anexo I definem-se, para efeitos do disposto no art. 

16 da Lei n9 7.232/84, as classes de bens e serviços, assim 
oonio os critérios, limites e faixas de aplicação. · __ 

4.S.() Financiamentos~ ~ 
1. As empresas brasileiras de capital nacional produ

toras de bens_ e serviços 4e informátiCa, oom: tecnologia desen
volvida no País, terão prioridade nos financiamentos diretos 
cq_~çedidos_ por instituições financeiras federais,- o-u rios_ indire
tos, através de repasse de fundos adminiStrados por-aquelas 
instituições, desde que comprovem o investimento de, no mf
flimo, 3% da receita total de cada exercíciO na r~aljzaç!io 
de projetes de_ pesquisa eni atividades de infOrmática. 

2. Para atendimento do disposto no art. 22, inCiSo II, 
da 'Lei n~ 7.232/84, as empresas que não preencham os req ui
sitqs do art. 12 da mesma lei, deverão aplicar 5% de sua 
receita total de cada exercício. 

Em atividades de pesquisa e desenvolvimento diretamen
te oU em conVêri.io com centros de pesquisa e deseJ)VQivimento 
voltados para a área de informática e automação ou, ainda, 
-~m convênio com instituições de ensino superior brasileiras, 

a:e--ãcõrdo cOm -prOgramas previamente definidos pelo Conin. 
3. Os recursos do Fundo para Atividades de Informática 

.-::=: F AI deverão ser ~pl~dos para promover a capacitação 
nacional nas atividades de- íillõrm:átfcil~-podendo contemplar 
os produtores de bens e serviços de informática (no apoio 
à P&D, capacitação de recursos humanos, aumento de produ
tividade e melhoria de qualidade, promoção comercial e ex
portação de bens e serviços), os usuários de bens e serviços 
de informática {financiando programas de informatização dos 
serviçoS sociais e das atividades produtivas, assim como pro
gramas de reciclagem profissional para reaproveitamento da 
mão-de-obra liberada em_decorrência da informatização), as 
inStifriições de ensino (recursos para aquisição de bens e sevi
ços de infonnática, formação e desenvolvimento de recursos 
humanos para o setor de informática, desenvolvimento das 
atividades de P&D em informática, bem como difusão técnico
Científica, estudos _e pesquisas relativas a informática) e os 
centros de pesquisa em informática (recursos para implan
taÇão, modernização e ampliação da infra-estrutura física, de
senvolvimento de projetes e difusão técnico-científica). 

II PLANIN -RECURSOS 
S. ESTIMATIVA DE RECURSOS FINANCEIROS 

A viabilidade deste plano passa, necessariamente, pela 
participaÇão ativa de todos os setores da sociedade envolvidos 
com sua execução e seus resultados. No que se refere aos 
recursos imprescindíveis à execução das ações e ao conse
qüente atingfmeiltO das metas, existem diversos-agentes e for
mas em que esta particípação será efetivada, a saber: 

as empresas do setor de informática; através-do investi
mento em peSquisa e desenvolvimento, formação de recursos 
humanos, implantação de laboratórios e na modernização de 
suas linhas de produção; . 

- os usuários; quer públicos ou privados, através da aqui-
sição dos bens e 1:1erviços gerados pelo setor de informática; 
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o Estado, nos seuS diversos níveis (Federal, estadual 
e municipal) e entidades (administração direta, fundações e 
empresas públicas e de economia mista), quer nó- fihiüiciã~ 
mento do setor produtivo através de seus bancos de desenvol
vimento~ quer no fiiiancia~nümtO, a fundo perdido, das pesqui
sas nas universidades e centros de pesquisa. na formação de 
recursos humanos, na criação ou aparelhamento de labora
tórios e na geração dos meios necessáriOs io desenvolvimento 
do setor. 

A maioria das ações constantes deste plano e detalhadas 
no Capítulo 3, por segmento, necessita, para a· süa exeCução, 
de recursos públicos ou privados. As ações que, nos respec
tivos quadros demonstrativos. não especificam recursos serão 
financiadas pelo Governo Federal através das dotações ordiná
rias de custeio dos órgãos envolvidos na ação; Naquelas que 
especificam recursos, os- valores· Se referem exclusivamente 
ã participação do GoverriO Federal embora muitas delas envol
vam recursos ou da iniciativa privada, ou dos orçamentos 
estaduais e municipais, Ou do orçamento das estatais, ou mes~ 
mo recursos externos oriundos de financiamentos pata O sefor 
científico e·tecnológico·óo País. Nestes casos, a colun~_ '~~n~i~ 

. cionantes" indica as fonte·s cOmplementares de recursos. 
A tabela 5.1, a seguir, apresenta os valores agregados 

1 

para aquelas ações em que o Governo Federal parti~pa direta
' mente, seja como agente finan~iro seja através das dotaçõe.s 
· do orçamento da União. Como pode ser observado, esta parti
cipação global está estimada em Cr$62.174,36 milhões (apre· 

: ços de maio/90) --nos três anos de vigência deste II Planin. 
, Por sua vez, a tabela 5.2 e a figura I perm~tem a vi~ualização-
desta participação por segmento do setor de informática. 

· Do montante total estimado, já citã.do, 69,9% referem-se 
· a financiamentos ao se"tor prodUtivo, pe1os agenteS financeiros 

da União, conforme consta da tabela 5.3. e d~ fig~ra ~I .s.eguin~ 
tes. Estes financiamentos têm as seguintes origens: 

BNDES, em um montante estimado para o período 
1991/1993 de Cr$37.700 milhões, que representam~60,6% do 
total de recurSOs, sendo que Cr$32.760 milhões referem~se 
a fi~anciatnentos a serem __ çoncedid_os ao seto_r produtivo usuá
rio -na aquisição de equipamentos de automação industrial 
e instrumentação digital; e _ _ 

Finep, num total de Cr$5.778 milhões_,_repres-entando 
9,3% do total de recursos. 

-- Ã alocação de re-cursos do BNDES refere~se a eStiffiativaS 
de aplicações, uma vez que os fundos operados pela instituição 
não _são de origem Orçamentária, baSeando-se em -alliogera~ 
ção, -créditos externos, poupança compulsória e voluntária. 
Desta forma, o orçamento do BNDES- não está baseado-em 
alocações setoriais esp"eCífiCãs nã-o podendo; portantO,- Ser alo~ 
cado como os demais orçamentos, dependentes de fundos 
da União. No entanto, os recursos do BNDES que devem 
ser alocados para o setor de i~ormática estarão ,-sujeitos a 
avaliações semestrais por parte do Conin e a avaliãções trimes
trais do Fórum de Acompanhamento do ll Planin, d~scrito 
no item 6 deste Plano. 

Os restantes 30,1% referem-se ao_ orçamento da União, 
em suas dotações de investimento e bolsas de estudo, sendo: 

Cr$13.148,60 niilhões, ou seja, 21,2%, que deverão COns
tar do orçamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia da 
Presidência da República - SCTIPR, e 

Cr$5.547 ,76 milhões, ou seja, 8,9% que deverão estar 
alocados nas dotações orçamentáíiaS :do Ministério da Edu-
cação. · 

ConVém salientar, finalmente, que" -os montantes estiina
dos para cada uma das a_ções levam_el_ll_contgt os ajust~entos 
pelos quais passa a economia brasileiia, suas con~e.q_üências 
no ~etor _p_t_!b!i~'?· el!l_ especial _n'? s_e!or de_Jn~orm(tTcã, bem 
assim as dificuldades decorrentes. 

TMEI.A 5.1 - ACf.B Cü.1 ifC!JI!SIJS PAiA !Hi/1:51"0010 E 601..51\S· DE ESlUlO 

O!SlRIBUICUI M'-"i. 
SE611!:Hl0 : l.clil VALOi :nl'm:s VALG:l Püi FOi11A 

ES1!lllt1ti FO!ITE 
1991 1992 19'13 

:--: :---: 
USO llE lllftm~Tlü\ : 3.1. 312.m,M: O!ll 312.t~.Gt: IIEC 56.16Mtl !IUSMil H9,71t,"l 

~ 3.2. 3!2,tlM~\ 06iJ 312.11%,WI l'lC 1t9.2~.~i\ 93.oa.&.~: r•9.<U,Ul 
3.3. 265.21MJI 061J 2os.m.eo: liEt !53.921,1-!1 ~.24M~ I SJ .. W,MI 
3~4~ 59.~tMi OGU ~9.E1Mtl !IEC SUU,til t,H: t,HI 

:-l· 
TtOO.OOlA 1.7. 31.21!.&$1 06iJ ' 3!.2ii,Hl SCT/0-:i'i 1MH,Itl !1.41t.et: !Mft,Ml ' :--: l-l 

NilRM!.IlAWI 1.2. JM.t~,tt; oou 36-I,Ott,Ul SCT!PilOCT 15.\.Kt,tll !14.&M,MI !M.m.tt: 
1.3. 15.\.m,~•: OGU ' 15.\.iGMill SÇTIPIWCT 52.m,M: 52.Ht,Ml 52.~~t,ctl ' .. 
1.4. 15.\.CU;Ml 06iJ 

, 
156.1tt.ftl SCTIPMOCT S2.eH,tfl 52.Ht,fll 52.êM,t61 ' 

1.5. 3!2.Mt.C~l FiliEI' 3!2.e-»,tt: FI~. Pli!!UCIJ : 11MM,Itl lt4.6tt,HI I~.UI,Itl 1.,. 1.5.\M~.~l B:il:(S I l.S.It.ift,ttl FIIINIC. Pll!LIC!J I 312.itf,ttl 5:!Mtt,ttl 72S.Nt,HI 
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I! PLANIN 

TAOELA S.2 - RECURSOS POR SEGMENTO 
E1t,CrS 11il <maio/$'0)_1 -----------------------1 :-

DISTRIBU!ÇXO ANUAL r 
SEGMENTO VAlOR' 

ESTIMADO : ------- -1 
L 1991 1992 l 1993 : 

·l---------------:-----:---:---:------1------: 
:uso DA INFORH&TICA : 949.9G0~0~l 379.080?0~: 257.920,00: 312.60~,001 
:TEC1WLOGIA 31.20l1,.~0l 16.400.e~: 10.4C0,00l !0.~CC.C01 
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· :PRE'COS EH Hl.FORMifriCA _. . S.2~t.e0f .. S.2C0rElGl 0,00: 0.~tfl 
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:PIWCE.SSt;DQrtES : ~~940.CG~,60~. i.248'.00Q,CG: 1.5CS.~<30:,00: t!.iB4.01)V,00l 
liNF. Eli TELECOMUl'HCACôES 624.GCO,eel 203.00C·.C9t ~03.~Co,eo: 20S.!JQ;)~IJI)I 
lAUTO/íe:CAO I110USTP.IAL :32.448.~C'i1,06 l 5.616.0G0,eo: i€'.Bi6.~0-3,GGI i6.016.eee,ee: 
:INSTí\Ui~EtHt.r.r;a DIGITAL : 1.872.003,00: 62~.0G0,G'3: 624.eDQ,CO~ 624.C.G0,00/ 
:rRESTflCZO DE SEl\IJlCOS i56.CGO,C9t ' 52.€-~\1,001 5.2.e~o.co: S2.CCO,VOl 
lPESQUIS() E DESE:WJOLVI!'!E~lTO l 4.82S ... 03G,C0l T.56à.CC0,CC:)l i./86.CCê,COl 1.474.C~O,t-'il 
lFORH. OE RECUdSOS llUHANOS : 6.4.29'.760,(jtlJ 1.996.360,e~tl 2.150.440,001 2.272.96G,0al . . . 

' :----------------:-----;-----:-----:------: ---.-----: 
!TOTAIS 162.174.36C,Cóil4.72!.440,eOI20.439.16G,C~:27.el3.760,CQi 
:-------------:-----:---------1--------I-----: ------1 
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-------~-------'---- -----------
II PLAI!IN 

TABELA 5.3 - RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL POR FONTES 
Ea CrS aif <aaio/98> 

----------------·---------------
FoHTE.S 

DISiRIBUlC~O ANUAL l 
VALOR l PARTICIPAcao 

ESTIIIADD I--------------------------: PERCENTUAL 
: 1991 1992 : 1993 : 

-----------------1--------:--------r------:---------:-----
1· ORCAIIENTO DA UNIKD 

- SCT 
- KEC 

·TOTAL 

I 
t13.148.6et,etl 4.e9t.eee,eer 4.1ss.see,ee1 4.871.86e,eel 
: 5.547.76t,ttl 1.974.448,031 1.8~9.360,681 1.863.968,611 
118.696.360,001 5.965.448,081 .5.995.160,081 6.735.760,011 

21,2% 
8,9% 

38,1% 

-----~---------~--------------------~------------
2. FINANCIAHEIITD PúB.LICO 

- BNIIES 
- FIIlEP 

TOTAL 

I I 
t37.7ee.eoo.eel 6.a9~.ee3,&ti12.51S.eee.etliB.29t.e&t,tot 
: 5.778.eee,etl 1.e64.eet.oe: t.92&.eeo,eel t.9ea.e.e.etl 
143.478.QM,Gtl B.756.0H,80114.4«.ett,iCI28.278.G8t,etl 

61,6% 
9,3% 

69,9% ·--·---------:----------------------------''--
IÍI2.i74.36t,N114.721.44t,ttl20.43?.16e.ttl27 .113.761.80&- 1 .. ,1%--TOTAIS 

RECURSOS 

Aubamacão Industrial 
52,2\ 

Processadores 
7,91. 

POR SEGMENTO 

FIGUR.r.. l 

OJt.ros O,. 7i. 

lnst. Digital 3,0\ 

Progr.:uros 4 ,.St 

Uso 1,5\ 
.. . 

NonruliZ~Câo 4 ~ 1\ 

l,Ot 

10,3\ 

Micrteletronica 
6,.71 

Cr$ 62 bilhÕes 
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RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL POR FONTES 

llNDES 
60,6\ 

FlGtJRI\ Il 

QGU/>!E:C 
l:i,9\ 

FIUl:f' 
9,J.t 

Cr$ 62 bilhões 

II PLANIN- ACOMPANHAMENTO 
6. ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO DO II 

PLANIN 
No intuito de avaliar a execução por-nfenbrízada de cada 

diretriz, meta e ação estabelecida no II Planin e assegurar 
que os objetivos traçados produzam os resultados previstos, 
fica criado o Fórum cte-Acompanhamento do II Planin. 

O Fórum de Acompanhamento reunir-se-á a cada trimes
tre na Comissão de Ciência e Tecn9logia, Comunicação e 
Informática da Câmara dos Deputados - CCTCI -'-- e será 
integrado por 8 (oito) membros desta Comissão, óem coirio 
por 8 (oito) membros da sociedade civil, compree~dendo enti
dades que representem a indústria, os usl~j.rios _ de bens e 
serviços de informática, os trabalhadores_,_ a comu~idade cien
tífica e tecnológica, além de pessoas brasileiras de notório 
saber. Caberá à CCTCI a indicação das entidades.que se 
farão representar no Fórum. 

Para efeito da avaliação do II Planin, prevista no inciso 
II do art. 7' da Lei n' 7.232, de 29-10-84,_ fica o Conselho 
Nacional de Informática e Automação - _c_onin Obrigado a 
enviar ao Congresso Nã.cional, anu<!-lmente,: até o dia ;n de 
março, a posição detalhada de cada diretriz, meta e ação 
definida, rela,tiva ao ano imediatamente anterior. Esta posição 

será_ analis.ada pelo Fórui]l de Acompanhamento, qué desig
nará relator para elaboração de parecer relativo à efetiva exe
cução do II Planin. 

Compete ao Fórum de Acompanhamento: 
a) a vali ar a execução do II Planin; 
b) defini! indicadores suplementares que permitam o 

acompanhamento pormenorizado do II Planin, sobretudo pa
ra as diretríz-es que não foram detalhadas em metas e ações; _ · 

c) acompanhar o efetivo desembolso dos recursos finan-
ceiros, especialmente os· recursos não orçamentárioS; · 

_d) acompanhar a relação de preços· de produtos estran
geíros no Brasil, comparand~-os com os dos países de_ origem; 

e) definir padrões de qualidade coerentes com a realidade 
nacional; 

1) sugerir políticas de longo prazo pára o sétbr de -infOf
mática; 

g) acompanhar a evolução da le_gislação de informática, 
inclusive portarias e atos norm'ativos; . 

h) 3Valíaf Os impactos sociais decorrentes da aplicação 
do II Planin; 

j) aValiar periodicamente a relação de itens. constantes 
da lista de Anuência Prévia da SCT (para fins de 1mportação 
e produção). 
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Para coleta de dados que permitam a verificaçáõ- do cum
primento dos objctivos do II Pl?nin, o Fórum de Acompa
nhamento solicitará as informações necessárias ao Poder Exe
cutivo e às entidades da sociedade civil pertinentes. 

A partir da avaliação do Fórum de Acompanhamento, 
a Comissão de Ciéncia e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica" da Câmara dos Deputados, poderá elaborar proposta de 
Fiscalização e Controle nos termos dos arts. 70 e 71 da Consti
tuição Federal e dos, arts. 60 ~ bf do Regimento Int_erno _da 
Câmara. 

O Governo deverá apresentar ao Congresso Nacional, 
dentro de 60 (sessenta) dias .da publicação do II Planin, o 
resultado dos esforços feitos no combate ao contrabando de 
bens de informática que~ -hoje, sabidamente prejudica de for
ma acentuada o parque industrial do setor no Brasil. 

O Fórum de Acompanhamento deverá reunir-se, pela 
prinleira vez, em 90 (noventa) dias a contar da data de publi
cação do II Planin. 

II Planin- ANEXO I 

CRITERIOS, LIMITES E FAIXAS DE APLICAÇÃO 
DOS INCENTIVOS 

Para os efeitos do disposto no art. 16 da Lei n• 7.232/84, 
ficam estabelecidos os seguintes requiSitOs para a concess-ão 
de incentivos: __ _ 

·1. Incentivos previstos nos artigos 13, 14 e 15 da Lei 
n• 7.232/84: 

1.1. Classes de bens e sery!ç_os _ 
Os incentivos para as atfvídades de desenvolvimento, pro

dução e comercialização só serão concedidos. às classes de 
bens e serviços a serem-definidas pelo Conin. 

1.2. Critérios ~ 

1.2.1. Quanto ao escopo do programa ou projeto passível 
de ser incentivado: o programa ou projeto deve atender, pelo 
menos, a um dos propósitos fixados no art. 19 da Lei n9 

7.232/84, assim como enquadrar-se em quaisquer das diretri
zes, metas ou ações eStabelecidas neste plano. 

1.2.2. Quanto à ~viabilidade do programa ou projeto de 
pesquisa, desenvolvimento ou produção: _ 

1.2.1.1. A capacidade técnica/econômico-fliiahceirã âa 
executora/proponente deverá ser compatível com a nature-
za/porte do programa ou projeto proposto; _ --

1.2.1.2. Os aspectos técnicos e econômico~financefros -do 
programa ou projeto proposto devem ser consistentes com 
seus objetivos, prazos e demais especificações. - -- ---

1.2.3.-Quanto às prioridades na conce-ssão de in~entivçs: 
os incentivos serão concedidos. de forma diferenciada, privile
giando os segmentos de microeletrónica e progr'!_mas- de com-. 
putador, genericamente, e as.áreas tecnoJógiCas pn"otitárias 
(conforme item 3.3.1.1, deste plano), nos casos de programas~ 
ou projetes de pesquisa e desenvolvimento ou formação e 
desenvolvimento de recursos humanos, e ainda, no campo 
de produção, os programas ou prOjetes com tecnOlogia desen
volvida no País. 

1.2.4. Quanto ao aoompãrthamento e avaliação dos pro
gramas ou projetes incentivados: 

1.2.4.1. Na análise dos pleitos de incentivos, além dos 
fatores já citado"s, deverão ser levados com consideração, 
quando for o caso, o desempenho das proponentes/ex~cu_toras 
na execução dos programas ou projetas anteriormente incen
tivados; 

1.2.4.2. Na avaliação da execução dos programas oü pro
jetas incentivados deverão ser considerados, principalment~, 
os resultados parciais ou finais obtidos (avaliando seus níveis 
de aderência em relação aos propostos, suas adequações em 
termos de atendimento ãs necessidades do mercado, suas com
patibilid3des com o nível de desenvolvimento tecnológico vi
gente no Pais, suas contribuições para a capacitação nacion~l 
nas atividades de informática, seus benefícios econômiCOs e 
sociais, etc.). 

- - 1.2.5. Quanto â aplicação em programas de criação, de
senvolvimento ou adaptação tecnológica, con(orme estabe
lecida no item 4.1.2 deste plano: os recursos deverão ser aplica
dqs, preferencialmente, em pesquisa aplicada (própria ou rea
lizada em conjunto com instituição de ensino superior ou cen
trO de pesquisa) e em desenvolvimento ou aprimoramento 
de processos produtivos. 

1.3. Limites e Faixas 
1.3~1. Incentivos previstos nos incisos I, III e IV do art. 

13 da Lei n' 7.232/84: será de isenç~ão para programas oll 
projetes prioritáríõs, COnforme definidos !lO item 1.2.3, e de 
redução de 30% -a 90% nos demais casos-.: --
. -.1.3.2. incentivO p~evisto no inciso_ V do art. 13 da Lei n~ 
7.232/84: 

1.3.2.1. Para atividades de pesquisa e desenvolvimento: 
dedução de 200%, na forma de exclusão do lucro líquido 
do Valor dos gastos realizados; 

1.32.2. Para formação e desenvolvimento de recux:sos 
humanos: deduç_ão de 200% na forma de aplicação da alíquota 
cabível do Imposto de Renda sobre os gastos realizados, obser

~ vado o limite de 10% (dez por cento) do imposto devido. ~ 
1.3.3. Incentivo previsto no item 4.1.3_. deste plano: créd~-

to de 100%. ~ 
1.3.4. Incentivos previstos nos arts. 14 e 15 da Lei fi:9 

7.232184: confonne disposto nos referidos artigos. 
1.3.5. Para aplicação em programas de criação, desenvol

vimento ou adaptação tecnolôgica dev~rã_o ser fixados os se._
guintes percentuais: -

1.3.5.1. De 4% a 8% da receita líquida do período, prove
niente da comercialização de bens e serviços dainfon:nát_ica, 
em cada exercício social, durante o prazo de vigência da con
~ssão dos incentivos, devendo os eventuais débitos serem 
aplicados no exercício subseqüente ao téimino do referidO 
prazo de vigência, corrigidos monetariamente; 

1.3.5.2. De 40% a 80% do montante Dos incentivos aufe
ridos, corrigidos monetariamente, durante o prazo de vigência 
da concessão dos incentivos, ou, no má_xilJlO, até o encerra_
Ifiento do_ exercício social subseqUente ao término do referido 
prazo de vigência. 

2. incentivõ â doação de bens e serviços de informática: 
2:1. CritériOs 

.. 2.1.1. Os bens e serviços objeto da doação deverão ser 
compatíveis com -,r capacidade de uso das instituições recipíen
dárias. 

2.1.2. Na aná!ise do pleito, será tambêm levado em conside
ração, quando for o caso, o desempenho da donatária no 
uso dos bens e serviços anteriorment~ recebidos por doação 
incentivada. 

2.2. Limites ê Faixas 
Dedução de 200%, na forma de aplicação da alíquota 

cabível do Imposto de Renda sobre o preço de aquisição ou 
custo de produção dos bens e serviços doados, observado 
o limite de 40% (quarenta por cento) do imposto devido. 
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._'-_'""_'""~··~=--c'-~--~-----_-, __ -~_-- . .:()_. 

MENSAGEM N' 18, DE 1991 

Excelentíssimos Senhores. Membros ~o Congresso Nado
na!: 

Nos termos do art. 61 da Constituiçãó Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên:
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Secre
tário da Ciência e Tecnologia, o anexo projeto de lei que 
"dispõe sobre o II Plano Nacional de Informáiíca e Auto-
mação - Planin". . . . . . 

Brasília, 9 de janeiro de 1991. -Fernando CoUor. 

E.M. 002 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Conforme prevê o inciso II, art. 7':!_, da Lei n"' 7.232/84, 

tenho a honra de submeter à elevada consideração Qe Vossa 
Excelência, o anexo anteprojeto de lei que dispõe sobre o 
II Plano Nacional de Informática e AutomaçãO - Planin, 
aprovado pelo COnselho Nacional de Informática e Auto-

maç_ão -:- Conin1 em reunião daquele colegiado, realizada 
em 18 de dezembro de 1990. . -

Lembro que o Poder Executivo, através da Merisagem 
n' 374190 retirou a Mensagem n' 479/89 relativa ao projeto 
de lei dispondo sobre o II Planin, remetida ao Congresso 
Nacional na gestão an.terior, objetivando submeter o referido 
Plano a um processo de revisão e adaptação às diretrizes gerais 
da nova política industrial e económica deste Gov~rno. 

Seguindo a orientação governamental, a Política Nacional 
de Informática explicitada neste plano para os próximos três 
anos, busca dar conseqüência à Política Industrial e de Comér
cio Exterior, em especial no que concerne ao complexo eletrô
nko, norteando as ações do setor de informática de forma 
a consolidá-lo e permitir a oferta de produtos e_ serviços com 
qualidade, tecnologia atual e preços competitivos, que aten
dam à sociedade brasileira e ao mercado externo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia, 
os protestos do meu respeito e consideração. -José Goldem
berg, Secretário da Ciência ·e Tecnologia, Presidente do Co
nin. 
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CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

19B8 

............................... :rr:rui:o.v'ii ............ _ ..... -............ . 
Da Ordem Económica e Financeira 

CAPÍTULO! 

Dos Princípios Gerais da Atividade Económica 

Art. 171. São consideradas; 
....... ··----....... ·~ ........ ~ .............. ~- ...... ~. ·-· ~.~ ~ç· ·-·~:·--o·;~-~·1· 

II- empresa brasileira de capital nacional aquela cujo 
controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titulari
dade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e resi
dentes; 

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

cional, sob a titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas 
residentes e domiciliadas no País, ou por entidades de direito 
público interno, entendendoRse controle por: 

I-controle decisório- o exercício, de direito_e_de 
fat~, _do p~der de eleger administradores da sociedade e de 
dirigir o funcionamento dos órgãos da erilpresa; 

II- controle te neológico -o exercício, -de direito e de 
fato, do poder para desenvolver, gerar, adquirir e transferir 
e variar de tecnologia de produto e de processo de produção; 

III- controle de capital- a detenção, di reta ou indireta 
da totalidade do capital, com direito efetivo ou potencial de 
voto, ~ de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do capital 
social. 
~-'-~·~§_ J.?_. No cas_o de socjedades anônimas de capital abe_rto, 
as ações _com direito a voto ou _a dividendos fixos_ ou mínimos 
deverão Corresponder, no mínimo, a 213 (dois terços) do capi
tal social e somente poderão ser propriedade, ou ser subscritas 
ou adquiridas por: 

a) _ pessoas físicaS, residentes e domiciliadas no País, ou 
entes de direito público interno; 

b) pessoas jurídicas de direitO PriVado, constituídas e_ com 
sede e foro no País, que preencham os requisitos definidos 
neste artigo para seu enquadramento corno empresa nacional; 

c) pessoas jurídicas de direito públio interno. 
§ 29 As ações com direito a vaio ou a dividendos fixos 

ou mínimos guardarão a forma nominativa. 
- Art. 13. Para a realização de projetas de pesquisa, de

senvolvimento e produção de bens e s_erviços de informátfca, 
que Fttendam aos propósitos fixados no art.l9, poderão ser ................................................... ~·r-··-·~---...,.----·-·· ··--concedidos às empresas nacionais os seguintes incenti\los, e·m 

LEI N• 7.232, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984 conjunto ou isolamente: 

Art. 36. Os fundos existentes na, data ,da prOmUlgação 
da Constituição, excetuados os resultantes de isenções fiscais 
que passem a integrar património privado e os que interessem 
à defesa nacional, extingl.iir-se-ão, se não foi'em -rã.tificado_s 
pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos. 

Dispõe sobre a Política Nacional de Informática e dá I_.. jsenção ou redução até O (zero) das alíquotas do 1m-
outras providências. posto _de Importação nos casos de importação, sem similar 

............ ~·········· .. ·················· ............................... . 
DA SECRETARIA ESPECIAL DE INFORMÁTICÀ 

Art. 89 Compete à Secretaria Especial de Informática 
.-SEI, órgão subordinado ao Conselho Nacional de Informá-
tica e Automação - COriin: --="- ' - - - ~ - -

I - prestar apoio técnico e ã.drp.inistfativo ao Conselho 
Nacional de Informática e Automação -·Conin; 

II -baixar, divulgar, cumprir e fazer cumprir as resolu
ções do Conselho Nacional de Informática e Automação -
Conin, C:. -acordo com o item III do art. 7P; 

III -elaborar a proposta do Plano Nacional de Informá
tica e Automação, submetê-Ia ao Conselho Nacional de Infor
mática eAutOmação e executá~la na sua área de competêricia, 
de acordO com os ítens II e III do artigo 7~; 

IV -:adotar as medidas necessárias à execução da Polí
tica Nacibna.l de Informática no que lhe coube:r; 

V___: analisar e decidir sobre os projetas de desenvol
vimento e produção de bens de informática (Vetado); e 

Vl --=...ni.anifestar-se previamente sobre as importações de 
bens e serviços de informática por 8 (oito) anos a contar 
da data da publicação desta lei, respeitado o disposto no item 
III do artigo 7• 

·············r;·;.:s·ME:oiriA.s.A."Piidviis·xs··-·--------
ATIVIDADEs DE INFORMÁTICA 

Art. 12. Para os efeitos desta lei, empresas nacionais 
são as pessoas jurídicas constituídas e com sede no País, cujo 
controle esteJa, em caráter permanente, exclusivo e incondi-

·nacional~ 
a) de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumen

tos, com respectivOs acessórios, sobressalentes e ferramentas; 
b) de comporientes, produtos intermediários, matérias

primas, partes e peças e outros insumos; 
o II- ise_nção _do Imposto de Exportação, nos casos de 

exportação de bens homologados; 
III- isenção ou redução até O (zero) das ali quotas do 

Imposto sobre Produtos Industrializados: 
a) sobre os bens r~ferenciados no item I, importados 

ou de produção nacional, assegurada aos fornecedores destes 
a ma_nutenção do crédito tributário quanto às matérias-primas, 
produtos interme~i~rios, partes e peças e outros insumos utili
zados_ no processo de Industrialização; 

b) sobre os produtos fihais homologados; 
IV- isenção ·ou- redução ate O (zerd) das alíquotas do 

Imposto ·sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros e 
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliá,río_s, 
incidente sobre as operações de câmbio vinculadas ao paga
mento do preço dos benS importados _e dos _contratos de trans
ferência de tecnologia; 

V- dedução até o dobro, como despesa operacional pa
ra o efeito de apuração do Imposto sobre a Renda e Proventos 
de Qualquer Natureza, dos gastos realizados em programas 
próprioS-ou de terceiros, previamente aprovados pelo Conse
lho Nacional de Informática e Automação, que tenham por 
.objeto a pesquisa- .e ·o desenvolvimento de bens e serviços 
do setor de informátiCa ou a formação, o treinamento_ e o 
aperfeiçoamento de recusas humanos para as atividades de 
informática; · -
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VI -depreciação acelerada dos bens destindados ao ati-
vo fixo; -

VII ........_prioridade nos financiamentos diretos conce3fd6s 
por institUições financeiraS federais, ou nos indiretos, através 
de repasse de fundos·adrninistrativos por aquelas instituições, 
para custeio-dos investin'iéfifCis-·em ativo ffxo, lii-clusive bens 
de origem ·externa sem similar nacional. 

Art. 14. As empresas nacionais, que façam ou venham 
a fazer o processarhénfó físico-químico de fabricação de com
ponentes eletrônicos a semicondutor, opto-eletrônicos e asse

. melhados, bem como. de seus insumos, envolvendo técniCas 
·como crescimento epitaxial, difusão, impl3ntação iónica ou 
outras similares ou mais avançadas, poderá ser concedido, 
por decisão-do Presidente da Repúblíca, ·adicionalmente aos 
incehtíVos preVistos no artigo anteríór, õ benefício da redução 
do lucro tributável, pata efeito de imposto de renda, de per
centagem equivalente à que receita bruta desses bens apre
senta na receita total da empresa. 

Parágrafo úriicó. Paralelamente, como forma de incen
tivos, poderá ser atribuída às empresas usuárias dos insumos 
rela~ionados no caput deste artigo, máxime de miqoeletró
nica,.a faculdade de efetuar a dedução em ·dobro de seu valor 
de aquisíçãO, eril seu"lucro'tributável. - -

Art. 15. As, ~rppre;sas nacion~i~. que teriham projetá 
aprovado para o des~nyolyimcnto do soft_ware, de relevante 
interesse para o sislêmã -próâutivo do País, poderá ser conce
dido o benefício da redução do lucro trib-utável, para efeito 
de imposto de renda, em percentagem equivalente à que a 
receita brut(\ d!l COPlercifllização desse ~oftware representar 
na rece:ita_total d.a empresa .. 

, .Rarágráfo único. (Vetado.) , 
1 

, , • 

Art. 16. Os incentivos previstos nesta lei só ser~o con
cedidos nas classes de bens e serviços, dentro dos. critérios, 
limite~ e fai~s. Qe ~pllcação expressa me r te previstOs ri6 Plano 
Nacional de Inforrná~iça. · 

Art. 17. Sem prejuízo das demai$ ;condições a serem 
estabelecidas pelo Conselho Nacional deJnformática e_ Auto
mação, as empresas beneficiárias deverãO investir em progra
mas Qe criação_ çles,epvol;vimento ou aftáptação tecnológica 
qua~tia corresponçl~nte a, uma p:rcent~gem -~\'~~~~~)}ix~da 
prevxamente no ato de concessao de 1ncenttvos, In?tde"{ltes 
sobre a receita trimestral de comercialização de bens e ,serviços 
do _setor, deduzidas as despesas de fi"eté e seguro, quando 
escrituradas em sep~ra~o no documentá'ri~- fiscal e correspon
derem aos preços ç:qrrent~s no mercaQo .. 

Parágrafo único. (Vetado) . . . 
Art. 18. ?] não-cumprimento das condições estabelecidas 

no ato de concessão ·dos incentivos fiS-cii~ .obrigará a empresa 
infratora ao recolhimentO integral dos tributos de que forisenta 
ou de que teve redi.J,ção, e que de outrâ fôrma seriànl plena
mente devidos, corrigidos monetariamente e acresCidos de 
multa de 100% (cem por cerito) do prindipal atualizado. 

Art. 19. Os critérios, condições e prazo para o deferi
mento, em cada cas'o, das medidas referidas nos arts. 13 a 
IS serão estabelecidos pelo ConSelho Na;'donal de Informática 
e Automação- CONIN, de acordo com ~s diretrizes constan
tes do Plano Nacional de Informática e .Automação, visando: 

I- à crescent~ participação da emp(~sa privada nacional; 
II -ao adequado atendimento às necessidades dos usuá-

rios dos bens e serviços do setor; -
III -ao desenvolvimento de aplic~ções que tenham as 

melhores relações custo/benefício económico e social; 

IV- à substituição de importações.e_à geração de expor
taçõe~; 

_ V- à progressiva_ :r:e_duÇ~<? dO~ ~pr~Çós_ fin~iS dos bens 
e serviços; e 

VI- à capacidade de d-esenvo-lvilnenio tecnológicO signi
ficativo. 

Art. 20. As atividades de fomento serão exercidas dire
tamente pelas insitutições de ciédito e-financiamento públicas 
e privadas, observados os critérío's ·eStabelecidos pelo Conse
lho Nacional de Informática e Automação - CONIN e as 

-díSpoSiçõeS eStatutârias das referidas instituições . 
Art. 21. Nos exercfcios'fitiáticeirOS de 1986 a 1995, in· 

clusive, as pessoas ju:rfdícas Poderão deduzir até 1% (um ptlr 
cento) do Imposto de Rendadevido, desde que apliquem 
diretamente, até o vencimento da cota única ou da última 
cota do imposto, igual importância em ações novas· dê emPre
sas nacionais de direito privado que tenham como atividade 
única ou principal a produção de bens e serviços 'do' Setor 
de informática,_ vedadas as_aplicaçõe,s 'e'm .empresas de um 
mesmo conglomerado e_conómico e/ou ernpresa_s _que_l'}ão te
nh_am tidó seus planos de capitalização_ aprovados pelo Çonse

_lh? Nac;io~?-al de Informática e Automação- CONIN. 
Parágrafo únicô.· Qüàlquer 'erripresa· de cOntrole âireto 

ou _indireto. d& União ou dos estados, atualmente existente 
ou que venha a ser criada, não poderá se utiliZar de benefíCios 
que não oS descritos na presente lei, nem goza.r de outros 
privilégiOs. .. ·- --· · - · ' · -

Art. 22. (Vetado) no caso de bens e serviços deínfor· 
_ máficil, j1,1lgados. de relevante inte,resse P~ia as iltividades_ espe
cíficas e produtivas internas e pãra aS quais não haja' e~pre.sas 
nacionais capazes de atender às necessidades efetiva~ do mer

"cad6 i~terno, com tecnologia própria ou adquirida no exterior, 
a Proqu_ção poderá ser admitida em. favor de empresaS que 
não preencham os requisitos do art .. 12, desde que aS Organi
zações interessadas: 

I- tenqam aprovado, peran!e o Con_selho Nacional de 
Informática e Automação - CONIN, programas de efetiva 
capàcitação de seu corpo técnico _nas tecnologias do produto 
e do processo de produção; 

fl- apliquem, no País, em atividadede pesquisa e desen
volvimento, diretamente ou em convênio com CentrO.S,de Pes· 
quisa e Desenvolvimento Tecnolígico voltados para a área 
de Informática e Automação ou com universidades brasileiras, 
segundo prioridades definidas pelo Conselho Nacional de Ifi
formática e Automação - CONIN, quantia correspondente 
a uma percentagem, fixada por este no_ Plano Nacional de 
Informática e Automação, incidente sobre a receita bruta total 
de cada exercício; 

III- apresentem plano de_exportação; e 
IV- estabeleçam programas de desenvolviMento de for-

necedores locais. -

§ 1 ~ O Conselho Nacional de Informática e Automação 
- CONIN só autorizará aquisiÇão de tecnologia no exterior 
quando houver reconhecido interesse de mercado, e não exis
tir empresa nacional tecnicamente habilitada para atender a 
demanda. 

§ 29 As exigênCias deste artigo não se aplicam aos pro
dutos e serviços de empresas que, até a data da vigência desta 
lei, já os estiverem produzindo e comercializando no País, 
de conformidade com projetas aprovados pela Secretaria Es
pecial de Informática- SEI (Vetado.) 
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LEI N' 7.646, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987 

Dispõe quanto à proteção da propriedade intelectual 
.Sobre progr'aínas ·de cmÍtputadOr e sua comercialização 
no faís, e dá o~tr~ providências. 

TÍTULO VI 

·~~posi_ç~~s_ Gerais 

Art .. 32. --AS PessoaS jurfdic3s poderão deduiir,- até o 
dob.ro~ como .despesas operacional, pará efêito de apuração 
do lucro· tribu'táVel pelo ImpostO de Rcnd3 e Proven-tos de 
Qu~~quer ~atU~e~~; os gáSt<?S ~~li~àdos' coni_ a_ aq~is~ção ·cte 
p~ogramas. de cm;npu~ador, quando forem Qs pnmeuos·u-suá
rios. ·9estes, desde que os programas se enquadrem como de 
relevante interesse; observado o disposto nos arts. 15 e 19 
da 'Lei n' 7.232, de 29 de outubro de 1984. 

' § 19 Par-alelamente, como forma de incentivo, a utiliza
ção dt? "prõgr'ama~-,d.e éo.ri:J.put~çior desenvolvidos no País por 
empresa~ privadas.nacionais será levada em conta para efeito 
da conçessão dos· incentivos·-previstos no art. 13 da Lei Íl"' 

7 .232, de 29 de outU:brb de 1984, bem êómb âe financiamentos 
cortJ.'recursos púOiiCos: · _--_ · : -

: :§ 2"'. ·. O( órgãOs C eritida:d~s d.a àctffiiniStração púbiica 
diret.a Ol!- .iQ.qiret~, Fundaçôes, i11stituídas ou mantidas pelo 
poder público ·e as demais entidades sob o contro!F. dircto 
ou_indireto do poder público da'rão preferência, em tgualdade 
de.corid~çõe~.~na_ ~til~z'aç~~ de_ program~~ 4~ 9omput<:t~':'r com 
o que ~staÇele~e o ap\, 11, qa Lei n' p32, de {.9 de outubro 
de ,1984. . . _ . _ . . . _ ,_ ... _ . ' 

. § 3~ . A participaÇão do Estádo na· coll\ercialização. de 
programas de cotn:putádor obedecerá aO dispostO riO ~~éiso 
II do art. 2' da Léi n' 7.23'2; de 29'de' outubro de 1984. 

' · · MINISTÉRIO DA ECdNor:uA, 
FAZENDA E PLANEJAMENTO 

. GABINE:tE bo MINISTRO 

PORTARIA N' 536, DE 13 DE SETEMBRO DE 1990 

A Ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planeja
mento -e o Secretário da Ciência e Tecnologia da Presidência 
da República, no uso de suas atribuições; e 

Considerando a necessidade de aperfeiçoar o texto da 
lei que diSpõe sobre a proteção da pridridade intelectual dos 
programas de computador e sua comercialização no País; 

Consitlerando as diretrizes gerais para a Política Industrial 
e de Comercio Exterior constarites. ·na Portaria no:> 365, de 
26 de junho de 19901 do Ministérfó da Economia,- Fazenda 
e Planejamento; e 

Considerando, os_ fundamentos e_ princfpios estabelecidos 
no Prograrn,a, Federal de DesregulamentaÇão,· ínstifufdo pelo 
Decreto n' 99.179, de 15 de marÇo de 1990', reiolvell);, -

Art. 19 Criar COmisSã<Y Especial para, no prazo de 30 
(trinta) dias, elaborar proposta, ao Conselho ,Nacio_nal, de 
Informática ·e AUtomação _:_::: CONIN, para aperfeiçoamento 
do texto da Lei n' 7.646, da 18 de dezembro de 1987. 

ArL 2'? A Comissão .será cõrtiposta por representantes 
dos seguintes órgãos e entidades; 

I- Secr'etaria da Ciência e Tecilologia, como coorde-
nador; - ' 

II- Secretaria Nacional de Economia; 
III -Secretaria da Fazenda Nacional; 
IV- Secretaria da Cultura; 

V- Secretaria Nacmnal das Comunicações; 
VI- Secretaria Nacional de Energia; 
VII -Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidêilcia 

da República; 
VIII- Secretaria Nacional do Direito Económico; 
IX -Secretaria da Ciência e Tecnologia/SEI; 

- X- Departamento Económico do Ministério das Rela
ções Exteriores; e 

XI - Banco Central do Brasil. 
Art. 39 A critério dO Cooidenadcir da ComissãO, pode- · 

rão ser convidados representantes de entidades ou, ainda, 
pesS"oas de reconhecida experiência técnica para substuir os 
trabalhos. 

Art. 49 A comissão deverá ter, como base para elabo
ração da proposta, as seguintes diretrizes: 

I -elimina-ção de qualquer restriçâo à livre .distribuição 
de programa de computador; 

II -substitUiÇão do ex..ame de similaridaçle por outros 
instrumentos; e 

III -avaliação do atual sistema de registro e cadastro 
do programa do computador. 

, Art. 59 Esta Portaria entrará em vigor na: data de sua 
_ __,e_ublicação. Zélia Mari~ Cã-rdoso de M_ell~ -_ José Goldemberg. 

DECRETO-LEI N' 99.541, 
DE 21 DE SETEMBRO DE 1950 

Dispõe sobre anuência prévia para importação e produ~ 
ção de bens de informática e dá outras providências. 

O Pre!i>idente 'da Repú~lica, no uso da atribuição que 
lhe r:::.tifere o art. 84, i:O.Císo IV, da Constituição, e _tendo 
em vista o_ disposto no art. 99 dâ. Lel nõ 7 .232, de 29 de oUtubro 
'de 191l4; · · 

'net:reta: 
Art. 1 Çl A importação e a produção nO PaJs dóS be-Iis 

de informática relacionados em lista_ aprovada pelo Conselho 
Nacional de Infoil)lática e Automação - Cónin, periodica~ 

- fliente" I:eavaliadª;-estãfãO -sU.jeftOs·à-pi'éVia anuênCia da Secre-
taria da Ciência e Tecnologia- SCT. 

Pá.rágrafO úniCb: Os- bens de -~fonnática: não rela"cio~ 
nâdos na lista de que trata este artigó poderão ser livremente 
impõrt3dos ou prodUzidos no País. _ . 

Ari. 2"' Caberá, t3nlbém;ao CONIN, incluir, na lista 
a que se refere o artigo anterior, ?S bens c~:msiderados ·de 
relevante interesse às atividades derití{ic_as e produtiv·as iriter
nas, para efeito de aplicação ·do dispOsto no art. 22 da Lei 
n' 7.232, de zg de outubro de 1984. 

Art. 39 A análise e decisão sobre os projetes relativos 
aos bens constante:?- na lista a que se refere o art. 19 será 
feita pór meio de programa anúal de ctesenvotvir:nento e produ~ 
ção, a 's'er submetid_o à SCT pelas empresas, observado o 
disposto no§ 1' doart. 22 da Lei n'7.232, de 29 de outubro 
de 1984. · 

Art: 49 As empresas que não preencherem as condições 
estabelecidas no art.'12 da Lei n' 7.232, de 1984, ficam obriga
.das a apresentar seus programas anuais ã SCT, somente para 
comprovar o atendhilento dos seguintes requisitOs: 

I- aplicaçãO; no País, em atividades de pesquisa e desen~ 
volvirnento tecnológico, de percentual incidente sobre a recei
ta bruta total de cada exercício, fixã.do- no Plano Nacional 
de Informática e Automação- PLANIN; 

II- plano de exportação; e 
III- programa de desenvolvimento do fornecimento lo~ 

cal. 
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Art. 5<;> O Conin _ _deverá observar, na elaboração da lista 
referida nos artigos anteriores, as peculiaridades de cada seg
mento de mercado, de modo a assegurar adequados níveis. 
de proteção às empresas nacionais que não estivere-m., ainda, 
cónsolidadas e aptas a competir no mercado internacional. 

Art. 6~ Caberá _ao Conin definir critérios de desempe
nho e estabelecer diferenciais mãximos de preços entre_ os __ 
produtos fabricados no Pafs e os respectivos similares no mer
cado internacional, acima dos quais serão liberadas as impor
tações. 

Parágrafo único. Deverá ser avaliada a cOmpatibilidade 
entre preço e qualidade dos produtos fabricados no. País. e 
o praticado para produtos similares no mercado _internacional. 

Art. 79 Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação. ~ 

Art. 8" Revogam-se as disposições em contráriO. 
Brasília, 21 de setembro de 1990; 169' da Independência 

e 102• da República. - FERNANDO COLLOR - Bernardo 
Cabral. 

DECRETO-LEI N' 84.067, 
DE 8 DE OUTUBRO DE 1979 

Cria a Secretaria Especial de Informática, com~ órgão 
complementar do Conselho de Segurança Naci.,n~!, e às 
outras providências. 

O Presidente da Repúblíca, usando das atribuiçôes que 
lhe confere o art. 81, itens III e V, da Constituição, e tlos 
termos do art. 3• do Decreto,Lei n• 1.135, de 3 de dezembro 
de 1970, decreta: . _ 

Art. 1" É criada, como órgão complementar de rnnse-
lho de Segürança Nációna_l, a Secretaria Especial de Informá

. tica -- SEI, com a fi_naJidade de asses~orar na _,forn:mlaç_ão 
da Política Nacional de. Inform~tica (PNJ) e coordenar sua 
exec_uÇãó, · c.omQ ór_gão _superior de orientação, plenajainento, 
supervisão e fiscalização, tendo em vista, especialmente, o 
desenvolvimento científico _e tecnológic_o no setor.. _·-- ,_ .,--=-

Art. 29 As atividades de informática serão organiZadas 
sob a forma de sistema, a que serão integradas todas as unida
des organizacionais, de qualquer grau, incumbida especifi-
camente das mencionadas atividades. __ 

Art. 3" A Secretatià Especial de_Informátíca sení"ê:he
fiada por um Secretário nómeado pelo Presidente da Repú
Qlica, por indicação do Secretário-Geral do Conselho de_ Segu~ 
rança Nacional. . _. . . _ _ .. 

Art. 49 Funcion-ará junto à SEI uma Comissão de Infor
mática (CI), integrada pelos seguintes membros:. 

I -SecretáriO-de Informática, na qualidade de Presiden-
te; 

II --Representante do Ministério das Relações Exterio-
res; 

III- Representante do Ministério da Fazenda; 
IV- Representante do Ministério da Educação e Cul-

tura; __ 
V-Representante do Ministério da Indústria e do Co-

mércio; _ _ 
VI --Representante do Ministério dO Interior;_ 
VII- Representante do Ministério das Comunicações; 
VIII- Representante da Se.cretaria-Geral do Consel])o 

de Segurança Nacional; 
IX- Representante do Serviço Nacional de Informa

ções; 
X- Representante do Estado-Maior das Forças Arma

das; e 

XI -Representante da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República. 

§ I• Os membros da C! e seus suplentes serão desig
nados pelo Secretário-Geral do Conselho-de Segurança Nacio
nal, mediante indicação do respectivo Ministro de Estado. 

§ 2• A Comissão de Informática, a critério do Secretá
rio-Geral do Conselho de Segurança Nacional, poderá contar 
com até 4 (quatro) representantes do setor privado, nomeados 
por aquela·autoridade pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo 
haver uma única recondução por igual período. 

-Art. 5" Compete à Secretaria Especial de Informática: 

I-Assessorar o Secretário-Geral do Conselho de .. Segu
rança Nacional no estudo ~s medidas necessárias à formu
lação, pelo Presidente da República, da Política Nacional de 
Informática. 

II-Elaborar e propor o Plano Nacional de Informática, 
a ser aprovado pelo Presidente da República. - -

III-Executar, direta e indiretamente, o Plano Nacional 
de Informática. 

. IV-Administrar os recursos e os fundos destinadQs ~o 
desenvolvimento do setor. 

V- Orientar, aprovar e supervisiohài' os Planos Dire
tores de Informática dos órgãos da administração-pública fede
ral, direta ou indireta, e das fundações supervisionadas._ 

VI- P.ropor medidas para o tratamento adequado ao 
atendimento das necessidades específicas das Forças Arma
das, áreas estratégicas e de segurança nacional, no setor de 
informática. . 

VII- Pronunciar-se so.~re projetas de tratados, acordos, 
convênios e compromissoS fntermtciortais de qualqUer espécie, 
relativos à informática. 

IX-Promover e incentivar as atividades produtivas, de 
serviços e comerciais na área de informática. 

IX-Promover e incentivar a utilização da informática 
como meio de agilização do processo decisóriO e do desenvol
vimento nacional. 

__ :X-Promover e incentivar a realização de estudo.s pros
pectivas para o se~?r de informática. 

XI -Promover e incentiv_ar a formação de recursos hu
manos necessários_ao setor da lnformáticã~ em seús· 4_ifer~n_t~s 
níveis. 

XII- Promovere incentivar a pesquisa científica e tecno-
lógica no setor da infoirnática. · 

XIII -Promover e incentivar -o-intercâmbio- de idéias 
e experiências, através de reuniões nacionais e interiiaéionais. 

XIV -Supervisionar os órgãos da administração indire-
ta, ligados à Informática e a ela vinculados. _ 

XV- Man'ifestar-se e elaborar normas téciticas e pa
drões, em matéria de informática, a sérem sUbmetidos ao 
Comn.etro. 

XVI-Elaborar e instituir normaS e padrões relativos 
a contratos a serem negociadOs de equipamentos, programas 
e .sei-viços por órgãos da administração federal, direta e indire
ta, e fundações supervísionadas. 

XVII -Elaborar e ínstituir normas para Similaridade na-
Cíónafâe produtos do setor de informática. · 

XVIII- Elaborar normas e padrões para a estrutura de 
órgãos de processámento de dados a serem criados pelo Go
verno Federal. 

XIX- Manifestar-se, tecriicamente, sobre a averbação 
de contratos de transferência de tecnologia na área de informá
tica, devendo as empresas int~ressadas cumprir as exigências 



Junho de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Quarta-feira OS 2863 

formuladas pela entidade c prestar as lnforniações que lhes 
forem solicitadas, sem prejuízo da competência legal do INPI. 

XX- Pronunciar-se sobre a criação e reformulação de 
órgãos, fundações e empresas de processamento de dados, 
no âmbito do Governo Federal. 

XXI -Pronunciar-se sobre a concessão de benefícios fis
cais ou de outra natureza por parte de órgãos governamentais 
a projetas do setor de informática. 

XXII- Pronunciar-se sobre contratos de serviço de pro
cessamento e_ transmissão de dados prestados no exterior, 
para fins de pagamentos e remessas de divisas. 

XXIII- Pronunciar-se sobre a conveniência de conces
são de canais e meios de transmissão de dados, no âmbito 
nacional, para ligações a redes de comunicaç-ão de dados, 
e, em âmbito internacional, para ligação a bancos de dados 
e redes no exterior. sem prejuízo da competência legal do 
Minicom. 

XXIV- Manifestar-se, tecnicamente, na fase de exame, 
após as buscas, sobre os pedidos de patentes que envolvam 
informática, sem prejuízO da competência legal do INPI. 

XXV- Pronunciar-se sobre critérios de similaridade de 
produtos, no setor, sem prejuízo da competência legal da 
Cacex.-

XXVI- Estabelecer listas preferenciais de componentes 
eletrôriicos e manüestar-se sempre sobre a importação de insu
mos, componentes semicondutores, partes, peças, subconjun
tos, equipamentos, sem prejuízo_ da competência legal da Ca
cex:. 

XXVII- Pronunciar-se sobre.a regulamentação das pro
fissõe_s, currículos mínimos, definiÇão de carreiras a serem 
adotadas pelos órgãos da administração pública federal, direta 
ou indireta, no setor de informáticã. 

XXVIII -Pronunciar-se sobre a tarifação aduanéira ·de 
produtos e insumos importados pelo setor, sem prejuízo da 
competência legal da CPA. 

XXIX- Assessorar o MRE na representação brasileira 
em organismos e eventos internaçionais ligados ao setor de 
informática. -

XXX- Promover a implantação de cadastro de bancos 
de dados operados por órgão de administração pública federal, 
direta e indireta e fundaçóes supervisionadas. 

XXXI- Promover a implantação de cadastro do parque 
computacional privado e governamental no que se refere a 
recursos humanos, equip-aritentos e programas. _ 

' XXXII -PromoVer a implantação de cadastro de empre
sas do setor, acompanhando sua evolução no que respeita 
ao controle acionário, produtos e tecnologia. 

XXXIII- Promover a implantação de sistema de infor
mações científicas e teçl).ológicas para o setor. 

Art. 69 À Comissão de InfOrmática compete: 
I -Estudar e propor diretrizes para a Política NaciQnal 

de Informática. - -
II- Assessorar o SecretáiíO-de Informática na ~labÇ>-

ração do Plano de Informática. _ 
Art. 7• É assegurado, nos termos do art. 172 do Decre

to-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decre
to-Lei n9900, de 29 de setembro de 1969, para os fiiis iiidicados 
neste decreto, à Secretaria Esp~cial de Informática, autonomia 
administrativa. - -- - -

nado a centralizar recursos e financiar a instalação e as ativida
des do .órgão, a cujo crédito serão-levados todos os recursos 
destinados a atender às suas necessidades. 

§ 1 ~ Constituirão recursos do F AI: 
a) dotações orçamentárias específicas; 
b) importâncias recebidas em decorrência de convênios 

com entidades; 
c) doações, auxílios e subvenções de entidades públicas 

ou privadas; 
d) empréstimos de instituiçõeS- financeiras nacionais ou 

internacionais; e 
e) importâncias proveriierites de prestação de serviços ou 

de outras fontes. 
§ 2' Os saldos do F AI, verificados no fun de cada exercí

cio, constituirão receitá do exercício segtiirite. 
Art. 99 A estruturação da SEI, a competência das uni

dades que a integram e as atribuições do pessoal serão estabe
lecidas em regimentos internos, aprovados_pelo Secretário
Geral de Segurança Nacional. 

Art. 10. A Secretaria Especial de Informática proporá 
as medidas legais necessárias à criação de entidade destinada 
a desenvolver, no Pafs, as atividades de Informática. 

ParágrafO único. A entidade a ser criada ficará vincu
lada à Secretaria Especial de Informática. 

Art. 11. Fica extinta, com a instalação da SEI, a Comis
são de Coordenação das Atividades de Processamento Eletrô
nico (CAPRE), criada pelo Decreto n• 70.370, de 5 de abril 
de 1972, alterado pelo Decreto n' 77.118, de 9 de fevereiro 
de 1976. 

Art. 12. O presente decreto entrará em vigor na data 
de .sua publicação, ficando revogadas as demais disposições 
em contrário.· - - --

Brasília, 8 de outubrp de 1979; 1589 da Independência 
e 919 da República. - JOAO FIGUEIREDO- Danilo ·ventu
rini - Delfin Netto. 

DECRETO-LEI N' 84.266, 
DE 5, DE DEZEMBRO DE 1979 

Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria Especial 
delriformática (SEI). 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere o art. 81, itens, III e V, da Constituição, decreta: 

Art. 1' A Secretaria Especial de Jnformátíca. (SEI), 
criada pelo Decreto n' 84.067, de 8 de outubro de 1979, como 
órgão complementar do Conselho de Segurança Nacional tem 
como finalidade assessorar na formulação da Política Nacional 
de Informática (PNI) e coordenar sua execução, como órgão 
superior de orientação, planejamento, supervisão e- fiscali
zação, tendo em vista, especialmente, o desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico no -setor. -

Parágrafo Unico. A SEI goza de autonomia adminis
trativa e financeira, de conformidade com o disposto o art. 
79 do Decreto n' 84.067, de 1979. 

Art. 29 Funciona junto à Secretaria Especial de Infor
mática (SEI) uma Comissão de Informática, integrada pelos 
seguintes membros: 

I- Secretário de Informática, na qualidade de Presiden-
te; 

Art. 89 Para efeito de autonomia financeira, é criado lL --:-.Representante do Ministério das Relações Exterio-
na SEI um_fundo especial de natureza contábil, sob a denomi- res; 
nação de Fundo para Atividadc de Informática (FAI), desti- III- Representante do Ministério da Fazenda; 
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IV- Representante do Ministério da Educação e Cul
tura; 

V- Representante do Ministério da Indústria e do Co-
mércio; 

VI -Representante do Ministério do Intefiõ.i"; 
VII -Representante do Ministério ·das COm-uniCações; 
VIII -Representante da Secretaría-Geral do Conselho 

de Segurança Nacional; 
IX- Representante do Serviço Nacional de Informa

ções; 
X -Representante do Estado-Maior das Forças Arma

das; e 
XI- Representante da Secretaria de Planejamerito da 

Presidência da República. · · 
§ 1" Os membros da Comissão- de Jnformátícã e seuS 

suplentes são designados pelo Secretário-Geral do Conselho 
de Segurança Nacional,_ mediante indícaç_~o do respectivo Mi-
nistro de Estado. - -

§ 29 A Comissão de Informática;a-critério -do Secrétá- · 
rio-Geral do Conselho de Segurança Nacional, poderá contar 
com até 4 (quatro) representantes do se to r privado, nomeados 
por aquela autoridade pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo 
levar uma única recondução por igual período. 

Art. 3!' A Secretaria Especial de Informática tem a se:.. 
guinte estrutura básica: 

I-Gabinete; 
II -Assessorias Setoriais; 
III- Secretaríã.-Executiva; e 
IV- ComiSsõeS Especiais de caráter temporário. 
Parágrafo único~ Poderão_ ser vinculados à SEI órgãos 

e entidades criados ou que venham a ser criados com a finali
dade de auxiliar a execu~ão da Política de Informática. 

Art. 4" A Secretatia Executiva compreende: 
I- Subsecretaria de Estudos e Planejamento; 
II- Subsecretaria Industrial; 
Ill - Subsecrç_taria de Serviços; 
IV- Subsecretaria de Atividades Estratégi"cas; 
V- Subsecre_taria de Administração e Finanças. 

do_ setor 'de informática; manifestar-se, tecnicamente, sobre 
a averbação de contratos de transferência de tecnologia na 
área de informática; sobre os pedidos de patente que envolvam 
infornlática, i1a fase de exame, após as buscas, e sem prejuízo 
da competênCia legal do INPI; sobre critério de similaridade 
de produtos, no setõr, sem prejuízo- da competência legal 
da Cacex; sobre a tarifação ãduaneira de produtos e insumos 
importados pelo setor, sem prejuízo da competência legal 
do CPA; e elaborar normas técnicas e padrões, em matéria 

·de informática, a serem submetidos ao Conmetro; e pronun
ciar-se sobre a conCessão âe benefícios fiscais ou de outra 
natureza a projetes do setor de informática; e promover a 
implantação de cadastro de empresas do setor. 

§ 3» A Subsecretaria de Serviços tem por finalidade su
pervisionar as entidades v:inculadas à SEI; elaborar e instituir 
ribrriias· e paàrões relativos a contratos; normas e padrões 
!"'ara a estrutura de órgão·s e entidades de processamento de 
dados a serem criados pelo Governo Federal; pronunciar-se 
sobre a criação e reformulação de órgãos e entidades de pro
cessamento de dados; no âmbito do Governo Federal; sobre 
contratos de serviço de processamento e transmissão de dados, 
sobre a cunv_eniência de concessão de canais e m"eids de trans
missão de dados; sobre a regulamC?_ntação das profisSões; Currí
culos mínimos, definição de carreiras, no setor de inforni.átic"a; 
promover implantação de cadastro de bancos de dadOs; de 
cadastro ~o pãrq·ue coinpu"taciorial e a implantação de sistema 
de informações científkaS e tecn-ológicas para o setor; e orien
tar, aprovar e supervisionai Planos Diretores de Informática 
dos órgãos e entidades da administração federal e das funda
ções supervisionadas. 

§ 49 A Subsecretaria de Atividades EstratégicaS tem por 
finalidade propor medidas para o tratamento adequado ao 
atendimento das necessidades específicaS das Fárças Arma
das, áreas estratégicas e de segurança nacional, no setor de 
infoi'mãtica.- - - ' 
~ § 5' A Subsecretaria de Administração e Finanças tem 
por finalidade administrar os reCursos e os fundos destinados 
ao desenvolvimento do setor e desempenhar as atividades 
relacionadas com o OrÇamento, material, pessoal e serviços 
gerais. · 

Art. 5» O Gabinete, diretamente subordinado ao Secre
tário de Informática, tem por finalidade assisti-lo em sua repre
sentação política e soCial, prestar assistência aos membros 
da Comissão de Informática e desenvolver ativid_ades que lhe Art. 8» Comissõe_s Espedals· pOderão ser coflstítúídas, 
forem atribuídas pelo Secretário de Informática. e~ çaráter temporário, por· determinação do Secretário de 

Art. 6» . As Assessorias Setoriais, diretamen_te subordi- Informática, objetivahdo a realização de estudos específicos 
nadas ao SecretáriO -de Informática, têm por finalidade desen- relacionados com o setor. 
volver atividades que lhes forem atribuídas pelo Secretário Parágrafo único. As Comissões Especiais terão suas ati-
de Informática. -- v:idades reguladas de conformidade com o ato que as= cons-

Art. 7" A S"ecfetariã- Executiva, subordinada direta- tifuir. - - . 
mente ao Secretário de Informática, tem por finalidade orien- _Art. 99 A Colnissão de Informática tem por finalidade 
tar, coordenar, controlar e supervisiOnar as atiVidades de exe- estudar e propor diretrizes para a Política NaciOnal de Infor
cução dos assuntos afetos às s_ubsecretaria. _ mática e assessorar o Secretário de Informática na el;3.boração 

§ 1' A Subsecretaria de Estudos .e Planejamento tem do Plano de Informática: · ' · 
por finalidade promover e incentivar:as_at!Vidades produtivas Art. 10. O representante da Secretaria-Geral do Coo
na área de informática; a utilização da infonnáticã como meio selho de Segurança Nacional na Comissão de Informática será 
de agilização do processo decisório e do desenv_olvimento na- __ o Secretário Executivo da SEI. 
cional; a realização de estudos prospectivas para o setor de Art. 11. O__ Fundo para Atividad_es de Informática 
informática e a formação de recursos humanos necessáriOs (FAI), criado pelo Decreto n" _84.067, de 8 de outubro de 
ao setor de informática; a pesquisa cieritífica_ e_ tecnológica 1979, a cujo crédito se levarão todos os recu_rsos destinados 
no setor de informática; e o intercâmbio de idéias e experiên- a atender às necessidades da SEI, terá suas normas de adminis~ 
cias, e pronunciar-se- sobre projetos de tratados, acordos, con- tração e fiscalização na forma qUe dispuser o Regimento Interw 
vênios e compromisSos internacionais relativos _à informática. n-cr da SEI. 

§ 2» A Subsecretaria Industrial! tem por finalidade ela~ Art. 12. O Gabinete será dirigido por um chefe; aS AS-
borar e instituir normas para similaridade nacional de produtos . · sessorias Setoriais, por coordenadores; a secretaria executiva, 
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por Secretário-Executivo e as Subsecretarias por subsecre
tários. 

Art. 1~. A organização-e·- a .competência dos órg~os 
mencionados no art. 3o:>,.bem assim a~ ~tribu~çõ~s Pp,pessoal, 
serão fiXadas ~1.11 regimento jnt~ino, a se,r ,aprovado pelo Secre
tárip-G~ral do Conselho .d.e, Segurança :(l:lacional, ressalvando 
o disposto no art. 89 de~te de.creto. __ 

, Parágrafo único. A. Comissão' de Informática disporá 
sobre seu funcionamento, em ato próprio. 

Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as_disposições em contrário. 

Brasflia-DF, 5 de dezembr9 de.1978; !58' da Indcpcr
dência e 91' da República. - JOAQ FIGUEIREDO-;-. Dani!o 
Venturini-- Delfim _Netto. 

DECRETd N• 87.9SO, 
· ·DE 23 DE DEZEMBRO 1982' '-

. Di:spõe sobre a autonomia limitada assegurada à Secre
taria Especial de Informática - SEI, e dá outras provi
dências. 
O Presidente ~a ~cp~blica, usando das atribuições que 

lhe. confere o art .. 81~ itens UI. e. V., da Consfúuição, e tendo 
em ,vi~tá .<i dispostO,I)O Decreto n' 86.212, de 15 de julhq 
de \981. 

Decreta: . .'. , :. , . , , , , , , , , 
Art. 19 A ~utoppmia !inlit,ada,_ ~ssegurad~ à.Secretaria 

Especial de InformátiCa :..,. SEI, pelo art. 7' dà Decreto n' 
84.067, de 8 e ou_tubro de 1979, abrangerá a cmppetência 
para a prática dos seguintes atas: . . _ _ 

I- contratar especialistas, de nível mé4io .. ou superior, 
e cons!-llt9~e.s ~té~nicos~ ~Çs t.efm.o~-e ~qq as limitaçõ~ eStabele
cidas no Decreto n' 86.~49, d~,6de.novembro de 1981, confor
me t~bÇl~·a ser.subme.tida, mediante exposição de rp.o~i~9s_, 
à aprov;a_ççi.o do Presidente _da Repúb~i~a, pelç Minis.tro ~e 
Estado Secretário-Geral do Conselho de Segurança_ Naçional; 

. II -elaborar, com base em dotaçóe$,específica,s,·o-seu 
orçanlerito próprio a Ser aprovado pelo. MiriiStfo de Estado 
Secretário-GeraLdo_Conselho de Segurança Nacioiütl 1 segufl-
do çlfissificação adotada no Orçamento da União; .. 

III -efetuar, no àmbitO do próprio órgão, a discrimi
nação detalhada das dotações orçamentárias globais, logo que 
publicad,a a lei orçamentárja, ou o d.ec:reto de abertura de 
ciédito adicic;mal, o~·_aprov:adas quaisquer oUtras receitaS; 

IY- movimentar, no âmbito 'do' órgã~; seuS c~é_dit?s Or-
çamentários· ou adiciohá.is;·- T- --- • • • ' • -

V- adotar normas próprias' relativas à adminiStração, 
mat'eri31, obras e serviços, aprovadas pelo Ministro de EStado 
Secretário-Geral do Co_nselho de Segurança Nacional. 

Art. 29 Serão levados a_ crédito ~o Fundo para Ativi
dades de Informática.:..:. FAI, criado pelo ~rt. 8' do Decreto 
n' 84.067, de 8 de outubro de 1979, os recprs_os de origem 
orça.mén.tária e extra-orçamentária dO órgão, observado o dis
posto nos Qecretos,Leis n'' 1.754 c 1. 755, de 31 de dezembro 
de 1979. 

§ 1' Constituem airida_tecursos do FAI: 
a) os que lhe forem expressamente consignados no Orça

mento da União e em créditos adicionais; 
b) as contribuições provenientes de convênios- e aCordos 

com entidades públicas ou privadas, nacionais ou interna
cionais; 

c) doações, auxmos e subvenções de entidades públicas 
ou privadas; 

d) empréstimos de instituições financeiras nacionais ou 
internacionais; 

e). jmportândas provenientes de prestação de serviços, 
fOi-necimento e alienação de bens e de outras fontes; e 

f) repasses de< outros fundos.· 
§_ zo Os recur:sos do PAI serão ainda aplicados: 
a) no apoio do~desenvolvimento científico e-tecnológico 

no -setor de informática; -
b) na implantação, operação e modernização das ati V ida

des do sistema de Informática, bem como na amplíação de 
suas instalações; 

c) no financiamento das instalações e atividades da SEI. 
,'. , Art. 3o Nos-termos do art. 4~, in fine, do Decreto n9 
86.549, de 6 de novembro de 1981, a Secretaria Especial de 
Informática fica autorizada a contratar especialistas e consul
'toies técnicos, na forma do art. 19 .deste decreto. 
':, .Art, 4o A Secretaria Especial de Informática_ poderá 
requisitar Servido réS dé Orgãos da administração federal direta 
e indireta, e de funÇações instituídas. ou mantidas pelo poder 
público. . · . 
. Parágrafo único. Aos servidores requisitados na, forma 
desJ.e artigo, os ó~gãos e entidades de origem lhes assegurarão 
os direitos e van:tt;~ge_n? ,que lhes cabem ou lhes venham a 
ser atribuídos, como se. em efetivo exercício. 
~ · Â~t: 59 Este dec~eto entrará em vigor na data de_ .sUa 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Bras!lia, 23 de dezembr~ de 1982; 161• da Independência 

e 94' da Rep_ública. -:- JOAO FIGUEIREDO, Danilo Ven
turini. 

DECRETO-LEI N' 200, 
DE2ÚlÍ'..FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a organização da adrhinistração federal, 
estabece diretrizes para a reforma administrativa e dá 
outras providências . 

'' •• •• ••' •••••••••i••••••u•••••••••••••'''' ••••' • ;•••••; •.••·~-· ·~~;•_••••• 

. ' . TITULO XV 
. Das Disposições Gerais _ 

. CAPÍTULO I 
J?as Disposições Iniciais 

'••• •-•-• '"'' '' •• ~· " ... "-' "••' • ''' •• .. • •' •••• •' "'"'•~•••_,.•.-.•.-v••·~·-- •' ••• ••• 

.-.ATi. -172. 6 ,Poder Executivo assegurará autonomia 
adniinlstiativa e finãõceira, no grau converiieilte·, aos Serviços, 
institutos e estabelecimentos incumbidos d_e_execução d.e ativi
dades de" .Pesquisa o~ e!Jsino ou de caráter_industrial, comercial 
ou ag"rfcOla, que por suas peculiaridades .de organizaçãO e 
fU.ricióriamento exija,in _tratamento divefsO ·do aplicável aÇ>S 
demais Qrgãos da administração diretá., Observada sempre a 
supervisão ministerü1.l. · · 

_§ 1 ~ Os órgãOs a que se refere este artigo terão a deno-
minação genérica dr ó,rgãos autónomos. . 

§ 29 Nos casqs, d~ concessão de autonomia financeira, 
fica o Poder Execuú~o autorizado a ínstítuk fundos espeCiais 
de natureza contábil, a cujo crédito se levarão todos os :recur
sos vinculados às a9Vidades do órgão autô_nomo, orçamen
tários e extra-orçam~l)tários. inclusive a receita própria." 
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LEI N" 8.034, DE 12 DE ABRIL DE 1990 
A,Uera a legislaÇãO do Imposto de Renda d~~ P~sso~ -

jurídicas e dá outras )ir~Vidências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-

no a seguinte lei: . , _-
Art. 1 ~ A partir do exercício ffnanceiro de 1991, corres

pondente ao período-base de 1990: 
I-passará a ser de 30% (trinta por-~ento) a alíquota 

do Imposto de Renda aplicável ao lucro decorrente de exporta
Ções de produtos manufaturados nacionais e serviçOs; -- --.-

Ir-incidirão os adtcionais de.-que _trata o _art. 39 da 
Lei n' 7.799, de 10 de julho de 1989, sobre'o lucro decorrente 
das exportações referidas no item anterior; . 

III- ficarão suspêrisOS, para peSs'oa-S jUrídicaS, os bene
fícios-fisCais previstos na Lei n' 6.297; ~~ 15 de dezembro 
de 1975, no art. 21 da Lei n' 7.232,.de f.9 de ou\ubro de 
1984, na Lei n' 7.554, de 16 de dezembr9 de 1986, na Lei 
n' 7.505; de 2. de jul!J.o 'de1986, no ári.' -32 da Lei n' 7.646, 
de 18 de d.ezembro d_e 1987, e naLei n•;7.752, de -14 de 
abril de 1989, assim como O incentivá ao treiriamentó .e.aperfei
çoamento de recursos humanos para as atividades de informá
tica, previsto no inciso V do art. 13 da Lei n' 7.232, de 29 
de outubro de 1984; '-

IV- cessará, por tempo indeterminado, a faculdade de 
.a pessoa jurídica optar pela aplicação ae•parcelã. do)mposto 
de Renda devido: 

a) nos Fundos de Investimento do- Nordeste ou da Ama
zónia (Decreto-Lei' n• i.376, de 12 de dezembro 'de 1974, 
art. 11, I) e no Fundo de Recuperação Económica do Estado 
do Espírito Santo ·(Decreto-Lei n' 1.376, de 12 de dezembro 
de 1974, art. 11 V); 

b) em depósito para reinvestimen.to; de que tratam os 
arts. 23 da Lei n• 5.508, de 11 de outubro de 1968, e 29 
do Decreto-Lei n• 756, de 11 de agosto de 1969, e alterações 

· posteriores. . ' - -
§ 1' No cálculo das antecipações do Imposto de Renda 

das pessoas jurídicas,-a ~~rem recolhidas_no·s termos-do Decre
to-Lei n' 2.354, de 24 de agosto de 1987, deverão set conside
rados· os efeitos da redução ou e_Iiminaçãci-de incentivos fiscais, 
da alteração de alíquota e da incidência de adicionais de qtie 
trata este artigo. · 

§ 29 Os benefíCiOS fiSCais que"; dé- 'acordo com o inciso 
III deste artigo, tiveram suâ aplicação susp_'ensa, serão devida
mente reavaliados, no prazo em que-durà.r a suspensão; ·de 
forma a possibilitar o encaminhamento- de medidas corretivas 
cabíveis. - · · · . ~ . . 
o O O o o O MO 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~~ ........ ~-~~~···-.---~ .. ~.~~..,. 

DECRETO-LEI No L376, 
DE '12 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre a criação de Fundos de Investimento, altera 
a legislação do Imposto sobre a Renda relativa a incentivos 
fiscais e dá outras providências. - - -

Art. 11. A partir do exercício fim,ulceiro de 1975, inClu
sive, a pessoa jurídica, mediante indiC3.Çao em sua declaração 
de rendimentos, poderá optar pela apliCação, com base no 
parágrafo único do art. 19, das seguintes parcelas do Imposto 
de Renda devido: 

I- até 50% (cíilqüenta:-por ce-nto), nOs Fundos de Inves
timento do Nordeste ou da Amazônia, em projetas conside-

rados de interesse· pã.ra o desenvolvimento económiCo dessas 
duas regiões pelas respectivas superintendências, inclusive os 
rçl!lcip!ladç~ ~C!~ .turismc;>., ~~s.~·- fl?re.stamento. e refloresta-
mento localizados nessas áreas; -

II- até 8% (oito porcento), nó Fundb de Investimento 
Setorial ----= Turis:rno, com vistaS- áo~ pr-ojétos de turismo apro
vados pelo Conselho Nacional de Turismo; 

III-até 25% (vinte e cinco por cento), no Fundo de 
Investimento Setorial - Pesca, com vistas aos projetaS de 

·pesca aprovados pela Sudepe; 
IV- até os percentuais abaixo enumerados, no Fundo 

de Investimento Setorial- Florestamento e Reflorestamento, 
com visfas aos projetas. de florestamento e reflorestamento 
aprovados pelo IBDF:' - --

Ano-base·de 1974-45% (quarenta e cinco porcento); 
. _Ano-base de 1975-40% (quarenta por cento); 

Ano-base de 1976-35% (trinta e cinco por cento); 
Ano-base de 1977 - 30% (trinta por cento); 
Ano-base de 1978 e seguintes- 25% (vinte e cinco por 

cento); 
V- até33% (trinta e três por cento), no Fundo de Recu

peração Económica do Estado do Espírito Santo·,, na forma 
a ser prescrita em .tegulamento, tratando-se de contribuinte 
localizado no referido estado; . , . . 

VI ___._ até 1 %· (um por cento), em .a.ções novas da Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S.A. - EMBRAER; 

VII -até I% (um por cento), em projetes específicos 
de alfabetização da Fundação Mobral, ou o valor mínimo 
de 1% (um por cento) e máximo de 2% (dois por cento) 
que corresponde às quantias já doadas à Fundação· Mobral 
no ano-base ... - . , · . . . · · 

· § 19 A aPrôvilçãO -dàs projetas de pesca, Íurism~-~ e flo
restamento OlJ retlor!!st~u:pento, localizados no Nordeste e na 
Amazônia, bem COt;DO a auto'rizáÇ~ô Rár~ a iiberaç?o çiÓs recur
sos atribuídos aos mesmos, pelos bancos operadores, cabe 
aos respectivos órgãos setoriais, na-forma definida pela legisla
ção específica vigente, devendo a Sudene e a Sudam firmar 
ó:nlvênios com a Sudepe, Embratur e_ IBbF, objetivando har
monizar a ~rientação.básica.da ação setori::lrõa$:r~sPe

1

ctivas 
regiões. ' · · · - · · 

§ z~ Exct::t':l?tp_-se -qa· p~rm_issãó referida no caput deste 
artigo as empresas concéssionáriás dê servíço 'públ_IOO de ener
giâ 'e1étrica ·e· te'lecomunicirções·, ·ôUr~nte o' períodO _em que 
lhes Se)á aPficável a alíquota fixada no art. 39 da Lei ri9 5.655, 
de 20 de maio de 1971, e no art. 1• do Decreto-Lei n' 1.330, 
de 31 de m~io de 1974, e as empresas de que trata o Decre
to-Lein•_l.350, de 24 de outubro de 1974 . 
_ § 39 As aplica-ções previstas nos incisos I a V deste arti
go, Cumulativamente com a do§ 39 do art. 1" da Lei n~ .5.106, 
de 2 de setembro de 1966, para c.ujo'cálcu1o ser~o desprezadas 
as frações de Cr$1,00 (um cruzeíro), não poderão-exceder, 
isolada ou conjuntamente. em cada exercício, a "50_% (cin
qüenta por cento) do valor total do Imposto de Renda devido 
pela pessoa jurídica interessada. _ · 

§ 49 São mantidos os prazos- de vigência estabelecidos 
na legislação específica para as aplicações previstas nêste ar
tigo. 

• ~rr••-• •• • • • ·-~• • • ••-•• • • • • • • • • • • •••••' ••--• • • •-•• •''' •-•••' • • ·~· • "" •,r••' •~•'' 
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DECRETO-LEI N• 2.397, 
DE 21 DE DEZEMB.RO DE 1987 

Altera a legislação do Imposto de Renda das· pesSoas 
jurídicas e dá outras providênC:iàs. · 

·O Presidente da República, no uso· da atribuição que 
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, -

Decreta:· 
Art. 1? A partir do exercício financeiro de 1989, não 

incidirá o Imposto de Renda das pessoas jurídicas sobre o 
lucro apUrado·, no encerramento de cada período-base, pelas 
~ociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos 
ao exercício de profissão legalmente regulamentada, regis· 
tradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e constituíd?S 
exclusivamente por pessoas fíSicas -domiciliadas no PaíS. 

§ 1• A apuração do lucro de cada período-base será 
feita coni observância das leis comercüris e fisc-aiS, inclusive 
correção monetária das demonstrações fin3riceiras, compu-
tando-se: · 

I- as receitas e rendimentos pelos valores efetivamente 
recebidos no período-base; 

II - GS custos e despesas operacionais pelos valores efeti
vamente pagos no período-base; 

Ul- as receitas, recebidas ou não, decorrentes da venda 
de bens do ativo permanente; 

IV- o valor contábil dos bens do ativo permanente bai
xados no curso do período-base; 

V - os encargos de depreciação e amOrtizaçãO COrres
pondentes ao período-base; · 

VI -as variações monetárias ativas e passivas correspon
dentes ao período-base; 

VII - o saldo da conta transitória de correção monetária, 
de que trata o art. 39 , II, do Decreto-Lei n9 2.341, de 29 
dejunho de 1987. · · · · · 

. § 2" Às Sociedades de que_ ~ra~a este artigo t;~ãO: se ~Plica 
o diSposto no art. 6• do Decreto-;Le1 n• 2.341, de 29 de JUnho 
de 1987. 

(À Comissão de Educação e à Comissão de Assuntos 
Econômicos.) - . ---

. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 72, DE 1991 . 

(N' 365/90, nà Câmara dos Deputados) 
. 'AProva o ato que outorga permissão à Rádio Atlântida 
FM de Caxias do Sul Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora na cidade de Caxias dO SUl, Estado do 
Rio Grande do Sul. 
O Congresso Nacional decreta: _ _ 
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n• 60, de 26 de junho de 1989, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga peimissão à Rádio Atlântida FM 
de Caxias do Sul Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão _sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Caxias do" Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação._ 

MENSAGEM N• 329, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com § 19 · 
do art. 223 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter 

à apreciação do_ Congresso Nacional, acompanhado_de expo
siçãpcd,e motivos do _Se;nhor Ministro de Estado das Çoniuni
cações, o ato que "outorga penriiSsão_ ã Rádio Atlântida FM 
de Caxias do Sul Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito _de exclusividade,_ serviço de radiodifusão 
sonora-em freqüêticia modulada na cidade de Caxi!J.s do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul", constante da Portaria n9 60, 
de 26 de junho de 1989, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 28 de junho de 1989. 

Brasília, 10 de julho de 1989. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 065/89-GM, DE 29 DE JU
NHO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES . · 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República-, 
· De 'conformidade ·com as atribu!ÇõeS legais e regulamen

tares cometidas a este ministério, determinei a publicação 
do Editiil n• 292188, com vistas à implantação de uma estação 
de rãdiodifusão sànorá em freqüêiiciã ·modulada na-cidade 
de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. . 

2. No prazo estabelecido pda fel, acófreram as seguin-
te~ ~~~i~ades: 

Rádio Atlantida FM de Caxias do Sul Ltda.; 
Rádio Pérola das Colônias Ltda.; 
RáP,io Emissora Caxiense Ltda.; 
Mil e Dez Radiodifusão Ltda.; 
Rede Litoral de Emissorà.s Ltda.; 
Emissoras Reunidas Ltda.; e 
Comunicadora Radiofónica do Rio Grande Ltda. 
3; Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe_

tentes deste ministério, as conclusõe_s,foram no sentido de 
que, sob os aspectos técnico e jUrídico, as entidades propo
nentes satisfizerfim às exigências do edital e aos requisitos 
da legislação especí:(ica de radiodifusão, exceto a Rede Litoral 
de Emissoras Ltda., que não completou integralmente as exi
gências feitas, apresentando intempestivamente a Certidão 

_ Eleitoral do Diretor e as Certidões_ dos .Cartórios Cível, Crimi
nal e de Protesto do TítJJlos, relativas às comarcas onde residiu 
no:SUltimos 5 (cinco) ·anos, bem como das localidades onde 
exerce_ ou haja exercido, por igual período, atividades econó
micas._. 

4. Assim, das entidades que se apresentaram, s6 foram 
consideradas formalmente habilitadas. a:s empresas Rádio 
Atlântida FM de Caxias do Sul Ltda,, Rádio Pérola das Coló
nias Ltda., Rádio Difusora Caxiens_e Ltda., Mil e Dez Radio
-difusão Ltda., Emissoras Reunidas Ltda. _e. Comunicadora 
Radiofônica do Rio Grande Ltda. 

5. Nessas condições, à vista das entidades que se habili
taram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração 
de Vossa Excelência-. encarecendo se digne de enviar ao Con

-gresso Nácional a ~:riexa portaria de permissão. O ato de ou
torga somente virá· a produzir seus efeitos legais após delibe
ração do Congresso Nacional, na forma do § 3• do art. 223 
da Constituição. 

Renovo a Vos~a ~xcelência meus protestos do m-ais pro
fundo respeito.- Antônio Carlos Magalhães. 
Publicado no DO de 28'6-1989 

PORTARIAN• 60, DE 28 DE JUNHO DE 1989 

O Ministro de_ Estado das_ Comunicações, usando das 
atribuições que lhe conferem o art. 19 do Decreto o"? 70.568, 
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de 16 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
no:> 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o-que 
consta do Processo MC n' 29000.007052188 (Edital n' 293188), 
resolve: 

I- Outorgar permissão à Rádio Atlântida FM de Caxias 
do Sul Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqUência modulada na cidade de Caxias do Su_l, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

II- A permissão ora outorgada reger-se-á !'elo Código 
Brasileiro de Telec.omunicações, leis subseqüentes, regula

. mentes e obrigações aSsUmidas pela- o-titó~ga_d_a ent sua pro
posta. 

III -Esta permissão somente. produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na formá do art. 
223, § 3', da Constituição. . 

IV- Esta portada entra em vigor na data de sua publica
ção. -Antônio Carlos Magalhães. 

(À Comissão de Edu.cação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 73, DE 1991 

(N• 369/90, IHi. Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissâo a Empreendimen .. 
tos de Radiodifusão Embalo Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de ltaocara, Estado do 
Rio de Janeiro. 

O Congresso N~çi9nal decret?: _ . . ... _ 
Art. lo Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n9 28, de 1~ de fevereiro de 1990, _d9_ Ministro de Estado 
das Comunicações, que outorga permissão a Empreendimen
tos de RadiodifuSão Embalo Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de racJ.iodi
fusão sonora em fteqüêneia· modulada na· cidade de ltaocara, 
Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2~ Este decreto legislativo eiiti"a em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 119, DE 1990 

Excelentíssiinos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos termos do art. 49, inciso·-xn, combinado com § 
P do art. 223 da ConstitUIÇãO Federal, tenho a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de exposição de motívos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o atb consrante da Portaria n<:> 28, de 19 de 
fevereiro de 1990, publicado no Diário Oficial da União do 
dia 5 de fevereiro de 1990, que "outorga permissão a Empreen
dimentos de Radiodifusão Embalo Ltda. para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora ·em freqüência modulada na cidade 
de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro''. 

Brasília, 21 de fevereiro de 1990. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE.MOTIVÓS N' 52190, DE 5 DE FEVE
REIRO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA-
DO DAS COMUNICAÇÕES , , .... 

ExcelentíssiMo Senhor Presidente da.Rcpública, 
De conformídade com as atribuições legais e regulamen

tares cometidas a este ministériO, determinei a publicação 
do Edital n<.> 84/89, com vistas à implantação de uma estação 

de radiodifusão sonora em freqUência modulada na cidade 
de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro. 

__ 2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguin-
tes entidades: _ _ . . _ "-· __ ___ _ _ . __ _ 

Empreendimentos de Radiodifusão Embalo Ltda.; 
Raâio Nova Itaocara FM Stereo Ltda.-ME; 
Rádio Difusora Aldeia da Pedra Ltda.; 
Rádio Difusora Coroados Ltda.; 
Rádio Norte Fluminense Stereo FM Ltda.-ME; e 
Rádio Difusora Aldeia da Pedra Ltda. 
3. Esclareço que duas das concorrentes têm a mesma 

·denominação social Rádio I)ifusora Aldeia de Pedra Ltda., 
e_n:!_bora sejam entídaçles distintas e poSsuindo o quadro social 
difetente. 

4. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe
tentes deste minisrério, as· conclusões foram no sentido de 

-que, sob os aspectOs técnico e jurídico, as entidades propo
nentes satisfizeram às exigêTICiâ.s do edítal e aos reqUisitOs 
da legislação específica de radiodifusão, exceto a Rádio Norte 
Fluminense Stereo FM Ltda.-ME, por não ter apresentado 
nenhum dos documentos exigidos pelas condições do_ edital. 

. 5~ -- Assim, __ das entidades que se apresentaram, só foram 
consideradas formalmente habilitadas as empresas Empreen
dimentos de Radiodifusão Embalo Ltda., Rádio Nova !tao
cara FM Stereo Ltda.-ME, Rádio Difusora Aldeia da Pedra 
Ltda., Rádio Difusora Coroados Ltda., e Rádio Difusora Al
deia da Pedra Ltda. 

6. Nessas condições, à vista das entidades que se habili
taram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consid~ração 
de Vossa Excelência, encarecendo se digne de eriviar_ao Con
gresso Nacíonafa anexa portaria de permiss-ão. O ato de ou
torga somente virá á J)iOduzir" seus efeitos legais apOS -delibe
ração do Congresso Nacional, na forma do § 3~ do art. 223 
da Constituição. 

- Renovo a Vossa EXcelência meus protestos dO ffi3is pio-
fundo respeito.- Antônio Carlos Magalhães. 

PORTARIA N' 28, DE 1• DE FEVEREJRO DE 1990 
O Ministro de Estado das Comunicações, usando das 

atribuições que lhe conferem o art. 1? do Decreto n~ 70.568, 
de 18 de maio de 1972, e o ·art. 32 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, com_ a redação dada pelo Decreto 
n9 88.067, de 26 de janeiro de_ 1983, e tendo em viSta -o que 
consta do Processo MC n' 29000.0059lí318"9 (Edital n' 84189), 
resolve: 

I- Outorgar permissão a Empreendimentos de Radiq
difusâo Embalo Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de r~diQdifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Itaocara, Estado 
do Rio de Janeiro. 

II- A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regula
mentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua pro
posta. 

III -Esta permissão somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma _do art. 
223, § 3•, da Constituição. . . . 

IV- Esta portaria entra em· vigor na data de sua publica
ção. -Antônio Carlos Magalhães. 

(À Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 74, DE 1991 

(No 370/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade 
J andá ia Ltda. para explorar serVIçO de radiodifusão" sono-; 
ra na cidade de Jandáia do Sul, Estado do Paraná.-

0 Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se -refere a Portaria 

n• 85, de 17 de julho de 1989, do Ministro de Estado das 
Comunicações; que outorga- permissão à _Rádio Cidade Jan
dáia Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusivídade, serviço de radiodifusão sonora _em rreq-üên
cia modulada na cidade de Jandáia do Sul, Estado dol'aLan_ã. 

Art. 2ÇI -- Este decreto legislativo entra em vigoi na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 366, DE 1989 

Submete à consideração do Congresso Nacional o ato 
que outorga permissão à Rádio Cidade Jandáia Ltda., 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Jandáia do Sul, Estadõ 
do Paraná''. 

(Às ComissõeS de -Ciénci~f e Tecnologia, COmuni
cação e Informáticit; é de Constituição- e Justiça e Reda
ção). 

Excelentíssimos Senhores Mentbros c;l_Q Congresso N aciQ
nal: 

Nos termas--do artigO 49, in-CisO XII, combinado_com 
§ 1' do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à apreciaçãO do CongressO Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das COmUnicações, o ato coristante da Portaria h9 85, de 17 
de julho de 1989, publicado no Diário Oficial da. União do 
dia 19 de julho de 1989, que "outorga permissão à Rádio 
Cidade Jandáia Ltda., para explorar, pelo prazo de lQ_(dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Jandáia do 
Sul, Estado do Paraná". 

Brasília, 1 de agosto de 1989. -JOSÉ SARNEY _ 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EM. N', 79/89 -_ Çl~j, DE 
ol9 DE JULHO DB> 1989, DO SENHOR M_INISTRO DE 
ESTADO DAS COMuNICAÇÕES._ 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, _ 
De conformidade com as atribuições legais e regulame)l

tares cometidas a este Ministério, determinei a publicação 
do Edital n• 301/88, com vista_s à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüênCia modulada, na _cidade 
de Jandáia do Sul, Estado do Paraná. _ 

2. No prazo estabelecido pela lei, ocorreram as seguin-
tes entidades: 

Rádio FM DipefiL.li:la., 
Rádio Televisão Vanguarda Ltda., 
Rádio Cidade J andáia Ltda., e 
Pires Milani Radiodifusão Ltda. .." 
3. Submetido o assunto ao e:x:ame dos órg~o~ Compe

tentes deste Ministério, ·as conclusões foram no sentido de 
que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades propo
nentes satisfizerãm àS exigências do edital e aos- requisitos 
da legislação específica de radiodifusão. -

4. Nessas condiç_ões, à vista das entidades que se habili
taram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, 
_tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração 
de Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Con
gressO Nacional a anexa portaria de permissão. O ato.de ou
torga somente virá a produzir seus efeitos legais após delibe
ração do Congresso Nacional, na forma do parágrafo terceiro 
do artigo 223 da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais pro
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães. 

LEGISLAÇAO ÓTADÁ 
PORTARIAN•85, DE 17 DE JULHO DE 1989 

O Ministro- de Estado das Comunicações, usando das 
-atribuições que lhe conferem o artigo 19 do Decreto n9 70.5.68, 
de 18 de maio de 1972, e o artigo 32 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n' 88.057, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que 
consta - do Processo MC n• 29000.007250/88, (Edital n' 
301188), resolve: _ 

I- Outorgar permissão à Rádio Cidade Jandáia Ltda., 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Jandáia do Sul, Estado do Paraná. 
___ Ir- A permissão ora oUtorgada reger-se-á pelo Código 

~rasilejro de Tel~çoqmnicaç_ões, leis subseqüentes, reg!l~-
mentos e obrigaçõ~s _assumidas pel~ outorgada em su_a pro
posta. 

III - Esta permissão somente próduzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo 
223, parágrafo terceiro, da Constituiç-ão. 

IV- Esta Portciiüi entra eri:t vigor na data de sua publica
ç~?:- Antônio Cal-los Magalhães 

(A Comisslio. de Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 75, DE 1991 

(N• 374-13, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Musical 
FM Ltda. para explorar sefflço d-e i-3diódifusão sonora, 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

O Congress-o -Nacional decretã-: 
Art. J9 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n~-124, de 11 de agosto de 1989, do Ministro de Estado das 
COmunicações, que _outorga permissão à Rádio Musical FM 
Ltda., para explorar;· pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifUsão sonora em freqüên
_cia modulada, na cidade de Campó Mourão, Estado do Pa-
raná. -

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 468, DE 1989 

Submete à consideração do Congresso Nacional o ato 
que outorga pei'missão à Rádio Musical FM Ltda., para 
explorar, pelo Pi-àzo de lO (dez) anos, Sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada,_ na cidade de Campo Mourão, Estado do Pa
raná. 

(As Comissões de Ciência e Tecnõlogia, Comunicãção 
e Informática; e de Constituição e Justiça e Redaçãp). 
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ExcelentíssfnioS Serilló!es Membros do Congresso Nacio-
nal: -

Nos termos do artigo 49, inciso XII; cõmbinado com 
§ lo do artigo 223, da Constituição Fedúal, tenho a honra 
de submeter à apreciação do Çongresso NacionaJ;- acOmpa
nhado de Exposição de MOtivos do Senhor Ministro-de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria n? 124-, de 
11 de agosto de 1989, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 14 de agosto de 1989, que "outorga permissão à Rádio 
Musical FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüênda modulada, na cidade de Campo Mou
rão, Estado do Paraná". 

Brasília, 30 de agosto de 1989. -José Sarney 
EM. N• 105/89-GM 

15-8-89 
Excelentíssirilo -senhor Presidente d?- República, 
De conformidade com as 3tribuições legais e regulamen

tares cometidas a este ministério, deteii:ninei a _publicação 
do Edital n(> 305/88, com vistas à implant3Ção de Uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguin-tes 
entidades: - · 

RádioTelevisão Vanguarda Ltda., 
Rádio DifusOiã-COfinéia de Campo Mourão Ltda., 
Rádio Humaitá Ltda., 
Rádio Cem FM Ltda., 
Rádio Vila Rica FM Ltda., 
Magalhães Barros Radiodifusão Ltda,, e 
Rádio Musical FM Ltda. 
3. Submetido o assunto ao exame :dO? órgã()s compe

tentes deste ministério, as conclusões foram nO sentidO de 
que, sob os aspectos técnico e jurí~_i_co, as entidades propo
nentes satisfizera-m às exigências do edital e aos requisitos 
da legislação específica de radiodifusão. 

4. Nessas condições, à vista das entidades que se habili
taram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de encaminhar o assunto â elevada consideração 
de Vossa ExcelênCia, encareCendo se- digne -de enviai a-6 Con
gresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de ou
torga somente- virá a prOduzir seus efeitos legais após delibe
ração do Congresso_ Nacional na forma do parágrafo terceiro 
do artigo 223 da Constituição. ~ 

Renovo a Vossa Excelência meus prOtestos do mais pro
fundo respeito. - Antonio Carlos Magalhães. 

Publicado no DO- de 14-8-1989 
PORTARIA 124, DE 11 DE AGOSTO DE 1989 

O Ministro de Estad~ das Comunicações, usando das 
atribuições que lhe conferem o artigo 1 ~do D_ecreto n'-' 70.568, 
de 18 de maio de 1972, e o artigo 32 do Regulamento dos· 
Serviços de Radiodifusão, com ã -redaç3o dada pelo Decreto 
n• 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e teridõ em vista o que 
consta do Processo MC n' 29000.007417/88, (Edital n• 305/88), 
resolve: 

I -outorgar permissão à Rádio Musical FM Ltda., para 
explorar, pelo prazo-de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

II -A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regula-

rilentos e obrigações assumidas pela outorga-da em sua pro-
posta. ___ . _ . . 

III - Esta permissão somente produzirá efertos legars 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo 
223, parágrafo terceiro, da Constit~ição. . 

IV- Esta Portaria entra em vtgor na ~a!~_5fe sua pubbca~ 
ção. - Antônio Carlos Magalhães 

(A Comissão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 76, DE 1991 

(N' 378-B, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção contra o táfico Ilícito 
de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicos, apro~ 
vada em Vieana, em 20 de dezembro de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção contra o 

Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotró
picas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro de 1988. 

Parágrafo único. Ficam sujeitOs _à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
da Referida Convenção, bem como quaisquer aj~stes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da ConstituiÇão 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 2!> Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 15, DE 1990 

Excelentíssimos S~nhores M~rttb_ros do Congresso Na
cional 

Em conformidade com o disposto no art. 49, inciso I 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada 
_consideração de Vossas Excelências,_ acompanhado de expo
sição de motivos do Senhor Ministro de EStado das Relações 
Exteriores, o texto da Convenção- COntra õ tráfico ilfcíto de 
entorpecentes e substâncias Psicotrópicas, aprovada em Vie
na, em 20 de dezembro de 1988. 

Brasilia, 8 de- janeiro de 1990. --=...-José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DEA!tiNU/DAi/457/SAPS
ONU - LOO DE 18 DE DEZEMBRO DE 1989; DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÓES 
EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Sarney 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, reali
zou-se em Viena, _de 25 de novembr.o a 20 de dezembro de 
-i988, a Conferência de Plenipotenciários das Naç6es Unidas 
para a adoção de uma Convenção contra o Tráfico Ilícito 
de Entorpecentes e Substâncias Ps!cotrópicas. 

2. O Brasil é parte da Convenção Única sobre EDtorpe
centes, de 1961, e da Convenção sobre Substâncias Psicotró
picas, de 1971, ambas aprovadas no âmbito das Nações Uni
das. As delegações presentes à Conferência de Viena foram 
chefiadas, por representantes investidos de plenos po~eres, 
capacitados a assinar o texto final da Convenção em nome 
de seus países. 
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3. O Brasil participou de todo o processo de elaboração 
do projeto da Convenção das Nações Unidas contra_ o tráfiCo 
ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. A' versâu 
final do documento, assinada até hoje por 53 países, entre 
os quais o Brasil, e retificada até agora apenas por Baharnas, 
foi aprovada pela Conferência de Plenipotenciários de Viena. 
A Convenção define os crirries relacionados ao táfico ilícito 
de drogas e cria base legal ampla da cooperação internacional 
para coibi-los. Seus dispositivos contemplam entre outros te
mas bloqueio e confisco de bens de qualquer natureza, oriun
dos de comércio ilegal de entorpecentes extradição, assistência 
jurídica entre países, controle de precursores; ajuda interna
cional nos "Estados de Trânsito"; repressão ao tráfico ilícito 
por mar; erradicaçãO-do cultivo-de plantas utilizados na fabri
cação de entorpecentes. 

4. O texto filial da Convenção contra o Tráfico Ilícito 
de Entorpecentes e Substâncias PsicotrópiCas foi encaminhado 
para parecer dos Ministérios da Marinha, Aeronáutica, Trans
portes, e Comunicações, que manifestaram não haver naquele 
texto qualquer obstáculo para sua ratificação. O Ministério 
da Justiça deu seu parecer favoráVel por intermédio do Conse
lho Federal de Entorpecentes. (Confem). 

5. _Ao assinar a Convenção o Chefe da Delegação brasi
leira e então Ministro de Estado da Justiça Paulo Brossard 
de Souza Pinto, declarou que o Govetno _brasileiro entende 
que o § 11 do art. 17 não impede a um estado ribeirinho 
exigir autorização antecipãda para desenvolver qualquer ação 
promoviCJ.a por outro ou outros estados sob o disposto acor
dado nesse artigo. 

6. Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vos-_ 
sa Excelência o anexo texto da Convenção Contra ·TráficO 
llicito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, bem co
mo minuta de mensagem ao Congresso, com vistas à ratifi
cação desse importante instrumento para a cooperação inter
nacinal no combate às drogas. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respei
to. - Roberto Abreu Sodré 

NAÇOES UNIDAS CONSELHO 
ECONÓMICO E SOCIAL 

CONFERêNCIA DAS NAÇÓES UNI.D.A.S PARA A 
ASSOCIAÇÃO D"E CONVENÇÃO. CONTRA 

O TRÂFICQ ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE 
SUBSTÂNCIAS CONTRA O TRÁFICO 
ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE 

SUBSTÂNCIAS PSJCOTRÓPÍÇAS 

Viena, (Áustria), 25 de novembro a 20 de dezembro de 1988 
CONVENÇÃO DAS NAÇÓES UNIDAS CONTRA O 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E 
DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS. 

As partes nesta Convenção, profundamente preocupadas 
com a magnitude e a crescente tendência da produção, da 
demanda e do tráfico ilícito de entorpecentes e de substância 
psicotrópicas que representam:--u.-ma grave ameaça a saúde 
e ao bem-estar dos seres humanos e.que têm efeitos_ nefastos 
sobre as bases económica$, culturais e políticas da so~iedade. 

Profundamente preocupadas também com a sustentada e 
crescente expansão do_ tráfico ilícito de entorpecentes e de 
substâncias psicotrópicas nos diversos grUpos Sociais e, em 

particular. pela exploração de crianças em muitas partes do 
mundo, tanto na qualidde de consumidores como na condição 
de instrumentos utilizados na produção, na distribuição e no 
cOmércio ilícitos de entorpecentes e de substâncias psicotró
picas, o que constitui um peifgo de gravidade incalculáveL 

Reconhecendo_os vínculos que existem entre o tráfico ilícito 
e oütras atiVidades criminosas organizadas, a ele relacionadas, 
que minam as economias lícita e ãmeaçam a estabilidade, 
a segurança e a soberania dos estados, 

Reconhecendo também que o tráfico ilícito é umâ atividade 
Cfíminosã-lfiternadónal, cuja supressão exige àtenÇão" urgente 
e a mais alta prioridade. 

Conscientes de que o tráfico ilícito gera consideiáveis rendi
mentos financeiros e grandes Iortunas qUe permitam às organi
zações criminosas transnaciOiülis invadir, contaminar e cor
romper as estruturas da administraÇão pública, as atividades 

_comerciais e financeiras lícitas e a sociedade em todos os 
seus níveis. 
___ D_ecididas a privar as pessoas dedicadas ao tráficO ilícito, 
do produto de suas atividades criminosas e eliminar, assim, 
o principal incentivo, a essa atividade. 

Interessadas em eliminar as causas profundas do problema 
do uso indevido de entorpecentes e de substâncias psicotró
picas, compreendendo a demanda ilícita de tais drogas e subs
tâncias e os enormes ganhos derivados do tráfico ilícito. 

Considerando que são necessárias medidas para o controle 
de determinadas substâncias, taís como preCUrsores, produtos 
qufrnicos e solventes que são utilizados na fabricação de entor
pecentes a substâncias psicotrópícas e- que·, pela facilidade 
c.s>_m _gu_e são _obti!=Ias, têm provocado um aumento da fabri
cação clandestina dessas drogas e subsúUicias. · -

Decididas a melhorar a coope-r:ação internacional para a 
supressão do tráfico il(Cito pelo m::ir. ' --

Reconhecendo que a erradicação do tráfico", ilfcífo é respon
sabilidade coletiva de todos os .estados e que, para esse fim, 
é necessária uma ação coordenada no nível da cooperação 
internacionaL 

Reconhecendo a competência das Nações Unidas em maté
ria de fiscalização de entorpecentes e de substâncias pslcofró
picas e desejando que os organismos internacionais interes
SadoS nessa fiscalização atuem dentro do quadro das Nações 

-Uriidas. · 
Reafirmando os priil.Cípios que regem o-s tratados vigentes 

sobre a fiscalização de entorpecentes e de substâncias psicótió
picas e o sistema de fiscalização estabelecido por esses trata
dos. 

Reconhecendo a necessidade de fortalecer e complementar 
as medidas previstas na Convenção Única de 1961 sobre Entor
pecentes emendada pelo Protocolo de 1972 de Modificação 
da Convenção Única Sobre Entorpecentes, de 1961,e ~a Con
venção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, a fim de en
frenüu a magnitude e a expansão do tráfico ilícito e- Suas . 
graves conseqüências. - ---- -- - - · 

Reconhecendo também a importância de fortalecer o inten
sificar os meios jurldicos efetivos para a cooperação interna
cional em matéria penal para suprimir as atiV:idades criminosas 
internacionais do tráfico ilícito. 

Interessadas em concluir uma convenção internãcioD3.1, que 
sefa um instrumento completo, eficaz e operativo, especifi
camente dirigido contra o tráfico ilícito, levando em conta 
os diversos,_ aspectos do problema como um todo, particu
larmente que não estão previstos nos tratados vigentes, no 

-·âmbito dos entorpecentes e das substâncias psicolrópicas. 
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Convêm o que segue: 

ARTIGO! 

Definições 

Salvo indicação expressa em contrário, ou onde o contexto 
exigir outra interpretação, as seguintes definições se aplicarão 
em todo o texto desta Convensões: . . .. 

a) Por ''apreensão preventiv·a" ou "apreensão se ·entende 
a proibição temporária de transferir, converter, alienar ou 
mover bens, ou manter bens em custódia ou sob controle 
temporário, por ordem expedida por um tnOunal ou por auto-
ridade competante; · · . 

b) Por "arbusto de coca." se entende à. planta de qualquer 
espécie do gênero Erythroxylon; . 

c) Por "bens".se entendem os ativos~de qualquer tipo, cor
póreos ou"incótpóteos, móveis ou imóveis; tangíVeis ou intan
gíveis, e os docum~ntos ou instrumentos legais que confinnam 
a propriedade ou outro_ direito sobre ps a~iY?~ _em questão; 

d) Por "ComissãO" _s~ __ entçnde a Com1ssão de Entorpe
centes do Conselho Econôinko ·e Social Qas Nações Unidas; 

e) Por .. confisco'; se entende a privação, em-Caráter defi
nitivo, de algum bem, por decisão de um tribunal ou de outra 
autoridade competente; 

f) Por "conselho" se entende o Conselho Económico e 
Social das Nações Unidas; 

g) Por "Convenção de 1961" se .eil,t~ride. a Convenção 
Única de 1961 sobre Entorpecentes; 

h) Por "Convenção de 1961 em sua forma emendada" 
se entende a Convenção Única de 1961 sq]?re Entorpece1_1_~es, 
emendada pelo Protocolo de 1972 que modifica a Convenção 
Única de 1961 sobre Entorpecentes; 

i) Por "Convenção de 1971" se entende a Convenção 
sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971; 

j) Por "entorpecente" se entende qualquer substância 
natural ou sintética, que figura na Lista I ou na Lista II da 
Convenção ÚniCa. de 1961 sobre Entóipecentesem.endada 
pelo Protocolo_d.e J,972 que modifica ~.ConvenÇão-única de 
1961 sobre Entorpecentes; - . -: 

I) Por "entrega vigiada" se entende a técnica dt? d~iJt.!lf 
que remessas ilícitas ou s:uspeitas de entorpecentes, substân
cias psicotrópicas, substâncias que figuram no Quadro I e 
no Quadro II anexos nesta Convençã(), _ou substâncias que 
tenham substituído as anteriormente mencionadas, saiam do 
território de um ou. mais paíse"s, que õ atravessem oU'qU.e 
nele ingressem, com o conhecimento e sob a supervisão de 
suas autoridades co.mpetentes, com o .firo de identificar as 
pessoas envolv_idas em praticar delitos eypecificados ·no pará
grafo 1 do art. 2~desta Converi..ção;· " - . , ...... 

m) Por "Estado de trân,sito" se: enteiide o Estado, através 
de cujo território --passam de maneira ilícita enforpecehtes, 
substâncias psicotrópicas e substância,s qllé"figut"ahi.·no Quadro 
I e no Quadro II, e que não seja nem o ponto de procedência 
nem o ponto de destino final dessas substâncias; 

n) Por .. Junta" se entende a Junta Internacional de :Sisca
liiação de Entorpecentes, estabelecida pela Convenção Unica 
de 1961 sobre Entorpecentes, emendada pelo Protocolo d~ 
1972 que modifica a Convenção Única de 1961 sobre Entorpe
centes; 

o) Por "seniente de ópio" se entende a planta da especíe 
papayer somniferum L; ·: ·-

p) Por planta de cannabisse entend~ toda planta do gêne-" 
ro cannabis; 

q) Por "produto" se entendem os bens obtidos ou deriva
dos, direta ou indiretamente, da prática de delito estabelecidos 
de acordo com .o_§ 1P Qo_art. 3P; 

r) Por "Quadro I e Quadro Ir' se entende a lista de 
substâncias que, com essa numeração, se anexa a esta Conven
ção, emendada.oportunamente em conformidade com o art. 
12; 

s) Por "Secretário-Geral" se entende o Secretário-Geral 
das Nações Unidas; -

t) Por "substâncias psicotrópicas" se entende qualquer 
substância, natural ou sintética, ou qualquer material natural, 
que figure nas liStas I, II, III, IV da Convenção sobre Substân

- cias Psicotrópicas de 1971; 
u) Por "tráfico ilícito" se entendem os delitos estabele

cidos de acordo conl. os parágrafos 1 e 2 do art. 3 c;le_sta Con
venção. 

ARTIG02 -
Alcance da Presente ConVenção 

1) O propósito desta Convenção .é promover a coope
ração entre as Partes a _fim de que se possa fazer fren~e, 
com maior eficiência, aos· diversos aspectos do tráfico ilícito 
de entorpecentes e de substâncias psicotrópicaS que tenham 
dimensão internacional. No cumprimento das obrigações que 
tenham sido contra_fd~s em virtude desta Convenção, as Partes 
adotarão as nledidas necéssáriaS, _CoinpreendidaS as de ordem 
legislativa e administrativa, de acor.d

7
o.com a.s disposições fun

cl.a.ffientáiS de seus· respectívos ordenamentos jurídicos in,ter
nos. 

2) As partes cumprirão suas obrigações oriundas desta 
Convenção de maneira a se coadunar çom os princípios da 
igualdade soberana e da integridade. territorial.dos Estadqs 
e da não-ingerência em assuntos _internos de outros Estados, 

3) Uma Parte não terá, no té"rr1t6rio de outra Parte, nem 
jurisdição nem funções que tenham sido reservadas exch.JsivÇ~:
mente às autoridades des$a outra Parte, por seu direito iii
terno. 

ARTIG03 
Delitos e Sanções 

1) Cada uma das Partes a dotará as medidas necessárias 
para caracterizar como· de Ii tas penais em seu direito interno, 
quando cometidos internacionalmente: 

a) i) a produção, a fabricação, a extração, a preparação, 
a_ oferta, a oferta para venda, a distribuição, a venda, a entrega 
em quaisquer condições, a corretagem, o envio, o envio em 
trânsito, o transporte, a importação· ou a exportação de qual
quer entorpecente ou substância psicotrópica, contra o dispos
to na ConVenção de 1961, em-sua forma emendada, ou na 
Convenção de 1971; 

ii) o cultivo de sementes .de ópio, dO 3.rbiJSt<Y da coca 
ou da planta de cannD:bis, com o objetivo de produzir entorpe
centes, contra o disposto na Convenção de 1961 eril Siüdorma 
emendada; 

iii) a posse ou aquisição de qualquer entorpecente ou 
substância psicotrópica com o objetivo de realizar q_ualquer 
uma das atividades enumeradas no item i acima; 

iv) a fabricação, o transporte ou a distribuição de equipa
mento, material ou das s.ubstâncias enumeradas no Quadr.o 
I e no Quadro II, sabendo que serão utilizados para o cultivo, 
a produção ou a fabricação ilícita de entorpecentes ou substân
cias psicotrópicas; 

v) a organização, a gestão ou o financiamento de um 
_dos delitos enumerados nos itens i), ii), iii) ou-iV); · · 
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b) i) a conversão ou a transferência de ben_s, com conheci
. mento de que tais bens são procedentes de alguns ou alguns 
dos delitos estabelecidos no inciso a) deste parágrafo, ou da 
prática do delito ou delitos em qUestão, com o objetivo de 
ocultar ou encobrir a origem ilícita dos bens, ou de_ ajudar 
a qualquer. pessoa que participe na prática do delito ou delitos 
em questão, para fugir das conseqüências jurídicas de seus 
atos; 

ii} a ocultação ou o encobrimento da natureza, origem, 
localização, destino, movimentação _ou propriedade verdadei
ra dos bens, sabendo que procedem de algum ou alguns dos 
delitos mencionados no incíso a deste parágrafo ou da partici
pação no delito ou delitos em questão; 

c) de acordo com seus princípios constftuciônais e com 
os conceitos fundamentais de seu ordenamento jurídico; 

i) a aquisição, posse ou utilização de bens, tendo conheci
mento, no momento em que os recebe, de que tais bens proce
dem de algum ou alguns delitos mencionados no inciso a) 
deste parágrafo ou de ato de participação no delito ou delitos 
em questão; 

ii) ·a posse de equipamentos ou materiais ou substâncias, 
enumeradas no Quadro J e no Quadro II, tendo conhecimento 
prévio de que são utilizados, ou serão utilizados, no cultivo, 
produção ou fabricação ilícitos de entorpecentes ou de subs
tâncias psicotrópicas; 

iii) instigar ou induzir publicamente putrem, por qual
quer meio, a cometer alguns dos delitos mencionados neste 
artigo ou a utilizar ilicitamente entorpecentes ou substâncias_ 
psicotrópicas; 

iv) a participação em qualquer dos delitos mencionados 
neste artigo, a associação e a· confabulação para cometê-los, 
a tentativa de cometê-los e a assistência, a incitação, ·a facili
tação ou o ã.ssessoramento para-a prática do delito. 

2. Reservados os princípiOs constitUcionaiS e os concei
tos furidamentais do seu ordenamento jurídico, cada parte 
adotará as medidas necessárias para caracterizar comó delito 
penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar 
a posse, a aquisição ou o _cultivo intencionais de entorpecentes 
ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoar, contra 
o disposto na Convenção de 1961, na Convenção __ de 1961, 
em sua forma emendada, ou na Convenção de 1971. 

3. O conhecimento, a intenÇã"o -ou o piOpõsíto--como 
elementos necessários de qualquer delito estabelecidos no pa
rágrafo 1 deste artigo poderão ser inferidos das circunstâncias 
objetivas de cada caso. 

4. a) Cada uma das Partes disporá que, pela prátiCa dos 
delitos estabelecidos no parágrafo se deste artigo, apliquem 
sanções proporcionais à gravidade dos delitos, tais como a 
pena de prisão, ou outras formas de privação de liberdade, 
sanções pecuniárias e o confisco. --

b) As Partes poderão dispor, nos casos_ de delitos estabe
lecidos no parágrafo 1 deste artigo, que, como complemento 
da condenação ou da sanção penal, o delinqüerlte seja subme
tido a tratamento, educaçãO, acompanhamento posterior, rea-
bilitação ou reintegração social. -

c) Não obstante o disposto nos incisos anteriores, nos 
casos apropriados de infrações de caráter menor, as Partes 
poderão substitUir a condenação ou a sanção penal pela aplica
ção de outras medidas tais como educação, reabilitação ou 
reintegração social, bem como, quando o delinqüente é toxicó
mano, de tratamento e de acompanhamento posterior. 

d) As Partes poderão, seja a título substitutivo da conde
nação ou de sanção penal por um delito estabelecido no pará-

grafo 2 deste artigo, seja como complemento dessa conde
nação ou dessa sanção penal, propor medidas de tratamento, 
educação, acompanhamento posterior, reabilitação ou reinte
gração social do delinqüente. 

5. As Partes assegurarão que seus tribunais, ou outras 
autoridades jurisdicionais cOmpetentes possam levar em consi
deração circunstâncias efetivas que-tomem especialmente gra
ve a prática dos delitos estabelecidos no parágrafo 1 deste 
artigo, tais como:- -

a) o envolvimento, no delito, de grupo criminoso organi· 
zado do qual o delinqüente faça parte; 

b) o envolvimento do delinqüente em outras atividades 
de organizações criminOsas internacionâis; - ~~ - · · ~ · 

c) o eilvolviol6nto-do delinqüente em outras ativídades 
ilegais facilitadas pela prática do delito; 

d) o uso de violência ou de armas pelo delinqüente; 
e) o fato de o delinqüente ocupar cargo público com 

o qual o delito tenha conexão; 
f) vitimar ou Usar menores; 

· g) o fato de o delito ser cometido em instituição penal, 
educacional ou assistencial, ou em sua vizinhança imediata 
ou em outros locais aos quais crianças ou estudantes se dirijam 
para fins educacionais, esportivos ou sociais; - - -- -

h) condenação prévia, particti13.rinente se for ofensas si
milares, seja no exteriOr seja no país, com a pena máXima 
permitida pelas leis internas da Parte. 

6. As Partes se·esforçarão para assegurar que qualquer 
poder legal discricionário, com base em seu direito interno, 
no que se refere ao julgamento de pessoas pelos delitos men
cionados neste artigo, seja exercido para dotar de eficiência 
máxima as medidas de detecção e repressão desses delitos, 
levando devidamente em conta a necessidade de se exercer 
un:f-efeito dissuasivo à prática desses delitos. 

7. As Partes valerão para que seus tribunais ou demais 
autoridades competentes levem em conta a gravidade dos deli
tos estabelecidos no -parágrafo 1 deste artigo·, e as circuns
tânciaS especificadas no parágrafo 5 deste artigo, ao considerar 
a possibilidade de conceder liberdade antecipada ou liberdade 
condicional a pessoas que tenham sido condenadas por alguns 
desses delitos. 

8. Cada Parte estabelecerá, ·quando for procedente em 
seu direito intemo;nm pi-azo de prescrição proloflgado dentro 
do qual se possa iniciar o julgamento-de quaisquer dos delitos 
estabelecidos no parágrafo I deste artigo. Tal prazo será maior 
quando a suposto delinqüente, houver aludido a administra
ção da justiça. 

9. Cada Parte _a_dotará medidas adequadas, conforme 
o previstO em seu "pfóprio ordenalnento jurídico, para- que 
a pessoa que tenha sido acuada ou declara9a culpada de a~gum 
dos delitos estabeleCidoS no parágrafo I- deste artigo, e que 
se encontre no território da Parte em questão, compareça 
ao processo penal corr~spondente. 

19. Para os fins de cooperação entre as Partes, prevista 
nesta Convenção, em particular da cooperação prevista nos 
arts. 5, 6, 7 e 9, os delitos estabelecidos no presente artigo 
não serão considerados como delitos fiscais ou- delitos políti
cos, nem como delitos politicamente motivados, sem prejuízo 
das limitações constituciónais e dos princípios fundamentais 
do direito interno das Partes. 

lL Nenhum dispositivo do presente artigo afetará o 
princípiO de que a caracterização dos delitos a que se refere 
ou as exceções alegáveis com relação a estes fica reservada 
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ao direito iriterno das Partes e que esses delitos deverão ser 
julgados e punidos de c-onformidade com esse direito-. -

1. Cada Parte: 

ARTIG04 

Jurisdição 

a) adotará as medidas que forem necessárias para decla~ 
rar-se competente no que se refere aos delitos estabelecidos 
no parágrafo 1 do art. 3: _ 

i) quando o delito é cometido em seu território; . 
ii) quarido o delito é cometido a bordo de navio que 

traz seu pavilhão ou de aeronaVe matriculada de acordo com 
sua legislação quando o delito foi cometido; 

b) poderá adotar as medidas que sejam necessárias para 
se declarar foro competente quanto aos del~tos estabelecidos 
no parágrafo 1 do art. 3: . - -

i) quando o __ delito for cometido por nacional do país 
ou por pessoa que tenha residência habitual em seu território; 
quando o delito for cometido a bordo de nave sobre a qual 
a Parte tenha sido autorizada a tomar as medidas necessárias 
de acordo com o art. 17 uma vez que tal jurisd~ção funda
menta-se nos acordos ou ajustes referidos nos parágrafos 4 
e 9 daquele artigo; 

üi) quando o delito for um dos referidos ';'O subtft~Io 
iv, do inciso "c) do parágrafo 1 do art. 3 e seJa cometido 
fora de seu território com o intuito de perpetrar nele um 
dos_ delitos estabelecidos no parágrafo 1 do art. 3. 

2. Cada Parte: 
a) adotará também as medidas que _forem necessárias 

para se declarar foro competente com respeito a delitos, es~a
belecidos no parágrafo 1 do art. 3, quando o suposto dehn
qüente se encontra em seu território e á Parte em questão 
não extradita à outra, baseando~se em que: 

i) o delito tenha sido cometido em seu território ou a 
bordo de um navio que traz seu pavilhão ou de aeronave 
matriculada de acordo com suas leis, no momento em que 
o delito é cometido, ou 

ii) o delito_ teD.ha sido cometido por nacional do país 
em questão; 

b) poderá adotar, também, as medidas que ~ejam ne~es
sáifãs-para se declarar foro competente com relaçao aos dehtos 
estabelecidos no parágrafo 1 do art~ 3, quando o suposto 
delinqüente se encontre em seu territóriO e à Parte em questão 
não o extradite à outra. 

3. Esta Convenção não exclui o exercício do foro penal, 
estabelecido por uma Parte, de acordo com seu direito interno. 

ARTIGOS 

Coof"JSCo 

1. Cada Parte adotará as medidas necessárias para auto-
rizar o confisco: -

a) do produto derivado de delitos estabelecidos no pará
grafo 1 do art. 3, ou de bens cujo valor seja equivalente 
ao desse produto; ---

b) de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, dos 
materiais e instrumentos utilizados ou destinados a utilização, 
em qualquer forma, ·na prática dos d~litoS estabelecidos no 
parágrafo 1 do artigo 3. 

2. Cada Parte adotará também aS medidas necessárias 
para permitir que suas autoridades competentes identifiquem, 
detectem e decretem a apreensão preventiva ou confisco do 
produto, dos bens? dos instrumentos ou de qualquer outros 

elementos a que se refere o parágrafo 1 deste artigo, com 
o objetivo de seu aventual confisco; 

3. A fim de aplicar as medidas mencionadas neste arti
go, cada Parte facultará seus tribunais ou outras autoridades 
competentes a ordenar a apresentação ou o confisco de docu
mentos bancários? financeiros õu Comerciais: As Partes não · 
poderão negar-se a aplicar os dispositiVos do presente pará~ 
grafo, alegando sigilo bancário. 

4. a) Ao receber solicitações amparadas neste artigo, 
por outra Parte que seja foro competente para juls,ar um 
dos delitos estabelecidos no parágrafo 1 do artigo 3, a Parte 
em cujo território se encontra o produto, os bens, os instru
mentos ou qualquer outros elementos a que se refere o pará-
grafo 1 deste artigo; • 

i) apresentará solicitação, às autoridades competentes, 
com a finalidade de obter uma ordem de confisco a qual, 
caso concedida, se dará cumprimento; 

ü) apresentará, perante as autoridades competentes, pa~ 
ra que se dê cumprimento ã medida solicitada, a ordem do 
confisco expedida pela Parte requerente de acordo com o 
parágrafo 1 deste artigo? no que diz respeito ao produto? 
os bens, os instrumentos ou quaisquer outros elementos a 
que se refere o parágrafo 1, e que se encOntram -no território 
da Parte requerida. 

' b) Ao receber a solicitação amparada nesfe artigo, põ.i:' 
outra Parte que seja foro competente para julgar o delito 
estabelecido no parágrafo 1 do art. 3, a Parte requerida ado
tará medidas para a identificação, detecção e a apreensão 
preventiva ou o confisco do produto, dos bens ou dos instru
mentos ou de quaisquer outros elementos a que se refere 
o parágrafo 1 deste artigo, com o objetivó do eventual confisco 
que seja ordenado? seja pela Parte requerente, seja, quando 
houver sido formulada solicitação, com amparo no inciso· ua" 
deste parágrafo, pela Parte requerida. 

c) As decisões_ ou medidas previstas nos incisos _"a" e 
"b,. do presente parágrafo serão adotadas pela Parte reque
rente, de acordo com seu direito interno e sujeitas a suas 
disposições e de acordo com as regras dos ajustes, tratados 
ou acordos bilaterais ou multilaterais que tenham sido nego
ci~dos com a Parte requerente. 

d) Será aplicável, mutatis mutandis, o disposto nos §§ 6 
19 do art. 7. Além da informação mencionada no § 10 do 
art. 7, as solicitações formuladas, de acordo com este artigo, . 
conterão o seguinte: - --- " "~ __ · _ 

i) no caso de solicitação correspondente ao subitem i) do 
inciso a) deste parágrafo, uma descrição dos bens a serem 
confiscados e uma exposição de motivos, em que se funda
mente a Parte requerente,_que seja suficiente para que a Parte 
requerida possa tramitar a ordem, de acordo com seu dir_e_ito 
interno; 

ü) no caso de solicitação, correspondente ao sub-ítem ii) 
do inciso a), uma cópia legalmente admissível de uma. ordem 
de confisco, expedida pela Parte requerente, que Sl!Va de 
fundamento a solicitação, uma exposição de motivos e infor:. 
mação sobre o alcance da solicitação de execução do mandato; 

üi) no caso de solicitação correspOndente ao inciso b), uma 
exposição de motivos na qual a Parte requerente se funda~ 
menta e uma descrição das medidas solicitadas. 

e) Cada Parte pfoporcióiiará. ·ao Secretário-Geral, o texto 
de quaisquer leis ou regulamentos que teitham dado origem 
à aplicação do disposto neste parágrafo, assim como o texto 
de qualquer alteração posterior que se efetue nas leis e regula
mentos em questão. 
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t) Se uma das Partes optar por atrelar as medidas mencio
nadas nos incisos a) e b) deste parágrafo à exiStênCia de _um 
tratado pertinente, a Parte em questãQ considerará esta-_ Con
venção como a base_ con,veiJcional necessária·_e_suficiente.. _ -

g) As Partes procurarão_ negoci_ar tratados, acordos ou en
tendimentos bilaterais ou multilaterais para reforçar a eficiên
cia da cooperação internacional prevista, neste artigo. 

S.a) A Parte que tenha, confiscado o·produto oU os-bens 
de vendas com os §§ 1 ou 4 deste artigo poderá dispor do 
mesmo, de acordo com seu direito interno e· seus prOcedi
mentos adminiStrativOS. 

b) Atendendo à solicitação de outra Parte, de acordo com 
o previsto no presente artigo, a Parte poderá prestar particular 
atenção a possibilidade de negociar acordos sobre a: 

i) contribuição com a totalidade, ou com unia parte conside
rável do valor do produto e dos bens em questão, ou- dos 
fundos derivados da venda dos produtos -ou bens em questão, 
para organismos intergovemamentais especializados na luta 
contra o tráfico ilícito e o· uso indevido de entorpecentes e 
de substâncias psicotrópicas; ---

ü) dividir com outras Partes, conforme critériO pi-eestabe
lecido e definido para cada caso, o produto ou bens em ques
tão,· ou os fundos derivados da venda do produto- ou bens 
em questão, de acordo com as determinações do direito üiter
no, seus procedimentos administr8.tívos .. oo- os acordos bilate-
rais ou multilate:r:.ais acertados para esse fim. -

6.a) Quando o-produto houver sido transformado ou con' 
vertido em outros bens; estes poderão ser objeto·das medidas, 
mencionadas no presente artigd·; aplicáveis ao produto. 

b) Quando o produto houver sido misturado com bens ad
quiridos de fontes lícitas, sein prejuízo de qualquer outra medi
da de ·apreensão ou confisco preVentivo aplicável, esses bens 
poderão ser confiscados até o valor estimativo do produto 
misturado. · · 

c) Tais· medidas se aplicarão também a renda ou a outros 
benefícios derivados: ~ 

i) do produto; 
ü) dos bens, nos quais o produto tenha sido transformado 

ou convertido; ou 
üi) dos bens com os quais o pfoduto tenha sido misturado, 

no mesmo modo e n,:~ mesma medida (em) que o produto 
(o foi). 

7~ · Cada Parte considerará a· possibilidade de inverter o 
ónus da prova com ... espeito a origem lícita do suposto produto 
ou outros bens sujeitos a confisco, na medida em que isto 
seja compatível com os princípiOs de direito iilterno e com 
a natureza de seus procedimentos jurídicos e de outros proce
dimentos. 

8. _Q disposto neste. artigo rtão poderá ser -interpretãdo 
em prejuízo dos direitos de terceiros de boa fé. 

9 .. Nada do disposto neste artigo afetará o princfpio de 
que as medidas aqui previstas serão definidas e implementadas 
de acordo com o direito interno de cada uma das Partes. 

ARTIG06 
Extradição 

1. O presente artigo se aplicará aos delitos estabelecidos 
pelas Partes, de acordo .com o § 1 ~ do art. 3. 

2. - -Cada um dos delitos aos quais se aplica o p-esente 
artigo se considerará incluído entre os delitos passíveis de 
extradição em todo tratado, de extradição vigente entre as 
Partes. As Partes se comprometem a incluir tais delitos, como 

ca::sos passíveis de _extátdição, em ~odo tratado de extradição 
que celebrem entre si. 

3. Se uma Parte, que condiciona a extradição à exigência 
de tratado, receber de outra Parte, com a qual não tem ne
nhum tratado de extradição, UJ.IIpe_çlido de extradição, poderá 
considerar a presente Convenção como base jurídica para 
a extradição por delitos aos quais se aplica este artigo. As 
Partes -que requefrani uma legislação detalhada para fazer 
valer esta Convenção com base jurídica da extradição, consi
derarão a possibilidade de promulgar a legislação necessária. 

4._ As Partes, que não condicionain ·a extradição à eXistên
cia de um tratado, reconhecerão os delitos aos quais se aplica 
esfê âftlgo como CàsoS de extradição e'ntre elas. 

5. A extradiçãO ·estará sujeitã -àS d)iiUições previstas pela 
legislação da Parte requerida ou pelos tratados de extradição 
aplicáVeiS, -incluindo os motivos pelos quais a Parte requerida 
·pode denegar a extradição. 

· 6: Ao·examirtara::s sóliCitações·recéOidãs em coriformidade 
com este artigo, o Estado requerido pod.erá negar-se a dar-lhes 
cumpriiriento, quàrido existam motiVOs justifiCados que indu

-:iaíõ. a·s aUtOridades judiciárias oU- outfas autoridades compe
tentes a presumir qu-e o cumprimento facilitaria O julgamento 
ou -castigo de umà ·pessoa, por causa de sua raça, religião, 

- nacionalidade ou convicções políticas, ou que o indivíduo, 
afetado pelas solídiação, fosse preju-dicado por uma dessas 
razõeS; 

7. As Partes se esforçarão em agilizar os-procedimentos 
de extradição e em ~amplificar as necessidades de apresentação 
de prova~ no que diz respeito a qualquer Um dos delitos aos 
quais se aplica o presente artigo. 

8. ___ Sujeito ao disposto em seu direito interno e em seus 
tratados de extradição, a Parte requerida, depois de haver-se 
certificado' de que ·as circunstâncíaS ·asSiiri o- jUstific:ürt~ de 
seu caráter de urgência e, por solicitaçào ·da Parte requerente, 
poderá- proceder à detenção do indivíduo, cuja extradição 
foi Sálicitada e que ·se encontre em se_u território, ou adotar 
outras medidas adequadas para assegurar seu comparecimento 
aos trâ_mites de extradiç~o. 

9. Sem prejuízO do exercício de qualquer jurisdiçãO esta
belecida em conformidade com seu direito intert:ió, a- Parte 
em cujo-território se.en_contre um suposto deliqüente deverá: 

3.) ·se "nào o exti-á'd"itar por um delito estabelecido de acordo 
coin- O § 1 do art. 3 pelos motivos mencionados no inciso 
a) do § 2 do art. 4, poderá apresentar o caso perante suas 
autoridades competentes para julgá-lo, salvo se houver sido 
ajuSfado outra açãb~ com a Parte requeieMe; · 

b) se "não o eX:tia'ditar por um delito desse tipo para o 
qual se tenha declarado foro competente para julgar o delito 
baseado no inciso b) do § 2 do art. 4, apresentará o caso 
perante suas autoridades competentes para julgá-lo, salvo 
quando a Parte requerente solicitar outra ação para salva
guardar sua competência legítima. 

10. Se a extradiçãu solicitada com o_ propósito de fazer 
cumprir uma condenação, for denegada, porque o -indivíduo 
abjeto da solicitação é nacional da Parte: requerida, esta, 
se sua legislação assim o permitir, e de acordo com as determi~ 
nações da legislação em questão, e a pedido da Parte reque
rente, considerará a possibilidade de fazer cumprir a pena 
imposta, ou o que resta da pena ainda a cumprir, de acordo 
com a legislação da- Parte requerente. 

11. As Partes procurarão negociar acordos bilaterais -e 
multilaterais seja para cumprir a extradição seja para aumen
tar, sua eficácia. - - --
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12. As Partes poderão considerar a possibilidade de cele
brar acordos bilaterais ou multilaterais, especiais ou gerais, 
que visem à transferência de pessoas _c_ondenadas a prisão 
ou a outra forma de privação de liberdade pelos delitos come
tidos, aos quais se_ aplica este artigo, a fim de _que possam 
terminar de cumprir sua pena mn- seu- país:~ -

ARTJGCJT -- ~ 

Assistência Jurídica Recíproca 

1. As Partes se prestarão, de acordo com o disposto no 
presente artigo, a mais ampla assistência jurídica- redproca 
nas investigações, julgamentos e processos juçídicos refere_ntes 
a delitos estabelecidos no § 1 do art. 3. -

2~ A assistência flirídica, recíproca que deverá ser-Presta~ 
da, de acordo com este artigo, pode_rá _ser soliclt:ada para 
qualquer um dos seguintes fiils: 

a) receber testemunhas ou declarações -de pessoas; 
b) apresentar documentos jurídicos; 
c) efetuar buscas e apreensões; 
d) examinar objetos e locais; 
e) facilitar acesso a informaç6es e evidência; 
O entregar originaiS- ou cópias autenticadas de documen~ 

tos e expedientes relacionados ao caso, inclusive documen~ 
tação bancária, financeira, social ou comercial; 

g) identicar ou detectar o prodLito·,- os bens, os_ instru
mentos ou outros elementos comprobatórios. 

3. As Partes poderão prestar qualquer outra forma de 
assistência judicial recíproca autorizada pelo direito interno 
da Parte requerida. 

4. As Partes, se:-assim lhes for colicitado e na medida 
compatível com seu direito e prátíCa-lnterna, facilitarão ou 
encorajarão a apresentação ou a disponibilidade das pessoas, 
incluíndo a dos detentos, que consintam-em colaborar com 
as investigações oU e-m íritefVir nos procedimentos. 

5. As Partes não declinarão a assíStência jurídica recí
proca prevista- neste artigo sob alegação de -sigilo bancário. 

6. O disposto rreste artigo não afetará as obrigações 
derivadas de outros tratados bilaterais ou multilaterais, vigen~ 
tes ou futuros, que regem, total ou parcialmente, a assistência 
jurídica recíproca em assuntos penais. 

7. Os §§ 8 e 19 deste artigo se aplicarão às solicitações 
formuladas de acordo com o mesmo, sempre que não exista 
entre as partes interessadas um tratado de assistência juridica 
recíproca. Quando as Partes estejam vinculadas por um trata~ 
do desta natureza, as disposições correspondentes ao tratado 
em questão se aplicarão, salvo se as Partes convenham em 
aplicar,_em seu lugar, os parágrafos 8 e 19 do presente artigo. 

8. As Partes designarãuuma autoridade ou, quando neces.:-_ 
sário, várias autoridades, com o poder de dar cumprimento 
às solicitações de assistência juríãiCa recíproca ou transmitf-las 
às autoridades competentes para sua execução. O secretário 
geral será notificado da autoridade ou autoridades que tenham 
sido designadas para este fim. As autoridades designadas pelas 
Partes serão encarregadas de trasnmitir as solicitações de assis~ 
tência jurídica recíproca e qualquer outra comunicação perti~ 
nente; a pres.ente disposição não afetará o direito de qualquer 
uma das Partes de exigir que estas so1icitações e c9municações 
lhes sejam enviadas por via diplomática e, em circunstâncias 
urgentes, quando as Partes assim a convierem, por meio da 
Organização Internacional de Policia Criminal, cas.o·seja pos
sível. 

9. As solicitações deverão ser apresentadas por e_scrito 
em um idioma aceitável pela Parte requerida. O secretário 

geral será notificado sobre_ o idioma ou idiomas que sejam 
aceitáveis a cada Parte. Em sltuações de urgência, ou quando 
as Partes assim o convierem, poderão ser feitas solicitações 
ver_]:)ais, devendo_ ser imediatamente depois confinriadas por 
escrito. 
10. Nas solicitações de assistênCia jurídica recíproca, deve!á 
figurar o seguinte: · 
a) a ~dentidade da autoridade que efetua a solicitaÇão; 
b) o objeto e a natureza da investigação, do processo ou 
dos procedimentos a que se_refere a solicitação, o nome e 
as funções de autoridade de quem está efetLiando a investi
gação, o processo ou os procedimentos em questão; 
c) um resumo dos dados pertinentes, salvo quando se trate 
de solicitações para a apresentação de documentos_ jurídicos i 
d) urna descrição da assistência solicitada e pormenOres sobre 
qualquer procedimento partiCular que_ a Parte requerente de
seja seja aplicada; 
e) qua·ndo possível, a identidade e a nacionalidade de toda 
pessoa envolvida e o local em que se encontra; 
f) a finalidade para a qual se solicita a prova, informação 
ou procedimento. 
11. A Parte requerida poderá pedir informação adicional, 
quando lhe pareça necessário, para dar cumprimento à solici
tação, de acordo com seu direito interno o-u para facilitar 
o cumprimento da solicitação. 
12. Toda solicitação será execütada, de acordo com o esta~ 
~eleci_do _no dir~ito "inter:no da Parte requeiida e! na medida 
e_m_ que isso não contravenha a legislaçãç da Parte em questão 
e, sempre que possível, de acordo com os procedimentos espe-
cificados na solicitação. _ 
13. A Parte requerente não comunicará nem utilizará, sem 
a prévia anuência da Parte requerida, a informação ou as 
provas coligidas pela Parte reqUerida para outras investiga~ 
ções, processos OLI procedimentos diferentes dos indicados 
na solicitação. 
14. A Parte requet:_ente poderá exigit: que_ a Parte requerida 

mantenha reserva sobre a existência e o conteúdo da_ solicita
ção, salvo no que for necessário para dar~lhe cumprimento. 
Se a Parte requerida não puder manter sigilo, a Parte reque
rente será imediatamente informada. 
15. A assistência jÚrfdica recfpi"oca solidúlda- poderá ser 

denegada: ~ _ 
a) quando a solicitação não se ajuste ao disposto no ptesente 
artigo; 
b) quando a Parte requerida considerar que o cumprimento 
da solicitação possa prejudicar sua soberania, sua segurança, 
sua ordem pública ou outros interesses fundamentais: 
c) quando o direito interno da Parte requerida pr6lbir suas 
autoridades de atender à solicitação formulada com respeito 
a delito análogo, _se este tiver sido objeto de investigação, 
processo Ou procedimento no exercício da própría compe~ 
tência. 
d) no caso de a assistência jurídica recíproca de atender à 
St?licitação contrariar a ordem jurídica da Parte requerida. 
17. A assist~ncia jurídica recíproca poderá ser deferida, pela 
Parte requerida, caso perturbe o andamento de uma investi
gaçãO, de um processo ou de um procedimento. Neste caso, 
a Parte requerida deverá consultar a Parte requerente para 
determinar se ainda é possível prestar assistência na forma 
e condições que a primeira estimaria necessário receber. 
18. A testemunha, perito ou outra pessoa que consinta em 

depor em juízo ou colaborar em uma investigaçãO, processo 
ou procedimento judicial no território da Parte requerente 
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não será objeto de processo, detenção ou punição, nem de 
nenhum tipo de restrição de sua liberdade pessoal no_ território 
em questão, por-atos, omissões_ou declarações de culpa ante
riores à data em que partiu do território da Parte requerida. 
Contudo, este salvo-conduto cessará quando a testemunha, 
o perito ou outra pess_oa tenha tido, por 15 dias consecutivos, 
ou durante qualquer outro período acertado pelas Partes, a 
oportunidade de sair do país, a partir da data em que tenha 
sido oficialmente informado de que as autoridades judiciais 
já não requeriam sua presença e não obstante, tenha perma
necido voluntariamente no território ou a ele tenha regressado 
espontaneamente depois de ter partido. 
19. Os gastos ordináriOs oriundos da execução da solicitação 

serão cobertos pela Parte requerida, salvo se as Partes interes
sadas tenham acordado de_ outro modo. Quando for o caso 
de gastos vultosos ou de caráter extraordináriO,- aS Partes con
sultar-se-ão para determinar os termos e as condições sob 
as quais se cumprirá a s-olicitaçãO, assim como a maneira como 
se arcarão com os gastos. - . ·· 
20. Quando for necessário, aS Partes considerarão a possibi
lidade de entrar em acordos ou ajustes bilaterais ou multila
terais que sirvam para os fins deste artigo e que, ná ·prática, 
dêem efeito às suas disposições oo as reforçem 

ARTIGO 8 
Transferência dos procedimentos penais 

1. As Partes considerarão a· possibilidade de remeterem-se 
processos penais que dizem respeito aos delitos estabelecidos 
de acordo com o parágrafo 19 do artigo 3_9, quando se estima 
que essa remissão será ho ÜJ.teres-se da cOrreta administração 
da justiça. 

ARTIG09 
Outras formas de cooperação e capacitação 

1. As Partes colaborarão, estreitamente entre si, em harmo
nia co"m seus respectivos ordenament6s'""jurídicos e sua admi
nistração, com o objetivo de aumentar a eficácia das riledidas 
de detecção e repressão, visando à supressão da prática de 
delitos estabelecidos no parágrafo I' do artigo 3• Deverão 
fazê-lo, em particular, com base nos acordos ou ajustes bilate
rais ou multilaterais: 
a) estabelecer e manter canais de comunicação e-ntre seus 
órgãoS e serviÇOs cõmpetentes, a fim de facilitar o intercâmbio 
rápido e seguro ·de informação sobre todos os aspectos dos 
delitos estabelecidos de acordo c;:om o parágrafo 19 do artigo 
39, inclusive, sempre que as Partes interessadas estimarem 
oportuno sobre seus vínculos com outras atividades crimi
nosas; 
b) cooperar entre si na condução de inquéfitos referentes 
aos delitos estabelecidos de acordo com parágrafo 1 \> do artigo 
39, que tenham caráter internacional e digam respeito: 
i) à identidade, paradeiro e atividade de pessoas suposta
mente implicadas em delitos estabelecidos de acordo com pa-
rágrafo 1• do artigo 3•; --- --- · · · ~ 
ii) ã movimentação do produto ou dos bens deriv.ados da 
prática desses delitos; 
iii} no movimento de entorpecente, de substância e substân
cias, psicotrópicas, substâncias que figuram.- DO Qiiãdro I e 
no Quadro II desta Convenção e instrumentos utilizados ou 
destinados a serem utilizados na prática desses delitos; 
c) quando for oportuno, e sempre que não contravenha o 
disposto no direito fnfemo, criãr ·equipeS conjuntas, livaJ!do 
em consideração a necessidade de proteger a segurança das 

pessoas e das operações, para dar cumprimento ao disposto 
neste parágrafo. Os funcionários de qualquer uma das Partes, 
que integrem as equipes, atuarão de acordo com a autorização 
das autoridades competentes da Parte em cujo território se 
realizará a operação. Em todos os casos, as Partes em questão 
velarão para que seja plenamente respeitada a soberania da 
Parte em cujo território se realizará a operação; 
d) proporcionar, quando correspol).da, quantidades necessá
rias de substâncias para análise ou procedimentos de investi
gação; 
e) facilitar uma coordenação eficaz entre Seus organismos 
e serviços competentes e promover intercâmbio de pessoal 
e de outros técnicos, inclusive destacando funcionários de 
interligação. 
2. -Cada Parte, quando necessário, iiiiciará~ desenvolverá 
ou aperfeiçoará programas específicos de treinamento desti-

. nados ao seu pessoal de detecção e repressão, inclusive ao 
pessoal aduaneiro, encarregado de suprimir os delitos estabe
lecidos de acordo com parágrafo 19 do artigo 39. Em particular, 
os programas se referirão a: 
a) métodos utilizados para detecção e·supressão dos delitos 
estabelecidos de acordo com parágrafo 1 \' do artigo 39; 
b) rotas e técnicas utilizadas por pessoas supostamente impli
cadas em delitos estabelecidos de acordo com parágrafo 19 
do artigo 39, especialmente nos Estados de trânsito, e riiedidas 
adequadas para controlar sua utilização; 
c) o monitoramento da exportação e importação de entorpe
centes, substâncias psicotrópicas e: ·substâncias que figuram 
no QUadro I e no Quadro II; 
d) detecção e monitoramento da movimentação do produto 
e dos bens derivados de delitos estabelecidos de acordo com 
parágrafo 19 do artigo 39 , dos entorpecentes, substâncias psico
trópicas que figuram no -QUadro I e no Quadro II, e dos 
intrumentos utilizados ou que se pretende utilizar para praticar 
os delitos; 
e) os métodos utilizadoS para a transferência, a ocultação 
e o encobrimento do produto, dos bens e dos instrurllentos 
em questão; 
f) a coleta de evidência; 
g) as técnicas de fiscalização em zonas e portos livres; 
h) as técriicas ri:J.Odernas de detecção- e repressão. 
3. As Partes assistir-se-ão mUtuamente no planejamento e 
na execução de programas de pesquisa e treinamento usados 
para fazer o -intercâmbio de conhecimentos nas áreas a que 
Iaz referência o p3rágrafo 29 deste artigo e, para esse fim, 
deverão também, quando necessário, recorrer a conferências 
e seminários regiOnais e internacionaiS~ ã fiffi -de promover 
a cOoperação e estimular o exame dos problemas de interesse 
comum, incluídos, especialmente, os problemas e necessida~ 
~e~_ e~pecia~~-do Estado d~ trânsito. 

ARTIGO !O 
Cooperação Internacional e Assistência aos 

Estados de Trânsito 

1. As Partes cooperarão diretamente ou por meio das orga
nizações internaciõnais OU regionais competentes, para prestar 
assistência e apoio- aos Estados de trânsito e, em particular, 
aos países em desenvolvimento que necessitem da assistência 
e do apoio em questão, na medida do possível, mediante 
programas de cooperação técnica para impedir a entrada e 
o trânsito ilícito, assim como para outras atividades conexas. 
2. As Partes poderão convir, diretamente ou por meio das 
organizações internacionais oú regionais competentes, em pro-
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porcionar assistência financeir-a aos ESfáâos de trânsito em 
questão, com a finalidade de aumentar e _fortalecer a infra-es
trutura de que necessita para a fiscalização e a prevenção 
eficaz do tráfico ilícito. 
3. As Partes poderão celebrar ac-ordos ou ajustes bilaterais 
ou multilaterais para aumentar a eficácia da_cooperação inter
nacional prevista neste artigo e poderão levar em consideração 
a possibilidade de conch.t_ir acordos financeiros a esse respeito. 

ARTIGO 11 
Entrega Vigiada 

Se os princípios fündamentais dos respectivos ordenamentos 
jurídicos internos o ·perrriitirem, as Partes.idOtarão-as-mecnaas 
necessárias, dentro de suas possibilidades, para que ·se possa 
re_co_r~er, de forma adequada, no plano internacional, à entre
g~ vxgmda, com bas~ nos acordos e ajustes mutuamente nego
ciado_s, com a finalidade de descobrir as pessoas implicadas 
em delitos estabelecidos de acordo com parágrafo 1 ~>do artigo 
3~> e de encetar aç6es legais contra estes. 
2. As decisões de recorrer à entrega vigiada serão adotadas, 
caso a caso, e poderão, quando necessário, levar em conta 
ajustes financeii'OSe entendimentos relativos ao exercício de 
sua competência pelas Partes interessadas. ________ _ 
3. As remessas ilícitas, cuja entrega vigiada tenha sido nego
ciada poderão, com o consentimento das -Pintes interessadas 
ser interceptadas e autorizadas a prosseguir irtfãctas ou tend~ 
sido retirado ou subtraído, total ou parcialmente, os entorpe
centes ou substâncias psicotrópicas que continham. 

ARTIGO 12 
Substâncias utilizadas com freqüência na fabricação ilícita 

de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas 

1. As Partes adotarão as medidas que jUlguem adequadas 
para evitar o desvio _das __ substânc~as_que figuram- no QUâdro 
I e no Quadro II, utilizadas_na fabricação ilícita de entorpe
centes e de substâncias psicotrópicas e cooperar êntre Si"pãra 
este fim. -
2. Se uma Parte, ou a Junta, possuir dados que, a seu jufzo, 
possam requerer a inclusão de uma substância rio Qu_adro 
I ou no Quadro II, esta notificará O SeCretário geral e lhe 
dará acesso aos dados_em que foi fundamentada a notificação. 
O procedime~to descrito no parágrafO 2 a 7 deste artigo, 
também se aplicará quando uma das Partes, ou a Junta, possuir 
informações que justifiquem suprimir uina substância do Qua
dro I ou do Quadro II o_u transferir uma substância d_e um 
Quadro para o outro. 
3. O secretário geral comunicará essa riotificação e os dados 
que considerar pertinente às Partes, à ComisSão e, quando 
a notificação proceda de uma das Partes, à Junta. As Partes 
comunicarão, ao secretáriO geral suas _observações sobre a 
notificação e toda informação complementar que possa auxi
liar a Junta na elaboração de um julgamento e â Comissão 
na adoção de uma decisão. 
4. Se a Junta, levando em consideração a magnitude, impor
tância e diversidade do uso lícito dessa substâncü,t, e a possibi
liaade e a facilidade do uso de substância substitutiva tanto 
para o uso lícito quanto para a fabricação- ilícita de entorpe
centes ou de substâncias psicotrópicaS, comprovar: 
a) que a substância se emprega com freqüência na fabricação 
ilícita de um entorpecente ou de uma substânçia psicotrópica; 
b) que o volume e_ a_ magnitude da fabricação _ilícita de um 
entorpecente ou de uma substância psicotrópiCa crie grandes 
problemas sanitários ou sociais, que justifique a· àdoção de 

medidas no plano internacional; comunicará ã Comissão um 
pareCer sobre a substância, no qual se assinala o efeito que 
Slúi incorporação ao· Quadro I ou ao Quadro II teria, tanto 
sobre seu uso lícito quanto sobre sua fabricação ilícita, juilto 
coni recomendações sobre as medidas de vígilância que, ness-e 
caso, sejam adequadas à luz daquele parecer. 
S .. a)_ A Comissão, levando em conta as observações apresen
tadas pelas Partes e as observações e recomendações da Junta, 
cujo parecer- será determinante no plano científico e levando 
também em devida consideração quaisquer outros fatores per
tinentes, poderá decidir, por maíoria de dois terços de seus 
JP.embrQ.s, incorporar"uma substância ao Quadro I ou ao Qua
dro II. 
-6. Toda decisão que a Comissão tomar, de acordo com este 
artigo, será comunicada pelo seCretário geral a todos os estados 
e outras ÇJ?.tidades que sejaril parte desta Convenção_-óu_que 
possam vir a sê-lo, bem como à Junta. Assim, uma decisão 
surtirá pleno efeito, para cadã. uma das Partes. 180 dias apõs 
a data da comunicação. 
7. a) As dedsões da comissão, adotadas de _acordo .com _o_ 
presente artigo, estarão sujeitas a revisão pelo conselho, quan
do solicitado por qualquer uma das Partes, dentro de um 
prazo de 180 dias, COntados a partir da data da notificação 
da decisão. A solicitação de_ revi~ão será apresentada ao secre
tário geral, junto com toda informação pertlilerite -que- a ins-
true. _ 
b) O secretário geral transmitirá cópias da solicitação de revi
são e da informação pertinente à comissão, à Junta e a todas 
as Partes, convidando-as a apresentar suas observações, den
tro do prazo de 90 dias. Todas as observações recebidas serão 
comunicadas ao conselho para que sejam por ele examinadas. 
c) O ConSelhO póderá confirmar ou revogar a decisão da 
comissão~ A notificaçãO da deCisão do conselho será trans
mitida não só a todos os estados e outras entidades que sejam 
Partes desta convenção ou que possam vir a sê-lo, mas tam-
bém, à comissão e à junta: ________ _ 

8. a) Sem prejufzo das disposições de caráter geral, con
tidas no § 1 ç do presente artigo e do disposto na Convenção 
de 1961, em sua forma: emendada, e na Convenção de 1971, 
as partes tomarão as medidas que julgarem oportunas para 
controlar a fabricação e_ a ·distribuição das substâncias,_ que 
figuram no Quadro. I e II~ _realizada~ em seu território.. -

b) com esse propósito, as partes poderão: 
i) exercer vigilância sobre todas as pessoas e empresas 

que se dediquem a fabricação ou a distrib!lição das substâncias 
em que~t_ão; _ 

ii) controlar, mediante licenças, o estabelecimento, e os 
locais em que se fabrica ou se fazem as distribuições em ques-
tão; - -- -
- iii) exigir que os licenciados obtenham autorização para 

efetuar as operações necessárias; 
iv) impedir os fabricantes e distribuidores de acumularem 

quantidades dessas substâncias em excesso do que foi solici
tado para o desempenho normal das atividades comerciais 
e das condições prevalecentes no mercado. 

9. Cada parte adotará, com respeito às substâncias psi
cotrópicas inscritos no Quadro I e-Iiõ Quadro II, as seguintes 
medidas: 

a) estabelecer e manter um sistema para controlar o co
mércio internacional de substâncias que figuram no Quadro 
I e no Quadro II a fim de facilitar o descobrimento de _opera
ções sm;peitas. Aqueles sistemas de controle deverão ser apli-
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cados em estreita cOoperação com os fabric:intes, __ importa
dores e exportadores, atacadistas c varejistás, qUce aeveião 
informar as autoridades competentes. sobre pedidos e opera-
ções suspeitas; · · · 

b) dispor sobre o confisco de qualquer substância que. 
figure no Quadro I oú no Quadro II, se existirem provas 
suficientes de que será utilizada para a fabricação. ilícita de 
entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas; 

·c) notificat, o quanto antes, as autoridades· e- .sefviÇos 
çompetentes_ das partes interessâdas se existe11_1 razões para 
se presumir que a importação ou a exportação oU o trânsito 
de uma sUbstância que- figure ·DO QuadrO I ou nO Quadro 
II se destina à fabricação ilícit_a-de_ entorpecentes ou de substân
cias psicofrópicas, facilitando, em particular, acesso à infor
mação sobre os meios do pagamento ou quaisquer outros 
elementos essenciais em que se lUiidamenta aquela presunção; 

d) exigir que as importações e as exportações estejam 
corretamente etiquetadas e documentadas. Os documentos 
comerciais, tais Como Iãluras~ inaiüfestos de carga, documen
tos aduaneiros e de transporte e outros documentos relativo$ 
ao despacho, deve_rão conter nomes, tal como figuram no 
Qilãdi"o I ou no Quadro II, das substâncias importadas ou 
exportadas:- a quantidade que se importa ou exporta, o nome 
e o endereço do exportador. importador e, quando possível, 
do consignatário; -

e) velar para que os documentos mencionados no incíso · 
d) sejam consevados por pelo menos, dois anos e postOs à 
disposição das autoridades competentes para inspeção. 

10. a) Além do disposto no § 9' e da petição da parte 
interessada, dirigida ao secretário-geral, cada parte, de cujo 
território se exportará uma das substâncias que figui'am no 
Quadro I valerá para que, antes da exportação, suas autori
dades competentes comuniquem a seguinte infonnação ?s au::
toridades competentes do país importador: 

i) o nomé e endereço do exportador, do importador e, 
quando possível, do consignatário; - -

ii) o nome da substância que figura no Quadro I; 
iii) a quaritidilde dã substância a ser exportada; 
iv) o ponto de entrada e data prevista do envio; _ 
v) qualquer outra informaçãO acord~da mutuamente pe-

las partes. · · 
b) As partes poderão adotar medidas de fisçaliz~ação mais. 

estritas ou rigorõsas que as previStas no presente parágrafo 
se,. a seu juízo~ tais medidas são convenientes ou necessárias. 

11. Quando uma parte fornecer informação à outra, 
de a1:9rdo com o disposto nos§§ 9~ e 10 deste artigo, poderá 
exigir que a parte que a recebe respeite o caráter confidencial 
dos segredos industriais, empreSariais, comerciais ou j;T-ofis
sionaíS-Ou dos processos_ industriais que contenham. 

12. Cadã- parte apresentará anualmente à junta, na for
ma e modo que esta estabelecer e nos formulários que esta 
distribuir, informações sobre: 

a) as quantidades _confiscad~s das substâncias inscritas 
no Qu~dro I e no Quadro II e, quando conhecid_a, sua origem; 

b) qualquer substância não inscrita no Quadro_ I_ ou no 
Quadro II, mas cuja utiliZação n~ f~~ric~ção ilícita de entorpe
centes ou de substâncias psicotrópicas e conhecida a que, 
a juízo dessa parte, seja cOnsiderada o bastante importante 
para que seja trazida à atenção-da junta; 

· c) os métodos de desvio e fabricação ilícita. 
13. A junta informará anualmente à comissão sobre a 

aplicação deste artigo, -e-a-comissão examinará periódiCariiénte 
a idoneidade e a pertinência do Quadro I e do Quadro II. 

14. As diSposições deste artigo não s~ aplicarão nem 
aos-preparados farmacêuticos, nem aos preparãdos que conte-· 
nham substânCias que figuram no Quadro I ou no Quaqro 
II e que estejam compostas de forma tal que essas substâncíãs 
não possam se empregadas ou facilmente recuperadas pelos 
meios áe fácil aplicação. 

,_ARTIGO 13 
Materiais e Equipamentos 

As partes adotarão as medidas que julguem adequadas 
e cooperarão- entre si para impedir o co-mércio· e o desvio 
de materiais e equipamentos destinados à produção ou fabri
cação ilícita de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas. 

ARTIGO 14 
Medidas para erradicar o cultivo ilícito de plantas das 

quais se extraem entorpecentes e para eliminar a demanda 
ilícita de entorpecentes e de subst~ncias psicotrópicas 

1. Qualquer medida adotada pelas partes em virtude 
da aplicação desta convenção não será menos estrita que ·as 
normas aplicáveis à erradicação do cultivo ilícito de plantas 
que contenham entorpecentes e substâncias psicotrópicas e 
a eliminação da demanda ilícita de entorpecentes e de substân
cias psicotrópicas confôrme o disposto na Convenção de 1961, 
na Convenção de 1964, em sua forma emendada, e no Convê
nto de 1971. 

2. Cada uma das partes ado tará medidas adequadas pa
ra evitar o cultivo ilícito das plantas que contenham entorpe
centes ou substâncias psicotrópicas, tais como as sementes 
de ópio, os arbustos de coca e as plantas de cannabis, assim 
como para erradicar aquelas que são ilicitamente cultivadas 
em seu território~ As medidas adotadas deverão respeitar os 
direitos humanos fundamentais e levarão em devida conside
ração, não só os usos tradicionais lícitos, onde exista evidência 
histórica sobre o assunto, senão também a proteção do meio 
ambiente. 

3. a) as Partes poderão cooperar para ausentar a efi
ciêp.cia dos esforços da erradicação. Essa cooperação poderá 
compreender, inter alia, apoio, quando proceder, ao desenvol
vimento rural integrado que tende a oferecer soluções substitu
tivas e economicamente viáveis ao culfivo-·ilícito. Fatores como 
acesso ao merCado, disponibilidade de recursos e co~dições 
sócio-econômicas urgentes deverão ser ponderados antes de 
i!nplementar aqueles programas. As partes poderão chegar 
a acordos sobre quaisquer outras medidas adequadas de coo
peração; 

b) as partes facilitarão também o intercâmbio de infonna
ções científicas e- tecnológicas e a realização de pesquisas para 
a erradicação; 

c) quando tenham fronteiras comuns, as partes se empe
nharão em cooperar em programas de erradicação nas respec
tivas Zonas· sitUadas ao Longo daquelas fronteiras. 

4. As partes adotarão medidas adequadas que tenderão 
a suprimir ou reduzir a demanda ilícita de entorpecentes e 
di substâncias psicotrópiCas com Vístas a diminuir o sofrimento 
hUmano e eliminar os incentivos filiãnceiros dO tráfiCo ilíCito. 
Aquelas medidas poderão fundamentar-se, inter ali, em reco
mendações das Nações Unidas, tais como a Organização Mun
dial da Saúde e outras organizações ínternacioriâis compe
tentes e, no Plano Amplo e Multidisciplinário aprovado pela 
Conferência Internacional sobre o Uso Indevido e o Tráfico 
Ilídio -de Drogas, celebrado em 1987, na medida em que 
se relacione com os esforços das organizações governamentais 
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e Dão-governamentais e de entidades privadas no âmbito da 
prevenç~o, tratamento e rea~ilitaç_ão. As partes poderão nego
ciar acordos ou ajustes bilateràis ou multilaterais que tendam 
a eliminar ou reduzir a demanda ilícita de entorpecentes e 
substâncias psicotrópicas. 

5. As partes poderão também adotar as medidas neces
sárias para que os 
entorpecentes, as substâncias p~icotrópicas e outras substân
cias inscritas no QuadiO! e no Quadro II, que tenham sido 
retidas ou confiscadas, sejam prontamente destruídas ou utili
zadas de acordo com a lei e para que as quantidades necessárias 
e devidamente certificadas dessas substâncias sejam admis-
síveis como evidência. -

ARTIGO 1:5 
TransPOrtadores Comerciais 

1. As partes adotarão cm~didas adequadas a fim de ga
rantir que, os meios de transporte utilizados poi' transpor~ 
tadores comerciais, não o sejain para-cometer delitos estabeleR 
cidos de acordo com o§-~~ do art. 3"'; entre essas_ medidas 
poderão figurar arianjos especiais como os transportadores 
comerciais. 

2. Cada parte exigirá dos transportadores comerciais 
precauções razoáveis a fiin de- impedir que seus meios de 
transporte sejam utilizados para cometer delitos estabelecidos 
de acordo com§ 19 do art. 3o Entre essas precauções poderãO 
figurar as seguintes: -

a) quando a sede do transportador comercial encontra-se 
no território da parte em questão: 

i) treinamento de pessoal para identifiCar pessoas-oure-
messas suspeitas; c _ 

ii) estímulo à integridade moral do pessoal: 
h) quando o transportador comercial desenvolve ativida· 

des no território da parte em questão: . 
i) apresentação adiantada, quando possível, dos mani-

festos de carga; _ _ __ 
ij.) utífização de containers com selos inviolá veis, e indivi-

dualmente verificáveis; - -
iii) informar sem demora denúncia às_ autoridades com

petentes, de quaisquer circunslãneias sufjOSfaqüe possa estar 
relacionada com a prática de delitos estabelecidos de acordo 
com o§ 19 do art. 39 

3_. Cada parte procurará garantir nos pontos de entrada 
e saída e em outras ãreas-- de controle, a cooperação entre 
transportadores e autoridades competentes a fim de ir_npedir 
o acesso não-autorizado aos meios de transporte e à carga 
e que apliquem as medidas de segurança adequadas. 

ARTIGO 16 
Documentos Comerciais e Etiquetas de Exportação 

1. Cada parte exigirá que as exportações lícitas de entor
pecentes e de _substâncias psicotrópicas estejain devidamente 
documentadas. Além dos requisitos de documentação, pre
vistos no art. 31 da Convenção de 1961, no art. 31 da Conven
ção de 1961, em sua forma emendada, e no artigo 12 do 
Convênio de 197i, oS-documentos comerciais, tais como fatu
ras, m:rnifestos de carga, documentos aduaneiros e de trans
porte e outros documentos relativos ao envio, deverão indicar 
o nome dos entorpecentes e das substâncias psico!r_ópicas que 
são exportados, tal como figuram nas listas correspondentés 
da convenção de 1961, da convenção de 1961, em sua forma 
emendada, e do Convênio de 1971, assim como a quantidade 

exportada e o nome e endereço do exportador, únportador 
e, quando possível, do consignatário. _ -

2,- Cada parte exigirá que as rçmessas de e:ptorpecentes 
e_de substâ~cias psicotrópicas exportadas não estejam incorre
tamen_te etiquetadas. 

ARTIGO 17 
Tráfico Hícito por Mar 

1. As partes cooperação, de todas as maneiras possíveis, 
para eliminar o tráfico ilícito por mar, de acordo com o estabe-
lecido no direito internaciorial do mar. · 
_ _- 2. Toda parte que teitJ:J:ã g~qHvos razoáveis para suspei

tar que uma n-ave com seu pavilhão;ou que não traga nenhum, 
ou que não tenha registro, esteja sendo utilizada para o tráfico 
ilícito, poderá solicitar a assistência de.outras partes, para 
por fim a essa utilização. As pprtes das quais se_ solicita assistên
cia a prestarão dentre os meios de que dispõem. 

3. Toda parte que tenha motivos razoáveis para suspei
tar que uma nave esteja exercendo lib_erdade de_ navegação, 
conforme o direito inter~Cl_CÍO~al,_ e gue tra_ga o_pavilhão ou 
tenham registrO-em outra parte, e que esteja sendo utilizada 
para o tráfico ilícito, poderá notificá-lo ao Esta:dà-pavilhão 
e solicitar que confirme o registro; se confirmado, poderá
solicitar-lhe autorização para adotar medidas adequadas quan
to à nave. 

4. De acordo com o § 3o ou com os tratados vigentes 
eptre_ as partes, ou com qualquer outro acordo ou ajuste que 
tenha sido concluído entre elas, o EStado-pavilhão poderá 
~-~orizar o Estado requerente, entre outras coisas, a: 

a) _abordar o navio; 
b) inspedOilar o navio; 
·c r se provas que Ímpliquem em tráfico ilícito forerrl desco

bertas, adotar medidas adequadas com respeito ao navio, às 
pessoas e à carga que se encontrem a bordo. 

5. Quando se adota uma medida em conformidade com 
este artigo, as partes interessadas levarão devidamente em 
conta a necessidade de não colocar em perigo a segurança 
da vida _no mar e a da carga e de não prejudicar os interesses 
comerciais e jurídicos do Estado-pavilhão ou de qualquer ou
tro Estado interessado. 

6. O Estado-pavilhão poderá, em consonância com suas 
obrig~ções, previstas no § 1~ do pres~nte artigo submeter sua 
autonzação a condições que serão acordadas entre o Estado 
em questão e a parte requerente, incluindo as condições refe
rentes à responsabilidade. 

--7. Para o efeito dos § 3~ e 49 deste artigo, as partes 
responderão com presteza âs solicitações de outras partes de 
que se averigue se um navio, que traz seu pavilhão está auto_ri
zado a fazê-lo, assim como àS solicitações-de autorização que 
forem feitas de acordo com o § 39 Cada Estado, no momento 
em que fizer parte desta convenção, indicará uma ou, caso 
necessário, várias autoridades que-Se encarregarão de receber 
as solicitações em questão e de responder a elas. Essa indica
ção sefá divulg~da, por intermédio do secretário-geral, a todas 
as dema1s partes, dentro do mês que se seguir à designação. 

_ 8. _ A parte que tiver adotado qualquer uma das medidas 
previstas no presente artigo, informará prontamente o Estado
pavilhão sobre os resultados desta medida. 

9. __ As partes considerarão a possibilidade de celebrar 
acordos ou ajustes bilaterais e regionais para levar a cabo 
as disposições deste artigo ou torná-las mais eficazes. -

_10. As_medidas, que se adotam em cumprimento do 
§ 4"' deste artigo, somente serão aplicadas por navios de guerra 
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ou aviões militares, ou por outros navios ou aviões que tenham 
sinais claros e que sejam identificáveis Como navios-ou aviões 
a serviço de um Governo e que estejam autorizados a cumprir 
aquela finalidade. 

11. Toda medida ad_otada de _acordo com este artigo 
levará 'em devida consideração a necessidade de não-intervir 
no exercício da juriSdição dos estados ribeirinhos ou aJetar 
seus direitos ou obrigações, em consonância com o Direito 
Internacional do Mar. -

ARTIGO 18 
Zonas e Porfos Livres 

1. As partes, a fim de eliminar, nas=zonas e ·portos livres, 
o tráfico ilícito de entorpecentes, substâncias psiCõtfópii::as 
inSCritas riõ Quadro I e II, adotarão medidas não menos estri
tas que as aplicadas em outras partes de seu território. -

2. As partes procurarão: 
a) controlar o movimento de bens e pessoas nas ·zonas 

e portos livres, para o que facultarão as autoridades a inspe
cionar as cargas e as naves na chegada e na partida, incluídos 
as embarcações de recreio e barcos pesqueiros, assiril como 
aviões e veículos e, quando proceder, a revistar os inembros 
da tripulação, os passageiros e as respectivas bagagens; 

b) estabelecer e manter um sistema para descobrir as 
remessas suspeitas de conter entorpecentes, susbtâncias psico
trópicas e substâncias- inSCritas no Quadro I e _II, que entrem 
ou saiam das zonas em questão; 

c) estabelecer e manter sistema de vigilância nas zonas 
do porto, nas docas, nos aeroportos e nos pontos de controle 
de fronteiras das zonas e portos livres. 

ARTIGO 1,9 
Utilização dos Serviços Postais 

1. As partes, de acordo com suas obrigações oriundas 
das Convenções da União Postal Universal, e de acordo com 
os princípios fundamentais de seus respectivos ordenamentos 
jutídicos internos, adotarão medidas e cooperarão- entr~ si 
a fim de suprimir a utilização dos serviços- postais para o 
tráfico- ilícito. 

2. As medidas a que se refere o § 1"' do presente artigo 
incluirão, em particular: 

a) medidas coordenadas e orientadas para prevenir e re
primir a-Utilização dos ·serviços postais para o tráfico ilícito; 

b) a introdução e a manutenção, por pessoal de d~tecção 
e repressão competente, de técnicas de pesquisa e controle 
direcionados para detectar as remessas postais com conteúdo 
ilícito de entorpecent~, de substâncias psicotrópicàS~e-subs
tâncias incluídas no Quadro I e II; 

c) medidas legislativas que permitam recorrer a meios 
adequados a fim de assegurar as provas necessárias para-iri1ciar 
procedimentos jurídicos. -

ARTIGOZO 
Informação a ser Fornecida pelas Partes 

1. As partes fornecerão, por intermédio do secretário
geral, informação à comissão sobre o funcionamento- desta 
convenção em seus territórios e, em particular: 

a) texto das leis e regulamentos promulgados para dar 
efeito à convenção; 

b) pormenores dos casos de _tráfico ilícito den_tro de sua 
jurisdição, que julguem importantes, pelas novas tendências 
que revelam, as quantidades em questão, a procedência das 
substâncias ou os métodos utilizados por pessoas que se dedi-

. cam ao tráfico ilícito. · 

2. As Partes faCilitarão o acesso à informação do modo 
e na data em que a Comissão o solicitar. - · 

ARTIG021 
Funções da Comissão 

1. A ComisSãó está autOriZada a considerar, quaisquer 
questões relacionadas com os objetivos desta Convenção e, 
em particular: -

: a) a Comissão exaniinará o andamento da presente Con
venção, com base nas informações apresentadas pelas Partes, 
de acordo com o art. 20; 

b) a Comissão poderá fazer SugestõeS e -·reoom.eridações 
de caráter gerai com base no exame das informações recebidas 
das Partes; 

c) a Comissão_poderá levar à atenção da junta qualquer 
questâo que tenha-relaÇào a mesma; --

. d) a Comissão toMará as medidas que julgar adequadas 
sobre qualquer questão que lhe tenha sido remetida pela Jun
ta, de acordo com o inciso b do parágrafo 1 do art. 23; -

e) a Comissão, de acordo com o procedimento estabe
lecido no art. -12, poderá emenáar o Quadi-o I e--õ Qua-áro
II; 

f) a Comissão poderá levar à atenção dos estados não
partes as decisões e recomendações que adote em cumpri
mento à presente Convenção, a_- fim de que ex3niitietífá pOSsi
bilidade de tomar medidas cabíveis. 

ARTIG022 
Funções da Junta 

1. Sem prejllíZc)das funções da Comissão previstas -no 
art. 21 e sem prejuízo das funções da Junta e da Comissão, 
previstas na ConVenção -de 1961, em SUã. forma emendada, 
e no Co.iJ.vênio de 1971; 

a) Se, com base no exame da informação à disposição 
dela, do Secretário-Geral, ou da Co.91iss-ãO, ou da infonriação 
comunicada pelos órgãos das Nações Unidas, a Junta tiver 
motivos para crer que os objetivos desta Convenção não são 
cumpridos em assuntos de sua competência, a Junta poderá 
convidar uma ou mais Partes a fornecer toda informação perti
nente; 

liY Com respeito aos arts. 12, 13 e 16: 
i) uma vez cumprido o trâmite assinalado no inciso a 

deste artigo, a Junta poderá, se julgar necessário, pedir à 
Parte interessada que adote medidas corretivas que as circuns
tâncias aconselhem para o cumprimento do disposto nos arts. 
12, 13 e 16; 

ii) antes de tomar qualquer medida, conforme o $Ubitem 
III infra, a Junta tratará confidencialmente suas comunicações 
como Parte interessada de acordo com os subitens anteriores; 

ili) se a Junt~ ç:pnsiderar que a Parte_ tnteressada não 
tenha adotado as medidas corretivas conforme solicitado, de 
acordo com este subitem, poderá. levar O- assunto à atenção 
das Partes, do Conselho e da Comissão-. Qualquer relatório 
publicado pela Junta, de corda com este subitem, incluirá 
também as opiniõeS da Parte interessada se esta assim o soli
citar. 

2. Toda Parte interessada será convidada para ser repre
sent3dà nas Teunfões dáJurita, na qual se examinará, de acordo 
com este artigo, uma questão que a afete diretamente. 

3. No caso de uma decisão da Junta, adotada em virtude 
deste artigo, não ser unânime, deixar-se-á constância das opi
niões da minoria . 
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4. As decisões da Junta, de acordo com este artigo, 
tomar-se-ão pela maioria de dois terços do número total de 
membros da Junta. 

5. No desempenho de suas funções, de acordo com o 
inciso a do parágrafo 1 deste artigo, a Junta protegerá o caráter 
confidencial de toda informação que lhe seja dada. 

6. A responsabilidade da Junta, em virtude deste artigo, 
não se aplicará para o cumprimento de tratados ou acordos. 
celebrados entre as Partes, de acordo com o disposto na pre
sente Convenção. 

7. o disposto neste artigo não se aplicar-á às contro
vérsias entre as Partes, mencioriadas nas disposições do art. 
32. 

ARTIG023 
Informações da Junta 

1. A Junta preparará um relatório anual sobre seus tra
balhos, contendo uma análise da informação a seu dispor 
e, nos casos adequados, uma relação das explicações, se existi
rem, fornecidas pelas Partes ou por elas solicitadas, junto 
com quaisquer observações e recomendações que a Junta dese
je formular. A Junta poderá preparar os relatórios adicionais 
que considerar necessários. Os relatórios serão apresentados 
ao Conselho, por intermédio da Comissão,-que poderá fazer 
as observações que julgar convenientes. · 

2. _Os relatórios da Junta serão transmitidos às Partes 
e posteriormente publicadas pelo Secretário-GeraL As Partes 
permitirão sua distribuição, sem restrições. - -

ARTIG024 
Aplicação de Medidas mais estritas que as estabelecidas 

pela presente Convenção 

As Partes poderão, adotar medidas mais estritas_ou rigo
rosas que as previstas-na presente Convenção se, a seucjú.ízo 
tais medidas são &onvenientes ou necessáriãS pa:ra impedir 
ou eliminar o tráfiCO ilícito. 

ARTIG025 
Efeito não-derrogatório com respeito a direitos 

e obrigações convencionais anteriores 

As disposições desta ConvençãO não derrogam os direitos 
e obrigações que incumbem às Partes desta Convenção, em 
virtude da Convenção de 1961, a Convenção de 1961,--em 
sua forma emendada, e o Convênio de 1971. 

ARTIGO Zé. 
Assinatura 

Esta -conVeriÇâO esta aberta a partir âo- dia 20 de dezem
bro de 1988 até o dia 28 de fevereiro de 1989, no escritório 
das Nações Unidas em Viena, e depois até O dia 20 de dezem
bro de 1989, na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque 
para assinaturas: 

a) de todos os Estados; 
b) da Namíbia, representada pelo Cob.'selho das Nações 

Unidas para Namíbia; 
c) das organizações regionais de integração económica 

que sejam competentes para negociar, cbrieluir e aplicar acor-
dos internacionais sobre questões reguladas por esta Conven
ção, sendo aplicáveis- às organizações em questão, dentro-dos 
limites·- de sua competência, as referências- que são feitas às 
Partes, aos Estados e aos serviços nacionais desta Convenção. 

ARTIGOZ7 
Ratificação, aceitação, aprovação ou ato de 

confirmação formal 

1. Esta Convenção estará sujeita a ratificação, aceitação 
ou aprovação pelos Estados e_ pela Namíbia, representada 
pelo Conselho das Nações Unidas para a Namíbia, e aos atos 
cte coiifimiaçãó formal pelas organizações regíonals âe integra
ção económica, mericionadas no inciso c do artigo 26. -os 
instrumentos da ratificação, aceitação ou aprovação e ·os-Ins:.. 

· trumentos relativos aos atos de Confirmação formal serão de-
positados junto ao Secretário-Geral: ~ - · 

2._ Em seus instrumentos de confirmação legal, as orga
ri.iiaÇõeS_ iegionais~·-de integração econôiriica declararão o" al
C?:J}CC 4~ sua corppetência c~m . reSpeito às qtie-stõe_S · regídas 
pela presente Convenção. Aquelas organizações cOmUnica
rão, também," ao Secretário-Gera]; qualquer modificà.ção~ d6 
alcance de sua competência -no- qUe diz respeito às questões 
regidas pela presente Convenção. 

ARTIG026 
Adesão 

1. Esta Convenção ficará aberta a adesões de todos os 
Estados, da Nam.íbia, representada pelo Conselho das Nações 
UnídaS-para Namfuia e das organizações regionaiS ae i:Qt~gra
_ç_ão_eç.onômica, mencionadas no inciso c do artigo 26~ A adesão 
se efetivará mediante o depósito de um instrumento de adesão 
junto ao Secretário-Geral. 

'2.. Em seus __instrumentos de adesão, as organizações 
regionais de integração económica .declararão o alcance de 
sua competência no que diz respeito a questões regidas por 
esta Convenção. 

ARTIG029. 
Entrada em Vigor 

1. A- presente Córivenção entrãr~ eni VigOT DO ·n_o:nagé
simo dia seguinte à data em que tenha sido depositado junto 
ao Secretário-Geral, o vigésimo instrumeÍlto de ratific3.ç3.o, 
aceitação, aprovação ou adesão pelos Estados ou pela Namí
bia, representada pelo Conselho das Nações Unidas para- Na
míbia. 

2. Para cada Estado ou para a N am.íbia, representada 
pelo Conselho das Nações Unidas para a Namíbia, que ratifi
que, ·aceite ou aprove a presente Convenção, ou a ela adira, 
depois de ter-se depositado o vigésimo instrumento de ratifica
ção, âe aceitação, de aprovação ou de adesão, esta Convenção 
entrará em vigor no nonagésimo dia seguinte à data em que 
aquele Estado ou a Namíbia tiver depositado o instrumento 
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 

3. Para cada organização regional de integração econó
mica,. mencionada no inciso c do artigo 26, que depositar 
um instrumento relativo a um ato de confirmação formai ou 
um instrumento de adesão, a presente Convenção entrará 
em vigor no nonagésimo dia seguinte â data em que tiver 
sido efetuado o depósito, ou na data em que esta Convenção 
entrar em vigor, conforme o parágrafo 1 do presente artigo, 
se esta última for posterior. 

ARTIG030 

Denúncia 

1. Cada Parte poderá, a qualquer momento, denunciar 
esta Convenção mediante notificação escrita, dirigida ao Se
cretái'io-Geral. 
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2. A denúncia surtirá efeito pá"ra a Parte- intei-eSsa"da· 
um ano após a data em que a notificação tenha sido recebida
pelo Secretário-Geral. 

ARTIGO 31 
Emendas 

1. Qualquer Parte- poderá propor uma emenda à pre
sente Convenção. A Parte em questão comutiicará o texto 
de qualquer emenda assim propnsta, e os motiVos da mesma~ 
ao Secretário-Geral que, POr sua vez, comunicará a emenda 
proposta às demais Partes, às quais perguntará se ·a aceiüun. 
Caso a proposta de emenda, assim, distribuída, não tenha 
sido recusada por nenhuma das Partes dentro dos_ vinte e 
quatro meses seguintes a sua notificação, a ~menda se!á ~~si
derada aceita; e-entiai"á em ·vigoi, Com r~speito a cada Parte, 
noventa dias depois que essa Parte tenha depositado, ·junto 
ao Secretário~Geral, um inStrumento nO qual expresse seu 
consentimento em ficar obrigada a essa emenda. 

2. Quando uma proposta de emenda for recusada por 
uma das Partes, o secretário~Geral consultará as Partes e, 
se a maioria delas assim solicitar, submeterá a questão, junto 
com qualquer observação que tenha sido formulada pelas Par
tes, à consideração do Conselho, que poderá decidir pela 
convocaç-ão de uma conferénciã, -de acordO com o § 49 do 
artigo 62da Cirta das Nações Unidas._ As emendas que resulta
rem deSsa ConferéD.cia serão iricOrpofàdas a um Protocolo 
de Modificação~ O OOilseD.timento-em ficar vinculadas pelo 
Protocolo deverá ser expressamente notificado ao Secretá
rio-Gerai. 

ARTIG032, 
Solução das Controvérsias 

1. Em caso de controvérsia sobre a interpretação ou 
a aplicação desta Cdn':enção entre ~m.a ou mais. Partes, estas 
,se cons~ltarão, com o fiiD: de resolvê-la por vias de neg:o~ação, 
pesquisa,- inediação, conciliação, arbitragem, recurso- a orga
nismos regionais, procedimento jur'fdico o'U ·outroS D:íeiõs pací
ficos que elegerem. 

2. Toda controvérsia dessa índole, que não tenha sido 
resolvida, na forma prescrita no § 1<:> do presente artigo, será 
submetida, por petição de qualquer um dos Estados Partes 
na controvérsia, à decisão da Corte Internacional de Justiça. 

-3. _Se uma das organizações regionais de integração eco
nómica, mencionadas no inciso c do artigo 26, é parte em 
uma controvérsia que não tenha sido resolvida na forma pre
vista no § 1<:> do presente artigo, poderá, por intermédio de 
wn Estado-Membro das Nações Unidas, pedir ao Co~selho 
que solicite uma opiniáO Consultiva à Corte Internacional de 
Justiça, de acordo com o art. 654 do Estatuto da Corte, opinião 
esta que será considerada decisiva. 

4. Todo Estado, no momento da assinatura ou ·ratifica
ção, aceitação ou aprovação dã presente Convenção ou de 
sua adesão à mesma, ·ou toda organização regional de integra
ção- económica, no momento da assinatura ou do depósito 
de um ato de confirmação formal ou de adesão, poderá decla
rar que não se considera obrigado pelos§§ 29 e 39 deste artigo~ 
As demais Partes não estarão obrigadas pelos §§ 2' e 3' deste 
artigo perante nenhuma das Partes que tenha feito a decla
ração em questão. 

5. Toda Parte que tenha feito a declaração prevista no 
§ 49 do presente artigo, poderá retirá-la a qualquer momento, 
mediante notificação ao Secretário-Geral. 

ARTIG033 
Textos Autênticos 

_ Os textos em ára~e, chinês, espanhol, francês, inglês e 
iusso da presente Convenção são igualmente autênticos. 

ARTIG034 
Depo~itário 

O Secretário-Gerai será o depositário da presente Con
venção. 

Em testemunho tlo qual os abaixo-assinados devidamente 
autorizados para tanto, firmaram a presente Conllenção. 

Feito em Viena, em um único original, no dia vinte de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e oito. 

Acido Ant_ran.tU.eo 

Os sais das substâncias listados no presente quadro, desde 
que a existência _d_o~ ~is em questão seja possível. 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

OFíCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 123/91, de 31 de maio do corrente ano, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 93, de 1980 
(n' 6.092/85, naquela Casa), de autoria do Senador Jorge Kalu
me, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação, em 
cinema, rádio e televisão, da História do Brasil ou de seus 
vultos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Do expe
diente lido, consta o Projeto .de Lei da Câmara n~ 28_;o de 
1991, ·a-e iniciativa do Presidente da República, que terá trami
tação com prazo -determinado de quarenta e cinco dias, nos 
termos do art. 64, § 19 da Constituição, combinado com o 
art. 375 do Regimento Int~mo. 

De acordo çom o art. 122, II, B, do Regimento Interno, 
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias, 
perante a Comis~ã<? de Educação. 

. O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Constam, 
ainda, do expediente lido, os Projetes de Decreto Legislativo 
n<:>S 72 a 75, de 1991, que terão tramitação com prazo determi
nado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, § 
19 da Constituição, combinado com o art. 375 do Regimento 
Interno. 

De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, 
as proposições poderão receber emendas, pelo prazo de cinco 
dias, perante a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Igualmente, 
do expediente lido, consta o Projeto de Decreto Legislativo 
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n9 76, de 1991, que por se tratar de matéria referente a ato 
internacional, em obediência ao art . .376, c, do Regimento 
Interno, terá, perante a Comissão de Relações Exteiicfres 
e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para- recebimento 
de emendas, após o que a referida comissão terá quinze dias, 
prorrogáveis por igual período, para opinar sobre a matéria. 
Findo esse prazo, sem parecer, a proposição entrará na ordem 
do dia nos termos do art. 172, II, c, do.Regim·ento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (AlexandreCosta)- Sobre a Mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguintes: 
PROJETO D_E LEI DO SENADO 

N• 187, DE 1991 

Altera o inciso III, do art. 10, da Lei n• 8.086, de 11 
de maio de 1990, qu.e "dispõe sobre o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: __ _ _ - -
Art. 1• O inciSQ III, do art. 10, da Lei n• 8_036, de 

11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"III- evitar distorções na aplicação entre as regiões 
do País, considerando para tanto a demanda habitacional, 
as estatísticas atuais sobre a população provenientes de 
dados censitários-e "de suas projeções e outros indiçadores 
sociais devendo o conselho curador e~tuar as atualiza
ções necessárias-- às aplicações dos programas anuaís do 
FGTS." 
Art. 29 Esta lei entra em vigor ria data de Sua publi

cação_ 
Art. 39 Revogam-se as disposições em- conlrãrí'o. 

Justificação 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado 
como objetivo--imediato de proteger o trabalhador na hora 
da demissão sem justa causa - como se fosse um seguro 
- e no momento da aposentadoria - como uma comple-
mentação. _---=- _ 

Acontece que o montante dos recursos depositados pelas 
empresas, por força da contribuição do FGTS, é sempre maior 
que a demanda dos saques em virtude de demissões sem juta 
causa e aposentadorias. Dessa _forma, complementando uma 
das maiores necessidades do trabalhador a lei que instituiu 
o Fundo de Garantia por Tempo de SerViço determinou a 
aplicação dos recursos disponíveis em programas de habitação, 
saneamento básico e infra-estrutura urbana. No entanto, esta
belecer alguns critérios, pata o ConselhO Curador - órgão 
encarregado de administrar o FGTS - oriiiftiii a utiljzação 
dos recursos visando "evitar distorções na aplicação entre 
as regiões do País, cOnSiderando para tanto a demanda habita
cional, a população e outros indicadores sociais" (inciso III, 
art. 10, Lei n• 8.036/90). · 

Ora, não é preciso-ser nenhum matemático para verificar 
a distorção que o dispositivo - na forma como foi inse'lido 
na lei - vem causando na aplicação dos recursos do FGTS, 
uma vez que o levantamento censitário soinente é efetuado 
pelo IBGE, de 10 em 10 anos. 

Também não é segredo nenhum que algumas regiões do 
País vem recebendo nos últimos anos um grande fluxo migra
tório, fazendo com que o problema habitacional é conseqüen
temente saneamento básico e infra-estrutura urbana sejam 
por demais agravados. 

É imperativo fazermos justiça na aplicaçãO do FGTS. 
O critéiio corria estabelecido no inciso III, do Artigo 10, da 
lei supracitada torna-se irreal, pois nao reflete a situação pre
sente. 

Ao apresentarmos este profeta de lei, não desejamos 
assim modificar o critério em si, mas dar-lhe uma conotação 
mais verdadeira, realista. No momento em que vinculamos 
à expressão "população" a necessidade de "estatísticas atuais 
provertientes de dados censitários e de suas projeções", estare
mos refletindo plenamente o objetivo- que a citada expressão 
se propõe, ou seja: atender com prioridade as áreas de maior 
demanda habitacional. 

Assim, estamos convenci_dos de que a nossa proposição 
encontrará o necessário respaldo entre nossos pares, pois ela 
proporcionará uma distribuição mais justa dó-s recursos:· do 
FGTS. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1991.-Senador Lourem
berg Nunes Rocha. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 8_036, 

DE 11 DE MAIO DE 1990. 

Dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Servi
ço, e dá outras providências. 

Art. 10. O Conselho Curador fiXará diretiize-s e estabe
lecerá critérios técniCos para as aplicações dos recursos do 
FGTS, visando a: 

I- exigir a participação dos contratante:; de financia
mentos nos investimentos a serem realizados; 

··---II- assegurar o cumprimento, por parte dos con_tratantes 
inadimplentes, das obrigações decorren,tes dos financiamentos 
obtidos; . 

III -evitar distorções na aplicação entre as reg1ões do 
País, considerando para tanto a demanda ~abitacionaJ, ~ popu-
lação e outros indicadores sQçj~js. - -

(À Comissáo de Assuntos Econômicos- decisáo termi
nativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 188, DE 1991 

Dispõe sobre as; operações de consórcio destinadas a 
formar poupança mediante esforço comum, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Para o efeitos deSta lei, consórcio é a união 

de diversas pessoas físicas Ou futfdicas, com o objetivo de 
formar poupança, mediante esforço comum. . 

Art. 29 A constituição e o funcionamento de c_ons_ó~ClQ ·
depende de autorização do Poder ExecU;tivo, que a concederá, 
mediante condições a serem estabelecidas em regulamento, 
à pessoa jurídica que a requerer, na qualidade de organizadora 
e administradora do grupo. 

§ 19 Para a concessão da autorização a que se refere 
este artigo, o Poder Executivo deverá exigir da Administra~ 
dora: 

I - idoneidide mõral; 
II- capacidade económico-financeira e geretieiãl; 
III -limites minimos de capital e património líquido; 
IV- formação de reservas técnicas, fundos :especiais e 

provisões; -
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V - estudos da viabilidade económica do plano;-
VI- outros requisitos compatíveis com o vulto e natu-

reza das operações. __ , _ -

r - idenHficai;ão das paites contratantes e do grupo; 
II - número de certificado de autorização da ad~inis

_tradora; 
III - número da qu_ota do consorciado, 

_ IV - valor do crédito a ser atribuído e forma de reajus
tamento; 

V - percentagem da contribuíção mensal; 
VI - prazo de duração e número de participantes do 

grupo; -
VII- formas de constituição e cobrança e finalidade do 

§ 2~' O certificado de autorização, emitido pelo Banco 
Central do Brasil, é'' o documento que habilita a sociedade 
a organizar e administrar ·consórcios, observados os_ termos, 
limites e condições desta lei, inclusive a área de operação, 
que poderá restringir-se_ a uma determinada região do País 
ou estende~-se a todo o território nacional, se a administrador~ 
provar que possui estrutura organizacional capaz de levar a 
bom termo o ·empreendimento. --fundo de reserva, s_e adotado; · 

§ 3~> Para os efetios desta lei, considera-se autónomo 
qualquer estabelecimento, ainda que filial, sucursal, coligado, 
controlado, ou por qualquer forma vinculado a outro~ 

§ 4<:> As alterações contratuais que importem sucessão, 
redução ou transferência de quotas de capital ou substituição 
de sócios revogam a autorização concedida à administradora, 
sendo-lhe necessária, para continuação na atividade, nova au- · 
tor;izaçáo cujo processo de concessão observará o rito previsto 
neste artigo. . 

§ 5<:> A pessoa jurídica autorizada na forma desta artigo 
a realiza operações de consórcio que não cumprir todas as 
obrigações inerentes ao plano estabelecido ficará-sujeita, Cu
mulativamente, às seguintes penalidades: 

I -cassação da autorização; 
II -proibição de realizat novas operaç6es de consórcio 

pelo prazo de 10 (dez) anos; 
III -multa igual a JO' (dez) vezes o valor do crédito 

estabelecido, atualizado monetariamente. 
§ 6"' Incorre também nas penas previstas no parágrafo 

anterior quem realizar operações de consórcio serri piévia 
autorização~ ou prometer publicamente realizá-las, sem aten
der às condições legais_ e regulamentares exigidas para o ato. 

§ 7<~ OS diretores, gerentes, sócios e prepostos com fun
ção de gestão na empresa administradora de consórcios são 
considerados depositários, pára todos os efeitos, das impor
tâncias que a administradora receber dos consorciados durante e 
o período de sua gestão, até o cumprimento da obrigaçã~ 
assumida, e respondem solidariamente pelas obrigações por 
ela contraídas no mencionado período. 

Art. 3"' Grupo é um conjunto de pessoas, em nUmero 
determinado, reunidas pela adminiSfrãdora do consórc_io para 
realizarem operações- da espécie, medfante prazo p~~yiamente 
estabelecido e claUsulas contratuais específicas. 

§ 1"' Considera-se constituído o grupo na data da primei
ra assembléia geral convocada pela administradora, se até 
essa data houver sido arrecadado no mínimo 100% (c-ex$. por 
cento) do valor estabelecido para crédito a ser atribuídO ao 
consorciado contemplado. ,~ 

§ 2' Constituído o grupo, terá ele identificação própria 
e será autónomo em relação aos demais grupos que a adminis
tradora organizar. 

§ 3' O prazo máximo de duração do grupo, contado, 
em meses, será definido no regulamento desta lei, em função 
do valor de crédito a ser atribuído ao consorciado contem-
plado. .. .. . 

§ 4<:> O número de participantes do grupo n~o pode ser 
superior ao dobro do número de meses fixado para a sua 
duração. 

Art. 4<~ Para se inscrever no grupo, o intereSsado firma
rá contrato de adesão, que em linguagem clara e caracteres 
uniformes, conterá obrigatoriamente: 

VIII:- percentagem e forma de cobrança da taxa de ad
ministração; 

IX- forma de atribuição de crédito ao consorciado_ con
templado; 

X- forma de aplicação de penalidades aos Consorciados 
que pagarem suas_ mensalidades cbm atraso e aos inadim
plentes; 

XI- forma e valor da garantia a ser exigida dos consor
ciados que receberem o crédito objeto de consórcio; 

XII- formas de transferênica de quotas. de desistência 
e de exclusão de consorciados~ _ _ 

. XIII- forma de transferência de _quota e de assunção 
de responsabilidade, no caso de morte do consorciado. 

Parágrafo único. A adqlinistradora, seus sócios, geren
tes, diretores e prepostos com função de gestão somente pode
rão participar dos consórcios por ela administrados, se não 
concorrerem ao sistema de atribuição de créditos por sorteio 
e quando os bens correspondentes à sua participação lhes 
forem atribuídos após contemplação de todos os demais con
sorciados 

Ãrt: 5\> O valor da contribuição menSal devid.:l-pclo ~on
sorciado será o resultado da divisão do valor do crédito atuali
zado para a assembléia geral do respectivo mês pelo número 
de meses previstOS para duração do _grupo. 

Parágrafo único- O vãlor de contribuição mensal de 
que trata este artigo poderá ser acrescido ctõS segUintes encar-
gos: ' 

I- taxa de adminiStração de até 8% (oito por centO) 
do valor da prestação, antes da inclusão dos encargos; 

II -contribuição para o fundo de reserva, em percentual 
máximo de 5% (cinco por cento) do valor referido no inciso 
anterior; 

III- despesas comprovadamente realizadas pela admi
nistradora com o -registro de contrato de garantia, inclusive 
nos casos_ de cessão. 

§ 1 \> Se a contribuição mensal for paga com atraso, o 
seu valor corresp-onderá ao que for fixado para a assembléia 
geral que se seguir a data do pagamento, acrescido de: : 

I- juros de mora de até 1% (um por cento) ao mês 
e multa moratória-de até 10% (dez por cento); 

II.,_ despesas de cobrança judicial, nos termos da senten
ça, se for o caso. 

§ 29 No caso de o consorciado haver sido contemplado 
com o valor de crédito correspondente à sua quota, o atraso 
de pagamento de mensalidades superior a 30 (trinta) dias 
acarretará além dos gravames previstos no parágrafo anterior, 
a antecipação do vencimento de todas as contribuições rema
nescentes. 

§ 39 O valor cobrado a título de juros e multa morató
rias, ressarcidas as despesas de cobrança efetuadas pela admi
nistradora, será repassado ao fundo de reserva do grupo. 
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S 4<? É facultado ao consorciado antecipar-o pagamento § 29 os representantes eleitos terão acesso, em qualquer 
de suas contribuições, liquidando, no todo ou em parte, o data, a todos os demonstrativos e documentos pertinentes 
seu saldo devedor, acresci~o _d_os encargos previstos nesta lei. às operações do grupo, podendo solicitar informações, impug-

§ 5<? No caso de que trata o parágrafo anterior, e liquida- nar lançamentos, representar contra a administradora e tomar 
ção far-se-á na ordem inversa do vencimento das contribuições qualquer outra medida julgada necessária à defesa dos inte-
a contar da última. resses-do g~po. 

Art. 6<? É vedada a cobrança de taxa de adesão, assim § 3~> O mandato dos representantes a que se referem 
como de qualquer outra taxa, contribuição ou encargo, seja os parágrafos anteriores tem duração idêntica à do grupo, 
a que titulo for, não preVistoS nesta lei. podendoentretanto,seremsubstituídos,pordecisãodaassem-

Art. 79 Em cada grupo de consorcíados será constituído bléia geral. 
um fundo de reserva, mediante a cobrança de até (cinco § 49 As Assembléias Gerais serão públicas e realizar
por cento) do valor da contribuição mensal, destinado a dar se-ão em única convocàção, com qualquer número de censor
cobertura as seguintes operações, na ordem em que se encon- ciados cabendo à administradora representar os ausentes, 
tram: · quando não representados por mandatários. 

I- complementação de receita, insufidenfeO-pÔr inlpon- --- § 59 Cada quota de participaÇão no grupo dá direito 
tualidade de pagamento, para permitir a atribuição de crédito a um voto nas Assembféias G~rais, mas somente poderão 
aos contemplados nas assembléias gerais; votar e ser votados os consorciados que estiverem em dia 

II- pagamento do prêmio de seguro _conta quebra de com o pagamento de suas contribuições. 
garantia; -- - - - § 6~ Dos assuntos tratados nas assembléias gerais será 

III- atribuição ·de crédito extra, por softdo, quando lavrada ata em livro próprio, a qual será assinada pela mesa 
o montante do fundo atingir o valor de s_uas _quotas; diretora dos trabalhos e pelos consorciados presentes ou seus 

IV- pagamento de débitos de consorciado~ inadimplen- representantes legais. 
tes, depois de esgotados todos os meios admitidos em direito art. 11 A atribuição de crédito a consorciados feita 
para a sua cobrança. - -- mensalmente em assembléia geral deve_ obedecer a critérios 

V- devolução aos consorciados do _saldo existente ao previamente estabelecidos, constantes do plano aprovado pelo 
término das op~rações do grupo. g~upo, que levará em consideração as seguintes normas: 

Parágrafo Unico. A arre_cadação para o fundo de reserva I -o critério_~~ s~r_teio tem_ p~ioridade sobre qualque_~_ 
será suspensa sempre que o seu-Saldo atingir o valor do crédito outro; 
a ser atribuído. -~ II- podem participar do sorteio todos os consorciados_ 

Art. 8\' A taxa ·de administração_ é ~devida à adminiS- ainda não contemplados que estiverem ~m dia com o paga
tradora, assim denominada a pessoa jurídica que, devidamen- menta de suas contribuições; 
te autorizada, formar organizai e ·administrar o grupo e se III- quando admitido o critério de oferecimento de lan
responsabilizar civil e penalmente pelas Operações que em çes, serão oferecidos ein valores cOrreSponderltes-a múitiPIOs 
nome dele realizar. · da contribuição mensal do ofertante, observados os__liÓlites 

Art. 9~ Os recursos do grupo serão_ obrigatoriamente máximo e mínimo estabelecidos pela assembiéia geral; 
depositados em conta vinculada em bancos çomerciais ol.J Ç~i- ~ IV- os lances vencidos serão restituídos; os vencedores 
xas económicas -e aplicados desde a sua disponibilidade na serão retidos e servirão para quitar as contribuições vincendas 
forma prevista no Decreto-Lei n9 1.290, de 3 de dezembro • por eles cobertas, na ordem inversa de vencimento, a contar 
de 1973. da última. · 

§ 19 Constituem recursos do grupo os valores arreca- Art. 12 O valor do crédito ·a ser atribuído aos censor-
dados dos consorciados, somados aos rendimentos por eles ciados contemplados em cada assembléia geral será ·atualizado 
produzidos e deduzidas as despesas previstas nesta lei feitas monetariamente com base: 
pela administradora. - _ 

§ 29 os rendimentos produzidos pelas_ aplicações dos re
cursos do grupo serão repassados mensalmente, na data de 
realização da assembléia geral, ao fundo dereserva, não inci--
dindo sobre eles a taxa de administraçãO, ~ 

§ 39 O levantamento dos recursos __ çlo grupo somente 
poderá ser feito mediante emissão de cheque nominativo, 
com declaração no verso da finalidade do pagamento, que 
não poderá ser estranha aos obje~ivos do grupo. 

Art. 10 Os componentes do grupo, em local, dia e hora 
previamente estabelecidos pela administradora, reunir-se-ão 
mensalmente em assembléia geral, para atribuição do crédito 
aos consorciados contemplados, recebimento de informações 
acerca do andamento das operações do grupo e para tomarem 
ciências dos atas praticados pela administradora, deliberando 
sobre a sua aprovação, se praticados ad referendum do grupo. 

§ 1' Na primeira assembléia geral do grupo os corrsor
ciados deverão eleger até três representantes junto à adminis-
tradora, com mandato gratuito, com a furição de fiscalizarem 
a gestão dos recursos coletados e todos. QS atos relatiVos às 
operações do grupo, até o seu encerramento, 

I- nos índices oficiais da infÍação;-
11 -em índices divulg<idOSPor entidades e_specializadas, 

públi~as ou· privadas, de reconhecidas idoneidade e compe
tência profis~ional; 

III - nos rendimentos proporcionados pela caderneta de 
poupança; 

§ 19 - Escolhida a forma de atualização, esta somente 
pOderá ser mudada por decisão da_ maioria absoluta dos partici
pantes, reunidos em assembléia geral especialmente convo
cada para este fim. 

§ 2' O preço de qualquer bem apenas poderá ser utili
zado como parâmetro inicial para a formação do grupo. 

Art. 13. O valor do crédito a que fizer jus o consorciado 
ser-lhe-á colocado à disposfção em moeda corrente, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de realização 
da Assembléia geral em que foi contemplado, podendo este 
aplicar o crédito a seu livre arbítrio. 

§ 19 Para os efeitos desta lei, consorciado contemplado 
é· aquele ao qual é atribuído o direito_ de receber o bem objeto 
do seu contrato, segundo os critérios estabelecidos pelo grupo. 
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participantes. reunidos em assembléia geral especialmente 
convocada para este fim. 

Art. 21. O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias após a sua publicação. 

Art. 22. Esta lei entra em vigor ria da_ta de sua publi
cação. 

Art. 23. Revogam-se aS disposiÇões _em contrárid: 

Justificação 

Não há a menor -dúvida de que a legislação brasileira 
relativa a consórcios precisa·ser urgeiiteine-nte- reformulada. 

São evidentes os transtornos que a situação de hoje causa 
aos consorciados. A inadequação da legislação vigente é âe 
tal monta que reclama um~_ reformulação geral, ampla, que 
objetive até mesmo modificar a conceituação de consórcio 
que até então tem sido erroneamente incutida no cidadão 
brasileiro. 

Vários pontos importantes devem ser tomados coma bali
zadores na reestruturação do consórciO no Brasil, verdadeira 
instituição que interfere na vida de milhões e milhões de pes
soas. 

A primeira e mais- infpOrtante baliZa e a diretriz de que 
o- principal interesse a ser considerado é o do consorciado. 
O consorciado é o centro Uo sistema e em to:nio de Seu inte
resse ·devem gravitar os dos demais intervenientes-na opera
ção, embora devam, todos, se subordinar às regras básicas 
que viabilizem o sistema.-

Com efeito; o q-ue--se verifica boje é a Completa inversãO 
do princípiO -acima enunciado. Os 1nteres~es pre-dominantes 
são os dos fabricantes dos bens, que· têm os consorciados 
como mercado cativo para colocação de -seus produtos, sem 
a menor concorrência. Como não poáe dispor livremente de 
seu crédito, o consorciado é pratiCamente obrigado a adquirir 
o produto oferecido pelos fabricantes nos preços~-co:ndições, 
modelos _etc. por estes ·determinados. 

A desvinCÜlação entre o crédito a ·que o consorciado faz 
jus e qualquer bem é, pois, medida inadiável e que se conforma 
ao mais legítimo direíto do cidadão, garantido, inclusive, pela 
Constítuição Federal, quaf seja,--o-ae lfvre disponibilidade 
de seu património. De fato, o consórcio n-ada mais é do que 
"a união de diversas pessoas físicas oU jurídicas com o objetivo 
de formar poupança mediante esforço comum". Assim sendo, 
por que yincular a formação dessa poupança à aquisição de 
um bem? Ademais, a vinculação hoje existente é a causa 
principal da maior parte dos problemas-e atritos verificados 
no sistema, como as diferençai no reajuste de saldo de caixa 
decorrentes do aumento- do preço dos bens e os atrasos na 
entrega dos mesmos, face à insuficiência da produção. Obser
ve-se, ainda, que a desvinculação não gera repercussões na 
política monetária do governo nem na demanda por produtos, 
porque o aumento do _consumo do consorciado contemplado 
equivale ao sacrifício moineilfâneo do consumo dos demais 
consorciados. Nada impede, entretanto;--que -o-preço de um 
bem seja utilizado, apenas, como parâmetro inicial para a 
formação-do grupo; --- ~--

Desta forma, a liberdade para aplicar o seu crédito da 
forma que melhor lhe aprouver é direito líquido e certo de 
consorciado e não é dado-à lei impor o sacrifício desse direito, 
muito menos quando tal ônus implica benefíciO -para pOucos. 

Outra baliza importante que deve orientar a refofmulação 
do consórcio diz respeito à forma de atualizaçã-o-do crédito 
e das mensalidades. Hoje observa-se que a forma de atuali
zação, vinculada exclusivamente ao preço do bem, é proble-

mática por vários fatores. Um deles ocorre quando o aumento 
99 preço é maior que a correção dos salários, o que, aliás, 
é muito comum. Em tal circunstância a previsão inicialmente 

- feita pelo consorciado para o seu orçamento falha irremedia
velmente, aumentando o índice de inadimplência, e causando L 

às vezes, a dilataçãq do prazo de_ duração do consórcio. De 
outta feita, o aumento do preço é causado por alterações 
do modelo do bem, inovações tecno1ógicas ou simples "ma
quiagem", etc. Desse modo, a conseqüência é_ -que o orça
mento do consorciado sempre falha em seu prejuízo e isso, 
eVIdentemente, eleva em muito a tensão e os atritos no síste-
ma. 

Um terceiro ponto balizador da reformulação refere-se 
à necessidade de fixar-s-e em nível de lei os principais direitos 
e·deveres çlas pessoas intervenientes no sistema de cons6rcío, 
seja consorciado, adminísiradora, fabricante ou qualquer ou
tra pessoa. De fato, é fundamental que a matéria substantiva 
seja mantida em nível de lei stricto senso, regularmente apro
vada pelo Poder Legislativo. À legislação complementar ou 
regulamenta_r cabe tão-somente matéria adjetiva. Atualmente 
o que se verifica: é que a Lei n"' 5. 768/71, matriz legal do 
consórcio, delega excessivos poderes ao Executivo para a regu-. 
Iamemação do instituto,_ sendo, na prática, concessão de um 
verdadeiro ~~cheque em branco". Tal circunstância, evidente
mente, é de todo indesejável, primeiro porque ''ninguém'' 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei" e segundo porque ·quanto menor o nível 
hierárquico do ato disciplinador, maior a sua vulnerabilidade 
aos lobbies e aos interesses escusas. Como expressão dessa 
impropriedade, observa-se que a legislação em vigor consiste, 
basicamente, na Lei n<? 5. 768/71, como matriz legal e na Porta
ria do antigo Ministério da Fazenda n9 190/89, que "regula
menta" a citada lei. 

Especialmente, devem ser tratados em nível de lei: a 
instituição, os limites e as condições para a cobrança de taxas, 
multas e outras despesas; a forma de aplicação dos recursos 
do grupo, assim como a destinação dos seus rendimentos; 
as normas para a realização das assembléias e para a fixação 
dos modos e critérios da contemplação; as normas aplicáveis 
nos casos de desistência, exclusão e substituição de consor
ciados; a instituição das penalidades pelo descumprimento 
da legislação; as condições e requisitos -mínimos exigíve'iS das 
empresas administradoras dos cons-órcios, etc. 

Estas as razõeS que me levam a solicitar aos ilustres mem
bros desta Casa a aprovação do projeto de lei que ora sUbmeto 
à sua apreciação. · · 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1991. -Senador Márcio 
Lacerda. 

(À Comissão de Assuntos Económicos- deci-
são terminatfi,"a.J - --

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 189, DE 1991 

Torna obrigatória a publ~cidade da transferência 
de recursos, a fundo perdido, da adminiStração públiM 
ca federal para estados e Municípios, inclusive a seus 
órgãos e entidades, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os órgãos e entidades da administração pública 

federal, de qualquer nível ou hierarquia, são obrigados a dar 
publicidade, em jornais das capitais e de grande circulação, 
até o dia dez do mês seguinte à ocorrência do ato, da transfe-
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rência de recursos orçamentários ou de qualquer outra origem 
ou natureza, a fundo perdido, para estados e municfpioS, inclu
sive para seus órgãos ·ou entidades descentralizadas ... 

Art. 29 A publicação mencion-ará, entre outros elemen-
tos·: · 

I-o nome da unidade política, órgão õU- entidade bene-
ficiária; · 

II- o montante dos recursos liberados; 
III -a destinação das dotações; 
IV- a situação das prestações de contas das verbas ante-

riormente concedidas. -
Art. 3~> Esta lei entra em vigor tia data de s_ua_ publi-

cação. · 
Art. 49 Revogam-se as disposições em· contráriO. 

Justificação 

De conformidade com a nova oirlem constitucional pro
mulgada em 1988, a administração pública direta, indireta 
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos esta
dos, do Distrito Federal e dos municípios deve obedecer, 
dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade. 

Em comentário- ao ptini::ípío da publiCidade, o saudoso 
e eminente administ~ativista e p~()f~ss9r HeJi_Lopes Meirelles 
pontifica: · -

uPublicidade é a divulgação· oficial da ato para 
conhecimento público e início de seus efeitos exter-
nos. - _ 

O princípiÇ> di pU-bilCidade -(fos atos e contratos 
administrativos, além de assegurar os seus. efeitos 
externos, visa propiciar o se·u conhecimento e con
trole pelos interessados diretos e pelo povo em geral, 
através dos meios constitucionais; mandado de segu
rança, direito de petição, ação popular, babeas data, 
suspensão dos direitos políticos por improbidade ad-
ministrativa (CF, art. 37, § 4')." . . ... 

(Direito Administrativo Brasileiro, 15~ ed., 
1990, pág. 81.) 

Na linha do ensinamento do. insigne rp.~stre, este projeto 
efetivamente tem por objetivo tornar realinente transparente 
a gestão dos bens e valores públicos e também para que a 
comunidade po~sa tornar-:Sé consciente da realidade econômi
co-fin~mceira de seu interesse e poder cobrar exação na aplica
ção das dotações recebidas pelos administradores, de modo 
inclusive a evitar inadimplências que, muitas vezes, inviabi
lizam o recebimento de novõs recursos. 

Contamos, pois, em que os interesses superiores da Socie
dade sejam os fatores decisivos para a transformaÇãO desta 
iníciativa em direito posit'ivo ICgiSlado. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1991. - Senador João 
Rocha. 

LEGfSLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA . 
FEDERATIVA DO BRASIL 

• • • • • • • ••• • • ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • ; •• ••··~~· •••-~ ••• :~.~ •u• ··~•; '• • ..,.;.=:.::. •'• ••• 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípíos 
' 
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de legalidade, im!"lessoalidade, moralidade, publicidade e, 
também, ao c;egw. . . 

l--:- os cargos, empregos e funções públicas são acessiveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 
lei; 

II- a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em co
missão declarado em lei de livre nomeação e exoneraçãO; 

III -o prazo de validade do concurso público será de 
até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; 

IV- durante o prazo improrrogável previsto no edital 
de convocação, aquele aprovado em concurso público de pro
vas ou de provas e títulos será convocado com prioridade 
~obre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na 
carreira; . 

V- os cargos em comissã:o e as funções de confiança 
serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes 
de ~rgo de carreira técnica ou profissional, nos casos-e colidi

-ÇóEs pre-vistOS em leí; 
VI -é garantido ao servidor público civiJ o direito à 

Jiyre associação sindiCal; 
VII- o direito de greve será exercido nos termos e nos 

limites definidos em lei complementar; 
VIII -a lei reservará percentual dos cargos e empregos 

públicos para as pessoas portadoras de deficiencia e definirá 
os critérios de sua admissão; -

IX- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excep
cional interesse público; 

X- a revisão geral da remuneração dos servidores públi
cos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis 

_e militares, far-se-á sempre na mesma data; _ 
XI - a lei fixará o limite miíXimo e a relação de valores 

entre a maior e a menor remuneraçãO dos servidores públicos, 
observados, como limites máXimos e no âmbito dos respectivos 
poderes, os valores percebidos como remuneração, em espé
cie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, 
Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal 
e seus correspondentes nos estados, no Distrito Federal e 
nos territórios, e, nos municípios, os valores percebidos como 
remuneração. em espécie, pelo prefeito; 

XII- os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo 
e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo; 
.- XIII- é vedada a vinculação ou equiparação de venci
mentos, para o efeüo de remuneração de pessoal do serviço 
público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no art. 
39 § 1'' 

' xrV -os acréscimos pecuniários percebidos por se!Vidor 
públíco não serão computados nem acumulados, para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título 
ou idêntico fundamento; 

XV- os vencimentos dos servidores públicos, civis e mi
litares, são irredutíveis e a remuneração observará o que dis
põem os arts. 37, XI, XII, 150, li, 153, III, e 153, § 2', 
I; 

XVI -.é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários: 

fa) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outto técnico ou 

científico; 
c) a de dois cargos privativos de médico; 
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XV- a proibiç-ão de acumular estende-se a empregos 
e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista e fundações mantidas pelo poder público; 

XVIII- a administr<içâo'fazendátia e seus seryidores fis
cais terão, dentro de suas áieas de competêricia e jutisdição, 
precedência sobre os demais se tores administrativoS, na forma 
da lei; 

XIX- somente por lei específica poderão ser _criadas 
. empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou 
fundação pública; 

XX- depende de autorização Ieg~slativã, em cada caso, 
a criação de subsidiárias- das entidades mencionadas no inciso 
ariterior, assim como a paiticipação d~ qualquer -delas em 
empresa privada; 

XXI- ressalvados os casos espécificados na Legislação, 
as obras, serviços, cqmprãs e alienações_ serão contratados 
mediante processo de licifação pública que assegure ígUaldade 
de condições a todos .os concorrentes, CPI_ll,_ cláusulas_ qq_e_ esta
beleçam obrigações de pagamento, mant~das as condições efe
tivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as_ exigências de quali{icação técnica e ecop.ômica i~dispen
sáveis ã garantia do c~mprimento das obri,g~ções. 

§ lo:> A publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracte~:i.:z;em promoção pes
soal de autoridades ou servidores públicos. _ 

§ 2~ A não observância do disposto nos irtciscrs II e 
III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 
responsável, nos termos da lei. 

§ 3-:> As reclaqtações relativas à pre~~ação de serviços 
públicos serão disciplinadas em lei. . _ 

§ 49 Os atos de .improbidade administrativa importarão 
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, 
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem pr~j~fzo da ação penal 
cabível. 

§_ 5-:> A lei estabelecerá os prazoS ~de prescrição para 
ilícitos praticados por qualquer agente, s·e_rvidor ou não, que 
causem prejuízos aO' erário; ressalvadas as, respectivas ações 
de_ ressarcimento. _ : , , 

§ 69 As pessoas jurídicas de direito J?4blico e as de direi
to privado prestadoras de serviços públic_os responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito" _de regresso contra= b- reSpOnsável nos 
casos de dolo ou culpa. 

DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIR(T 

Impessoalidade - O princípio ~a ii)lpessoalidade, refe-. 
rido na Constituição de 1988 (art. 37, ~aput), nada mais é 
que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao adminis
trador público que só pratique o ato para o seu fim legal. 
E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito 
indica expressa ou virtualmente como 9bjetivo do ato, de 
forma impessoal. . 

Esse princípio talnbém deve ser enterídido para excluir 
a promoção pessoal de autoridades ou -s-~rvidores públicos 
sobre suas realizações administrativas (Const. Rep., art. 37, 
§ 1'). - . 

E a finalidade terá sempre um objetivo certo e inafastável 
de qualquer ato administrativo: o interess:e_ público. Todo ato 
que se apartar desse objetivo sujeitar-se-á à invalidação por 

desvio de finalidade, que a nossa Lei de Ação Popular concei
tuou como o "fim diverso daquele previsto, explícita ou impli
citarriente, na regra de competência" do agente (Lei n"' 
4~717/65, art. 2•, parágrafo único, e). 

Desde que o princípio da finalid~de exig~ _que o. ~to seja 
pi"adcado sempre com fin-alidade pública, o .administrã~or fica 
impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no inte
resse próprio ou· de terceiros. Póde, entretanto, o interesse 
púbHco coincidir com o de particulares, como ocorre normal
mente nos a tos administrativos negociais e nos contratos públi
cos, casos em que é lícito conjugar a pretensão do particular 
cont o _intereSse coletivo. 

O que o princípio da- finalidade V-eda é ·a prática de ato 
administrativo sem interesse público ou co-nvettiêilcia · p'ara 
a administração, visando unicamente satisfazer interesses pri
v:ados,_ por favoritismo ou ·perseguição ·dos agentes" governa
mentais, sob a forma de desvio de fínalidade. Esse desvio 
de conduta dos agentes públicos constitui uma das mais insidio
sas modalidades de abuso de poder, como veremos adiante, 
sob esta epígrafe (item III). 

(À Comissão de Constitu,ição, Justiça :e· Cida
dania ...:... decisão ter~in~t~v.a.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
. . N• 190, DE 1991 

Faculta pag~~ento do ImpOstO de Renda em cruzados 
novos. 

O COngresso Nacional decreta: _ 
Art. lo:> As pessoas fí.sicas con.tf~b.u_f.q.t~s dp Imposto de 

Renda que tiverem saldo a pagar, refe_r~ntç _ao. ago_-Pª&.e_ Qe 
1990, poderão quitá~Io- em cruzados novos. . 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art._ 39 Revogaql-sç _a~ ,djsposições em ·contrário. 

Justificação 

Apresentamos e"ste- projeto cte -lei na plena convicção de 
que_ itá beneficiar um grande número de contribuintes, sem 
nenhum prejuízo para ~ Orçamento e,_ c_onseqüentemente, 
parà O Governo Fedeial. 

_ De_f;tto, os q-uzados no~os r~tidos no Banco Central devem· 
ser deVoldidos em- doze parcelas mensais ja a p_aftk àê ·16 
de setembro próximo. No present~ ,exercício deVer~o :~t: fie
volvidos, portanto, 5/12 (cinco doze avos) do valor total.aJqda 
retido pelo Governo. -- · 

O Orçamento da União para 1991 consigna a importância 
de um pouco mais de 13 trilhões de cruzeiros par~ a amorti
zação da dívida interna. Supõe-se que a maior parte desse 
valor s_e destine à devolução correspondente aos cruzados no
vos. Em contrapartída, a Pt~visão da arrecadação de Imposto 
de Renda, Pessoa Física, não atinge meio trilhão ( 446 bilhões) 
de cruzeiros. A razão desse valor tão baixo se prende ao 
fato de que pela legislação atual, a niaior parte deSse 'impOsto 
é paga em bases correntes, ou sejaLno ano em que a renda 
é gaflha, mas contabilizada sob o título de imposto retido 
na fonte. Já no caso do Imposto de Renda da Pessoa J urfdica, 
esse valor é um pouco maior: cerca de 2 trilhões de cruzeiros,. 
porém, muito aquém do valor destinado à amortização da 
dívida. 

Nessa ordem de idéias, a permissão para se pagar o Imposto 
de Renda, cujo prazo se inicia em 27 do corrente e poderá 
se estender até outubro, dependendo do número de quotas, 
trará, sem provocar nenhum rombo no Orçamento Federal, 
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um alívio aos contribuinte_s, cuja maioria absOluta não conta 
com recursos_suficientes para o cumprimento desse_ dever.- , 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1991. ~ Senador Pedro 
Simon. 

(A ComissãQ de ASsuntos ~conô'micos -~ declsá.o_ti!rmi-
. . nativa) - - - - - - · · · · - -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 191, DE 1991 

Institui o seguro obrigatório para agências c:ie Viagens 
que explorem o turismo. 

O COngresso_ Nacionai decreta:. . -· 
_Art. 1"' É criado o seguro obrigatório destinado a cobrir 

integralmente o cumprimento das obrigações contraítias por 
agências de viagens que e;q>lorem o turismo·, na fórma prevista 
em regulamento. 

Art. 29 O Poder Executivo regUlamentará a presente lei 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da sua publi
cação. · - -

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4~ Revogam--se as disposições em contrário.-

'Justificação , 

A Constituição Federal em ·seu. art.- 22,.inC'iSo vJf, dispõe 
que compete privativamente â"União 'legislar sobre seguros. 

O seguro ora instituídq objetiva eliplil).'!r_ q ~cQ que corre 
o adquirente de pacotes turí~tic-os com telação ao efetivo cum
primento dos serviços contratados nas agências de viagens 
que exploram o turismo. 

Tal· modalidade de seguro traria maior credibilidade e tran-
. qüilidade 'às operidoras de ~urismo. · - _ _ 

O seguro destinado a cobrir o risco contratual procura evitãr 
um colapso, Caso agências de pacotes turísticos estivereni~cC?m 
elevado nível de comprometimento financeiro perante compa
nhias aéreas e outros fornecedores de serviço na área do turis
mo. Tendo a Associação Brasileira de Viagens-ABA V, por 
exemplo, este tipo de seguro, o prejuízo teria condições totais 
de cobertura. 

Caberá ao Poder Executivo regulamentar a modalidade de 
seguro que ora propomos. : _ - __ _ 

ContãfilOS cbni o·apôió -dos nossos ilustres pares para o 
aperfeiçoamento e aprOVação dç. proj~to. 

Sala Ms Sessões, 4 de junho de 1991,- Senador Francisco 
Rollenlberg. -

LEGISLAÇÁO CITADA 

... Art.· _· 22". ... C~~P~t~· Pri~~i_i~~~~~t~. à. U~iã~· i~·gi~i;;~·~t;;~·: 
I- direito civil, comercial, penal, processual, elettoral, 

agráriO, marítimo, aerOnáu-ticO, espacial e do trabalho; 
II~ desapropriação; · . . , 
III_- requisições civis e militares, em caso de Imme_n_te_ pen-

go.e çm tempo de guerra; . . . 
IV~ águas, energia, informática, telecomunicações e ra-

diodifusão; · 
V- serviço postal; . 
VI -sistema monetário e de medidas, títulos e garant1as 

dos metais; 
VII- política de crédito, câmbio, seguros e transferência. 

......... (A. c~;;;i;;ã~ ·a~ A:;;~~~~; E~;~6;:,;i~~~ ~. ;;;~isao· ;;~i-
nativa.) 

PROJETO OE LEI DO SENADO. 
N• 192, DE 1991 

Dá nova redãção aos dispOSitivos que menciona do Códi-
go de ProcesSO Civil • 

• -- !.• '' 

O _Çon_gresso Nacional decreta: . 
Art. 1• Os artigos 222, 223, 224, 238 e 412 do Código 

de Processo Civil (Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973) 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 222. Faz-se a citação pelo correio, ressalvadas 
as hipóteses em· que a lei dispUser de oUtro m_odo <?U 
quando o ré'! Jé~idir em lo.~I JJ-âe! atendict:o pe_la ~ntrega 
domiciliar de cor"respondenc1a. . . 

Art. 223. _ Deferida a citação pelo corretO, o escnvãO 
ou- chefe da- secretaria porá ·a- cópia da petição inicial, 
despachada pelo juiz, dentro rlf:' ~óbrescrito com tim~re 
impresso do juízo ou tribunal, bem como do cartóno, 
iiidiCando, expresSamente, qUe ·visa ao chamamento do 
réu ou interesSado a fim de s~ defender. 

- - § 19 Se já ·não constar da cóPia· da ~etição inici~l, 
õ ·aespacho do juiz consignãrã a ádvertêncta de que, nao 
sendo contestada a ação, presurrii!-'se-ãb aceitos· pelo réu, 
coino verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, salvo 

. se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. 
§ 29 A carta será registrada, com aviso de recepção, 

o qual será jUntado aos autos quando devolvid?. _ 
_ § 39 O carteiro fará a entrega da carta regtstra9-a ao 
destinatário, eXigfrido-Ihe C[üe asSiité O recibo.. . . · 

Art. 224. Faz-se a citação por m-eio de ofic1al de JUsti
ça quando o carteiro não localizar o_destinatário ou não 
estiver o aviso- de recepção por ele assinado . 

Parágrafo único. As custas da citação, _qUando" devi-
das, corresponderão ao valor dos sel()s postms ........ ··: .. :. 

___ Art. 2~8. Não dispondo a lei de outro modo, as mt_I
mações serão feitas às partes, aos·seus representates legats 
e aos advogados na forma prevista nos artigos 222 e ~23 
deste Código ............. _. ................................ , ........ . 

Art. 412. A testemunha é intimada a comparecer à 
audiência mediante carta subscrita pelo escrivão e- regis
-trada, com aviso de recepção, delà cOnstando dia, ~ora 
e local do comparecimento, bem ~orno os nomes _das 
partes e a n"ature:Za da ~aus~. ~e. a testeril~nh.a de~xar 

-de comparecer, sem mottvo JUStlfl~do, sera ~onduztda, 
respondendo p-elas despesas do·ad~a~~fl:tO alem de,pr?
cesso penal pbr crime de desob~d~~ncia. A advertenc1a 
quantO às sanções aplicáveis à testemunha faltosa cons
tará da carta subscrita pelo escrivão. _- -

§ 19 A parte pode comprometer,-se.~ l~var_ ~ audiên~ia 
a testemunha, independentemente de mttn:açao. O nao
comparecimento, salvo motvo de força ma10r, estabelce 

--a presunção de-que a parte desistiu de ouvi-la. . 
.§ 29 Quando figurar no rol de teste~unhas fun~t?· 

nário público.-ou militar, em qualquer htpótese, o JUIZ 

requisitará ao chefe da repartição ou ao· comando do 
-corpo em que senrir." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de -sua publicação. 
Art. 3~ São rev_ogadas as disposições_ em contrário. 

Justificação 

_ O presente projeto de lei tem por finalidade simplificar 
a forma tanto do chamamento do réu a juízo para se defender 
como das intimações em geral feitas às partes e às testemunhas. 
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. , Atualmera~.. a regra g~ral consagrada éxige seja o ato proces
sual praticado por oficial de justiça, fato que, além de onerar 
sobremaneira as custas incidentes, torna moroso _e complexo 
o cumprimento da diligência. - - , .... - .. 

Propomos a adoção, nq campo cível,-ç1a sistemática que, 
há longos anos, vem.~nçlq·observada tJa Justiça tlo Trabalho 
com inegável vantagem para- a celeridade.das causas. 

A citação pelo correio, critério que pretendemos tralisfof
mar em regra aplicável à generalidade dos casos, já é contem
plada no estatuto processual vigente, restrita, entretanto, à 
hipótese de ser o ''réu'', comerciante ou industrial domiciliado 
no. Brasil" (art. 22, CPÇ) , , , , 

De fato, nadajustificaa limitação porquanto o serviço 'postal 
9rasileiro é reconhecidamente eficiente) nenhum ptejufzo -po-
dendo resultar para a parte· ou a sua defesa do fato de optar 
o legislador por _u,m c;>utrQ instrumeptqque, atingindo o m_esmo 
objetivo, rev.ela-se majs rápido e batatQ .... 

Submetemos assim à con·sideração dos iJUstres pareS inicia
t_h;a que, a nosso .juízo, contribuirá para ,o aperfe"içoamento · 
da prestação da tutela jurisdicional. 

.Sala das SessÇes,, ,4,cje junho de 1991.·-·Divaldo Suruagy. 
(.À Comissdo de 'Coftstituição~ Jusiiça e Cldali'imla--

deCiSão te"rmindtlv"a.) · • · • · · · · · ' 
• ' .. . ' • ~ j • -

PROJE'J'O DE LEI DO SENADO 
N• 193, DE 1991 ' 

Altera os linlites. do Parque NacfoOã:l da SeiTa· dO DiVi
'sót, criado pelo Decreto n~" 97 .839;, de 16 de: Ju_"nhO de 
1989. '' 

O Congresso Nacional decreta: , , . , • . 
Art. 19 O Pãrque Nacional da Seria do DiviS.o.r, lo.cali-

~dq no extren;to noz:tcr do Estado do_~c:re ~criado pelo Decreto 
n' 97.839, de 16 de junho de 1989, 5'9'1' 900.000 ha, passa 
a ter extensão de 287.500 ha. 

ParázraJO úriiCri. O_ art. 29 do Decreto n~' 97.839~ d~ )p 
de junho de 1~8·9·, pàssà a ter a seguinte.redação: , 

, Inicia-s.e, no .P-01 de coordenadas gçográficãs longitude 
de 73'30''WGR e latitude 07;;.14'54"S situado -na linha Cunha 
Gomes divisória do's Estados do Acre e. l).mazonas_, Do ponto 
onde esta cru~ co~. o meridiano de 73'30"; daí, segue-se 
pelo referido me;ridiano 8.500m no sentido sul até o P~02, 
situado à margem eSquerda do igarapé Montevidéo; daí, se
gue-se confrontando com a reserva ind~ena Nuykini com os 
seguintes rumos e distâncias: subindo o igarapé M·ontevidéo 
pela margem esquerda 14.600m até sua nascente onde,se loca
liza o P-03; 30'00"SW e 3.100m até o P-04 situado na nascente 
do igarapé República; daí, desce-se "o igaiapé República pela 
margem direita 12.200m até o P-05; daí següe-se limitando 
com a gleba Mutum, com rumo de 58'00~SW e distância de 
13.000m até o P-06 na nasCeii-te do ígarà(5é· Ãi:til; _daí, segue-se 
com rumo de 51 '30"SW e distância de 9.500m até o P-07 
situado na nascente do primeiro afluente pela margem esquer
da do igarapé Ramon (primeiro no sentido de quem sof?e 
o igarapé Ramon}; daí, desce-se Q -.DJencionado afluente. 
2.200m até sua foz onde se situa _o P-08; dai,_ descendo () 
igarapé Ramon 2.000m até sua- foi, alcança-se o P-09 situado
à margem direita do rio Moa; daí, desCe-se o rio Moa pela 
mencionada margem 1.800m, até o P-10 situado na foz do 
igarapé Pedernal, pela sua margem dire~ta, em frente à ca
choeira do Pedern_al; daí, por linhas retas assim definidas: 
80'00"NE e 9.400m até o P-11; IS'OO'.'SE e 18.200m até o 
P-12, situado à margem esquerda do igãrapé Novo Recreio; 

05'00''SE e 15.000m 'até p:13 situado na margem direita do 
igarapé José Grande, afluente da margem esquerda do Rio 
Azul; daí, desce-se o referido afluente pela margem mencio
nada 16.000m até sua foz, onde se situa o P-14 na margem 
direita do rio Azul; daí, desce-se o Rio Azul pela mencionada 
margem 4.000m até o meridiano de 73'3Ü"Oilde se situa o 
P-15; daí, segue-se limitando com a gleba Havaf com os se
azimutes e distâncias: O'OO"S e 30.000m pelo meridiano de 

73'30" até o P-16 
situado na margem esquerda do igarapé Garrancho; daí, des
te-se o.mencionado igarapé 6.0Q()m pelã margem esquerda 
até sua-foz, onde se situa o P-17, pela margem esquerda do 
rio Juruá Mirim, 4'00 SW e 5.500m até o P-18; 45'00 SE 
e·22.250m até o P-19; 87'50 NW e i9.500m até alcançar o 
marco. de divisa intemadonal entre a República Federativa 
do Brasil e a República· do Peru;· daf, segue-se pela divisa 
das duas repúblicas no sentido norte 220.000m atê o marco 
de divisa internacional situado na àltura da linha Cunha Go· 
mes; daí, segue-se pela linha Cunha Gomes oom-rumo·ae 
66'00 SE e distância de 36.500in até o P-01 inicial da descrição 
desse perímetro. -

- Art. 29. Essa lei entra em vigor na data de sua pUbli
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justific8çã0 

Em 1989 foi criado, pelo Poder Executivo~ o Parque Na
cional da Serra do Divisor, no Estado do Acre, na fronteira 
com a República uo Peru, com extensão de 900.000 ha e 
sob jurisdição administrativa do Ibama. Para constituir p par
que foram retirados 400.000 ha do município de Mâncio Lima, 
área correspondente.a 57% ao s~u t~qitóriO. SE; ;;r. p~rt~ desti
nada ao parque acrescentarmos aquelas das resery~s,indfgenas 
do Poynawa e Nuykini (50,000ha), constata-se qqe, aq .mUni
cípio restou poucá mais de 1/3 do seu território original, entre 
.os q~ais a área d~ Várzea do rio Moa, que permanece alagada 
metade do ano. 

O Município de Cruzeiro do Sul contribuiu para a formà
ção do parque com 500.000 ha, representando 21% .da sua 
área total, e ainda poderá vir a ceder territórios para.reservas 
indígenas e extrativistas, reduzindo-se, com isto, em cerca 
de 50% o seu tamanho original. 

O aspecto mais ·grave a consjde,rar não é, . qo e~~anto, 
a simples perda de territórios pelos Municípios de .M,âncio 
Lima e Cruzeiro do. Sul, Na área do parque foram incluídas 
cerca de 40 propriedades produtivas, responsáveis por explo
ração pecuária com rebanho de 6.000 cabeças, aproximadaw 
mente, e pela produção de centenas de toneladas de ~arracha. 
Acresça-se o fato de que o INCRA havia previsto para a 
área vários projetes de assentamento, e a Eletronorte, em 
convênio com o Governá d<? ~s_tad~ dq Acre;, pretend~ a 
construção de uma hidroelétrica de pequeno porte, cujO estu
do de viabilidade já se encontra em adiantada fase de elabo
ração. A produção prevista de 30 megawats não prejUdicará 
o meio amiente, tendo em vista a pequena área a ser ;tl_agada. 
Por outro lado, permitirá o desenvolvimento da zona rural 
e o aproveitamento mais racional das riquezas da região. A 
preservação das florestas é- iniciativa das mais meritórias e 
digna de todo apoio. Mas, para que resulte eficiente- como 
forma de proteção da natureza, a criação de parque.s deve 
seguir critérios de racionalidade, onde, inclusive~ sejam .ouvi
dos a população local e setores económicos atingidos. 
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Tal não ocorreu no caso·-cta crhlçã6 do Pilrque Nacional 
da Serra do Divisor, no Acre. O-interesse niaior da Saden, 
mentora do projeto, voltou-se para a preservaçâo da fronteira 
como Peru, a fim de proteger as nascentes dos rios; A extensão 
reservada ao parque resultou, nO' entanto~ muito--grande., de_ 
tal forma que afasta· da fronteira a: população então existente 
na área, desguarnec-endo-a: - · 

Assim, a criação dó parque ameaça expulsar, de imediato,_ 
cerca de 12.000 pessoas que, se ·a Situ:lção -não fof i:nodificada 
serão obrigadas a migrarem para os municípiOs- ffiãiS iiFõXímos, 
eles mesmos economicamente inviabilizados, pela diminuição 
de seu território~-e peida de segnificativa -parte de sua bas-e 
produtiva de riqueza e geração de·em{>regos. 

.A .decisão de' fixàção. do ·parque fOT absolutamente unila
teral, tanto que a população dos dois municipios-, bs-i'epresen
tantes do Incra 'e do lbama; consideram justa a modifiCação 
dos limites defiilidos ·no decreto. A proposta alternativa que 
se apresenta por intermédio do presente projeto de lei, é 
oriunda de um consenso envolvendo a população local, IN
CRA, IBAMA e o Conselho Naciorial de Seringueifo's;-oom 
os quais forani feitas reuni6es-para discussão do assunto. Pre
tende-se, portanto, aliar_ os objetivos juStos· e -inadiáveis da 
preservaçãO, ao necesSári<f desenvolvimento económico -para 
apoio e fixação dos habitanteS da área. -

Mantém-se, neste projeto de lei, a idéia básica de proteção 
da fronteira, dando-lhe, in,clq.sjv.e., mais consistêrtcia:,~rtRinedi
da em que a proximidade da população, em ativida~....:_ produ
tiva; será barreira-natural para desencorajar as'iD.ves~tias pre
datórias de exploradores externos. PreserVam-se, ainda, as 
propriedades que garantem. emprego e impedem o êxodo po-
pulaÇio~al qll:e ora se observa. · _ _ -

Cabe' ressaltar, que entre 34 par'que·nacionais já" Cilá.doS:, 
apenas·3 possuem extensão _Supefiot a 900.000 ha; e,- no entan
to, á.reduçãO dó Parque da Se:rra do Divisor para 287.500 
ha cólocará'esfa á"reã de pre-seiv3.çáo em amplítude semelhante 
ãs demais. ' · · 

O presente projeto de lei, em resumo, corrige uma-falha 
que viria a prejudicar a população de dois importa:nteS-muDicí
pios do Estado do Acre, impedindo-a de desenvolver suas 
atividades produtivas. Mais airida: o projeto de lei aperfeiçoâ 
o decreto de criação do Parque da Serra do Divisor,-viabili
zando a preservação da área-da fronteira Acre-~eru e a tiqueta 
natural daquela trecho da florestá atnazôniCa. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1991. -'- Senador_Alulzio 
Bezér"ra. 

LEGISLAÇÃO CITADA' 

DECRETO N' 97.839, DE 16 DE JUNHO DE 1989 

Cria o Parque Nacional da Serra do Divisor. 

n--~-·-~•' •~·• ••' • • "''-">' 1 ••'' • "•''' .. ~ •·•' "•' '' •' •'' "n' '>'" ,....,. .. ,,,, ._, "' 

Art.' 2.~> O Parque NaCional da Serra do DiviSói-está locali
zado. 'nb' extremo oeste do Estado do Acre, na fronteira com 
o Peiu,- entre as coordenadas_ exte_rnas: noi1;e _0~907'00"8- e 
71'48'ZO"Wgr; Leste Ú9'08'40"S e 72'40'00"Wg_1:i_sul 
09'24'40"S e 73'12'40"Wgr; oeste 07'32'40"S e 73'59'2Q"Wgr, 
tendo os seguintes limites, descritos a partir das cartas na 
escala de 1:250.000 n~ SD.18-2-DfC, SC-18-X-D e SC-18" 
X-B/A, editadas pelo Departamento Nacional de Produção 
Mineral em 1. 977: · · 

Norte: Partindo do Ponto 01 de coordenadas geográficas 
aproximadas (c.g.a.) 7'14'32"S e 73'~2'~4"wgr; _sit'!a~o no 
marco geodésico demarcador do limite mternacmnal entre 

Brasil e Peru, -segue-se por uma linha seca de -aiim:ute· :iproxi~ 
mado de 123900' por aproximadamente 8.500 metros, até o 
ponto de c.g.a 7916'5"5 e 73938'58"Wgr, situado na cabeceira 
do Igarapé Timbaúba (Ponto 2) daí, segue por uma linha 

. seca· de azimute aproximado 154930'Sul, com cerca de 1.400 
metros, até atingir a cabeceira-do lgarapé República, no ponto 
de c.g.a. 7'18'40"S e 73'38'58"Wgr (Ponto 3); daí, segue-se 
a jusante pela margem esquerda do Igarapé República até 
s~i!_!_~~ ~-o rio Moa (Po~~-o 4) ~ seguindo pela margem _esquerda 
ao riO Moa até a foz do rio Azul, ponto de c.g.a 7"'25'15"S 
e 73'17'02"Wgr (Ponto 5); 

Leste: Do ponto 5 segue-se a rilontan~~. pela ~argem 
direita do rio Azul, até o ponto de c.g.a 7'51'1l"S e 

. 73~4'30"Wgr; situado na confluência_~o rio Azul com um_ 
seu afluente pela margem direita (ponto 6); daí, segue pela 
margem direita deste afluente até a cabeceira de um dos seus 
formadores, no ponto de c.g.a 08'()3'40"S e 73'30'00"Wgr 
(ponto 7} ; daí, segue por uma linha seca de azimute aproxi

. mad'?_141930' ·e distânci~ aproximado 4.000metros, até atingir 
o ponto de c.g.a 08'04'40"S e 73'29'00"Wgr; situado na cabe

. ceira do rio Tamboriaco (ponto 8); segue a jusante pela mar
gem e,s-querda do tiO Tamboriado, até sua confluê~cia com 
o rio Juruá Mirim (ponto 9); daí, segu~~se pelo rio Juruá 
Mirim no sentido jusante, até a foz de um seu afluente pela 
margem direita, no ponto de c.g.a. 08'11 'OO"S e 72'53'25"Wgr 

· (pOi:!to 10); daí, segue-se por uma linha seca de azimute aproxi
mado_163'ÜÜ' distância aproximada 23.400 metros, até atingir 
a confluênc:'la do _rio ,Ouro Preto coni o. riÇ> ~uruá, ponto de 
c.g.a 08'23'13"S e 72'39'41"Wgr; (ponto 11); daí, segue-se 
a mont$1.r.te pela margem esquerda do rio Juruá, até atingir 
a foz do Igarapé São Luiz, seu afluente pela margem esquerda 
(pónto 12); 

_ ___:____ ~ui: Do ponto 12,-segue-se a montante pela IlJ.argem· ~ii-ei
ta do igarapé São 'Luiz, até o ponto de c.g.a 08'56'24"S e 
72"52'20"Wgr; (ponto p); daí, segue-se por uma linha seca 
de azimute aproximado 168'()()' e distância aproximada 7.800 
metros, até atingir o ponto de c.g.a 09'00'33"S e 72'51'10''Wgr; 
sítuado na Confluê·ncia- do rio Amôn.ia cOm um· SeU afluente 
pela margem esquerda (ponto 14); daí, segue-se por uma linha 
seca de azíiilute apr!)Ximado 236900' e distância apro~tnada 
de 11.200-metros, até atingir um marco· de fronteira BrasH/ 
Peru, no ponto de c.g.a 09'Ü3'52"S e 72'56'20"\Vgi; (ponió 
15);" 

Oeste: -Do ponto 1~ segue-se acompànhando a diVisa in
ternacio"nal Brasil/Peru, no sentido norte até atingir -o ·pontõ 
1, inicial da presente descrição. 

(A Cõmissâo' de Assuntos Soá. ais ~ decisão termina
ti Vil/ 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os projetas 

lidos serão publicados e r_emetidos às comissões competentes. 
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo 

Sr. 1' Secretário. 

É lido o segUinte: 
. PROJETO_DE RESOLUÇÃO W 32, DE 1991 

Cria, em dependência do Senado Federal, Capela Ecu
mênica destinada a orações e atos religiosos para parla
mentares e funcionários do Senado. 

O Senado Fedérál resolve: 
Art. 19 Fica cJ;iã.da, em dependência própria do Senado 

Federal, capela ecumênica destinada a oração e atas religiosos 
dos funCionários e parlamentares desta Casa. 
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Art. 2~' Es_t_a resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Justlficação 

O Sé_nado Federal não dispõe, até a presente data, de 
local destinado a oração e meditação, bem COillO a realização 
de atos religiosoS ecUrilêD.iOOs, a exemplo de -diveistis ·outros 
próprios do ExecUtiVo. · _ 

O .ser humano, com sua~ alegrias e tiistezaS, sei:npfe ne
cessitou de uma busca interior para melhor refletir sua própria 
natureza. 

E, na sua eternã busca, seus conflitos afloram, não-obten-
do respostas para suas dúvidas. . -

O recolhimento. DU:m local apropriado onde a paz e o 
silêncio permitam reflexões, bem como a melhor proximidade 
com o seu Deus, é a nossa pretensão. __ -

Assim, nada melhor que uma capela, a qual deverá ser 
da .maior :;;ipgeleza posstVel,_ onde nossos servidores e parla
mentares possam, sempre que sentirem vontade, meditar e 
refletir sobre os seus problemas, num ambiente que permita 
total liberdade individua!, _çom paz e _harnronia. 

Desta forma, cieffios ser de necessidade a efetiVilção da 
medida. 

Sala_ das Sessões, 4 de junho de 1991. -Senado!" Pedro 
Simon. 

(À Comisslio Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -O projeto lido 
será pUblicado e remetido à comissão cóthpetente. 

Sobre a mesa,_r_eq~erimento que sefá lido pelo Sr. 1~' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 230, DE 1991 

Nos termos do art. 281 do Regimerifu Intemo;requeiro 
dispensa de interstíCiO e previa- distribuição de 3.vulsos para 
o Projeto~ de Lei da' Câmara n• 20, de 1991, que reajusta 
pensão 'especial concedida pela Lei n~ 5.347, de 3 de novembro 
de 1967, ao Dr. Speridião Gabinío de Carvalho, revertida 
à viúVa Ana Guimarães, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da sessão seguinte. - -- -

Sala das Sessões, 4 de junho de~ 1991. -Marco Maclel. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A matéria 
figuiará na Oi-dem do Dia da sessão seguinte. 

Sobre a mesa, requerimentO que Será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 231, DE 1991 

Senhor Presidente 
Nos termos regimentais, solicitamos a transcrição nos 

Anais desta Casa do discurso proferido pelo Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal, na Conferência 
de Presidentes dos Parlamentos iberoRLatino-Americanos
realizada em Lisboa, no dia 29 de maiO do--coi-rente a"rió
a convite do Deputado Victor Crespo, Presidente da Assem
bléia da República) de Portugal. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1991. - Humberto Lu
cena. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento lido vai à Comissão Diretora. 

Ká Oradores fnscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURlVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o- Seguiiite discurso.) - Sr. PresideJ;:Ite, Srs. SenadOres, há 
üm ano, um acontecimeotó inesperado comoveu a -Bãhia, 
·consternou o País e enlutou-a Câmara e o Senado. 

A comunidade política e o meio acadêmico, após a avalia
ção da irreparável perda,lamentaram o falecimento do decano 
dQ parlamento, do intelectual, do escritor e, em especial, 
do:amigo que a todos cativava com sua conversa mansa, _since
-ra~ erudita._e, sobretudo, ·de admirável polidez. 

Refiro-me ao nosso saudoso companheiro, Senador Luiz 
Viana Filho, que no próximo dia 5"do cor-rente será relembrado 
com uma missa de ano, mandada celebrar por seus familiares 
e amigos na Capela do Retiro de São FranciSco, ein Brotas, 
na Bahia, às 18 horas da próxima quarta-feira, data a que 
me antecipo para falar hoje, pois amanhã a sessão será dedi:
cada à convocação do Ministro da Agricultura, Antônio Ca
brera. Lembro agora a falta que a companhia de Luiz Viana 
nos faz, principalmente naqueles momentos em qUe se afigu
rava sábi<J conselheiro e conciliador, devido a sua vasta expe
riéilci3. e profundo conhecimento da_ política, da cultura e 
da História. 

A mim me parecem muito recentes a ocasião em que 
fomos colhidos. pela notícia de sua morte, o seu sepultamento 
na Ballia, acompanhado de uma multidão de amigos, autori
dades, correligionários e gente do povo, e a repercussão do 

-seu falecimento, com memoráveis-testemunhos e homenagens 
pronunciados na.Tribuna da Câlnru:~ ~ _49~Senado, bem como 
publicados amplamente na imprensa do País. 

Ainda ressoam e repercutem os comentários e as conside
rações sobre o sucesso de sua trajetória fulgurante como -poli

. tico e escritor, tornando difícil d~finir em qual das duas dimen
sões foi maior: Se o homem público ou o intelectual, o homem 
de letras. 

Aos 17 anos, já acadêmico de direito, estreava no jorna
lismo político; em 1932, já se definindo ~em:oposição ao Go
verno Vargas chegou a ser preso como conspirador; em 1934 
elegia-se deputado federal juntamente com Octáviô Manga
beira e outros; foi reeleito deputado federal por seis vezes 
consecutivas; no Governo Castelo Branco foi chefe da Casa 
Civil e ministro da Justiça; governou a Bahia de 19Q7 a 1971, 
no mesmo período em que fui ·governador de Sergipe; em 
1975 foi eleito para o Senado, onde permaneceu, pela vontade 
do povo baiano, até 1990, tendo sido, no período de 1979 
a 1981, presidente do Senado e do Congresso, quando exerci
tou, com extraordinária competência, o seu estilO de Concilia~ 
dor, num período consideravelmente agitado da vida nacional, 
quando, por exemplo, se votou o projeto de anistia pólítica, 
e outros identificados como marcos do processo de redemocra
tização do país. 

Na presidência do Senado, quando flz parte da Mesa 
Diretora, o Senador Alexandre Costa, primeiro secretário, 
Nilo Coelho, primeiro vice-presidente, Luiz Viana realizou 
para a Casa um tiabalho valoroso, em termos de construção 
e_reformas de nossas instalações, tais como o serviçO médico, 
biblioteca, ala das comissões, agência d_o_ _Banco_ do Brasil 
no .Senado, etc. -

De sua passagem pela presidência do Senado deixou ele, 
também, a sua marca indelével no campo das letras, promo~ 
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vendo a pesquisa e a publicação de várias obras importantes, 
inclusive reedição de obras raras, constantes de um programa 
editorial especifcamente voltado para a preservação da memó
ria de nossa instituição parlamentar e de seus ilustres mem
bros. Com esta finalidade, criou por projeto -de resolução, 
na estrutura da presidência, uma coordenação de publicações, 
sob sua orientação direta, visando agilizar a edição, divulga-
ção, lançamento e distribuição destes livros. --.-

Sua passagem pelo governo da Bahia foi de grandes reali
zações, não somente no campo da pacificação e do entendi
mento, como nos setores relacionados com o progresso e _o 
desenvolvimento económico, basta citar o pólo petroquímica 
da Bahia, sua grande conquista, que transformou um e~tado 
eminentemente agráriO em um centro industrial compleXO e 
diversificado, de grande expressão nacional. 

Acadêmico do mais alto foro das letras nacionais, deixou 
um conjunto de mais de 28 Obras que o consagram coQlO 
um grande escritor de temas !;ioçiais e históricos, bem como 
no que era mais original, no campo da biografia de célebres 
personalidades identificadas com a própria história do País. 
Foi referido por Alceu de Amoroso Lima como "o príncipe 
da biografia", tal era o perfeccionismo e a elegância de estilo 
e verdade com que abordava a vida desses personagens, tais 
como Rui, Nabuco, Eça de Queiroz e Barão_do Rio Branco, 
entre outros. 

Mas, hoje, numa reavaliação da vida e dos fatos relacio
nados com as pessoas, depois de já ter conhecido tanta iente, 
tantas figuras da vida pública brasileira, e ter também acompaw 
nhado a trajetória de personalidades conhecidas no mundo, 
chego à conclusão _de que Luiz Viana foi excepciOnalmente 
admirável no âmbito pessoal, como cidadão, .como chefe de 
família, como amigo. SOube cultiVar suas amizadeS- ao. longo 
de toda a sua vida. Fez amigos em todos os lugares por onde 
passou. Amizades_ que ele encontrava tempo para assistir, 
telefonar, escrever e, principalmente, conversar. Gostava de 
conversar. Dizia que a ~política era a arte de conversar, era 
como conversa de namorados, cujos assuntos jamais se esgow 
tavam. 

Ao final da tarde, sempre reservava um tempo em , seu 
gabinete para receber amigo"s e pessoas que o __ -procuravam 
sem hora marcada. 

Sempre ·ma~teve aquela sua po-stur-a de integrid3.de supe
rior, se colocando, pela sua polidez, modéstia e senso de 
humildade e conciliação, acima dessas coisas miúdas da vida 
e da política. Tinha a paciência e a tolerância dO tempo, 
sem nunca perder o senso de -'oportunidade de atitude precisa 
que o momento e as circunstâncias exigiam. 

Conheci-o em 1946, e dele me fiz amigo, tornando:õ 
meu confidente político e conselheiro. Em·noSsa amizade min
ca tivemos_ um abalo, um estremecimento, uma mágOa: seqUei, 
o que seria muito--comum no que envolve convivência política. 

~o contrário, sempre fui profundamente grato a Luiz 
Viana -porque, mesmO com â minha relutânCia, fomou 3. si 
o encargo de encaminhar meu filho Francisco, ainda _muito 
jovem, então com 18 anos-, naS responSáhilíd"ades dO-trabã.lhO, 
levando-o como Oficial de Gabinete dã Casa Civil da Presi
dência da República em 1964 e, posteriormente, para o Go
verno da Bahia como seu secretário particular, quando eu 
era, então, Governador de Sergipe. - -

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. EX' um aparie? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, 
eminente Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Faz bem V. Ex• em recordar 
o primeiro aniversário do falecimento desse grande homem 
público, grande brasileiro, desse grande senador que presidiu 
de modo exemplar não só o Estado da Bahia, mas também 
o Senado Federal e a Comissão de Relações Exieriofes, que 
foi Luiz Viana. Realmente, raros homens públicoS néste século 
deixam atrás de si trajetória tão brilhante, que se espraiou 
através da sua obra de escritor, de tal sorte que ninguém 
até hoje poderá disputar o título de ser o maior biógrafo 
que nasceu em terras brasileiras. Faz muito bem V. Ex• em 
re.cordar esta data que amanhã, na Bahia, se reverencia com 
a celebração da missa, pedindo a Deus pelo descanso eterno 
de_ sua alma. Muito obrigado. 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA -Muito grato a V. Ex•, 
e:rpinente Senador Nelson Carneiro, pelo aparte que muito 
enriquece o singelo pronunciamento que fazemos na tarde 
d~ j:loje. _Um pronunciamento c::le saudade a um homem que 
foi seu amigo. Sei da amizade que uniu os dois, das lutas 
memoráveis que empreenderam naquele Estado, e não podia 
deixar de relembrar quem foi Luiz Viana, no primeíio aniver
sário do seu falecimento. 

· ~nl vista de a sessão de manhã, como já disse, estar 
,destinada a receber o Sr. Ministro da Agricultura, resolvi 
antecipar o meu pronunciamento para a tarde de hoje. 

-~Muito grato ao eminente Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Ronan Tito-Permite-me V. Ex~ um aparte, nobre 
Senador Lourival Baptista? 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, ouço o 
eminente Senador Ronan Tito. 

-- ~~O Sr. Ronan Tito -Nobre Senador Lourival Baptista, 
V. Ex•, hoje, faz um pronunciamento sob.re Luiz Viana Filho. 
Tive tãfnbém o privilégio de conviver nã_o_tanto tempo quanto 
V. Ex~. mas convivi com o ex-Senador Luiz Viana Filho desde 
1979, quando ele era Presidente do Congresso Nacional. Na
quele momento, vivíamos a dualidade: tínhamos, de um lado, 
o-.MDB. e, do outro lado, a Ar.ena. Tínhamos aqueles que 
apoiavam o m-ovimento revolucionário e aqueles que, como 

. eu, queríamos o restabelecimento imediato e plenário da de
DJ.OC_raqia. Naquele momento, e no princípio da nossa convi
VêitC.iã:; tivemos alguns debates até acirrados. Mais tarde, eleito 
senador por Minas_ Gerais, no convíVio com o ex-Senador 
Luiz Viana Filho nesta Casa, passei a conhecê-lo mais de 
perto. Um belo dia, por questões internas do meu partido, 
ele passou a disputar a liderança do PMDB. Fui ao ex-Senador 
Luiz Viana Filho pedir a sua assinatura, a sua aquiescência. 
Ele me disse com aquela educaçãO que- o caracterizava: -
Olha, Ronan, você não é o líder que eu gostaria de ter. Já 
fui governador, e governar é muito difíciL Não me leve a 
mal. Não tenho nada de pessoal contra você. Apenas eu gosta
ria, neste momentos de dificuldade por que o Brã.sil passa, 
que tivéssemos u-m líder que fosse mais suave, que tivesse 
mais tolerância- para usar a linguagem do momento, talvez 
1der sóft. Passados s_eis meses, terminou aquele prazo que 
eu completara na liderança do partido. Um belo dia recebo 
a viSita do Senador Luiz Viana em meu gabinete. S~ Ex~ trazia
me "O Barão do Rio Branco", extraordinária biografia, talvez 
a melhor biografia de um homem público do_ Brasil, porque, 
além de grande político, foi, tambénl-, um eXtrarodinárlo escri
tor. Dentro dessa faixa, talvez S. Ex~ tenha sido, sem nenhum 
favor, Um dos maiores, se não O maior, biógrãfo do Brasil. 
Agradeci. Após fazer uma dedicatória: muito _carinhosa, per-
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guntou-me: Você está cuidando da recondução da liderança? 
Respondi:- Ainda não. Disse-me ele. Você se houve muito 
bem! Queria ser o primeiro a assinar agora. Eu disse-lhe: 
-Senador, mas ainda nem fiz o cabeçalho. Disse ·s. Ex• 
então: Dê-me uma folha em branco, por favor. E assinou 
o seu nome. Entãó, pOderia dizer a V. Ex• que só isso daria 
para coroar, talvez, uma vida pública, ser merecedor da con
fiança dos seus colegas de bancada. Mas, depois disso, tivemos 
uma convivência bastante intensa, e quanto mais intensa foi 
a nossa convivência, maiS passei a admira-lo. Um homem 
de letras, um homem suave, como disse V. Ex•, mas um 
homem de posições _bast.ante d~fmidas. Ninguém o excedia 
em amor a este País. Quando começávamos a falar sobre 
a sua Bahia ou sobre o Brasil_, como _di_s_se ID!lito bem V. 
Ex•, no princípio, S. Er não deixava qUe a gente. visse o 
tempo passar, e começava a explicar sobre o Brasil. Ainda 
falei, um dia, a S.· Ex~: - Que maraVilha é o· COngresso 
Nacional! Permite-qiie um parlamentar estulto, pouco letrado 
como eu, venha a conviver com V. E~, e apreender tanto, 
como apreendi com o .Senador Luiz Viana. O que mais apreen
di com S. Ex., sem nenhuma dúvida, foi o amor a este País, 
o amor ao seu povo, dentro de um estilo completamente dife
rente do que seu sempre adotei. Diz-se· que ·a estilo é o 
homem. Mas, o seu estilo era o de um homem que não afasta
vaas pessoas, ao contráriO, fazia com que dele nos aproxilriás
semos. Com isso, pôde ele esparir o seu exemplo para toda 
a Casa. Foi um priVilégio, Senador, deste modesto Parla
mentar de Minas Gerais ter sido colega do Setlador Luiz Viana 
Filho. Muito obrigado a V. Ex• pela concessão do aparte. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA-Eminente Senàdor Ro
nan Tito, depois do ·aparte de V. Ex•, eu achava-que não 
teria mais necessidade de continuar o meu discurso. Hã 21 
anos que nos sentamos aqui, entramos há 21 anos nesta Casa 
-.Nelson Carneiro, Alexandre muitos, mas ~ste sobre Luiz 
Viana Filho não é um . .necrológio, 21 anos nesta Casa, discur
sos temos feito muito-s, necrológicus, é·-a· lembrança de um 
amigo, como bem disse V. Ex•, raro nos dias de hoje. Sabemos 
o que é política, estamos há 43 anos na vic}a pública. Nessa 
hora, eminente SenadorRonan Tito, o-aparte de V. Ex• enri
quece muito este modes~o pronunciamento que fazemps, de 
saudade a um homem que honrou a sua.teir~, honrou ·9 Brasil, 
honrou seus amigos que cultuam sempre a sua memória, e 
muito honrou a Bahia. 

Muito grato, eminente Senador .Ronan Tito. 
Continuo, Sr .. Presidente. . _ 
As portas da Casa de Luiz Viana e_ pona Juju sempre 

se abriram para mim como extensão de. minha própria casa 
e a isto sempre retribuí com gratidão e reciprocidade, pois 
era uma amizade que me honrava e enalteCia, era um amigo 
que transmitia since.ridade, conhecimentO e esta segurança 
de lealdade que tanto precisamos nos di:;ts_ ~tuais. · 

Relembro Luiz Viana, nesta oportunidade em que ama
nhã transcorre um ano do seu. faleçimento, com saudade, 
mas, por outro lado, profundamente gratificado por ter priva
do da convivência e amizade de um homem tão extrarodinário, 
tão superior, um homem que se consagrou no respeito ·e na 
admiração dos seus pares, dos seus amigos, dos seus correligio
nários e do povo da sua terra, bem como .de tod;i a sociedade 
brasileira. 

Um baiano, como sabemos, nascido em Paris, filho da mais 
antiga linhagem política até hoje em atuação na Bahia, que 
se irticiou.em 1870, quando seu pai o Conselheiro Luiz Viana 

foi eleito- Deputado Estadual, mas criado nas áreas do rio 
São Francisco, em São José do Riacho da Cas'a Nova fundado 
por seus ancestrais, o que lhe temperou a· âlma de fortes 
vínculos com a terra e as populações sertanejas e, por esta 
razão, na política, profundamente comprometido com a solu
ção dos problemas e das necessidades dessa gente. 

Extrapolando as dimensões da Bahia e do País, Luiz Viana 
se projetou também nos meios políticos e intelectuais do exte
rior, tinha um dom especial de vocação diplomática, daí sua 
extrema polidez e capacidade de negociação e diálogo. Foi 
.referido por uma autoridade lusitana no sentido de "morar 
no coração de Portugal e do seu povo" pelo tanto que contri
buiu para o culto da língua e da literatura portuguesa,õeiÇó 
de nossa cultura. · · 

Sr.-Presidente, Srs.' Senadores, relembro Luiz Viana como 
um exemplo admirável a ser refletido como perfil de um poli

. tico verdadeiramen~e vocacionado para a política· do bem "Ser
vir à comunidade que o elegeu, de estudar· o passado para 
melhor compreender o presente e o futuro, e,. bem funda
mentado e consciente, lutar pelo progresso do País. 

Encerrando, Sr. Presidente, faço minhas ·as palavras ·do 
eminente professor Edivaldo BoaVentura, seu amigo,- Secre
tário de Educação da Bahia quando G.overnã.dor, em artigo 
publicado· na Revista de Informação Legislativa do Senado, 
edição de 1991: 

''Aqui ficamos nós com as suas gratas lembranças, toca
dos que fomos pelas suas atenções. A( e~tão as su~s obras, 
construídas e escritas. Quanto niaís o admiramos, revol
vend.o a recordação e a sáudade '· inais o temos, pois a 
imnrtalidade é o viver dos outros enl nós .. " · 

Também o nobre Deputado Ulysses GuimarãeS, em maio 
do ano passado, afirmou sobre Lui~ Vian~: 

"ConsagradO por tantas biografias, Luiz Viana meréCe 
· pena justiçeira que esCreva a sua." 

FinàiizO, Sr. Pi-eside"n.te," Srs. ·senadores, com saudade: e 
grande admiração por este homem que foi, sob todos os aspec
tos, um exemplo dignificante, que honra 13. Bahia, o Brasil, 
e todos.os que· tiveram ó privilégio de conhecê-lo e dei~ d.esfru
tar da amizade. 

Era o que tinha a. dizer, ~:r. ~re_sid~nte. 

o SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A Presidência 
da Casa cOmprende, e éu, pessoalmente, compreendo muito 
maiS; as naturais emoções de V. Ex•, Senador Lourival Bap
tista~ ao fazer o registro do primeiro ano do desapareci~ento 
do saudoso Senador Luiz Viana Filho, homem púbhco do 
mais alto valor que, durante vários maridatos, honroll e digni
ficOU o Parlamento brasileiro. 

Com a palavra ó nobre Senador Nelson Carneiro. 

~O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.Senadores, breve 
será minha intervenção. Desejo, daqui, endereçar um apelo 
a<i .. Sr. MinistrO da Economia, Fazenda e Plane_jamento e ao 
Diretor do Departamento de DesenvolVime:D.to Regional, para 
a situação em que Se encontra a lavOUra canaviejra do norte· 
fluminense. 

Aguardando o cumprimento de promessas anteriores, agora 
que se inicia a safra deste ano, e sem a equalização das safras 
passadas, não será possível dar início aos trabalhos da presente 
safra. 



· Junho de 1991 biÁRIO DO CONGRTlSSO NACiONAL (Seçao II) 'ouarta-feira 05- zB97 

Os velhos. apelos) as constantes promessas estão sen9o e.s- Vou ler o seu artigo fazendo, ao mesmo tempo, alguns 
quepidas a -cada dia, e daqui, Sr. Presidente,, venh.o solicitar .comentários. -
a essas_ autoridades, que atendam ·às justas Tf!ivin,d.icações dos 
que plantam cana -no norte fl~minense. . _ : -uo Programa de Garantia de Renda Mínima enVOlve 

Recentemente, 0 Banco do Brasil abriu um crédito para l;IID3 comple~entação em dinheiro para ·os' Ólaíotes de 
os plantadores de cana do,_País, mas o ilustre Presidente do . 25 anos que se ~ncontraiD: em ní~e.l avilta~te de_ :pobreza.'' 

. l3;~.nco ~o Brasil, Dr. Lafayete Coutinho, me infórmou que Grandes economistas mundiais, dé diversos matizes-ideo-
. o, problema da equalização não _depende do _banco, mas do lógicos, inspiraram tanto a este autor, bem como Antonio 
.. Ministério da Economia .. En4e;reçq ao Sr .. Ministro da Econo- Maria da Silveira. 
· mia este apelo, certo de que S. Ext terá ouvidos para ouvir 
.e poder de dec;isão_ para resolver tão justo quanto inadiável "De fato, não prevalece a divisão entre a esquerda 

I 
e a direita na matéria pois, antes de_ mais riada, trata-se 

,ape 0 ·• · • • · · 'd 1 f h ·s · Sr. Presidente., esia.é unia Casa onde 5$! têm.ouvjdo mujtos e uma Pata o_rma um':lqista. ua adequação na linha 
elogios, mas raramente se escuta uma palavr.a. de apoio ou niarxísta é óbvia. bastando lembrar o enunciado.da distri~ 

·de aplauso a um ex~.Colega no.sso,.hoje po Ministério da E4u- . :bujção de rep.çla." . . , 
·cação, ·Senador .Carlo,S Chiarelli. Talvez eu quebre essa unani- ,....-Segundo: Ó enunciado de K.ári Marx: d~. cada um de 
·mid;;tde do. silêncio. para recordar, e esta é uma vantagem acordo com a sua· capacidade, a cada um de acordo com a 

. dos que envelhecem nesta Casa. Logo que entrei no Con- sua necessidade~ 
· gresso, há mais de 40·anos,._sugeri o mesmo, ma.s.as.pedras "Passantlo aos capitalistas (neoclássicos), sua adeqúa-

caíram sobre -mim. !-laje, vejo que s: Ex• pretende~ ou já · çõo não é nlenor; mas é menos óbyia, particularmente 
obteve o.assent\n:;t('{Qto ,das' entidades religiosas para que nas para os que fic3m numa análiSe eStática dó cOhiporta-
s_alas v~ias de_seus templos entre o tempo em que se· realiza menta humano. n • · · , 

1,11n,e outro culto religioso, ali funcionem- c_u~Qs para ~s ctian- ' - - - , -
·ças num País onde não há esColas e.ond_e e_m m.uitas.cidades _ , _,'ó~ntre os,ecoPpmistas que defendem o Caplt8.!iSnlo -e 
as escolas, quando existem, funcionam com· trê,s_ ou quatro que def~ndem a_ introdução do ProgprJ.t~ ae Qa.I~t!i 4e Réit~ 
"ty.IJlO~, permit4J.c;Io que 9s alunos somente freqüentem apenas dii Mfmma, estão alguns, que receb~r:am o. Prêmio Nóbel 
dp;:t~ P,oras por dia.. · · de Economia. E: dentre outros', eu Citaria os economistas 
. Evidentemente, se o Sr. MiriiStró da Educação conseguiu Milton Friedmafl, James Tobin, Paul Samuelson, Robert So
~ssO, ~ealiZóu s: Ex~ ú~ V~llio·_-sõDho ,e- c;l~ Up:I gra.nde passo _ ·low. 
em favOr da alfab~tizf!,Ç~Ç>~ Querç~ daqui, }Quvá~lo, incenti- -No início dos anos 70, o candidato à Presidência da 
vá-lo e aplaudi-lo. · · · · República, George Mal:: Gorven, apresentoU Uni,- pfogram3 
· · Sr. Presidente·, eram·estas as l>réVes_ conSiderações· qUe ,eu de re.nda mínima nos Estados Unidos e teve. como seus princi
deveria fazer..neste íns'tànte, já que· me chamam ao-Auditório • paiS: colaboradores, que defederam e procuraram fazer c'álcu-

. Petrônio Rorte~Ja os ~~b~tes ~oqr~.o parlame~taJ;"ismo. los sobre a introdução desse programa, os economistas James 
Deixo aqui a convicçãq de qu~ o.Sc Ministro. da Economia 'Tobin·e Robert S.olow. Do lado do então candidato que foi 

será sensíVel ao apelo dos plantadores de cana do norte flumi- vencedor. Richard Nixon, estava como um dos seus principais 
nense: · assessores Milton Friedman, que também defendia o progra

E faço votos de 'que 'o' Si. ·Ministro Carlos Chiarem, afirial, ma de Imposto de Renda negativo, que, entretanto, acabou 
cónsíga co'n'cretizar esse sonho~ . - não §endo inteirament_e implementado. 

·MuitO obrigado, Sr; Presidêfl.te. (Muito bem!), '"Alguns <ifirmam assim que a'cbhiplemenfação effi di-
',nheiro e, erb particular, a ga"ràri.tiã cte renda mínima, 

O SR. PRESIDENTE (Alexandr~ Costa).:..: CoÍréédo· a pala- reduziria a dedicação ao trabalhei; o·u aumentaria o núrne-
vra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 1 , , ró dos que 'nãà"t.i-abalham. · ' - · 

É fácil ver que o oposto contém mais vefdade, e 
o sR. EÓUARDO suPLICY - (PT ~~-SP~ PrOnuncia o isto não "apél'las· porque a renda tnlnima propOrCiona o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -'--Sr._ Presidente, fisicamente indispensável para contii:tuar trabalhando, ou 
Srs. Senadores, como apresentei, em abril p~ssado, projeto ainda antes,_ para conseguir trabalho, assimilar educação, 
de lei que institui o Programa de Garantia de Renda Mínima treinamentó,' etc. O enunciado capitalista no abstrato é 
no Brasil, espero ter, enquanto se, discute tal proPOsiÇãO no à :distribuição :de renda segundo a contribuição para a 
Senado Federal, algumas oportunidades para trazer.argumen- produção. Ganha-se o salário, que é a remuneração do 
tos sobre o porquê dessa proposição. · trabalho, a~Siin'c~ino Jucros, jufos óti aluguéis, que remu-

Em ,1975~ o economista Antonio Maria da Silveira, hoje __ neram o capi!a!.: Urna pergunta simples porque os ricos 
professor da Fundação GetúliooV3Tga~; dO RiO de Janeiro, -trabalham? 
bem como da universidade federal do mesmo estado, escreveu COmo ·ITa niesma teoria capitalista, mais abstraia, 
~artigo-defendendo a intr<?dução do imposto de renda nega~ trabalho signifiCa desprazer, ricos n-ão deveriam traba~ 
tivo ou do programa de garantia de renda mínima como uma lhar. Mas é. fábil chegar à resposta sem violar tal lógica, 
solução ~mportante Para a questão âil eriadicação dã Pobieza, bastando reduzir um pouco o nível de abstração. Basta 
bem como da melhoria da distribuição de renda em nosso _ introduzir ~o ·raciocínio um ~!emento dinâmico, isto é, 
País. e, desde então, ele vem escrevendo a respeito. Em virtu- o fato de que as aspirações humanas são crescentes. Ricos 
de de eu haver apresentado projeto de lei com esse propósito, trabalham porque desejam mais, não importando o que 
o professor António Maria da Silveira escreveu um artigo já têm. Vale-o mesmo, com mais razão, para os remedia-
trazendo novos argumentos a favor do porquê da necessidade dos. Logo com mais razão, ainda, para os pobres. Há 
e da oportunidade deste projeto de lei. uma questão ·envolvida, no caso, do "novo rico". Por 
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algum tempo - falo de meses ou poucos anos em casos 
extremos -ocorre um processo de ajustame!lt()_ 9-urante 
o qual o comportamento é bem errático. O feriômeno 
tende a ocorrer em qualquer nível de riqueza o_u pobreza, 
mas não deve passar de poucos·meses no caso em apreço, 
a saíQa Qa miséria. . - -

Vale considerar o comportamento paradoxal de al~ 
guns defensores apologéticos do. capitalismo. Opõem-se 
à garantia de renda mínima, argumerita~do que ningué~ 
deve ganhar sem trabalhar. Será que não ganham rendi
mentos do capital, pagos aos pequenos ou grandes que 
o possuem, independentemente do trabalho que execu
tam? Nunca tiverarri nem mes-mo-caderneta de poupan·ça? 
Será que desconhecem a herança? Juros, aluguéis e lu~ros 
são elementos básicos do capitalismo, tanto em su.a lógica 
quanto- em suas manifestações reais: Um mínimo__ d~ co?
sistência da parte de todos que .apregoam tal reduçao 
da renda ao salário, exigida a· condenação do capitalismo. 

Existem outros elementos do significado do trabalho 
na existência humana que são tratados nas lógicas econó
micas, e inúm'efos' oQtrós ignorádos tanto na capitalista 
quanto no socialista. 

PassO, eilfretahto,' a uma queStão crucial :dos ~ois 
regimes, um pr'essuposto'usualmente ignorado pelos ~.co
nomistas. O traballlo envolve um pacto social _báSICO, 
cujo descumprimeritó é fator degener'aHvo dos dois regi
mes. O pacto é a relação de troca, onde o cidadão contri
bui em trabalho e a sociedade retribui_em salário. Tudo 
bem, mas não se pode esquecer-que tanto o trabalho 
quanto o saláriQ·-devem ser da espéci~ que satisfaça um 
mínimo correntemente visto conlo justo, como-aceitáVel. 
Fomos os últitnos americanos a abolir'a escravidão; sere
mos também os -últimos a abolir a se me-escravidão e o 
salário-Tome?--; 

'.·.· 
Até quando pode um cidadão suportar um e outro 

sem degenerar-se na mendicância, na deliqU.êiicia ou beli
gerância? Até quando continuai- Cumprindo_sua parte do 
pacto social quando a própria sociedade nãO cumpre a 
dela? Trata-s.e deJei da cultura que precede, que dá funda
mento às leis. da economia. Se nenhuma sociedade conse
gue libertar-se inteiramente do crime, nenhuma pode con
viver continuadamente com a epiOemia do crime, com 
a criminalidade, a qual tem uma causa maior nos descum
primentos do_ pacto sociai'bé_sico. O program-ã -de renda 
mínima do Senador Suplicy resgata_ a sociedade_ brasi-
leira." · ' 

O professor Antônio Maria da Sil~ira vê a brilhante 
simplicidade com que, no evitar o fáinilismo e" Co'n'cen
trar-se no individuo, premia a famma; Por outro, a oUSada 
rapidez com qUe'busca a erradicação- tia miséria?". 

Expõe o professor Antônio Mari~ da Silveira e$_tai advo~ 
gando uma causa. Seu julgamento de V;il_or1 obviamente, está 
em jogo. Assim cômo a sua limitaçãO' COil.lO economisJa, se 
bem que suplementada pela de administiãdor pelo que pode 
buscar de outras doutrinas sociais, -além dél cultura, por exem
plo, que se encontra didaticamente exposta por Hélio Pelle
grino. Prossegue ele: 

"O desprestígiO dos economistas· ho mundo de hoje 
é fruto de não reconhecerem e anuneiarem idoneamente 
estas limitações. As lógicas ou teorias econômicas, como 
de qualquer outra ciência social, não passam de categoria 

de meia-verdade. E o não-reconhecimento desse favto é, 
de fato, pior do que a plor mentira." 

Antonio M:ari; da Sit(eir~~ h.á _ vÚt~e. ~qqs, e~ toq~S: as 
auta$ iQ.au'g!Jrais que ·tem dado-, sempre falou_do_ ImpOsto de 
Rend~ negativo ou do Programa de Renda Mínima, d~sde 
quando foi Professor do Instituto TéCnico de Aeroná.ufiça, 
em São José dos Campos, e, para mais de cetn turmas, pro~se
guiu falando, _em suas aulas inaugurais, des~e t~ma. J~or isso, 
resolveu escrevei este ·artigO, relativamente à proposição que 
aqui fiz no Senado Federal. 

· · Eu gOstar!a de salientar que o Programa de Renda Míni
ma~ prOpostO Do projeto que 'apre'sentei para' Vigorar a partir 
de 1• de janeiro de 1993,'prevê as seguihtesetapás:·i) ao 
'longO' deste ano, tei-íamos a su3 discUssão nO CC:ingi"essd Nacio
nal, de tal maneira que, depois de aprovado no· Senado e 

. na Câmãra, com diversos aperfeiçoamentos que os represen-
tantes do povo puderem apresentar, contribuindo para sua 
melhoria, pãssaria a ser lei; 2) ao longo de 1992-po·deríamos 
ter a interação entre o Executivo e o·'Legislatívo,' porque 
-prevê o projeto-:- o Executivo _deveria enviai"_ao Cort&_resso 
Nacional a proposta de Lei de. Diretrizes Orçanten,tárias e 
-i proposta do Orçamento.. prevendo os cortes de despesas 
que se fariairi neCe'ssários, os Cbites daqueles programas que 

-_seriaJII·me_l~or'_ ~~enfi!~o~ __ em~~e:u~ _o_bj~t!vo~ _"Iie,lo ,Programa 
de Renda Mínima, ao mesmo tempo em que, das despesas 
preVistaS no 'Orçaniento; teríamos ~ des(in3ção :~o#el:~ p~ra 
proVer o necessário para a rendca mínima. - · 

Estando esse projeto na Comissão de Assuntos Econô~ 
niicOs, tendo o Presidente Rainiúii~ó Lir!l já ~estina'do_ o pro

, jetó aó Senador Maurício Corr'êa: coloco-me à dispoSiÇãO de 
·s. EX{ -bem -como de todos os senadoies- da Conlíssáo· de 
ÀSsuTifos Eéonô'n:iii:oS pàr'a p'rbvér ds árgü1tnento~_qüe,' ienho 
. a C~ ri~~~ f~iã~-cOin g~e .a. rtl~i~Ha d~o~: l?~rlam~nt~es ~~~sta 
Casa vejam o Programa de .~enda M1m~a como Um prOJéto 
adequado que, de forma mais efiéaz ·e rápido, pOderá reSolver 
o que está inserido no art. 3Q, inCisO-III, -da ConstitUiçãO brasi
leira~ onde se diz que um dos objetivos fundamentais do País 
é, ex_atamente, erradicar 3 pObreza e diminuir as disparidades 
de ren,da. taritO ·entre -regiões dq P~lis-quanto eritre as diversas 

· pessdas. · · · · · · · · . ·. · · · · · · 
- ' ' Seria, 'pbis, importante que os Srs. Senadores pudessem 
-se -debrUÇar sobfe estâ. ·prOposiÇãO', que, acredito, merecerá 
a atenção desta casa-. -. - . ·~ -.- ·-- --- -- -- -- --~-, 

Sr. P_residente, e1..1 gostaria de formular, antes de encerrar 
o meu pronunciamento, .uma questão de ordem, uma vez 
que nós recebemos mensagem do Ministro da Economia, Mar
cilio Marques Moreira, relativamente ao acordo sobre QS.jp.ros 
da Pívida exterr,;~,,especialmente do ano de 1990. Houve um 
requerimento, aprOvado pelo Plenário de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, convocando a Ministra da Economia, Fazen
-da· ê Plariefairie"nto,~ a éritã6 Ministra-Zélia Cardo~o d~ Mello, 
para corilpãrecer ão Se_riado e explicar os termos desse acordo. 
Tendo havido o entendimento, pelo Plenário e pela Mesa, 
de que o requerimento continuaria válido, apesar da substi
tuição da Ministra pelo novo Ministro, Marcil1o Marques Mo~ 
reira, e tendo o ofício, segundo explicou a Mesa, sido ~xpedido 
ao Ministro - se não me engano, no dia 16 de maio último 
então acredito que seria importante, Sr. Presidente, estar 

o Plenário informado do dia em que comparecerá o Ministro 
Marcilio Marques Moreira a esta Casa, para que possam os 
Sis. Senadores se preparar para a formu_lação de perguntas, 
dado que essa será uma argüição fundamental para esta Casa 
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e para o País. E, uma vez que há um prazo, que, acredito, 
vem até o dia 15 de junho próximo, __ então setia importante 

podermos já agendar, até porque isso também é de grande 
iriteresse da própria Comissão de Assuntos Ecortôrilicàs, que 
não estará em condição de emitir parecer· Sóbre o acordo 
da dívida externa, sem que antes possa o MiniStro Marcflio 
Marques Moreira comparecer a este Plenário para-dar as expli-
cações requeridas pelos Srs. Senadores. --- --· 
· ESta é ·a questão de ordem que submeto a V. E~ Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -V. Ex• não 
levanta propriamente um~ questão _de ordem e, sim, faz uma 
indagação pertinente. Respondo dizendo _que a Mesa, até ago
ra, não recebeu o ofício d,atando Q dia da presença do Ministro. 

· · V. Ex~ será ~visado. 

OSR. EDUARDO SUPLICY- Obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EDUAR
DO SUPLICY EM SEU DISCURSO. 

ERRADICAÇÃO-DA MISÉRIA: O PACTO BÁSICO 

. Antonio Maria da SiJv_eira _ . 
Q_ Séiládor Suplicy ·apresen~ou recentemente ao _Senado 

uM projeto -de lei iilStifilindo o Programa P,e Garantia" de Ren
dit 'Mínima. Trata-se de uma complementação em dinheiro 
para os maiores de .vinte e cinco anos que se- enconfram em 
nível aviltante_de pobreza. O Senador vem citando meu pionei
rismo na defesa desta idéia no Brasil, assim como. os grandes 
economistas mundia,i~, de, iliv.erso_s matizes ideológiCos, que 
também me inspiraram. De fato, não prevalece a divísão é:Dtre 
esquerd_a e direita na matéria, pois trat_3:-se, ante,S _c!.~ mais, 
de uma plataforma ~umani~t~. Sua ~d~quação na,Iín,h_amar
xista e. óbvia bastando lembrar- o enunciado da distribuição 
de ,renda s~gundo as _neces_sidades. . . 

Passando aos capitalistas (neoclássicos), sua adequação 
não é menor, mas é menos óbvia, particularmente para os 
que-ficam nUma análise estática do.comportamento humano. 
Alguns afirmam a_ssim que a complementação em dinheiro 
e, em particular, a garantia de renda mínima, re4uziria a 
dedicação ao trabalho, ou aumentaria o número dos que não 
trabalham. É fácil ver que o _oposto contém majs verdade, 
e isto não apenas porque a renda mínima proporciona o fisica
mente indispensável p3.ra continuar trabalhando, ou ainda 
antes, para conseguir trabalho, assimilar educação, treina
mento, etc. O enunciado capitalista no abstrato é a distribuição 
de renda segundo a contribuição para a produção. Ganha-se 
o saláriO~ qUe é a rem.Unefaçãó -do trabalho, assim como lucros, 
juros_ou_ aluguéis, que remuneram o capital. Uma pergunta 
simples: por que os ricos trabalham? 

Como, na mesma teoria capitaliSta mais abstrata, trabalho 
significa desprazer, ricos não deveriam trabalhar. Mas é fácil 
chegar à resposta sem violar tal lógica, bastando reduzir um 
pouco o nível de abs_tração. Basta introduzir no raciocínio 
um elemento dinâmico-, fstci é, o fato de que as aspirações 
humanas são crescentes. Ricos trabalham porque desejam 
maiS, não importando o que já têm. Vale o mesmo, com 
mais razão, para os remediados. Logo, com mais razão ainda, 
para os pobres. Há uma questão envolvida no caso do "novo 
rico". Por algum tempo - falo de meses ou poucos anos 
em casos extremos - ocorre um processo de ajustamento 
durante o qual o comportamento é bem errático. O fenônemo 

tende a ocorrer em _qualquer nível de riqueza ou pobreza, 
_ mas_ não deve passar de poucos meses no caso em apreço. 

a saída da miséria. 
Vale considerar o comportamento paradoxal de alguns 

defensores apologéticos do capitalismo. Opõem-se à garantia 
de renda mínima, argumentando que ninguém deve ganhar 
sem trabalhar. _Será que não ganham redimentos do capital, 

-pagós os pequenos ou grandes que o possuem, independen
temente do trabalho que executam? Nunca tiveram nem mesM 
mo caderneta de poupança? Será que desconhecem a herança? 
Juros, aluguéis e lucros são elementos básicos do capitalismo 
tantos em sua lógica quanto em suas manifestações reais. Um 
m_íiJimo de consistência da parte de todos que apregoam tal 
redução da renda ao salário, exigiria~ CQndena_ç?Q f]o capita-
lismo. . 

Existem outros elementos do_ signíficado do trabalho na 
existência humana que são tratados nas lógicas económicas, 
e inúmeros outros ignorados tantos na capitalista quanto na 
so~ialis~a. Passo, entretanto, a uma questão crucial dos dois 

. regimes, um pressuposto usualmente -ignorado pelos ecorio-
.. mistas. O trabalho envolve um pacto social básico", cujo des

cumprimento é fator degenerativo dos dois regimes. O pacto 
é a relação de (fOca, onde o _cidadão contribuiu em trabalho 
e a _sociedade retribui em salãriô.- Tu9o be.m,_ ma$ não se 
pode esquecer que tanto o trabalh<;> quanto o ·salário devem 
ser da espécie"-que satisfaça um m,ípimo correpondente visto 
como justo, como aceitável. Fomos os últimôs americanos 
a abolir a escr~vidão, seremos também os últimos a abolir 
ª- _semiescravidão_ e- o salário-fome? 

Até quando pode um cidadão suportar um e outro sem 
_degenerar-se na mendicância, na deliqüência ou beligerância? 
Até quando c_o_ntinuar cumprindo- su21. parte do pacto social 
quando a própria sociedade não_ cumpre a dela? Trata-se de 
lei da cultura que precede, que dá fundamento às-leis da 
economia. Se nenhuma sociedade consegue libertar-se inteira
mente do crime, nenhuma pode conviver continuadamente 
com a epidemia do crime, com a crimii1alidade, a qual tem 
uma causa maior nos cescumprimentbs-âo pacto social básico. 
O programa de renda mínima do Senador Suplicy resgata 

_ a soçiedaQe hrasileira. Espero voltar para analisá-lO. Vejo, 
por um lado, a brilhante simplicidade com que, no evitar 
o familismo e concentrar.-se no indivíduo, premia a família; 
por outro, a Ousada rapidez com que busca a erradicação 
da miséria. Mas permitam-me agora uma conclusão em termos 
bem pessoais. 

Primeiro, tim InUsitado aviso. Estou aqui advogando uma 
causa. Advogar não é mentir-::_ nãO _necessariamente - e 
não estou mentiJ;J.do. Mas meu julgamento de valor está em 
jogo. Também ~stá a minha limitaçãO Como economista, se 
bem que suplementada pela de adffiiníStrador, e pelo que 
pude buscar dOutras ciências sociais ·ca lei da cultura, por 
exemplo, encontra~se didaticamente expo·sta em Helio Pelle
grino). O desprestígio dos economistas no mundo de hoje 
é fruto do não reconhecerem e enunciarem ídoneamente estas 
limitações. As lógicas ou teorias ecóliômicas, como de ,qual
quer outra ciência-Social, não passam de categoria de meia-ver
dade. E o não..;reconhecimento deste fato é, de fato, pior 
do que a pior mentira. --- -

Segundo, outro reconhecimento, mas do atraso desta ma
nifestação, e das que d_evem segui-la. Atraso em virtude das 
repetidas vezes em que o Senador Suplicy vem lembrando 
o meu pionerismo; nunca se esquecendo deste velho amigo 
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que teima em continUar professor;·- Nunca me orgulhei tanto 
de meus onze anos de paulista quanto com sua eleição, quando 
já previa esta sua: luta, tranqüila mas firme, determinada e 
persistente, como no inaiS. Meus quase vinte anos ·de_ aula 
inaugural sobre o imposto de renda negatiVo, ou a renda 
mfnima, iniciádos no ITA de São José dos Cánipo·s e ·nrarilidos 
para bem mais de cem turmas, prosseguirão com outro ~lento 
e, espero, ·noutra realidade. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-' Concedo a pala
vra ao nobre Presidente do Senado Federal, Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr .. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, 
com a autorização expressa deste Plenário, participeí, rio- final 
de maio Ultimo, do VII Encontro dos Presidentes de Parla
mentos Ibero-Latino-AmericarioS, levado a efeito éni. Lisboa, 
sob a coordenação do Deputado Victor Pereira Crespo, diri
gente máximo da Assembléia da República de Portugal. 

No vetusto Palácio de São Bento realizaram-se as confe
rências e debates adredemente programados, cabendo-me, 
na condição de Presidente do Senado brasileiro, dissertar so
bre "O Relacíonamenío da Comunidade Económica Euro
péfa com os países da América Latina". 

Enfocando outros ângulos da magna questão, o Presidente 
da Câmara dos Deputados, Peputado lbsen Pinheiro, também 
proferiu abalizada palestra na reunião, da mesma forma como 
o fizeram o Senador Eduardo Menem, da Argentina, e parla
mentares da Espanha, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Nicarágua 
e México, notando-se a ausência de deputados da Colômbia 
e da Venezuela, justificada através -de mensagens lidas na 
ocasião.- ------- -----

No ano anterior, em Madri, coube ao Senador Nelson Car
neiro, então no comando desta Casa Legislativa, comparecer 
ao VI Encontro, sobre o qual se reportou em uma de nossas 
sessões ordinárias, destacando a relevância daquele evento 
político-parlamentar. 

Mencione-se, por oportuno, que o ténnino da conferência 
coincidiu com a celebração de um entendimento de paz_em 
Ângola, ensejando rUidosas manifetações de regozijo na capi
tal lisboeta, com intensa repercussão na área interiiatióríâl, 
o que foi testemunhado pelo Secretário-Geral das Nações 
Unidas, Javier de Cuellar, pelo Secretário:de Estado dos Esta
dos Unidos, James Baker, além de representantes de outras 
nações. 

Tanto o Primeiro-Ministro Cavaco Silva, que intermediou 
o ato solene de apaziguam~nto, como o Presidente Mário 
Soares, exaltaram publicamente que o Acordo de Angola ten
de a alcançar ampla ressonância em todo_ o mundo, ainda 
mais porque dentro _de um ano ali serão efetuadas eleições 
livres, garantindo-se a irrestrita manifestação do voto popular. 

Em meio, portanto, a esse clima de afirmação das liberdades 
públicas, teve lugar o VII Encontro dos Países Ibero-Latino
Americanos, cuios órgãos de s_oberania evidenciaram uma 
vez mais a sua justificada preocupação com os rumos da conso
lida!:tão democrática de todas as nações. 

Num modesto trabalho que submeti aos colegas presentes 
foi realçado que: 

"'0 autor, 51, engeilheiro, MS em AdministraÇão e PhD ~m Econo
mia, é professor de fi1osofia económica da Func}a,ção Gehílio Vargas 
e da Universídadc Federal do Rio de Janeiro. 

"Sei que o meu País desperta--grande interesse naCo
munidae Econômica Européia, que cOm ele deseja ativar 
a cOoperação económica, tecnológica e industrial, mas 
faz questão de que essa c-ooperação seja mais ativa e 
-positiVa no setor do meio ambiente. Isso envolve não 
-só o Brasil como os ,demais países amazónicos." 

Sem omitir-me no que tange à elevada dívida externa dos 
países latino-americanos, enfatizei, incisivamente: -

"Outro problema por demais sensível é a dívida exter
na, com a qual a CEE também _se preocupa, mesmo admi
tindo que~ assunto foge à sua competênc:_ia decisó~a." 

Oferecendo a iridispensável evidência ao Mercosul, elogiei 
a atuação do chamado Grupo do Rio, dando_lugar a que 
proSsigam os entendimentos com a Âmérica Latina e o Grupo 
Andino, numa conjugação de esforços que haverá d.e resultar 
benéfica para o nosSo Continente. 

s~s e Si's. Senadores, retornando a esta Casa após cumprir 
a honrosa missão de, juntamente com o Presiâente da Câmara 
dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro, representar o Brasil 
na Conferência Ibero-Latino-Americana, quero que passe a 
integrar esta comunicação, formulada de conformidade com 
o art. 158, § 2<;>, do Regimento Interno do Senado F:ederal, 
a "Declaração de Lisboa", tornada pública no dia 31 de. maio 
próximo passado. 

segue-se, poitanto, Sr. Presidente, essa "Declaração de 
Lisboa", que foi firmada por mim, pelo Deputado Ibsen Pi
nheiro e por todos os representantes dos países Ibero-latino
americanos que emprestaram a sua colaboração àquele magno 
eVento que se -Vem realizando, cada ano e que, Possivelmente, 
deverá, em 1992, realizar-se em nosso País, ao mesmo tempo 
em-que aqUi---se-reunirá -a União-parJa,mentar Interestadual, 
paTa apreciar as conclusões porventura adotadas durante __ a 
Eco-92,--que-se-realizará na cidade do Rio- de Janeiro, sob 
o patrocínio da Organização das Nações Unidas. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte 
nobre Senador Mauro Benevidt:s? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Com imenso prazer, nobre 
Líder, Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Hum bel-to Lucena - Congratulo-me com V. Ex~ 
por vir a essa tribuna, para registrar a sua participação, bem 
corito do Presidente da Câmara, Deputado Ibsen Pínheiro, 
na VII Conferência Ibero-latino-americano, realizada em Lis
boa, reunindo os Presidentes dos Parlamentos_ Ibero~lartino
americanos. Nobre Presidente Mauro Benevides, tenho para 
mim que todos nós, parlamentares, que saímos do Brasil, 
designados, oficialmente, para representar o Congresso Nacio
nal em conclaves internacionais dessa importância, temos o 
indeclinável dever de prestar contas, como V. Ex-~ a.caba de 
fazer, 'de sua miss~o, não apenas aos seus pares, mas, sobre
tudo, ã opinião pública. 

Conheço -v. Ex~ de longa data e sempre percebi que V. 
Ex~ tem bem presente esse senso de responsabilidade que 
o credencia como um dos senadores de maior espírito público, 
desta Casa. 

O SR. MAURO BENEVIDES ,-- Muito grato, nobre 
Senador Humberto Lucena. V. Ex~ alcançou, perfeitamente, 
o objetivo da minha presença na tribuna, na tarde de hoje, 
qUe é, exatamente, como Presidente desta Casa, prestar contas 
a todos os seUs integrantes e à opinião pública brasileira dessa 
missão irrecu-sável, da qual participei, representando o Senado 
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e o Congresso brasileiro, o VII Encontro dos Países Ibera-Lati
no-Americanos. Ainda_recentemente, quando V. Ex• cumpriu
idêntica missão à frente do Corpo Brasileiro da União Inter
parlamentar, recordo-me que,_ocupando a tribuna do Senado 
Federal, V. Ex' fez também uma prestação de contas da sua 
e da atividade da delegação brasileira naquele importante 
conclave, que reuniu representantes de numerosas nações de 
todo o mundo. 

O Sr_. Marco Maciel- Senador Mauro Benevides, permi
te-me V. Ex~ um breve aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não, nobre Líder, 
Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel -- Senador Mal.lfO :B_enev_ides, eu 
gostaria, em rápidas palavras, de expressar os meus cumpri
mentos pela participação de V. Ex• no VII Encontro dos 
Países lbero~Latino-Americanos. Eu tenho presente que 
quanto mais nós estreitarmos os nossos laços com a comuni
dade latina e, de modo especial, com o_s_ países com os quais 
somos mais próximos, tanto melhor será para o País e, por 
que não dizer, para a sociedade internacional. Nós_ vivemos 
num mundo que se caracteriza pela internacionalização, pela 
redução, pela eliminação das fronteiras, portanto, por um 
intercâmbio entre os povos. Essa aproximação- -não se pode 
realizar apenas no plano do Poder Executivo, há que se com
pletar, também, através das ações no plano do Legislativo. 
Por isso acho que, além do estreitamento das relações_ entre 
os -governos, representados pelos executivos, é fundamental 
também que os_ legislativos busquem abrir os seus espaços: 
estabeleçam fonnas de cooperação, sobretudo com aquelas 
nações que têm conosco maior identidade, que são nações 
conseqüentemente que têm. uma maiot identidade cultural, 
e, por que não dizer, por conse-qüência disso, uma maior 
identidade social. Daí por que eu gostaria de expressar a 
V. Ex' os nossos cumprimentos pela presença de V. E~ no 
referido enc_ontro e esperar que, como conseqüência dele, 
possamos cada vez mais estreitar os vínculos não apenas entre 
os executivos dos países interessados) mas vínculos também 
através dos parlamentos que, hoje, desempenham um papel 
muito importante no bom relaCionamento dos povos. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Expresso a V. Ex•, nobre 
Líder Marco Maciel, os meus agradecimentos por sua inter~ 
venção, generosa, como sempre, em relação à nossa atuação 
naquele encontro, mas com um realce justo da relevância 
de um evento que reuniu representantes de vários parlamentos 
da área ibero-latino-americana. Realmente, foi um aconteCi
mento de extrema significação, que -cóíilcidiu, ainda, com o 
apaziguamento do conflito em Angola, ensejando expressivas 
manife~tações de regozijo, que alcançarão não apenª"s a Co
munidade Económica Européia e nós, Iatino~americaõo·s, mas 
a própria humanidade, que viu assim a-cessação de hostilidades 
entre dois grupos que se digladiavam permanentemente, e 
que, no próximo ano, em eleiçõeS convocadas para setembro, 
haverão de ingressar tranqüilamente-no--
âmbito da democracia plena. 

Esse encontro foi, -portanto, acredito, dos mais provei
tosos e se desdobrará a cada ano, reunindo latino~americanos 
e, exatamente, aqueles países da Península Ibérica que têm 
vínculos de aproximação e de identidade conosco. 

Muito grato, portanto, ao nobre Líder Marco Maciel. 
Fica assim, Sr. Presidente, a nossa comunicação formal 

da missão que tivemos a honra de cumprir em nome do Senado 
Federal e do Congresso Nacional. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pausa~) 

S. Ex• declina da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Saboia de Car

valho. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o País inteiro~ aCompanha 
o drama do funcionalismo público federal, notadamente dos 
servidores militares. E isso se deve à reçente edição de medida 
provisória, conCedendo auQlentos diferenciados aos servidores 
de um modo geral sem que haja possível captar~se o sentido 
exato das razões que guiaram o Palácio do Planalto para a 
edição dessa medida. 

Em pronunciamento anterior, dissera eu, nesta tribuna, 
que desta feita era po_ssfv"el compreender a relevância e a 
urgência, em face da necessidade em que se encontra o funcio
nalismo brasileiro. No entanto, a medida provisória -em si 
contempla, de modo_inconstitucional, apenas alguns setores 
da administração, permitindo a seus _servidores um aumento 
variável e de impossível determinaçãu.--_-

No aumento, como já disSe aqui, em outra oportunidade, 
não se incluem servidores da Polícia Federal, servidores da 
Receita Federal, servidores das universidades e, de um modo 
geral, genericamente falando, não se incluem servidores de 
fundações e autarquias. 

Sei que há de existir algum argumento que seja usado 
pelo Poder Executivo para explicar o- absurdo, porque uma 

. das manias do brasileiro é estar sempre em busca da _explica·ção 
do inexplicável, da explicação do absurdo, da justificação do 
injuStificável. _ - · --

É exatamente esse, neste momento, o posicionaineontõ 
do Palácio do Planalto, o posicionamento de Sua Excelência 
o Presidente da República. 

Mas, enquanto isso, Sua ExcelênciàO Presidente Fernan
do Collor de Mello faz conluio com os governadores que 
lhes são simpáticoS~IãZ aCertOS à ctista-de verbas desta Nação, 
sem que haja um Critério de aplicação· dessas verbas, um crité
rio de política administrativa, um critério técnico e, muito 
menos, um critéríâ Social. 

O critério é pOlítico~partidário. É obter os aplausos nos 
estados, por parte das mãos nobres dos governadores, aos 
impensados atas imperiais do Presidente Fernando Collor de 
Mello. · 

_O Preside~te mio pára de viajar, não deixa de ir ao exte':' 
rior. Agora meSm_o, -empreende outras cãrfssiriia.S viagens-. 

Também, a fmagem do Presidente deve ser cuidadã., e 
tãntO deve que--a imprensa toda tratou de diVulgar o contrato 
que seria celebrado com a comunicóloga Belisa Ribeiro, um 
contrato milionãiiõ~- Com a criação de urna belíssima marajá. 

O GovernO, 'até o presente momento, não explicou isso. 
Isso que talvez tenhâ. razões para se explicar, não é explicado. 

Se o contrato será ou não celebrado entre a Radiobrás 
e a Sra. Belisa Ribeiro ningUéril sabe, como também não 

-se sabe a razão da diferenciação da medida provisória. O 
que teiá acontecido no Governo para a edição dessa medida 
provisória, posto que, tendo urgência e relevância, tem, no 
entanto, o modo complexo de ampliar a problemática do servi
dor público federal? E, por assim dizer, mais um ·ensaio presi
dencial na crimiiiOsa- desobediência ao texto constitucional. 
O Brasil.está assim, vivendo_ no universo das contradições, 



2902 Quarta-feira OS DIÁRIO DO CONGRR~SO NACIONAL (Seção II) Junho de 19\11 

os servidores estão descontentes de um modo geral, a humi
lhação grassa dentre ~queles que fã~em? sêlviço p~~lico fede
ral. É desgraçada a sttuação da umverstdade ~ra~tleua! 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•, 
com tod_o_o prazer, nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - V. Ex' descreve muito bem 
as contradições desse Governo. ó Pres~derlt_e, Chefe do Go_
verno e Chefe do Estado, está continuandp __ os seus co_stu
meiros périplos pelas cortes eu.ropéias, de preferência monar
quistas. Sua Excelência Qiz que é parlamentarista, mas a mim 
me parece que é um parlamentarista monárquico, porque de 
preferência, ultimamente, está fazendo con_tato __ co_m_Suas Ma
jestade_s as cabeças coroadas d_~ Europa e ~~- outras partes 
do mundo. Enquanto isso, internamente, o País enfrenta enor-
mes dificuldades. Uma delas é essa questão abordada por 
V. Ex• sobre a situação extremamente difícil dp funcionalism~ 
público. Hoje, por força de um requerimento do eminente 
Senador Coutinho Jorge, com todo o nosso apoio e com acordo 
das lideranças, vamos votar na primeira parte da paut~ de 
hoje, que é numerosa, que é extensa, essa questão do reaJust~ 
dos servidores das autarquias especiais, especificamente, Su
dam, Sudene e Suframa. Espero que, com essa votação, se 
amenize um pouco a: situação desses servidores. Mas, com_ 
a medida provisórià que deu entrada na Câmara dos Depu
tados, não se resolve absolutameqte nada em termos de equa
cionamento dos crónicos problemas salariais dos servidor_es 
civis e militares da União. Criou-se um verdadeiro tumulto; 
ao invés de se corrigir distorções, como a medida provisória 
diz: "'não se trata de reajuste, trata-se de corrigir di~_!_~r~_es". 
Criam-se verdadeiros monstrengos em claro, em explícito des
respeito aos mandamentos çonstitucionai_~· Por jsso, em_l:l_oa 
hora, era preciso que se avaliasse - a liderança de nosso 
partido, o PMDB, junto- aos âemaTs partidos da Casa- uma 
rejeiÇão dessa medida provisória, no seu juízo de admissi
bilidade. Seria -importante avaliar isso, porque ela contém, 
em seu bojo, várias iilcoriStitucionalidades, para as quais não 
se pode, sob razões políticas, fechar os olhos. Por tudo i~so, 
eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho, quero estar sohdá
rio com o seu pronunciamento que não é mera ·mailifestaçãó 
de oposicionista - que seria direito de V. Ex~ - mas um 
alerta para o País. Enquanto o Presidente como que se diverte 
petas cortes européias, com agendas que não se sabe q~_e 
resultados positivos trarão para o nosso País, a situação -aqui 
é terrível, é conflitante, é absurdamente perigosa, aproxi
mando-se da convulsão social. Portanto, estou solidário com 
o pronunciamento que V. Ex~ faz. O meu aplauso pela oportu
nidade do tema. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVA-LHO- Acredito que 
o _Presidente possa ser parlamentarista, no que concerne ao 
sistema de governo, e talvez possa ser um monarquista, no 
melhor tipo, no que se refere à forma de Governo. Acredito 
sim! E é fácil deduzirmos isso. _ 

Se Sua Excelência houver dado um prato para a coieção 
do Deputado Cunha Bu~mo, é porque é monarquista. Isso 
porque a revista Veja noticia que o Deputado Cunha_Bueno, 
a custa da monarquia, está fazendo uma bela .coleção de pratos 
~ de quando em quando, os pratos lh~ chegam pela tese 
monarquista. É verificar se, nessa coleção, há algum prato 
que tenha vindo do Palácio do Planalto ou de qualquer um 

dos recantos presidenciais existentes em Brasília~ -ou-·aa Casa 
da Dinda. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
V. Ex~ está abordando, dentro do aspecto jurídico e político, 
essa questão que está na Ordem do Dia dos nossos trabalhos. 
Fico preocupado, Sr. Senador, quando vejo que se pratica 
sem a menor preocupação, um ato, por parte do Executivo, 
desrespeitando todas as leis, principalmente a Constituição. 
Isso já vem se repetindo há muito -tem pó, e sempre jogando, 
perante o Congresso Nacional, a idéia de que telri que;:: a:provar 
o que veio, porque, se não aprovar, é pior. Qu:e·os--militares 
-estão precisando de aumento todos sabemos; quanto aos fun
cionários públicos, também estão precis-ando. Então, aqueles 
que estão beneficiados, de uma forma ou de outra, na medida 
provisória, poderiam considerar que se recusássemos seriam 
prejudicados. Mas acho que nós não temos que olhar isto: 

.se for institucional, votaremos contra. O Executivo tem condi· 
ções de praticar um ato constitucional, e não é em nome 
do desordenamento salarial que existe, todos reconhecemos, 
que se pode praticar um ato totalmente considerado por nós 
inconstitucional. Acho que a nossa obrigação, o nosso dever 
era o de repudiar essa medida provisória. Falo isso em D)eu 
nome pessoal. Não falo em nome de_ minha bancada, mas, 
em meu nome pessoal, acho que poderíamos repudiar essa 
medida provisória, recusando e fazendo com que o Executivo 
remetesse uma outra, aí sim-, dentro das normas constitu
cionais. 

O SR.~ CID SABÓIA DE CARVALHO - Até concordo, 
Senador Jutahy Magalhães, que haja a relevância e a urgência, 
mas acho que não há a constitucionalidade. Por isso, a medida 
deve ser, de pronto, rejeitada pelo Congresso Nacional, Na 
verdade, ela não alcança uma harmonia com a letra constitu
cional. Ela desrespeita, pior ainda, funda um subterfúgio, 
que é_ dissimular o aumento numa revisão de tabelas, numa 
correção do que estaria errado, numa reclassificação, num 
reexame de_níveis- não sei qual a desculpa oficial do Governo 
quanto a isso. 

Mas não devemos a_ceitar essa falácia, não devemos aceitar 
esse mascarã.Inento da medida provisória; devemos é rejeííâ-Ja 
por não atender à Constituição Federal, isto sim é ne7esSário~ 
Seria essa, sem dúvida, a posição mais prudente do Congresso 
Naciç>nal: a r~j_eição. dessa med!da por ser inconstitucional, 
claramente inconstitucional. ·· 

Veja V. Ex~ que ela funda uma situação desconforme. Ela 
faz discriminações. Aliás, discriminar está plenamente na mo
da: por exemplo, na Câmara dos Deputados, estudam, na 
modernização da Casa, um novo_ tipo de discriminação: a 
discriminação pelo parentesco. Assim, se não é possível no 
Brasil_a discrimi~ação--pela raça, a discriminação pela cor, 
a discriminação pela classe social, ela, no entanto, é possível 
- segundo os projetas que tramitam na Câmara dos Depu
tados -_quando se tratar de parentesco, quando a linha de 
paieilte_.c;_co estiver sendo exarriinada para algum fim restritivo. 

Isto, no meu modo de entender, é absolutamente constitu
cional, quer se veja o parentesco pelo sentido amplo da expres
são, ou no sentido restriti~o d.a consangUinidade ou da adoção. 
Mas até_o parentesco_- aqui no sentido genérico -fundado 
pelo casamento, nessa linha de aproximação que o casamento 
civil produz, pelo qual os parentes do marido se tomam afins 
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da mulher e os parentes da mulher se tomam afins do marido, 
essa afinidade, chamada inadequadamente de parentesco, 
também pode ser objeto de discriminação: 

Então, quando a Constituição combate todo e qualquer 
tip6 de discriminação_, o Brasil cai, exatamente, no exercício 
dos atos discriÍD.inatórios. Discrimina-se por isto ou por aquilo, 
e essa medida provisória é, acirria de tudo, discriminatória, 
porque permite um aumento irregular. Ninguém saberá dizer 
se os servidores do Poder Judiciário também serão aumen
tados, ninguém saberá dizer agora se os servidores do Poder 
Legislativo também serão aumentados. Por quê? Porque o 
aumentO está tendo outro nome para iludir a boa-fé da Nação. 

É um Governo de Subterfúgios, é um Governo que usa 
máscaras, é um Governo que desconcerta pela retirada que 
faz dos propósitos que assumira nos seús prilneiros dias, nos 
seus primeiros tempos -e, principalmente, antes da posse do 
Presidente e antes mesmo de sua eleição na campanha presi~ 
dencial. 

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

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•, 
nobre Seliilador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena_.::_ É urili pe.iiã-,-n.OOfe Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, que o Senhor Presidente da Repú
blica tenha feito um jejum de mais de 100 dias em matéria 
de medida provisória e que, ao voltar a editar mais uma justa
mente aquela que dispõe soOre o reajuste dos salários dos 
servidores públicos, tenha s~do tão mal assessorado, a ponto 
de mais uma vez, subscrever uma medida provisória tida e 
havida, de um modo geral, pelos juristaS IDãls eminentes deste 
País, como flagrantemente inconstitucional. De tal sorte _que 
a posição __ do PMD B, tanto na Câmara como no Senado, é 
no sentido do de, inclusive, votar, prelimínarmente, pela sua 
não-admissibilidade na comissão mista e no Plenário do Con
gresso Nacional. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado a 
V. Ex~ por prestar esse esclarecimento, que é da maior valia, 
porque, na verdade, cabe ao PMDB, o nosso Partido, zelar 
pelo cumprimento da lei constitucional. Lamento que o Sena
dor Jutahy Magalhães tenha falado somente em seu próprio 
nome, porque eu gostaria de tê-lo escutado com a mesma 
veemência paÍ'tidária com que falou o Senador Humberto 
Lucena, uma vez que o Senador Jutal;ly Magalhães_~ãoJalou 
pel9 PSDB, mas apenas em seu nome pessoal, natúi-almente 
porque o assunto ainda não está resolvido em âmbito interno 
de seu Partido e no âmbito da Liderança do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados. 

O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex~ me permite um aparte·? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•. 

O SR. JUTAHY.MAGALHÁES - Apenas para dizer 
a V. Ex• que tenho sempre a preocupação de deixar claro 
que falo em meu nome pessoal, quando o assunto não é deba~ 
tido na bancada. Como ainda não o foi, fiz questão dC escla
recer que estava falando em meu nome pessoal. embora eu 
tenho sido indicado pela bancada para fazer parte da comissão 
mista que tratará do assunto. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~ E é louvável 
a posição de V. Ex•, acima de tudo ética e r~~peitosa, para 
com_ os Companheiros de Partido e Companheiros de_ Parla
mento, que têm a sua mesma legenda. Apenas lamento que 
ainda não haja essa manifestação formal do PSDB, na hora 

em que ocupo a tnouna .do Senado_ Fede,rai, respeitante a 
essa desobediência perante_? letra constituciOnal. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ~. OuçoV. Ex• 
com todo o_ prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho ..:.. Nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, não quero entrar. no mérito das apreciações que 
V. Ex~ está fazendo a respeito da medida provisória. Eu queria 
assin~la_r, neste instante, a expectativa que nutro, adiante da 
natureza da matéria, de que o Líder Marco Maciel, em enten
dimento Com os líderes dos outros partidos e com o Governo, 
encontre a solução indispensável ao atendimento das necessi
dades do funcionalismo público em geral. Cõnfess6 a V~ E~ 
que não me empolga muito, na emergência, a simples decla
ração de inadmissibilidade da medida provisória ou a decla
ração de sua inconstitucionalidade.,.Parece-me que o Poder 
Legislativo está rio dever de encontrar o procedimento ade
quado para a solução de questão dos vencimentos, antes que 
comece o recesso de julho. Essa -parece-me - é a solução 
mais adequada, para que possamos cumprir bem o nosso de
ver. Caso contrário, a declaração de inadmissibilidade ou de 
inCOnstitucionalidade, ou seja, a- declaração por uma preli
minar ocasionafá o retardamento da satisfação dã.S necesSi~ 
dades do funcionaliSmO públiCo civil e mílitar. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouvi V. EX' 
caril muita atenção, nobre Senador Josaphat Marinho. A preo
cupaçãO de V. Ex•- é muito iriteressante. 

Na verdade, _se não admitini:tos a medida provisória, não 
há como fazer o projeto de lei de conversão, que seria um 
veículo para a solução que V. Ex~ almeja. Acontece que o 
projeto de lei de conversão poderá ser vetado ou fatalmente 
será vetado pelo Presidente Fernando Collor de Mello. Sua 
Excelência não vai aceitar as generalizações que façamos 
quanto à concessão do aumento, dando-o a todos os servidores 
públicos e no mesmo percentual. Sua Excelência não vai acei
tar isso. Então, nós teríamos que engolir uma ínconstitucio
nalidade para termos a esperança de fazermos um projeto 
de lei de conversão, esse projeto ser aprovado pelo Congresso 
e ser sancionado pelo Presidente da República. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. E~ uma nova 
intervenção? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex• 

O Sr. Josaphat Marinho- Queria apenas lembrar, sem 
fazer uma afirmativa, maS apenas lembrar, que corre no Con
gresso, se não estou em equívoco, um projeto de aumento 
geral do funcionalismo público. E o Congresso há de ter capa
cidade de encontrar um caminho para a solução pronta do 
assunto. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO.:... V. Ex• tem 
razão. Realmente, o Presidente da República mandara projeto 

--de lei ·e que foi, então, colhido pOr essa m~dida provisória. 
Fica aqui uma questão: se a existência da riiedida provisória 
prejudica a existência do projeto de lei; se o torna inadequado, 
inefiCaz, caduco pela existência da medida provisória. Enten
do, nobre Senador Josaphat Marinho, que_ com a rejeição 
da medida provisória, ela deixa de existir de fato e de direito 
a dentro do Congresso Nacional, e passa a ter uma existência 
documental apenas no âmbito do Governo, sem nenhum efeito 
mais. Então, o projeto de lei poderia ser retormado no seu 
exame e encontrar-se através dele a solução sábia que V. 
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Ex!. indica. Eu gostaria apenas de lembrar que isso dependerá 
bastante d_as lideranças, inclusive da Liderança do Governo, 
tanto da Liderança governamental nest~ Casa quanto da Lide
rança gove~namental na Câmara dos peput~dos e, logica
mente, das lideranças, de um modo geral, no Corigresso Nacio
nal. Seria muito importante que retomássemos o projeto aPós 
a rejeição da medida provisória e o terminássemos numa 
aprovação imediata na Câmara e no Senado. . ' 

O Sr. Josaphat Marinho- Note V. Ex• que o projeto 
de au~ento não tendo sido retirado pelo Poder Executivo, 
a decrsão sobre se estará ele ou não prejudicado é nossa 
do Poder Legislativo, e não mais_do E~ecutivo. - - ' 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- V. EX' te~ 
to.d.a_a razão. A prejudicialidade depende de uma declaração 
nossa. Inclusive é um procedimento clássico das Mesas, a 
declaração da prejudicialidade. E para que os projetas sejam 
declarados prejudicados é preciso que o Plenário vote e os 
declare prejudicados. V. Ex~ tem toda a razão e quero louvar~ 
lhe a clareza com. que pôs o seu ponto de vista dentro do 
meu discurso, dando essa contribuição pragmática, para que 
encontre~o~ uma soluçá? para o funcionalismo, porque se 
apenas reJeitamos a medJda provisória fica um vácuo ainda 
pior, ainda fica um vazio maior e de conseqüências mais graves 
para os que trabalham neste País. A hora é de darmOS o 
aumento aos servidores de todos os Podere.s, nuffi percentual 
igual e num respeito à pessoa humana de cada um dos que 
trabalham para o Poder P)iblico. Não podemos mais contem
ponzar com essa tentaHva de levar técnicos da Sudene, técni
cos do Banco.do_Norcleste, altos funciOnãriós do Banco dO 
BraSil, parlamentares, funcionários piíbUcos de cargOs humil
des ou de grandes cargos a uma desmotivação total pelo salário 
humilha~te, por um salário absolutament_e desrespeitoso, até 
mesmo dtante da pessoa humana, até mesmo diante da cidada
ni~, porqiie é isso que está tentando o Presidente Ferna_ndo 
Collor: levar a todos a urna humilhação coJetiva. Isso não 
é tolerável em absoluto, isso é algo absolutamente intorlerável. 

V. Ex~ contnõuiu com os seus segUidOS_ apartes para a 
elucidação de uma questão que as lideranças devem, no entan
to, ter os mesmos _juízos-- que temos. Nós~ ·neste momento 
encontrando essa caminhada para urna solução econô_mii::a' 
uma solução finanCeira_ e Umã solução social para o funCionã: 
lismo público brasileiro. Como esfá, é ãbsoiutamente -i.iripos
sfvel. 

Mas não espere V. -Ex~ 'de logo OUVff as _Vozes daS Lide
ranças governamentais. Elas só poderão s_e_manifestar d-e-pois 
qll:e forem ouvidas as fontes económicas dO Ooverno, porque 
miseravelmente no Brasil criamos o predomínio da questão 
económica sobre o jurídico, sobre o social .sobre a cultura 
sobre o ensino, sobre a educação. Está tudo- iiiiSei'ãVelment~ 
subordinado às questões económicas. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite~me-v. Ex~ um-âparte 7 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena - Tanto V. Ex' tem razão 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, q4e o próprio Go: 
vemo reconhece, a meu ver, que incidiu em erro ao enviar 
esse projeto ao Congresso Nacional. Basta ver que o nobre 
Secretário de EConom.ia_ctQMiu.iStério da Economia, Fazenda 
C: Planejamento, já declarou que o Governo estuda a possibi
lidade, de acordo com as condições de caixa do Tesouro Nacio
nal, de fazer em breve uma antecipação percentual do reajuste 
de janeiro ao servídor público, civil e militar, o que vem 

de encontro, justamente, à tese que V. Ex' defende com 
o.nosso apoio~ no seio do PMDB. O que é precisO de iin~c;liat9, 
d!~te d~ ~ch_a,tam~nto do~ salários dos servidores públicos, 
ct~s_ e militares, é que haJa um adiantamento, para que se 
possa dar um pronto-socorro àqueles que trabalham no setor 
pu"'blico. · 

O SR. CID SABÓÍA DE CARVALHO - Agora, nobre 
Senador Humberto Lucena, note o que-está acontecendo noS 
l~re~ __ çios servidores públicos, inclusive porque as despesas 
diánas crescem todo, dia: é o combustível~ derivado do petró
leo; é o álcool; é o alune;nto; é o preço da passagem do ónibus. 
As- pa~sagens subiram mui_to, tanto em São Paulo quanto em 
Fortaleza; há uma constância ~do aumento do preço· da passa~ 
gem dos transportes coletivos brasileiros. Não há redução 
de nada, pois não há ne11huma estagnação. Tudo sobe, de 
um modo amplo, até cem por cento de aumento. _Até isso 
tem acontecido em certos serviços e em certos bens. Um au-
mento enorme! · 

Hoje mesmo está sendo anunciado o acordo do Governo 
para a subida do preço do veículo automotor. O preço dos 
automóveis e_stá subindo exatamente hoje, não no percentual, 
que era deseJado pelos fabricantes, mas num percentual que 
é muito avantajado para quem tem salários congelados. 

- A sítuação é da maior gravidade em todos os recantos 
do Brasil. 

O servidor público é um-a parCela da sociedade das mais 
a importantes. Não pode estar sendo submetido a essa humi~ 
lhação, inclusive, à humilhação de assistir ao- desrespeÜo dâ 
CartaMagn_a, sem que haja defensores, sem que haja soluções, 
sem que haJa contestações. 

E ainda há os absurdos também do Imposto de Renda. 
Absurdos que, de certo modo, foram barrados·recentemente 
por deferimento de pedido de concessão de liminar pelo PbT 
a fim de impedir uma correção de 270% no Imposto de Renda' 
e· para impedir também que quem ganha o montante Y, po; 
exemplo, tendo uma fonte só, pague Imposto de Renda duzen
tos e setenta vezes menor de quem auferiu a mesma renda 
de duas ou de três fontes. Esses absurdos é que estão mai-CandO 
o Governo Federal neste momento. · · 

É.o de~ont~r eterno, é desq1~mchar,_é 4esaqufetar, é 
desalojar, é 1mpedu a normalidade da vida nacional. 

Por isso, estoU aqui, na tribuna, lançando o protesto, 
como agora o faço, no sentido de ver o Cong-resso NaciOnal 
dignificado, com a rejeição dessa medid~ provisória por in
constitucionãl, visando en_contrar outra solução, de tal sorte 
que o funcionalismo público não continue esmagado co-iri_o 
s~ encontra neste exato momento. E quando falo funciona
lismo, falo nos civis- e militares; falo no Poder Judiciário e 
no Poder Legislativo. Essa mania de discriminar já está absolu
tamente impedida, no ~rasil, pela Carta Constitucional. 

Era o que tinha a dizer,-Sr. Presidente e Srs. Seiiàdo!es. 
(Muito bem! Palmas.) · 

Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho, 
o Sr. Alexandre Costa, ]f> Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência q.ue é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente 
de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho, 
o Sr. Beni V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidência que é ocupada pelo Sr. Mauro B'enevid_es, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 



Junho de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo II) 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais 
uma vez, ocupo a tribuna para ressaltar a importância da 
integração económiCa, -Cultural, social _e política da América 
Latina. Como em outras oportunidades já deixei claro o meu 
ponto de vista sobre esta questão, sinto-me, agora, bem à 
vontade para um breve relato a respeito da minha_ recente 
participação em dois eventos futuros do nosso continente: 
primeiro, em Santiago do Chile e 1 depois, em Arica, também 
no Chile, representantes de p~rlamentos, de governos nacio
nais e regionais, além de diversas organizações não governa-
mentais do Norte e do Sul, fizeram uma abordagem atual, 
e, Sobretudo nova, desse tema que está a merecer atenção, 
estudos e, conseqüentemente, :propoStas bem definidas e es
truturadas. 

Presente ao encontro em Santiãgó, O economista Manfred 
Max-Neef, prêmio nobel alternativo de economia, a pedido 
da COmiSsão Organizadora do envento, apresentou um exce
lente trabalho intitulado Especulações e Reflexões sobre o 
Futuro, onde afirma: 

"0 ano de 1992-Será um ano em que, ao lado de vários 
outros eventos de importância histórica, se comemorará algo 
sobre cujo nome ainda não sç logrou acordo e nem consenso. 
Não será o Quinto CentenáriO do Descobrimento da América, 
porque aqueles que estiveram aqui desde sempre não se sen
tem identificados com a classificação de "descobertos". Tarri
pouco será, cOmO ó Papa pretendeu induzir em certo momen
to, o Quinto Cent~nário da Evangelização, já que, depois 
de tudo, não são nada felizes as lembranças sobre os genocídios 
que essa suposta evangelização eyoca, Louvável_( e. quiçá até_ 
engenhosa) resultou a sugestão de recordar o evento como 
o Encontro das Culturas. Lamentavelmente uma segunda re
flexão induz ao ceticismo. Para ser encontro de culturas, para 
dizer o mínimo, há que se conSiderar que foi demasiado violen
to. Na realidade, mais encontrão que encontro._ . 

À falta de um nome que satisfaça a todas as partes, se 
agrega um outro problema: não se sabe se se trata de algo 
que deva ser celebrado ou lamentado. É uma evocação alegre 
ou é um duelo reflexivo? A incógnita e a iitdecisão persiStem 
enquanto a data em questão se aproxiin-a rapidamente. 

Diante de tantas dúvidas, proponho urna alternativa que 
considero ajustada à verdade histórica: o que Cabe recordar 
em 1992 é o quinto centenário da instauração do colonia
lismo". 

sr~' e Srs. Senadores, a partir desta lúcida constatação 
do economista Manfred Max-Neef, pretendo conclamar o Ple
nário à uma ação conjunta e mais concatenada no sentido 
de discutirmos propostaS viáveis p:irit o desenvolvimento inte-
grado dos povos latino-americanos. --

É possível que alguma voz se faça ouvir prOpOndo qUe:-
antes, tal ação se faça em busca de soluções para os tantos 
desafios que temos internamente em nosso País. Apresso-me, 
pois, em antecipar uma indagação àqueles que assim pensam: 
não terá sido em razão dessa secular e permanente procura 
de caminhos próprios, em nível nacional, que, desde meio 
milênio fomos e continuamos sendo vítimas de toda espécie 
de saques por parte, primeiro, dos nossos_ ""'colonizadores" 
e, depois, dos nossos--"protetores"? 

Estimulados por falsas premissas desenvolvimentiStaS,-o 
Brasil e mais dezoito países de língua espanhola, além do 
Haiti, ou seja, as vinte nações que compõem a América Latina~ 

, têm agido isoladamente e_ não poucas vezes de forma_antagô-

nica para a ale~a dos governos dos países ricos~ Ocorre que 
aos desenvolvidos não interessa a nossa coesão em torno de 
um projeto de desenvolvimento em nível continental: a Amé
rica Latina multifacetada economicamente, com objetivos po
líticos diversos e socialmente enfranquecida foi, é e será sem
pre um alvo fácil à ganância de todos que pretendem, a preço 
vil, as nossas riquezas e sonham assegurar o domínio das 
nossas, até hoje, irileiisufãveiS potencialidades. 
Aliás, desde muito tempo, vozes das mais conceituadas ;:~.uto

ridades tém sido ouvidas alertando para o esgotamento das 
chamadas vias normais no processo de desenvolvimento mun
dial. Tal esgotamento, como se sabe, tem origem na -incapa
cidade de se proceder às transferências de recursos financeiros 
e tecnológicos dos países ricos para- os pobres. Poderíamos 
dissertar longamente sobre os motivos de tal impedimento, 
todavia basta lembrar que, quer seja como ajuda, empréstimos 
ou inversões externas, os desenvolvidos sempre estiveram limi
tados por seus próprios interesses riacionais na nem sem-pre·· 
concreta ação cooperativa com os subdesenvolvidos. 
POf isso, sobra dinheiro para guerras absurdas e ridículas, 

onde o mundo todo vê pela televisão o desfile de armas sofisti
cadas e de altíssirilo custo enquanto,-Inais que os mortos rios 
confrontos bélicos, a humanidade contempla impassível amor
te pela fome ou por doenças provocadas pela subnutrição 
de milhões de criaturas. Nesse sentido, e para ficarmos _com 
um exemplo atual dentro do nosso continente, basta lembrar
mos ã epidemia de cólera que teve início no Peru e ameaça 
vários países da América do Sul, inclusive o Brasil oD.de, 
segundo a Organização Mundial de Saúde, há a possibilidade 
de, em não se tomando todas as precauções cabíveis, da doen
ça atingir mais de três rriilliões de pessoas, com a morte da 
metade delas. 

COmó tive oporturiidade de afirmai em Santiago;estarrios
fartos de diagnóSticOs,-relatórios, estudos, debates e encontros 
sobre a Améiica-L3.iina e_outras regiões pobres. Afinãi, toda
essa preocupação com o futuro dos povos pobres acabou por 
-nos tfansformar eni vilões do mundo. No conceito dos países 
ricos, somos, hoje; governantes e govermidos de toda a Amé
rica Latina, não menos que corruptos, incompetentes, crimi
nosos so_ciais e depredadores do meio ambiente. 
Sob esse pretexto de condenação global de todos os povos 

da região, além do estímulo disfarçado a procedimentos e 
práticas políticas e governamentais isoladas, querem os desen
volvidos do Norte, agora que cessou o "perigo vermelho., 
do Leste Europeu, desviar as atenções dos seus povos para 
uma suposta nova ameaça à tranqüilidade mundial: a devas
tação ecológica promovida pelos subdesenvolvidos que, por 
issO, devem continuar sendo tutelados política e economi
camente por eles! 
É eVidente que não podemos continuar_com_tímidos discursos 

de condenação a essa ação intimidatória que se configura 
em abertos atentados à soberania de duas dezenas de estados 
independentes. Nesse sentido, em Santiago do Chile, repre
sentantes governamentais e não governamentais da América 
Latina, Catibe e Europa Oriental resolveram, sob o patrocínio 
e coordenação do Conselho da Europa, após várias sessões 
de conferências e debates, divulgar o documento Iniciativa 
de Santiago onde se propõe: 

* a reversão do sentido dos fluxos financeiros, o fortaleci
mento da qualidade deles e a criação de critérios seletivos 
para as inversões européias na América Latina com a finali
dade de possibilitar um desenvolvimento sustentável; 
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o reforço das in~âncias e atividades multilaterais e regio
nais que favoreçam o desenVolvimento; 
* a busca de novos caminhos e soluções para o problema 

da dívida externa; 
* a promoção de intercârilbios tecnológicos, assim cofio 

culturais e humanos; 
"' a introdução de políticas de intercâmbio comercial que 

sejam mutuamente benéficas; -
* o desenvolvimento de ações, sobretudo no aspecto de 

formação profissiorial, que favoreçam à juventude, além de, 
internamente, criar estímulos à participaç-ão desta na vida 
económica e política; 

"' controle democrático e eficaz sobre as instituições mUltila
terais financeiras e comerciais além da inclusão em todas elas 
das partes envolvidas; · · 
* cooperação entre a Europa, a América Latina e o Caribe 

em quatro níveis, a saber: 
a) entre os governos, com a participação de organizações 

regionais cada vez melhor estruturadas; 
b) entre os parlamentares, na sua função de controladores 

do processo democrático; 
c) entre os poderes locais e regionais, espeCialmente sobre 

a forma de cooperação descentralizada; -
d) por meio de cooperação e de intercâmbios entre organi~ 

zações não governamentais. --~- _ 
"' reconhecimento ao papel fundamental da mulher em todo 

processo de desenvolvimento; 
* reafirmação à universalidade dos direitos humanos; 
* reconhecimento de que cada povo tem o direito de viver 

segundo seus próprios valores culturais e, cons_eqúentemente,
de defender seus própriOs modelOs de vida e de desenvol~ 
vimento, embora a soberania nacional não possa ser invocada: 
como pretexto para subtrair-se ao juízo da opinião- pública 
i.Dtetna:don·al; - - -

"' afirmação de que o modelo ocidental de crescimento eco
nómico já superQJJ toaos os limites compatíveis Com um desen
volvimento sustentável sem haver logrado eliminar a margina~ 
lidade e a pobreza; 

"' compreensão de que um novo impulso de cooperação 
solidária forçará a Euro-pa a colocar em discussão seu próprio 
nível de utilização dos recursos do planeta e a busca de modos 
de vida mais respeitosos; 

• finalmente, constata-se os substanciais progressos na coo
peração entre a Comunidade Européia e a América Latina 
e-o-Caribe, razão pela qual, somando-se às metas aqui mencio
nadas, conclama-se à criação de um quadrfiogo latino ameri
cano, ou seja, a constituição de uma dinâmica nova de coope
ração com vistas â consecussão dos objetivQs delineados. 
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o Encontro de SantiagO" 

não logrou manchetes nas primeiras págirias dos jornais do 
Continente. Na verdade, podemos dizer que passou quase 
desapercebido do grande público. Todavia, há que se reconhe
cer que foi um primeiro e defmitivo passO -no sentido de se 
implementar uma nova forma de ação conjunta na defesa 
dos interesses que nos são communs. Ent Santiago consta
tamos que a democracia não pode ser preocupação estanque 
de cada povo. No caso latino-americano ela só será plena 
e duradoura quando a nossa ação solidária obrigar os países 
ricos a entender o prOcesso democrático de forma global, 
sem distinção de agentes e sem hierarquização dos destina
tários. 
De fato, fácil é perceber a falta de sincefidade--da parte-

das potências desenvolvidas quando discursam em favor do 

sistema ~emocrático. Há uma enorme distância entre o que 
pregam e a prática que implementam. Lembra, muito· bem, 
o economista Manfred Max-Neef que "O que se está dese
nhando na Europa é uma réplica do esquema de equilíbrios 
de poder, ao estilo do século XIX. Trata~se de uma ação 
coordenada entre os países europeus e os Estados Unidos 
com vistas à manutenção de equilíbrios mútuos e acertos insti
tucionais. A pergunta que surge, então, é óbvia e fundamental: 
pOf que às vésperas do século XXI se instaura um sistema 

· próprio do século XIX? A resposta está no desejo de dominar; 
no· desejo de manter o domínio sobre a estrutura económica 
e de poder do mundo". 
COmo não há tempo a perder, já que estamos alguns séculos 

atrasados, inal haviam cessado os ecos do Encontro de Santia
go e já estávamos em AriCa, província do extremo norte do 
Chile para discutir a criação de Uma corporação de direito 
privado, com o patrocínio das universidades da Província, 
de associações empresariais e setoriais destiriada a acelerar 
6 desenvolvimento económico e social da região. 
SI"s e Srs. Senadores, o porto de Arica está localizado em 

posição geográfica excepcional. É,--com certeza, o ponto de 
contato mais lógico entre os países desenvolvidos situados 
na CoSta "do Pacífico com todos os países do Cone Sul. Assim, 
as lideranças políticas, empresariais e intelectuais de Arica 
se deram conta do grande potencial local que pode -colocar 
a Província como extniordinária prestadora de serviços a ou~ 
tros países da região. Nasceu, então, nesse segundo encontro 
no Chile, a primeira proposta concreta, não oficial, isto é, 
entre governos, de desenvolvimento integrado cujas oriei:J.ta-
ções básicas são as seguintes: · 

_"' _ esta~le_e:er e explorar solidamente as ligações ferroviá
ria e rodoviária entre -BolíVia e Brasil, por um lado, e Argen
tina,- Paraguai e Brasil, por outro; 

• vincular a região Sul do Peru a esta rede de transportes 
e comunicações; . 
* ape'ffeiçoar as facilidades, já oferecidas â Bolívia, de aces

so ao porto por ferrovias ou rodovias; 
-.. levar adiante um ambicioso plano de intercâmbio cultural 

entre os povos desses países de forma a possibilitar o intercâm
bio recíproco entre peruanos, bolivíanos, argentinos, para
guaios, brasileiros e chilenos; 

"' promover a criação de_ empresas mistas em nacionalidade; 
•-- promover a exploração dos recursos abundantes nesses 

países através de intercâmbio de capitais e tecnologias. 
Eis aí, S~ e Srs. Senadores, o resumo dessa nossa viagem 

ao Chile. Posso assegurar que retomei satisfeito e certo de, 
finalmente, termos, nós, os latino-americanos, encontrado o 
verdadeiro rumo a ser seguido em busca do desenvolvimento 
dos nossos países. Todavia, apesar da indiscutível importância 
do que acabo de relatar, estamos, ainda, no limiar de uma 
difícil e longa caminhada. Mas assim é a Vida e mesnio a 
maior distância só se vence com a disposição do carilinhar. 
Agora é seguir em frente. Sempre! 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY (PMDB - AL. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores) os 
mais respeitáveis jli:fistas do País apontaram insanável incons
titucionalidade da proposta de emenda à Constituição que 
institui a pena de morte no Brasil. O art. 60 da Carta reza 
explicitamente: "Não será objeto de deliberação a propo~ta 
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de emenda tendente a abolir os direitos e-garantias -indivi
duais''. 

O texto é cristalino. A ConStituição Fe_âeral gaiante o direi
to ã vida e proíbe emendas que firam esse preceito .. 

No entanto, o que parecia engano, um cochilo destinado 
ao_ arquivo, ressurge sob novo disfarce. Propõe-se agora con
sultar o povo, via plebiscito, para que ele decida sobre a 
aprovação ou_ rejeição da matéria. 

Novo tropeço. A ConstituiÇãO Federal, ao tratar da sobe
rania popular, afirma que ela será exercida, nos termos da 
lei, pelo sufrágio uniVersal e pelo voto direito e secreto, me
diante plebiscito, referendo e iniciativa 'popular. 

Orà, a Lei Maior fala, tão-Somente, dos plebiscitOs-preVistos 
em seu texto. A iniciafivã popular refere-se a projetas de 
lei, jamaís·a--p-ropOStaS-de emenda à Constituição.--

A pena, vista como a re8.ção a um delito, tem suas dimensões 
inequívocas de caráter psicológico e social. No sentido estrita
mente psicológico, podemos vê-la como o resultado de uma 
ação subjetiva- do corpo social que impõe ao delinqliente uma 
privaÇão cujo teor - é- rriais do que sabido - tem variado 
ao longo da sofrida e cruel história da humanidade. 

Ao vê-la sob a dimensão sociológica, entretanto, surgem 
as percepções coJetivas, a cultura, o momento histórico-po
lítico e, sobretudo, a ordem legal como configuradoras de 
uma tlialética. A pena é, desse modo, objeto de conceituação 
provisória, paSsível de aprimoramento. 

Não há como contestar o alcance moderno da concepção 
penal, que vê na penalogia um esforço. de proteção da socie
dade_ diante das ameaças potenciais de infringência à Ofdem 
estatuída e aos valores adotados._ 

No entanto, embora universalmente aceitas essas conceitua
ções, deve-se ampliá-las para, após as imprescindíveis refle
xões que o tema faz cogitar, chega-se a entendim~nto_- correto 
do seu conteúdo. Assim é que, por exemplo, vê-_se _o- delito 
como infração, e ninguém nega que asSiin o seja. Mas, tam
bém, pode-se vê-lo - ao delito - como a omissão diante 
dos variados quadros em que somos instados a agir. 

E nós, os políticos, os administradores da coisa pública, 
estamos de tal modo próximos, ou melho_r, mergulhados.em 
contexto onde a omissão, longe de ser a ocorrência rara, é 
o clima de todos os dia:::, que, fatalmente, somos réus multipli
cados e objetos cotidianos do rigor da lei. 

Além disso, havemos de convir todos: a ordem social ou 
a lei, em resumo, são um produto elaborado pelas _elites diri
gentes de um país~ Como, então, elastecer até o_ ponto do 
rompimento a conceituação de pena, privando da vida, o dom 
supremo concedido por Deus, aquele que, com toda a segu
rança, é também vítima de equíYocos e circunstâncias? 

Então, não_ seriam assassinos ou empregadores os que lesam 
o próximo e a sociedade, levando~os_à miséria e ao desespero? 
Não seriam esses os crimeS mais hedioildos, porque praticados 
nos desvãos_ da lei, no abuso da força, e, pela continuidade, 
a mais perversa das configurações dolosas? 

Há notória solidariedade c:ocial que nos transforma a todos 
em co-réus ou co~autores de todos os crimes. Tratando do 
tema, em imorredoura lição evangélica, Ciisfõ v:1le-se de_sua 
divina: Compreensão da natureza humana e impõe a todos 
os hipócritas a sanção moral que vergasta até hoje as consciên
cias: "Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pe
dra". 

A lua, satélite das inspirações amorosas, constitui, neste 
momento, um paradigma para que abordemos a quest~o por 
outra ordem de idéias. Com efeito, é sabido que nosso satélite 

nos mostra apenas uma de suas faces. A outra, oculta, só 
pode ser abordada pelo aguçado olhar com que a ciência 
ampliou nossos limitados sentidos. 

Tal é, t3mbém, a visão da lei. Dela, quase sempre, conhe
cemos a face escancarada, de mais fácil apreensão, a de abor
dagem mais cómoda às nossas intenções ou às limitaç-õeS da 
inteligência e da cultura. Assim é que a sociedade pensa confi
gurar muito bem as penas, mas não cogita das recompensas. 
Que incerúivo tem o cidadão para portar-se rigorosamente 
segundo as prescrições legais? Os desempregados, os desassis
tidos, os relegados ao abandono da imprescindível proteção 
do Estado, são criminosos simplesmente quand9 infringem 
a lei ou são rebeldes que protestam por um direito que lhes 
foi negado? 

Dir-se-á que a vítima do crime de morte não tem reparação 
pela- perda sofrida. Mas pode-se perguntar: de que reparação, 
caso houvesse, se cogita? Por absurdo, repara-se a vida extinta 
com a sua negação, a pena de morte? · 

A lei não tem a exclusividade das funções punitiva, norma
tiva e, portanto; controladora. Mesmo que se conteste o pro
cesso de elaborador da lei, há que se convir que ela cumpre 
função eminentemente pedagógica; Adotar a pena de morte 
é negar-lhe essa característica.-:Ao __ criminoso deve-se, essen
cialmente, facultar-a reabilitação- social, espiritual e psico-
lógica. · 

-Muitos, equivo_cadamente, argúem sem qualquer susten
tação na realidade, que a pena de morte reduz a incidência 
criminal. Tratam, falaciosamente, de argumento humanitário. 
Os fatos, entretanto, mostram-se_ contrários a esse pensamen
to •.. 

Após a abolição da pena de. morte, a Inglaterra criou a 
Royal ComissiOn on Capital Punishment, ein 1953, com vistas 
a uma avaliação rigorosa do seu efeito sobre a crimiJ;taliQ~de, 
Vejamos n que diz o· relatório conclusivo da comissão: '~Não 
existem provas evidentes do aumento na tax:a de assassinatos 
posterior à abolição da pena de morte e há muitos delinqüentes 
sobre os quais os·efeitos dissuasórios são limitados e pratica
mente insignificantes''. 

__ F'Qdemos juntaJ".a tão conclusivas manifestações- apoiadas 
na Tealiàade est~t{stica, nunca na demagogia eleitoreira e na 
ignorânçia científ\cSt e no pi"ofundo vazio _espiritual- o caráter 
de irreversibilidade da pena de morte, que impede a retificação 
os erros judiciai_s_.e o inequívoco fato sociológico da precária 
administração da Justiça em nosso País. O criminoso, sObre~ 
tudo se pobre, tem uma defesa inadequada, insuficiente e, 
quase sempre, desinteressada do seu destino. . 

É triste, é 13.stim_ável que, diante de tantos problemas sociais 
-agravados hoje pela irresponsabilidade governamental, pe
la política econóll;lica recessiva e empobrecedora de que somos 
vítimas - defrontamo-nos com uma proposição descabida, 
contrária aos Princípios humanitários que presidem a pena
logia modema, e, como provamos, c-ontrária aos fatos medidos 
pela ciência estatística. 

Acusam-se os pobres da Baixada Fluminense, os sofridos 
faVelados, de responsáveis pelos crimes de toda ordem. O 
Rio, afirma-se, é: dominado pelo crime e pelo tóxico que o 
induz. 

Mas, ao se analisar esse problema, não há como deixar 
â margem de nossas considerações o estreito vínculo que guar
da o fornecimento do tóxico pelas quadrilhas enquistadas nas 
favelas e o consumo assentado na classe média. São cúmplices 
um do outro. Merecem-se, pois, porque umbilicalmente ata
dos por interesses inferiores. 
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Pelos argumentos expostos votarei contra a implantação 
da pena de morte no Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares.-

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguin· 
te discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, Brasília será 
palco de um evento da mais alta importância, em um momento 
em que o País pretende buscar novos caminhÇls para fortalecer 
as suas relações inte.rgovemamentais. 

Trata·se da realização do I Encontro do Centro-Oeste -
Proposta para o Desenvolvimento Integrado da Região, idealiR 
zado por um grupo de senadores, do qual tenho a honra 
de participar, que, para tanto, trouxe o apoio de duas entida
des: a OBN - Organizaçào Brasileira de Notícias, que se 
encarregará de proporcionar todo apoio logístico necessário 
à realização do evento e o_IBAM - Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal, entidade de utilidade pública, de 
renome nacional e internacional, que será responsável pelo 
apoio técnico ao conclave, 

Esse I Encontro do Centro~Oeste, que· teÍá a meU-;cârgo_ 
e dos senadores Carlos Patrocínio (TP), João Rocha (TO), 
Júlio Campos (MT), Junia Marise (MG), Levy Dias,'(MS), 
Onofre Quinam (GO) e Walmir Campelo (DF) sua coorde· 
nação geral, reunirá na Capital da República, os sete governa~ 
dores dos estados da região CentrowOeste, al~m de deputados 
federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, minis
tros, secretários, bem como lideranças empresariais da região 
que analisarão suas potencialidades, carências e perspectivas. 

Esse I Encotro, que, como afiimei anterioiiriéhte, será reali
zado em Brasília, no perfodo de 18 a 21qe junho próximo, 
no Auditório Planalto do Centro de Convenções da Capital 
Federal, conta com o apoio irrestrito do Presidente Fernando 
Collor, que presidirá a so_lenidade inaugural do evento, com 
o intuito de proporcionar ao Governo Federal uma convi
vência sadia com setores dos outros níveis governamentais 
e com a iniciativa pf1vada. 

Como é do pleno conhecimento de V. Ex•, um plano de. 
desenvolvimento para a região Centro-Oeste _envolverá, obri-. 
gatoriamente, a atuação integrada e coordenada das difer~nte::; 
esferas de Governo, segundo programas e projetas iden_tifi
cados de comum acordo, elegendo ações que deverão ficar 
a cargo da iniciativa privada, sempre tendo_e_m vista, como 
objetivo maior, os iriteresses da população regional. 

Isso, obviamente, implicará a definição de--perspectivas de 
desenvolvimento socio-econômico da região Centro~Oeste, 
dentro de orientações da política nacional, cuja implantação 
terá nos_ estados, municípios e na iniciativa privada seus princi-
pais instrumentos. ~- .---

Com base nessa linha de pensamento, alguns temas fundaw 
mentais foram incluídos no programa do .I Ericontro do Cen
tro-Oeste, destacando-.se:. o papel do município na promoção 
do desenvolvimento; a ocupação planejadadq_Centro-Oeste; 
os caminhos da produção e transportes; a educação e o desen
volvimento; as políticas para o pequeno agricultor; os progra-
mas sociais e outros. _ __ __ __ 

A metodologia a ser adotada no evento prevê conferências, 
seguidas de_ debates conduzidos por representantes dos níveis 
políticos do País. CAda sessão será presidida por Um gover
nador, tendo senadores e deputados federai~ da região como 
debatedores. 

Acredito ser indiscutível o fato de que a perpetuaçãO- dO 
desenvolvimento do Centro-Oeste terá Sêli~êXito sustentado 

pela íntegração- dos estados e municípios que formam a região. 
O I Encontro do Centro-Oeste foi concebido justamente 
para pemlitir erit.re ·as· diVersaS fientes políticó-econô'miOOS 
representativas urna ma_ior aproximação desSa região, cUja 
imP"óftância já tranSpôs seus próprios limites, tOrnando-se pai
cela imprescindível na força motriz do País, devendo leVantar 
a bandeira de defesa dos interesses e fomentos desuas potep._- · 
cialidades. 

Estou absolutamente convencido de que a realização desse 
encontro· terá um 
resultado altamente positivo para os destinos do Centro-Oes
te, vez que atualizará o_ debate so_bre alguns aspectos que 
julgamos interessantes ao conhecimento das lideranças regio
nais. Por outro lado, representará um esforço para estabelecer 
a continuidade do trabalho de vários segmentos preocupados 
com o desenvolvimento dessa promissora região do País. 

Finalizando, gostaria de aproveitar esta oportunidade valio
sa para, em nome da Comissão Organizadora do evento, da 
qual sou o Coordenador-Geral, convidar os membros desta 
Casa para participarem do I Encontro· do" Ceiitfo-Oesté -
Proposta para o Desenvolvimento Integrado da Região, levan
do_ seu apoio e contribuição, pois muitas das proposições que 
forem discutidas e aprovadas irão merecer do Congresso Na~ 
cional o respal~o para se converterem_~m realidade._ _ 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo - Alfredo Campos - Almir "Gabriel -

- Amir Lando - Áureo Mello - Carlos De'Carli -César 
Dias -Cid Sabóia de Carvalho -Dario Pereira- Divaldo 
Suru~gy - Elcio. Álvares --' Fernando Henrique Cardoso 
~Francisco Rollemberg ~Henrique Almeida- Hugo Na
poleão- Iram Saraiva- Josaphat Marinho- José Eduardo 
- José Richa - Jutahy Magalhães - Lucídio Portella -
Márcio Lacerda -. Mário Covas - Marluce Pinto --Onofre 
Quinan- Oziel Carneiro- Ronaldo Aragão. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me· 
sa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes: 

GM. 276 
Brasíllií; 4 de junho de 1991 

Senhor Presidente, 
Tehho a honra de confirmar minha presença no próximo 

dia 5 de junho, 4~ feira, às 14h30min, nessa Casa, atendendo 
ao requerimento de_çonyocação recebido. _ _ . _ ... 

Aproveito a oportunidade para renova-r a VOssa-Exce
lência· prOtestos de estima e consideração._ Antonio Cabrera, 
Ministro da Agricultura e Reforma Ag_rária. _. · -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien
te lido vai à publicação. 

O Sr. Esperidiâo Amin- Sr. Presídente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) ~Tem a pala
vra o nobre senador. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estou compulsando 
a _Ordem do Dia da sessão· de hoje e verifico que· há um 
equívoco em relaçãO ao voto Que extemei. Proclamei, nas 
sessões que trataram do assunto de ou,torga e renovação de . 
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concessão à emissOra de rádiodifusão e de televisão, o segu-inte 
voto: .voto contra todas a outorgas, todas as concessões de 
rádio-difusão havidas, de acordo com o meu voto na Comissão 
de Educação. Mas não voto contra as renovações, porque 
estas dizem respeito~ Concessões ~avidas há mais de 10 anos, 
portanto, anteriores 3. ConstituiçãO de 88. Vejo que na Ordem 
do Dia, todas as matérias, -tanto de outorga quanto de renova
ção, têm o meu voto consignado como desfavorável, quando 
não foi esse o enunciado, nem a minha intenção. 

Sr. Pr.esidente, solicito que seja retificada a Ata da sessão 
de quinta-feira passada. 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Seja, portan
to, consignada nos Anais da Casa a manifestação do nobre 
SenadOr Esperidião Amin. No que tange ao seu posiciona
mento quando da apreciação das outorgas de concessão a 
emissoras de radiodifusão e televisão, o registro a que se 
reporta a Ordem do Dia relaciona-se com o voto proferido 
na comissão. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, ofício que será lido pelo Sr. 1<? Secietário. 

É lido o seguinte: 

Of. PS/GSE - 124/91 

Retifka autógrafos do 
Projeto de Lei 
N• 885-B, de 1991 

Senhor Secretário, 

Brasx1ia, 4 de junho de 1991 

Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência a seguinte 
retificação nos autógrafos referentes ao Projeto de Lei n9 

885-B, de 1991, que "dispõe sobre os vencimentos, salários 
e demais retribuições dos servidores da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE e dá outras provi-
dências". -

Onde se lê: 

"Art. 59 A despesa decorrente da execução do dis
posto nesta lei ocorrerá à conta dos recursos consignados 
no orçamento da Sudene." 

Leia-se: 
"Art. 5• A despesa decorrente da execução do dis

posto nesta lei ocorrerá à conta dos recursos consignados 
nos orçamentos da Sudene, Sudam e Suframa, respecti
vamente.n 

Aproveito a oporturiiôade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos··cte estima e apreço. --Inocêncio Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~.A Presi
dênCia oferecerá os devidos esclarecimentos quando da apre-
ciação do item respectivO. -- --

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

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

Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 232, 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 44 seja submetida ao Plenário em primeiro 
lugar. 

-Sala das Sessões, 4 de junho de 1991. - Humberto Lu
cena. 

Aprovado o requerimento, fica ptotedida a inversão da 
Ordem do Dia nos termos solicitados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 44: 

DiscUssão, em turno driíco, do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 52, de 1991 (n• 361190, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga concessão â Empresa 
de Televisão João Pessoa Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão ·de sons e imagens, na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 107, de 1991, 
da-Coinissão -- -

-DE EDUCAÇÃOO; com voto vencido do Senador 
Esperidião Amin: - - - - -

Em discussão o projeto, em tilino único._(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

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

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1991 
·c- (N' 361/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão à Empresa de Tele
l'isão João Pessoa Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusãO de sons e imagens, na cidade de João Pessoa, Estado 
da Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
_ Art. 1<? .Ficã aprovado o ato a que se refere o Decre~o 

n• 99.127, de 9 de março de 1990, que outorga concessao 
à Empresa de Televisão João Pessoa LtQa. para explorar, 
pelo prazo de 15 (quinze) anos, s~m direito-ae ~xclusividad_e, 
serviço de radiodifusão de sons e 1magens, na c1dade de Joao 
Pessoa, EStado da Paraíba. _ _ __ 

Art. 2<? Este decreto legislativo entra em vigor tia data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 9, DE 
1991 

___ {Incluído_ em Ordem o Dia nós termos_ do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 9, de 1991 (n•273/90, na Câmara dos Depu· 
tados), que aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, 
a partir de 10 de agosto de 1988, a concessão da Rádio 
Santelenense Ltda., outorgada através do Decreto n9 

81.908, de 10 de julho de 1978, para explorar, na cidade 
de Santa Helena de Goíás, Estado de_ Goiás, sem- direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onQ.a 
média, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário, da 
Comissã.o 

-de Educação. 
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A matéria constou ~da Ordem do Dia de 29 ultimo quando 
teve a sua discussão encerrada. 

Em votação. Projeto, em turno único. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA.l'ara enca· 
minhar à votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
para evitar falar em cada matéria, comunico a V. Er-~que 
votarei contra todas aS matérias de concessão ou renovação, 
com exceção dos itens 14 e 50. Porque sobre o item 14, recebi 
informações do que representa e do que significa essa rádio 
para a cidade de Quixadá, e sobre o item 50 conheço de 
perto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevíd"s)- A Casa fica 
inteirada da manifestação do nobre Senador Jutahy Maga~ 
lhães. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para uma questão de ordem. Sem revisãO- do orador.) -
Sr. Presidente, é da maior gravidade a temática, quase que 
geral, da Ordem do Dia de hoje, de concessão e renovação 
de emissoras de rádio. , _ -, _ ----~ _ ~ 

A ConstifuiÇâõ Federal estabelece que a propositura de 
não renovação só pode ser aprovada com dois quintos. da 
composição da Casa_. _ . _ 

Ora, há vários modos de não renovaJ;:;_ um é _que venha 
um parecer da Comissão de Educação dize_n_do que não deve 
ser renovada; outro é que o Poder ExecutiVO tenha mandado 
dizer que não quer renovar. Mas há uma Jer_çei.rª ___ hipõtese, 
Sr. Presidente, é que nós do Plenário póâemos também_não 
concordar com a renovação, podemos não querer renovar. 

Por isso, quero faZer estci""cjUestão de ordem perante V. 
Ex:.-:- fios casos de renovação, para que seja lícito ao Plenário 
aprovar ou rejeitar a renovação, só se faça: a Vota"Çã<r com 
quorum constitucional. Por isso, requeiro a V. EX' Que verifi
que o quorum, para saber se temos número suficiente para 
a votação desse item, porque, se não podemos rejeitar, tam
bém não podemos aprovar. 

Se o núritero _ _que está- na Casa náõ fo"r suficiente para 
rejeitar, então, também, não deve a matéria-ser apresentada 
sob o risco de termos necessariamente de aprovar a propo
situra. 

Só devemos votar tendo número para rejeitar, porque 
pode ser que, não tendo vindo a proposta de não renovar, 
não tendo a comissão dito que não quer- re'novar, é possível 
que nós, senadores, no Plenário, não quei:ramos-reiioVa-r;-por
que não estamos adstritos ao laudo pericial que compõe o 
processo, à manifestaÇão do Poder Executivo, neni à manifes
tação da ComissãO de Educação. 

Faço essa questão e, se necessário, pedirei verificação 
de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, a Presidência esclarece a V. 
EX' que na Ordem do Dia da sessão de hoje não está incluída 

matéria que preveja a não reiwvaÇão da concessão oti pei'mis
são, que dependerá de aprovação de no mínimo dois quíntos 
da composição da Casa em votação nominal. 

Como· ine:riste qualquer proposição com essas caracte
rísticas apontadas por V. Ex~, o quorum de apreciação é aquele 
normal. 

Portanto, se for incluída, não na sessão de boje, porque 
a :&esidência informou a V. Ex• que inexiste matéria, iilas 
em Ordem do Dia subseqüentes, evi®ntemente que a Mesa 
adotará as cautelas de V. Ex~ para a configUraçâo do quorum 
previsto no § 2'~ do art. 223 da Constituição Federal. 

V. Ex• pode ficar tranqüilo que a Mesa se resguardará 
dessa cautela e diligenciará no sentido de que se cumpra fiel
mente o texto da Carta Magna referenciado por V. Ex~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr, Presidente, 
essa é apenas uma compreensão que estamOs fazendo da Carta 
Magna. Mas, na verdade, queria que V. _EX" pensasse que 
nós podemos querer rejeitar a matéria~ e rião- tern:os número 
para isso. SUponhamOs qUe um ou OUtrO Senador encaiílinhe 
contra, e queiramos rejeitar. Está aqui o Item 1, que é renova
ção. O que o Sr. Senador Josaphat Marinho está dizendo 
é que não há proposta para rejeitar.- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Senador, 
um esclarecimento a V. Ex~ A Mesa apre_efldeu, na qciestão 
de ordem de V. Ex~, que a sua preocupação se direcionaVa 
para aqueles processos em que não se registra a não renovaçãO 
de concessão ou permissão. Então, a Mesa informou a V. 
Ex' e à Casa que inexiste, na Ordem do Dia, qualquer processo 
recomendando a não renovação. O fato de V. Ex' pretender 

- votar a favor ou não, em qualquer processo é pre-rrogativa 
que a Constituição_ Fede_ral e o Regimento Interno lhe_ defe
rem._ Portanto, ao. caracterizar-se a ·norma do § 29 do art. 
223 da Constituição Federal, evidentemente que a Mesa res
guardará o processo de votação daquela eiva de irregularidade 
que poderia ser suscitada por V. Ex', jurista brilhante que 
P..é.. 

A Presidência permite-se mais, em torno do assunto, es
clarecer ao nobre .Senador Cid Sabóia de Carvalh.o que o 
art. 288 do Regimento Iritetno prescreve, in verbis, no item 
IV: 

"IV- por voto favoráVel de_ dois quintos da_ compo
sição da Casa, aprovação da não-renovação da concess~o 
ou permissão para o serviço de radiodifusão, sonora e 
de sons e imagens (Const. art. 223, r2•);" 

O Regimento Interno faz remissão ao artigo que citamos 
há poucos instantes para tornar'nlais clara a manifestação 
conclusiva da Mesa. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para continuar a esclareçer minha questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Com a pala
vra o nobre Senador Cíd Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
é exatamente isso. É aí onde se baseia minha questão de 
oidem. Suponhamos que o plenário- muito embora o Go
verno queira renoVar·. a Comissão de Educação queira renovar 
- hão queira, se não estiver co_m_ número suficiente, não 
poderá haver a rejeição. O que qUero é um comportamento 
democrático: que o plenário tanto possa aceitar como rejeitar. 
Minha questão de ordem tem por fundamento exatament~ 
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o texto que V. Ex• leu. A compreensão d3. Mesa está assim, 
pelo que depreendo: para rejeitar e preciso qúe o- Governo 
proponha a rejeíção, que a Comissão de Educação queira 
a rejeição, sô~então iremos aprovar a rejeiçãO. Mas, não. 
Estou falando Sobre a hipótese' de eStafmos diante do desejo_ 
presidencial de renovar, diante do desejo da ComissãO de 
Educação de querer renovar. Não quero renovar. E DâO-quero 
renovar com eficácia, não é com ineficácia. Que adianta votar 
contra, se não há quorum para apurar a rejeição'! É exa_ta
mente aí, Sr. Presidente. 

Mas, para não criar obstáculo ao trabalho da Mesa, peço 
a V. Ex• que apanhe as notas ta·quigráfiC3.s dO meu prõnüncia
mento, forme o devido processo e faça consulta à Coinissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Mesa aco
lhe a sugestão de V. Ex~ e diligenciará no sentido de que 
se formalize c_onsulta à Comissão de Constituição, ~!J.S_tiça ·e 
Cidadania, embora se entenda, neste primeirO momento, ser 
explícito o § 2' do art. 223 da Constituição Federal. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente,_ peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARC_O MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria 
que V. Ex• - e entendo que V. Ex• dessa forma procederá 
- desse seqüência à Ordem dó' Dia, como, aliáS-,- V. Ex\ 
com sabedoria, já determinou. 

Creio que a-matéria já foi devidamente esclarecida, eluci
dada por V. Ex•, quando trouxe, agora, ao conhecimento 
da Casa as transcrições do art. 288 do Regimento Interno 
e, de modo especial, quando fez a leitura do seu item IV. 

E quero dizer, Sr. Presidente, que a sessão transcorre 
tendo o número previsto no c_aput do art. 288, que diz: 

"As deliberações no Senado serão tomadas por maioria 
de vot~s, presente a maioria absoluta dos seus mem
bros ... 

É o que ocorre hoje. _ . _ . 
Co_m relação à hip_ótese levantada - que não ocorre na 

sessão de boje -pelo Senador Cid Sabóiade Carvalho, V. 
Ex', também, já d~xou claro quando disse que não consta 
da Ordem do Dia da sessão de hoje matéria alguma que 
recomende a não-renovação. 

Daí por que, Sr. Presidente, peço a V. Ex\ uma vez 
esclarecida e resolvida a questão de ordem, que dê seqüência 
aos nossos trabalhos, conforme aliás consta da Ordem do 
Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeita
mente, nobre Senador. 

Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre 
Senador Lourival Baptista. (Pausa.) 

S.. Ex• declina da palavra. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os _Srs. Senadores que o aprovam queiram perma"ne·cet 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprova~do: 

PRO.iETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. . . N' 9, DE 1991 

(N' 273/90, oa Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir 
de 10 de agosto de 1988, a concessão da Rádio Santelenense 
Ltda., outorgada através do Decreto n' 81.908, de 10 d~ 
julho de 1978, para explorar na cidade de Santa Helena 
de Goiás, Estado de Goiás, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média. 

O Con_gresso Nacional_ decreta: 
Art. 1~' Fica aprovado o ato que renova por 10 (dez) 

anos, a partir de 10 de agosto de .1988, a concessão da Rádio 
Santelenense Ltda., outorgada através do Decreto n9 81.908, 
de 10-_de julho de 1978_, para explorar, na cidade de _Santa 
Helena de Goiás, Estado de Goiás, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, a que 
se refere o Decreto n' 98.794, de 4 de janeiro de 1990. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a me· 
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

.REQUERIMENTO N• 233, DE 1991 

Nos termos do art. 311, item 1, do Regimento Interno, 
requeiro preferência para o Projeto de Lei da Câmara n9 
24, de 1991, constante do item 58, a fim de ser Vótádo antes 
da matéria constante do item 2 da Ordem do Día. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1991. - Coutinbo Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A provado 
o requerimento, 0. Projeto de Lei da Câmara n9 24, de 1991, 
constante do item 58, será apreciado antes da matéria conS
tante do item 2 da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de 
se processar a apreciação da matéiía, a Mesa sente-se no 
dever de transmitir à Casa a notícia infausta do- faleciniento, 
em São Paulo, do eX-Senador Lino de Matos, que integrou 
a representação bandeirante no Senado e no Co_ngresso Nacio
nal. 

O velório do ex-Parlamentar será na Assembléia Legis
lativa do Estado de São Paulo, da qual S. Ex~ fez parte, 
çomo Deputado estadual. Amanhã será o sepultamento às 
11 horas e 30 minutos no Cemitério da Vila Mariana. 

Com esse registro, a Presidência, em nome da Mesa, 
presta homenagem ao grande Senador Li no de Matos, que, 
durante a sua brilhan!e vida pública, prestou relevantes servi
ços ao povo brasileiro. 

O ~R. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Srs. Senado
res, a Mesa chama a atenção do Plenário para a comunicação 
da Câmara dos Deputados que retifica o autógrafo do Projeto 
de Lei n' 885, b, de 1991, que, logo em seguida, será submetido 
à votação:· · 

Diz a comunicação de retificação de autógrafo, que é 
firmada pelo Sr. V Secretário da Câmara dos Deputados, 
Deputado Inocêncio Oliveira: 

"Tenho a hori_ra de solicitar a V. E~ a seguinte retifi
-__ caçãó nos autógrafos referentes ao P_!ojeto de Lei n9 885, 
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b, que dispõe sobre os vencimentos, SaláriOS e demais 
retribuições dos supervisores da Superintendência de De
senvolvimento do Nordeste - SUDENE, e dá outras 
providências. Onde se lê: 

Art. s~ A despesa decorrente da execução do disposto 
nesta lei ocorrerá -à -Conta cios recursos consignados no 
orçamento da Sudene" leia-se: 

"As despesas decorrentes da execuçãO do di_spoSfO nes
ta lei ocorrerão à conta dos recursos corisign~dos no orça
mento da Sudene, Sudam e Suframá, respedivarifente." 

Assina a comunicação o Deputado Inocêncio Oliveira, 
1"-Secretáriõ da Câtnara dos Deputados. 

Portanto, é uma mOdificação. - --
Se não houver nenhuma objeção do Plenário, a !Jlatéria 

será colocada em diS!:<CSSfut. (l'a!!sa.} · · 
Passa-se à apreciação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 58: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 24, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art..336, c, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n• 24, de 1991 (n• 885/91, na Câmara do• Deputados), 
que d1spõe sobre os vencimentos, salários e demais retri
buições dos servidores da Superintendência do Desenvol
vimento do Nordeste - SUDENE e dá outras providên
cias. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos.) 

Solicito ao nobre Senador Coutinho Jorge o parecer da 
Comissão de Assuntos Económicos. --_:~-, - -_ 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, este Senado Federal, ainda em março, aprovou três 
leis complementares da mais alta impOrtância, exatamente 
aquelas que trat!m da composição dos organismos regionais: 
a Sudene, a Sudam e a Suframa. 

Os três órgãos regionais foram aqui aprovados pelo Sena
do, com a respectiva lei complementar. E praticamente a 
sua .composição, a sua estrutura foi bastante similiar. Este 
Senado aprovou os três projetas de forma negociada, integra
da, evidenciando a importância dos três órgãos de desenvol
vimento regional no Brasil. 

Recentemente, o Poder Executivo encaminhou o Projeto 
que trata dos vencimentos, salários e contribuições dos servi
dores da Sudene. A Câmara dos Deputados, através das co
missões e do seu Plenário, após várias _discussões, aprovou 
exatamente a modificação desse projeto original incluindo, 
como justo e correto, a Sudam e a Sufraiíia, exatainente dois 
órgãos de desenvoiN.imento regio-nal que faziam parte, portan
to, daquelas três leis complementares aprovadas pelo Con
gresso Nacional. Por esta mudança ocorrida na Câmara dos 
Deputados_ além da Sudene, a Sudam e a Sufta:ma -deveriam 
ter os mesmos benefícios do Projeto de Lei n~ 885, de 1991, 
do Poder Executivo. -- ' --

Esse projeto, aprese-ritava; ainda, alguns erros redacio
nais e, por isso, foram encaminhadas várias emendas de sena-
dores numa tentativa de _corrigi-lo. _ 

Assim, recebemos emendas do Senador Oziel Carneiro, 
que procurou dar forma correta ao projeto. 

Postenormente, o Senador Cid Sabóia de Carvalho enca
minhou proposta de emenda para inclusão de mais um órgão, 

o DNOCS; o Senador José Eduardo encaminhou outra el;llen
da sugerindo incluir os funcionários da Sunab. 

Hoje, a Presidência da Câmara dos l)eputados enviou 
a_ este .Senado_ o ofício que retífica, exatámente, a redação 
do projeto originário da Câmara dos Deputados e que incluía, 
além da Sudene, a Sudam e a Suframa nos. benefícios salariais 
previstos pelo Governo Federal. _ _ 

Em função exatamente do encaminhamento dessa re1ifi
cação, como relator da matéria da __ Comissão de Economia 
do Senado, nós consideramos que, com essa retifiêâção-; o 
projeto está correto; por isso, rejeitamOs as e-mendas apreSen
tadas pelo Senador Oziel Carneiro que, no momento, passam 
a ser desnecessárias. Também não acatamos as emendas prow 
postas pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho que procura 
incorporar nesse projeto o DNOCS, exatamente pelo fato 
de, apesar de ser louvável a proposta de S. Ex\ pretender 
melhorar os vencimentos daqueles servidores; queremos argu
mentar que estamos discutindo vencimentos de: tt:ês a,uUJ.r_quias 
que tratam do planejamerito region-al: Su-dene, Sudam e Sofra
ma. O DNOCS é Um Qrgãoimportantíssimo _em termos regio
nais e que tem um papel relevante na história do Nordeste, 
mas é um órgão tipicamente executivo, que tem um tratamento 
setorial. Portanto, no nosso entender, emenda nesse sentido 
iria prejudicar e mutilar o projeto: Por isso a nossa rejeição, 
se bem que louvamos a determinação do ilustre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

Quanto à emenda do Senador J.osé Eduardo, que tenta 
incorporar a Sunab, também a rejeft3nlos, por considerar que 
·aquela superintendêõcia, apesar-de"- Ser um órgão relevante, 
tem um papel setorial e a nível naciop._al, não se enquadr~n,do 
nesse projeto que visa melhorar os vencimentos dos servidores 
dos órgãos de desenvolvimento regional, vinculados à Secre
t"aria de- Desenyolvirilento Regipmil da Presidência da Repú
blica. 

Por coerência, portanto, como relator da matéria, aprova
mos a proposta integral da Câmara Federal com a respectiva 
retíficação eOcaininhada hoje para o Senado Federal. . 

É o parecer, Sr. Presidente. . 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui pela aprovação do projeto com a retifiçação da Câmara 
dos_ Deputado~ e contrário às emendas apresentadas. 

O Sr. CQutinho Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi-des)- Tein palavra 
a V. Ex~ 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Pela ordem. 
Sem reVisão dó orador.) - Sr. Presídente. alguns senado:res 
estão reclamando quanto ao problema da retificação. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- É exatamente isso. _ 

O SR. COUTINHO JORGE- Quero lembrar que a Câmara 
dos Deputados alterou o projeto no art. 3?, que inclui a Sudam 
e a Suframa- originalmente,_o projeto-só-incluía a S':Jdene. 
Inseriram Sudam e Suframa, e o projeto ficou prejudicado, 
de certa forma, em sua redação, porque constava do art. 
s~ que as despesas decorrentes da execução do disposto nesta 
lei ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento 
da Sudene. Algo ficaria errado, flõrqU.e a Suâam, a Sudene 
e a Suframa têm orçamentos próprios. Ao incluir a Sudam 
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e a Suframa no art. 3~', fazia-se necessária a Có:i'reÇáO- do art. 
5I', Retificado pela Câmara dos Deputados, o referido artigo 
passou a ter a seguinte iedação: 

"Art. 59 _ ~·A despesa decorrente da execução do dis
posto nessa lei ocorrerá a cOnta dos recursos consignados 
nos orçamentos da Sudene, Sudam e Sufrarna respecti
vamente." 
Essa a- correção que permitiu a aprmiaçãO integral do 

projeto, como veío da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O parecer, 
portanto, conclui pela aprovação do projeto, com a retificaÇão 
da Câmara dos Deputados, e contrário às emendas dos Sena
dores José Eduardo, Cid Sabóia de Carvalho e Oziel carneirO. 

Solicito ao Sr. P Secretário que proceda à leitura das 
emendas, para pleno conhecimento de todos os Srs. Sena
dores. 

São lidas as seguintes: 

EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 24, DE 1991 

(N• 885/91, na Casa de origem) 

EMENDA N'1 

Dê-se à ementa do projeto a seguinte ieâação: 
"Dispõe sobre os vencimentos, salários e demais 

retribuições dos servidores da Sudene, da Sudam e da 
S.uframa e dá outras providências., 

Justificação 

Como, em razão de emenda apresentada ao art. 1? do 
projeto, seu campo de abrangência se estenderá à Sudam 
e à Suframa, impõe-se dar à ementa redação correspondente· 
à amplitude das suas disposições. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 1991. - Senador 
Oziel Carneiro. 

EMENDAN'2 

Dê-se ao art. 19do projeto a redação a seguir, retirando-se 
o art. 49 , acrescentado pela Camara dos Deputados, e restabe-
lecendo-_se a sua primitiva nU.me!ação: · ·-

"Art. 19 Os vencimentos e demais retribuições dos 
servidores da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste - Sudene, da Superintendência do Desenvol
vimento da Amazónia- SUDAM, e da Superintendên
cia da Zona Franca de Manaus- SUPRAM são os cons
tantes das tabelas dos anexõs a esta lei." 

JuStificaçãO 

A emenda visa a mudar aos servidores das três autarquias, 
porque desempenham atividades idênticas ou assemelha.d_as, 
tratamento remuneratório isonômico, como exigido no artigo 
39, § 1', da Constituição. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 1991. - Senador 
Oziel Carneiro. 

EMENDAN•3 

Acrescente-se no art. 39, in fine as seguintes expressões, 
adaptando-se ao acrésciMo propostO a redação do art. 59: 

u ••• e da Superintendência Nacional do Abastecimento 
- SUNAB, criada pela Lei Delegada n' 4, de 26 de setembro 
de 1962." 

Justificação 
Diante da atual política do Governo Federal no sentido 

de aSSegu-rar o cumprimento das metas económicas no que 
se refere ao processo inflacionárío nada mais justo que manter 
uma remuneração condigna para o quadro de pessoal do órgão 
responsável pela fisCalização de preços. 

Sem dúvida, os salários dos servidores da Sunab se encon
tram defasados e sua correção se faz necessária fice da impor
tância_de suas tarefas para o combate a inflação e a necessidade 
de mantermos um quadro de especialistas de alto nível ocupan-
tes de cargos naquele órgão. · 

Brasma, 4 de junho de 1991.- Senador José Eduardo. 
EMENDAN•4 

Dê-se ao art. 4\' do projeto a seguinte redação: 

"Art. 49 As de_spesas decorrentes da execução desta 
lei, conforme o caso, ocorrerão à conta dos recursos con-_ 
signados, respectivamente, nos orçamentos da Sudene, 
da Sudam e da Suframa. 

Justificativa 
A emenda torna-se necessária para que as despesas decor

rentes da lei sejam atendidas, respectivamente, pelas três au
tarquias, em relação aos servidores de cada uma. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 1991. - Senador 
Oziel Carn~iro. 

EMENDA N•S 

Dê:-S~-- ao art. 6? a_s_eguinte redação, renumerando-se os 
arts. 6° e 79 da redação original, que passarão a ser os 79 
e 89: 

Art. 69 É extensivo ao Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia federal 
criada pela Lei n'4.229, de !•de junho de 1963, o disposto 
na Lei n' 7.388, de 23 de outubro de 1985, com as altera· 
ções posteriormente introduzidas. 

§ 19 Em decorrência do disposto no caput deste 
artigo, aplicam-se ao Departamento Nacional de Obras 
Coiufa- as Secas as disposições contidas nos arts. 19 , 29 , 

39 e 59.desta lei. 
§d29 A despesa decorrente da execução a que se 

refere este artigo correrá à conta dos recursos consignados 
no orçamento do DNOCS. ~ -

Justificação 
A Lei n' 7.388, de 23 de~ outubro de 1985, estabelece para 

a Superintendência dO Desenvolvimento do Nordeste - SU
DENE, tabelaS próprias--de retriOuições-satatiais,--oando-ihe 
o caráter de autarquia em regime especiaJ. 

Com o advento do Regime Jurídico Unico instituído pela 
Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os empregos então 
em vigor foram transformados em cargos. 

Ora, se a Sudene pelas suas peculiaridades foi transfor
maâa em autarquia especial, quer-nos parecer que seja m~s 
adequada ao DNOCS, órgão com a responsabilidade de exe_cu
tar as políticas setoriais do Governo Federal no Polígono das 
Secas, no tocante ao desenvolvimento dos recursos hídricos, 
desenvolvimento agrícola e hidroagrícola, pesca, aqüicultura 
e demais atívidades no campo da engenharia rural, sua tranfor
mação em autarquia em regime especial à semelhança da Supe
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 
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Desta forma pretende-se recolocar o DNOCS, que detém da Amazónia, é um órgão _que_ vem sendo mal _visto pelo 
a condição de mais antiga iristitufÇão federal com atuação Governo Federal desde o período presidencial anterior, com 
na região rio mesmo nível em qtie já se encontra hoje a Sudene. várja_s· tentatiVaS de esvaziahiçnto; de desmotivação, d~ des-

Isto posto, propomos que se estenda ao DNOCS o dispas- monte daquele órgão de tanta importância- para o PolígoriO 
to na Lei n9 7.388185, mencionada, ressalvando-se que cabe das S_ecas. 
ao seu Conselho de Administração as tarefas semelhantes Não achava eu justo, como-não-acho, -que aumentássenios 
às atribuídas ao Consdb..Q._I)c;liberativo da Sudene.- · os vencimentos de quem trabalha para a Sudene, para a Sudam 

A par disso, faz-se necessário -equiparar os níveis de retri- ou p~~a a Suframa, deixando de lado um órgão ·como o 
buição dos salários e gratificações de seus servidores, adequan- DNOCS. -- - - --- ------ -
do-os à realidade do mercado de trabalho. Há pouco, na tribuna, quando discursava, manifestei-me 

Assim sendo, submetemOs esta proposição à apreCiãÇció coníra essas disciiminaçõés'. Agora, veja V. Ex~. Sr. Presi-
das ilustres pares, esperando merecer o apoio necessário para dente, rigorosamente a Câmara dos Deputados não poderia 
a sua aprovação. ter induíd~ nem aSudam nem-a Sufrarrü1, porque; no Sentido 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1991. - Cid Sl!bóia Claró~da Constituição, faltaria legalidade às emendas que fize-
de Carvalho. rarn essas inclusões ria Cârríára, ·pois sâõ disposições que têm 

O SR. PRESIDENTE _(Mauro Benevldes) _ Em discus- gniV€5 reflexOs finariceirós ·e' seriam, portantO, de propositUra 
exclusiva do Poder Executivo. são o projeto e as-respectivas emendas. 

Mas, desde que a Câmara entendeu que essa incons_titu-
0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço cionalidade não é real, não é verdadeira, assim como entendeu 

a palavra para discutir. - - que era possível incluir a Sudam e a Sufral:na,_ por que não 
Q_ SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo alargar-se esse caminho e_ chegar-se ao Departamento Nado

a palavra ao nobre Senador. Também está inscrito para discu~ nal de Obras Contra as Secas?- A.iOda mais que com essa 
ti r o nobre Senador Oz;i~l Carneiro. perspectiva de desmonte do DNOCS, tudo oome_ça a h;:r maior 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO _ Se ~ Senador gravidade a partir do momento em que o servidor daquele 
Oziel Carneiro já estava inscrito- e se S~ Ex• quiser falar em departamento é humilhado peremptoriamente por essa discri-

. · 
1 

d 
1 

d mirração, por se ausentar dessa providência acauteladora da 
pnmeuo ugar, ce 0 a pa avra com to 0 ~.prazer. _ sorte social da familia dos s_eu_s funcionários. _Pqr isso apre-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Defiro, por- sentei a minha emenda. ~ 
tanto, ao Senador Oziel Carneiro o priVilégio da inscrição Num ponto de vista con_stitucional rigoroso~ acredito que 

. inicial, por cessão do Senador Cid Sabóia de Carvalho-e deci- a Câmara errou na inclusão dos dois órgãos, porque falece 
são·prazerosa- da Mesa. - à Câmara dos Deputados e a qualquer dos seus membros 

eO SR. OZIEL CARNEIRO (PDS~ PA. Para discutir. a competência regimental e constitucional para a natureza 
Sem revisão d<? O:fa:do~r.) ~ Sr. Presíde_Dt~. Srs. Senadores, da proposta que modificou O projeto original. As modificações 
quando chegou da Çâ-mara 0 projet<?. eVidentemente havia de ordem financeira deveriam ter o respaldo do Poder Execu
uma falha, como foi bem realçado pelo relator, Senador COuti- tivo. Não foi isso, no entanto, õ observado n;::~. Câ.ma_ra. 

h J N 
Não sei se o Senado quererá guardar a_ letra fria da lei 

n o orge. o entanto, por ter sido anunciado pela Mesa 
um novo ofício da Mesa_ da Câmarã_d6s]Jeplltados, corri- ou embarcar no acréscimo._ Se vai embarcar no acréscfniO, 
gindo, efetivame~t~,: 0 projeto que foi aprovado na outra que se aproveite esse_ato de ousadia para se fazer justiça 
Casa, peço a palavra exatamente para mariifestar-me de acor- ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, fortale
d cendo-o diante dos maus presságios que, neste momento, gras-

o com o parecer do relator e, por_ isso, retiro as emendas sam sobre 0 Nordeste brasileiro. 
de minha autoria. Também, nesta tarde, Sr. Presidente, o Senador Jut_ahy 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenêVides) - Concedo Magalhães, em aparte ao mt?u pronunciamento, bem salientou 
a palavra, para discutir, ao nobre Senador Cid Sabóia de que é ruim essa posição de entendennos que aquilo que vem 
Carvalho. da Câmar_a dos Deputados não deve ser emendado aqui, por

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB _CE. queoprojetovolta,maséparavoltarmesmo.Anossaposição 
Para discutir. Sem revisão do orador.)_ sr. Presidente, esta- é exatamente esta: deixar passar aqui apenas o que não esteja 
mos discutindo o parecer ou 0 projeto e as emendas? digno de retoque. Aquilo que deve ser retocado no mérito, 

nas razões constitucionais, na observância social, na obser-
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. E~· pode- vância económica, isso deve ser alterado no Senado para voltar 

rá discutir, simultaneamente, o projeto e as respectivas emen- à Câmara. Não tem nad~ de mais que o Senado emende, 
das. porque essa é a sua função. o ruim é quando o senado não 

OSR.CIDSABÓIA_DECARVALHO:.__ Enãoo{>arecer? emenda; quando o Senado se dobra, faz vista grossa ou se 
Sr. Presidente, Srs. Senadores-, na xe_rdade, ao ler o pro- cala e deixa de usar sua voz potente, para calar diante de" 

jeto originário- da Câmara dos Deputados-, era visível verifi- um assunto de magna importância. 
carmos esse equívoco redacional, segundo o qual todas as O Sr. Antonio Mariz_ Pennite-me V. Ex• um aparte-? 
despesas levariam a uma redução na conta da Sudene, isto 
é, o orçamento da Sudene responderia pelas despesas dos O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Não sei se é 
três órgãos. Havia- realmente esse equívoco, apenas não sei possível. Mas ouço o ·aparte dO nobre Senador Atitmilq_Mariz. 
se essa forma de correção está regimentalmenfé: bem situada. 

Sr. Presidente, fiz a emenda inch,1indo o DNOCS por O Sr. Antonio Mariz- Interfiro no pronünciãniento de 
uma razão muito simples: o DNOCS, como as univers1dades V. Ex• para concordar, endossar e subscrever as suas palavras. 
brasileiras, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste! o Banco De fato, releva-se o aspecto constitucional_ do projeto, para 
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estender a elevação dos yencimentos_a out'ros órgãos do _Go- -desenvolVimento regiorial; a Sudam, a ·sudene e a Suframa. 
vemo, esse obstáculo, evidentemente, nãO poderia ser invo- , Qu:ilquer inserção de- outro órgão, por mais meritória que 
cado em relação ao DNOCS_ (Departamento Nacional de ela seja, foge a esta lógica já api0v3.?a pelo Senado. 
Obras Contra as Secas). E, no que diz respeito ao mérito, · Estamos discutindo um projeto que trata dos ven-cimentos 
assiste igualmente raZão a V. Ex•, pois o que se verifica eni de três ófgãos de plaiu!jamentó regional. Certamente o 
relação a essa autarquia federal é uma política, que vem de DNOCS é importantíssimO, assim c_omo õ Ibama, e há outros 
longa data, de destruição lenta, de redução das suas cOJ;npe- órgãos setoriais fundamentais, mas- esse projeto trata, exclusi
tências, da limitação das suas dotações orçamentárias, num vamente, de vencimentos dos três órgãos de desenvolvimento 
trabalho, 59bre todos_os tipos, condenável, em face da pletora regional previstos no Brasil, que são~_ a Sudarn a Sufrarna 
de açõ_es que são creditadas a_o DNOCS, no curso de sua ·e a Sudene. O que houve é que o Governo encaminhou pro
existência. Ao DNOCS deve o Nordeste a construçãq da~ posta para alterar os vencimentos da Sudene. Houve um e qui
grandes barragens, das estradas, dos _ae_roportos, dos períme- vaca, uma· omissão por parte do Governo, e a Câmara o 
tros de irrigação,- ações pioneiraS em eletrificação rural, estu- corrigiu, postulando a inclusão dos órgãos de desenvolvimento 
dos do mais alto nível da flora, da fauna e dos solos. Em regional. 
suma, é Um oíganismO que mereceria tratamento-priVilegiado Portanto, é algo lógico e claro; não estamos cOritfa o 
de qualquer administração que tivesse a sensibilidade para DNOCS, não estarrios contra o lbama:, nem estamos contra 
o problema nordestino. AsSim, não é justo o estabelecimento outros órgãos; seus ~ervidóres merécem também o aumento 
dessaaçã-odemarginalidadeedemarginalizaçãodaautarquia, dos seus vencimentos. Mas esse projeto é para os órgãos de 
o que reforça a posição aqui defendida por V. Ex~ desenvolvimento regional. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Senador Anto- O Sr. Amazonino Mendes- Permite-we V. Ex• um apar-
nio Mari~, agradeço a V. Ex• pelo" aparte que tanto ilustra 
meu pronunciamento. 

Não quero, no entanto, ser aqui o bode expiatório. Ape
nas estou usando do dever - não é nem o direito -, o 
dever de discutir essas questões do âmbito do Senado Federal. 
Acima de tudo, defendo as competências do Senado e, antes 
de mais nada, defendo as nossas prerrogativas e acendo as 
luzes que posso sobre os nossos deveres. 

O Senado não é para fazer silêncio, o Senado não é_ 
para ter conivência. O Senado é para modificar, para alterar, 
para aperfeiçoar e para manter, quando-houver, a devida 
perfeição. - - - - -

Mas, na verdade, a matéria que vem da Câmara éjmper:. 
feita, inconstitUcional. Por isso, Sr. Presidente, pedi o devido 
destaque para a minha emenda, porque, ou temos uma mesma 
visão para todos, ou vamos errar profundamente. Se não é 
constitucional incluir o DNOCS, também não é constitudoilal . 
incluir a Sudam e a Suframa, pOrque são matérias de ordem 
financeira, exclusivas do Poder Executivo, da co.mpetência 
de Sua Excelência o Presidente da República. 

Era- o que -tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em discussão a matéria. 

O Sr. Coutinho Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. -

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

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quero novamente lembrar a este Plenário que o Senado votou 
as três leis complementares previstas no art. 43 da Consti
tuição; que trata dos organismos regionais-de desenvolvimen
to. Aqui aprovamos, por unanimidade, a composição e estru
turação dos três órgãos de desenvolvimento regional: A Sude-
ne, a Sud.am e a Suframa. ---

Ninguém discutiu aqui estruturá de outros órgãos setoriais 
como DNOCS ou lbama que são órgãOs importaritísSinios, 
fundamentais na estrutura administrativa -do Brasil. Este pro
jeto que estamos discutindo hoje é exatamente o que vai 
tratar dos vencimentos dos três órgãos de planejamento e 

te? 
O SR. COUTINHO JORGE~ Ouço V. EX', Senador 

Amazonino Mendes. 

O Sr. Amazonino Mendes - Ilustre Senador Coütinho 
Jorge, parece-me que a questão básica argüída pelõ ilustre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho cinge-se tão-somente, à possí
vel antijuridicidade da correção feita pela Câmara dos Depu
tados. Parece que faltou ao ilustre Senador _uma_ observação 
mais acurada sobre o ofício que se originou da Câmara, pois 
trata-se de uma retificação redacional, informa-nos de_um 
equívoco redacional. .Não se trata de matéria substantiva; não 
se trata de alterar ou suprir a vontade do legislador. É uma 
questão interna. burocrática, simples, de solução fácil, que 
corrigiu -um -equívococque-desnaturaria por completo o proje
to. Quanto ao mérito; à discussão levantada pelo ilustre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, endosso meu apoio, minha solida
riedade. Infelizmente, a oportunidade não é agora, de tal 
sorte que entendo qtie o relato de V. Ex~ é absolutamente 
correto e estamos de acordo. 

O SR. COUTINHO JORGE- Agradeço a V. EX' pelo 
aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em discussão. (Pausa._) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
·Encerrada a discussão, passa-se à votação. 
_Antes, porém, submeto aos Srs. Senadores o requeri

mento, Ieitõ pelo Sr. Oziel Carneiro, de retirada das emendas 
apresentadas por S. Ex~, que será lido pelo Sr. l'i'-SeC:ietário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTcf;• 233-A DE 1991 

R~queiro, nos termos do art. 256 do Regimento Interno, 
a retirada das Emendas n,.s 1, 2 e 4, de minha autoria, oferecidf 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1991. 

Sala das Sessões, em 4 de junho de 1991. - Oziel Car:
neiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, ficam--retiradas as emendas do nobre Senador 
Oziel Carneiro. 
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O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente,- Srs. 
Senadores, de forma muito breve, gostaria apenas de maniM 
festar a nossa posição e pedir, naturalmente, que da mesma 
forma se comportem as bancadas dos demais partidos nesta 
Casa. 

A nossa manifesütÇão, sr. Preside ri te,-é de apoio ao pro
jeto que vem de ser discutido, já aprovado pela Câmara_dos 
Deputados e que foi, primitivarriente, de iniciãliVa dO-senhor 
Presidente da República. 

Podsso, em breves palavras, e reconhecendo o seu alcan
ce social e a importânCia que terá pa-ra ó-desenvolvimento
regional, a nossa manifestação é favoráVel à aprovação do 
projeto, nos termos em-·que foi relatado aqui nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Continua 
em votação a matéria. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso ;......;. Peço a palavra 
para encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder do PSDB, SenadÇ>r Fernando Henri
que Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Para encaminhar a votação. Sem reviSão do orador.)
Sr. Presidente; Srs. Senadores, também encaminharei favora
velmente à aprovação-da matéria, com a emenda redacional 

1que foi feita na Câmara _dos Deputados. Como foí bem expli
·cado aqui, não se trata propriamente de uma m-atéria nova, 
mas de corrigir um equívoco de redação, porque, senão, seria 
inconstitucional. Comó é_ __ urna em~nda redacional e como se 
trata de uma aspiração justa, o PSDB, pot--intermédio do 
seu líder, apóia a reivindicação. 

Outrossim, lamentamos antecipar que não vamo_s poder 
acompanhar o Senador Cid Sabóia de Carvalho porque se 
trata de outra matéria, e agravaria, realm~nte, a questão da 
discussão. Oportunamente, quando o Sênador Cid Sabóia de 
carvalho apresentar um projeto específico que corrija também 
o que acontece em outros setores do funcionalismo, terem_os . 
também a oportunidade de apoiar. Só lamento que o Estado 
de São Paulo não possa reivindicar alguma coisa para o IBC, 
porque ·este já ãCãbou. 

O Sr. Humberto Lucena --Sr.Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação._ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena. . 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMQB- PB. Para enca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre.siclente, 
Srs. Senadores, o projeto de lei de iniciativa gove-rnamental 
que "dispõe sobre vencimentos_, salários e demais atribuições 
dos servidores da _ _Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste- SUDENE, e dá outras providências é por demais 
oportuno, na medida em que procura fazer justiça aos servi
dores de alta competência técnica que coiitpõem os quadros 
de pessoal dessa agência de desenvolvimento regional. 

Lembro-me bem que ao ser instituída_, no Governo Jusce
lino Kubitschek de Oliveira, a Sudene recrutou os melhores 

técnicos que, na ocasião, diSpllnhamos a nível regional e até" 
nacional, nas mais diversas especialidades, notadamente em 
economia, e lhes foram atribuídas remunerações condizentes 
com- o então mercado de trabalho. -

Posteriormente, tivemos a aceleração do processo irifla
cionário e a conseqüente erosão dos salários, o que redundou 
numa situação de grandes dificuldadeS,- jii que a Sudene _não 
pôde manter o nível de vencimentos dos seus servidores- que·
foram então atraídos pelas empresas privadas. 

Recentemente, a Sudene, que sempre foi uma simples 
autarquia, passou à condição de autarquia especial, com o 
que· o salário dos seus servidores, sqbretudo a nível técnico, 
subiu a patamares bem maiores. 

No entanto, o recrudescimento do processo inflacionário 
trouxe o contínuo achatamento salarial dos servidores públicos 
civis. Mais uma vez, os servidores da Sudene passaram a sofrer 
uma queda brutal no seu poder aquisitivo; cOih õ-riSCo de 
uma constante_evasão dos seus melhores técnicos, para o setor 
privado. -

Daí, por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, considero 
esta proposição muito oportuna: Portanto, trago o apoio da 
Bancada do PMDB compreendendo, como compreendo, a 
retificação feita pela Presidência da Câmara dos Deput~dos 
nos autógrafos que de lá vieram, contendo a redação final 
ali votada, com relação à extensão das vantagens ao_s servi
dores da Superintendência de Desenvolvimento da An:taz6nia 
e da Sufram.a. -

~~ Ademais, não posso deixar de considerar, tarD.bém, a 
po-Sição assumida neste plenário pelo nobre Senador Cid_"Sa
bóia de Carvalho, que procurou defender uma melhor remu
neração para os servidores do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas,_ cuja se9e fi~ em Fortaleza, no Ceará. 
Gostaria, neste momento, de_ lembrar a S. Ex~ que estou ulti
mando um projeto de lei a ser apresentado ao Senado, autori
zando o poder Executivo a transformar o DNOCS numa autar
quia especial, o que assegurará, aos seus se(vidores·, a percep
ção de vencimentos iguais aos da Sudene e da Sudam, só 
que vou também propor a rriudança de sua denominação para 
"Departamento Nacional de Recursos Hídricos"._ Assim, 
oportunamente faremos justiça aos _se;rvidores e técnicos que 
hoje atuam no Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas. 

O nosso voto, portanto, será favorável ao projeto. 

O Sr. Maurício Corrêa- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para encaminhar a votação. 

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

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr, PJesidente, 
Srs. Senadores, para deixar clara a posição do PDT, acompa
nhamos o relatório e, portanto, votamos favoravelmente. É 
a posição do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação 
.o projeto, ressalvadas as emendas. 

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

Aprovado. 
Em votação as emendas. _ _ 
Sobre a mesa, requerimento que será lido p-elo Sr. 1? 

Secretário. 

É lido é aprovado o seguinte: 
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REQUERIMENTO N• 234, DE 1991 
Nos termos do art.312, alínea b, do Regimento Interno, 

requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
nt? 5, de minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei da Câm3ra 
11" 24 de 1991. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1991. - Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, a emenda será votada separadamente 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Ben0vides) -Em votação, 
em globo, as emendas de parecer contrário, ressalvada a 
Emenda n• 5. 

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

Rejeitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro :Senevides) - Em votação 
a Emenda n• 5. . 

Os Srs. Senadores que a aProvam qüêirarb. pêtinanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Rejeitada. 
A matéria vai à Comissão D1iét0ra·;·p-3r3. a fedaÇãõfiriat: · 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-

sa, reda_ção final que será lida pelo Sr. 1~' Secretário. _ 
E lida a seguinte: -

PARECER N•132, DE 19H 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto·~e Lei da Câmara n• 24,de 
1991 (n• 885/91, na Casa de origem.) 

A Comissão Diretora apreSenta a redàçãO final do Projeto 
de Lei da Câmara n• 24, de 1991 (n' 885/91, na Casa de 
Origem), que dispõe sobre os Vencimentos, salários e demais 
retribuições de servidores que menciona, e dá outras- provi-
dências. . . 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de junho de 1991. :_ 
Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator -
Alexandre Costa - Carlos D'Carli - Rachid Saldanha nerzi. 

ANEXO AO PARECER N' 132, DE 1991 

Redaçáo fiaal do Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 
1991 (n• 885/91, na Casa de Origem.) 

Dispõe sobre os vencimentos, salários e demais retribui
ções de servJdores que menciona, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Os vencimentos e demais rtúribuições-dos servi

dores da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), autarquia federal criada pela Lei n• 3.692, ~de 
19 de dezembro de 1959, vinculada à Secretaria do Desenvol
vimento Regional da Presidência da República, são fixados 
nas Tabelas dos anexos a esta lei. 

Parágrafo único. O oCUpante de cargo de Direçãó ou 
de Assess_oramento do seu cargo efetivo, acrescido de r~pre
sentação, na proporção de cinqüenta e cinco --po-r- cento do 
valor do cargo comissionado correspondente. 

Art. 29 Os vencimerifos de que trata o artigo anterior 
serão reajustados nas mesmas épocas e condições dos reajustes 
concedidos aos servidores públicos. 

Art. 3"' As tabelas constantes dos anexos a esta lei apli
cam-se aos servidores da Superintendência do Desenvolvi
mento da Amazónia (SUDAM), criada pela Lei n• 5.173, 

de 27 de outubro de 1966, e da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (SUFRAMA), criada pelo Decreto-Lei 
n• 288, de 28 de fevereiro de 1967. 

Art. 4<:> o disposto nesta lei aplica-se aos proventos· de 
aposentadoria ou de disponibilidade e às pensões decorrentes 
do falecimento de servidores. 

Art. 5<:> A despesa decorrente da execução do diSposto 
nesta lei ocorrerá à conta dos recursos consignadOs nos orça
mentos da Sudene, Sudam e Suframa, respectivamente. 

Art. 6<:> Os efeitos financeiros decorrentes desta lei vigo-
rarão a partir de 1• de março de 1g91. ~ 

Art. 7• Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8~" Revogam-se as dispOSiçõeS em ContráriO.~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~A Presi· 
dência esclarece que já processou a adequação à emenda da 
proposição ao texto aprovado pela Casa, que disporá, ia ver
bis, sobre os vencimentos, salários e_ demais retribuições dos 
servidores que menciona e dá outras providências. 

Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A ~a_téria vai ~ ~anção. 
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me

sa, reqUerimento que será lido pelo Sr, 1"' Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

.. ~ REQUERIMENTO N• 235, DE 1991 

Nos termos do art. 311, item 1, do Regimento Interno~ 
requeiro pref~rência para o Projeto de Lei da Câinara- Ô"' 
21, de 1991 - Complementar, a fim de ser votado antes 
da matéria constante do item n"' 2 da Ordem do Diá. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1991. -Marco Maclel. 

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

--- 1~> Secretário. - - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado 
o requerimento, passa-se â apreciação da matéria. 

·o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 11: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 21, DE 1991- COMPLEMENTAR 
-COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 

DiScussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n• 21, de 1991- Complementar (n•181/89 -Comple
mentar, na casa de Origem), de iniciativã-do Presidente 
da República, que dispõe sobre as normas gerais para 
a'-brganização, o preparo- e o emprego das Forças Arma
das, dependendo de parecer da ComiSSão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.) 

Solicito do nobre Senador Lourival Baptista o parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defêsa Nacional. 

O Sr. Ronan T1to- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'-' Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 
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O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem 
revisão do oradqr.) -Quero propói',

1 
Si'. Presidente, que 

se retire essa separação aqui, para qUe as pessoas fiquem 
mais à vontade e os senadores não a_trapalhem as confrater
nizações. Talvez, o Senador Lourivál Baptista, ilúma outra 
hora, pudesse ler o relatório. 

Muito obrigado, Sr. PresiÇ.ente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Louriyal Baptista, para emitít pare
cer. 

PARECER N• , DE 1991 
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa nacional 

ao Projeto de lei da Câmara n• 21, de 1991 - Comple· 
mentar, que "dispõe sobre as normas gerais para a organi
zação, o preparo e o emprego das Forças Armadas". 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: . . . _. 

1. Vem a exame da Comissão de-Relações Exteriores 
e Defesa- Nacional o PrOjeto de Lei da Câmara n" 21, de 
1991-Complementar (n' 181-C,de 1989, na Casa· de origem), 
que "dispõe sobre as normas gerais para a organização, o 
preparo e o emprego da_s Forças Armadas". 

De iniciativa do Sr. Presidente da República, com prazo 
para tramitação de 45 (quarenta e cinco) dias, cuida tal propo
sição de cumprir o disposto no§ 1• do art. 142 da Constituição 
Federal, o qual determina que: , . . 

"Lei complem,entar estabelecer~ .as normas :ge:qlis a 
serem adotadas na. organização, nO preparO e no .emprego 

_ das Forças--Arril?-d~s.'_' 

2. Com efeito, o- Estado-Maior das Forças _Armadas 
"elaborou, no âmbito da Comissão In_t_e:rforças de Estudos 
e Legislação das Forças Armadas (CIELFA), um texto básico 
da lei", consoante o pensamento reinante no seio ·das Forças 
Singulares. 

3. Sobre tal proposta, enviada-- ao-Legislativo com a 
Mensagem Presidencial n• 695189, a Câmara dos Deputados 
já se pronunciou, considerando referido Pi-ojeto apto-do ponto 
de vista da constitucionalidade, juridicidade e técnica. legisla
tiva, não obstante emenda ao art. 89 da_ proposição original 
tenha sido acatada pela comissão competente, "visando a tor-
ná-lo mais preciso". _______ _ 

4. A nosso ver, o texto aprovado oa Câmara dos Depu
tados respeita, in totum, os termos constituciona,is pertinentes 
à espécie, com ênfase para os parâmetros contidos no art. 
142 da Magna Carta. 

5. Destarte, não só os_limít.es júr(dico-_con~titticionais 
referentes à organização; ao preparo e ao emprego-das Forças 
Armadas foram fielmente observados _na proposição em tela, 
como também o aspecto formal, haja. ~ista a competência 
para tal iniciativa consignada no art. 61 e, quanto à espécie, 
a forma determinada no § 19 do art. 1.g.2, todos da Carta 
de 1988. 

Conclusão 
6. Diante-do exposto, não se configura vício quanto 

à forma ou quanto ao conteúdo, o que impõe opinar pela 
constitucionalidade, jurid~cidade e regimentalidade da propo
sição sob exame, devendo, pois, receber a unânime aproVação 
dos ilustres Senhores Senadores. 

Nosso parecer é favorável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço 

a palavra para discutir. 

_ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Líder Fernando Henrique Cardoso. 
. O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP._Para discutir. $em revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, esta matéria é uma leí cómph!-mentar impor
tante, porque regulamenta a organização de um dos minis
térios militares - qualquer ministério que fosse seria impor'~ 
tante que discutíssemos. -

Quero levantar duas questões para que o Plenário possa 
me esclarecer. Vou até pedir, especifiCamente àqueles mais 
versados em matéria constitucional, que me ajudem. 

A primeira questão, quero colocá-la _com toda a clareza, 
porque na Constituinte -fiz parte do grupo de responsáveis 
pela redação da Constituição, que discutiu a destinação consti_
tucional das Ferças Armadas. 

O projeto repete, no seu art. P, os termos da Consti
tuição, que declara qual é a destinação constitucional das 
Forças Armadas e determina as condições dentro das quais 
é possível pedir a intervenção das Forças Armadas para a 
manutenção da lei _e da ordem. E o que a ConstituiÇão acres
centou à tradição brasifelra- é qu·e cada um dos Três Poderes 
- o Executivo, o Legislativo e o Judiciário - pode, em 
circunstâncias dadaS, pedir a intervenção das Forças Armadas 
dentro da Constituição. -

Isso foi feito assiin- por uma razão muito c6ncrefa. É 
freqüente, no- Brasil, que na época eleitoral, por exemplo, 
haja o apelo âs Forças Armadas para garantirem a lisura do 
pleito. e quem faz o pedido são os juízes. 

Esse texto foi lido algumas vezes de forma equivocada. 
Já vi até autores americanos -muitO famosOS lendo o texto 
constitucional de forma equivocada e entendendo que a Cons
tituição brasileira abria a porta à tutela militar. Isso não é 
verdadeiro, não- coriesponde ao 6Spírito da Constituição. A 
Constituição apenas define dentro de que condições é possível 
haver o apelo às Forças Armadas para a defesa da lei e, 
portanto, da Constituição. Inclusive a hipótese mencionada 
foi sobre um conflito entre_ duas polícias militares. Como se 
resolve? Quem impõe a ordem outra vez? 

Em nenhuma hipótese se cogitou aqui de uma ação extra~ 
- constitucional das For:ças Armadas e, por isso, votamos esse 

dispositivo na Constituição, até o defendi da tribuna, esse 
entendimento de como se daria a definiÇão_ da destinação 
constitucional das Forças Armadas. 

-Houve uma emenda na Câmara dos Deputados, com a 
melhor das intenções, a esse_ projeto de lei complementar. 
Trata-se de emenda, acredito, que restringe a amplitude dada 
pelo texto constitucional quanto -a quem possa suscitar e deci
dir sobre a presença das Forças Armadas. 

3. 
Estamos discutindo o item 11 da Ordem do Dia, página 

Leio o art. 8": 

"O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria, 
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem é da respon
sabilidade do Presidente da República que Q determinará 
aos respectivos ministros militares." 

Até ãf, correto, porque o Presidente é o Chefe das Forças 
Armadas, pela Constituição. 
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"§ 1~" Compete ao Presidente da República a decisão 
do emprego das Forças Armadas por sua iniciativa própria 
ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer 
dos Poderes Constitlltt~õn:ais, através do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, do Presidente do Senado Fe
deral ou do Presidente da Câmara dos Deputados, no 
âmbito de suas respectivas áreas." 
Entendo o que se quer dizer com isso, mas querO deixãr 

claro perante o Senado. Essa decisão do Presidente diz respei
to a uma hierarquia funcionai das Forças Armadas frente 
ao Presidente. Mas não pode querer dizer que o Presidente 
restrinja o poder que tem o Presidente do Senado, o Presidente 
da Câmara e o Presidente do Supremo Tribunal Federal de 
fazerem cumprir decisões, se necessário for, através das Forças 
Armadas, dentro da ConstituiçãO. 

Só posso votar a favor, ficando bem claro que o § 19 

está ligado - como é óbvio - ao art. 89, portanto, a um 
artigo que define, no fundo, a responsabilidade do Presidente 
da República - Sua Excelência tem essa responsabilidade, 
como Chefe Supremo das Forças Armadas - mas compagi
nando ('OID o art. P, que atribui a cada um dos Três Poderes 
a possibilidade de atuar. Porque, se não, e motivos práticos, 
seria muito difícil. Numa questão_ eleitoral, como é que se 
faz? O Presidente vai decidir se sim ou se não? Diminui a 
amplitude, a delegação dada pela Constituição ao_s outios po
deres. 

Meu ponto de vista é aquele que me parece ser o mais 
demOcrático. Creio que a emenda na Câmara foi feita -Com 
o mesmo propósito - suponho que o seu autor tenha sido 
o Deputado José Genoíno -, acreditando que, ao responsa
bilizar o Presidente por essa decisão, ele encontra alguém 
que assuma, substantivamente, a responsabilidade pelo ato. 
Se for assim, e lido no contexto o art. go o seu parágrafo: 
posso votar a favor, mas tem que ser assim. 

Gostaria de ouvir, depois, a opinião de meus compa
nheiros, Senadores José Fogaça e Marco M~ciel. 

O Sr. José Fogaça- Senador Fernando Henrique Cardo
so, essa matéria foi debatida na ComissãO de Relações Exterio
res, e ao analizá-la também foquei, centrei a minha atenção 
exatamente sobre este artigo e sobre a palavra "decisão". 
Mas fiz a seguinte- reflexão: o Presidente da República é consti
tucionalmente o Comandante-em-Chefe das Forç_as Armada_s, 
ou seja, Sua Excelência tem a competência última a respeito 
da destinação e do emprego das Forças Armadas. Isso _não 
elimina o poder de iniciativa dos poderes constitucionais, tanto 
do Supremo Tribunal Federal, quanto dos Presidentes do Se
nado e da Câmara. O que o § 19 não deixa claro é se o 
Presidente da República tem a alternativa de recusar ou de 
atender incontii:Ienti ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Essa é 
a minha dúvida. 

O Sr. José Fogaça- ... o pedido do Presidente do Tribu
nal ou do Presidente da Câmara ou do Senado_. De modo 
que V. Ex' nesta dúvida tem razão, porque também foi a 
mesma dúvida que me assaltou, e não há aqui, a meu ver, 
uma obrigatoriedade do Presidente da República de atender, 
não é compulsório, ou seja, Sua Excelência decide, logo pode 
aceitar o pedido ou não atendê-lo. Mas quero dizer a V. 
E~ que isto não deixa de ser democrático-também. O Presi
dente da França, Froncois Mitterand, em 1988, ori 1987, se 
não me engano, recusou ao Primeiro-Ministro Jacques Chirac 

o emprego das Forças Armadas para o c_ontrole de uma mani
festação grevista dos ferroviários franceses em um caso típico 
de coabitação, o primeiro-Ininistro de um partido, o presidente 
da República de outro, mas quem tinha a decisão final sobre 
o emprego das Forças Armadas era o presidente da República. 
Daí, por que, diante deste exemplo francês, me curvei a esta 
autoridade suprema constitucionalmente estabelecida do Pre
sidente da República, cabendo a iniciativa aos demais poderes. 
Agora o que não poderia continuar acontecendo foi õ que 
aconteceu em 1988, quando um simples juiz singular convocou 
as Forças Armadas para o episódio da greve de Volta Redon
da, que redundou na morte de operários, naquela situação 
triste e dramática. Devo- dizer, inclusive que as autorid-ades 
ciVis, as autoridades políticas da época, o próprio Presidente 
da' República nada teve a ver com aquilo, ou seja, não houve 
uma decisão do Presidente da Repúblicã., mas o-Exército foi 
convocado tão-somente por inicia:tiva de ·um juiz-de Direito 
singular. De modo que V. E~ tem razão, e aí seria preciso 
combinar o art. 1"', que é a reprodução perfeita do texto da 
Constituição, que é a reprodução perfeita ipsis litteris, verbum 
ad verbum. De modo que, ou o art. 19 entra em conflito 
com este art. 8"', § 1"', ou então eles devem ser compatibilizados 
no corpo da lei. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra
deço a V. Exf o aparte, justamente o meu propósito era provo~ 
car esse esclarecimento para que ele conste dos Anais. 

Também entendo que o art. 89 só pode ser lido, em seu 
§ 19 , junto com o art. 19 da lei, que, na verdade, é o art. 
142 da Constituição. E o art. 142 fala da iniciativa realmente. 

EStoU entendendO a lei como a iniciativa mantendo-se 
no espíritO da Constituição "a cada um dos poderes" e que 
o Presidente, na verdade, como Chefe das Forças Armadas, 
é responsável, o que evitaria o que V~ Ex~- acaba de mencionar, 
que seria o abuso que possa eventualmente ocorrer, às vezes 
independentemente das Forças Armadas, por determinação 
de algum juiz, ou não digo um deputado, não pode, mas 
um juiZ poderia pensar que sim. 

Assentado esse princípio, -ficãndo claro que a leitura que 
se faz é nesse conteXto, não teria dificUldades em votar a 
favor. · -

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não. 

O Sr. Gerson CBmãia- Nobre Senador Fernando Henri-
que Cardoso, acho que agora, na segunda leitura, V. Ex~ 
chega àquele ponto que efetivamente a lei complementar pre
tende dar à lei que vamos votar. Na leitura que V. _Ex~ fez 
na primeira oportunidade me assaltou a dúvida de V. Exf, 
mas na leitura do art. 19, que repete o artigo da ConstituiçãO, 
se vê: "o Presidente da República é o Comafldante-em~Che
fe". Ora, o poder que se requisita tem que ser pedido ao 
Comandante, senão Sua Excelência não é o Comandante. 
É exatamente quando V. Ex~ começou a·discussão, ia relem
brar esse fato que ocorreu em Volta Redonda, quando houve 
algumas requisições que não foram cedidas, até para coisas 
banais, que já tenho acompanhado em jornais. Por exemplo 
- acho que foi no interior de Goiás, sobre esse problema 
do Banco do Brasil, do não pagamento de dívidas - alguns 
lavradores foram ao forum protestar contra o leilão de pro
priedade. E o juiz requisitou a Polícia Militar, que não lhe 
foi cedida, e S~ Ex• entãO requisitou a tropa federal para 
um problema que não parecia tanto de lei e de ordem, quando 
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havia a polícia e ele devia pedir a intervenção do estado pela 
não obediência da cessão da polícia que ele havia solicitado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra· 
deço a V. E~~ Vê-~e, portanto, que o meu p[oje-to tem como 
objetivo evitar a confusão _da utilização, ex~pcional das forças 
armadas dentro da Constituição com a função de polícia que 
elas não têm. Realmente com esse entendimento tenho difi-
culdade. . . . _ _ _ __ 

A segunda dificuldade que tenho- peço a V. Ex•, Sena
dor Marco Maciel, que me ouça antes de pedir o aparte -
diz respeito ao art. 39, pelo seguinte ... Gostaria de ouvir a 
opinião do professor, Senador Josaphat Marinho, que é vei"sa
do na matéria, a respeito-da seguinte questão. Nós aqui esta
mos delegando atribuições de organização de ministério ao 
ExecutivO. Sei que a COnstituição permite alguma delegação, 
mas gostaria de ouvir- de quem entende mais do que eu de 
Direiro ConstitUCional, Se esta delegação pode ser feita ampla
mente, posto que a Constituição diz que deve ser deferido, 
na forma da lei, a organização do ministério, à iniciativa do 
Executivo. 

Pergunto: A -forma da lei é esta l_ei complementar, na 
sua generalidade, ou isso requer outra lei que defina, efetiva
mente, a composição do ministério? Não tenho respostas, 
em termos constitucionais, e gostaria de, antes de poder emitir 
o meu voto com toda a consciência, saber se essa delegação 
se enquadra dentro das atribuições normais _que se possa dar 
- n~o por ser um ministério -militar, mas qualquer ministério. 
Aqui se trat~ de relação entre o Poder_ Legislativo e o Pode .r 
Executivo. - - - - - __ --~ 

Devo dizer _a y. Ex~ que-me ocUpo desta- matéria e, 
desde a Assembléia Nacional Constitllirit'e tenho me ocupado 
muito destas questões, até mesmo para ressalvar b-aStantebem 
o caráter democrático de nossa CoiJ.Stítuição, das leis que 
estamos votando ~'- d~vo dizer, das Forças Armadas, que 
não têm pressionado, no sentido que,-oluitas vezes, lhes são 
atribuídas, forçar tutelagens, mecanismos de controle sobre 
o Estado. Enquanto- fui membro d3 Assembléia Naciótiãl 
Constituinte discut~. muitas vezes, disc~epando, __ mas nesta ma
téria o entendimento_ havido foi o de- que reahriente temo.s 
de estabelecer: umaJi11.ha muito nítida, ti:Ii..lito c~lara, do compor
tamento constitucional das ForçaS Aririadas. CJ:"~io _qUe este 
é o pensamento- das próprias Forças -Armadas, embora, por 
razões mais doque óbvias, não seja eu quem deva expressar 
tal pensamento. 

Por isso mesmO, tenho muita preocupação com esta maté
ria, e gostaria de ouvir a opinião dos doutos senadores quanto 
à constitucionalidade dessa delegação_ t~o ampla. 

O SR. PRES_IDENTE (Dirceu Cameiro) -'-~concedo a 
palavra ao nobre Sen_ador Ç~d S.abóiª- Qe _Carvalho, para dis
cutir. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -:--Sr. Presidente, ouvi 
as dúvidas que assaltam o Senador Fernançlo Henrique Cardo
so, ilustre Líder do PSDB. E S. EX' colocou muito bem a 
sua expectativa sobre a matéria que estamos votando agora. 
Lamento, Sr. Presidente, que matérias dessa qualidade, proje
tas dessa envergadura cheguem aqui, sempre, para termos 
um parecer prolatado em plenário, sem o estudo mais pro
fundo das comissões. Veja, V. Ex~, que o projeto de lei que 
estamos estudando dispõe sobre as Normas Gerais pãra a 
Organização, o Preparo e o Emprego das Forças Arm~das. 

Não sei o que possa existir de mais importante que isto. Exis
tem aspectos da República com importância igualitária, equi
valente a esta, mas nada supera esta em importância. 

Sr. Presidente, quero, de antemão, pedir desculpas pela 
colocação que farei, ante o aspecto técnico de que se r~veste 
a minha intervenção. Mas é preciso, Sr. Presidente, atentar
mos para cada palavra, cada termo, num projeto que tenha 
esse alcance. Leio no art. 8"', o _segu.inte:. 

"O emprego das Fo~ças Armadas na defesa da Pátria, 
--aos poderes constitucionais, da lei_ e da ordem, é da_ res

ponsabilidade do presidente da República, que determi
nará aos respectiVos ministrós Militares." 

Sr. Presidente, a palavra responsabilidade, em Di(eito, 
é üma resposta imediata ao ilícito praticado. A responsabi
lidade pode s_er civil, pode ser penal, pode ser administrativa. 
A responsabilidade é_ a prática de ato contra a lei. E a _lei 
vem e impõe ao autor do ato. as suas conseqüên~ias~ conse
qüências pessoais nos diversOs campos do Direito. 

Então, quando digo que é da responsabilidade do presi· 
dente da República, posso entender que é da competência 
do presidente da República; mas posso, também, entender 
que o presidente da República, ocorrida a efetivação do us_o 
das Forças Armadas, ocorrido_ o emprego das Forças Arma
das, Sua Exceiência responde por isso, qual se isso fora um 
ilícito. E é contra isso, exatamente, Sr. Presidente, que me 
volto, porque acho que no campo do Direito há expressões 
consagradas que tém a utilização universal, e não podemos 
inovar o sentido de determinadas expressões. 

Dirão a mim, em outra oportunidade, que esse termo 
-"responsabilidade do presidente da República"- não quer 
dizer a responsabilidade no sentido da apuração dos ilícitos, 
q~ererão dizer que: é da comp~tência do presidente da Repú
blica. Ocorre, porem, que aqu1 abre uma brecha muito grande 
para um outro nível de interpretação, para um outro entendi
mento, para urna outr~_ compreensão deste vocábulo, porque 
não está escrito aqui" que ele vai no senfiâo de um Aurélio 
Buarq_ue de Holanda, que ele _vai no s_entido_ de .qualquer 
di~ionarista português ou brasileiro, que está de acordo com 
Laudelino Freire; que eStá de acordo C:Om Mo_raes, que está 
de acordo com. o Pícioná_rio da Academia Brasileira de Letras. 
Mas, como se trata de, lei que produZ o Direito, o termO 
tem que estar de acordo com José Nauff~l, com De Plácido 
e Silva e ~om pessoas que. organizaram os :dicíonáríOs, captan
do o sentido jurídico das expressões contidas na lei, contidas 
na jurisprudência, nas decisões. E aqui o termo responsa
bilidade me soa absolutamente mal, porque não posso dizer 
que é da responsabilidade do presidente; eu posso dizer que 
é da competência do presidente, que compete ao presidente. 

Houve, sem dúvida, na utilização dessa palavra, o sentido 
de dar a ela os dois gumes, uma faca de dois gumes, responsa
bilidade no sentido comum da palavra, no sentido ordinário 
da palavra ou responsabilidade no sentido de um capítulo 
dos mais difíceis do Direito, que é __ exatamente a responsa
bilidade civil, a responsabiJidade penal, a responsabilidade 
administrativa, resultantes-âa prática de ilícitos. · 

Não se há de supor que a utilização das Forças Armadas, 
o seu emprego, se deva a uma ilicitude, principalmente porque 
no Direito brasileiro não há propriamente a obrigatoriedade 

- do cumprimento das ordens ilegais. Somente as orde:õs bem 
fundamentadas na lei é que devem ser cumpridas pelos servi
dores. Na verdade, as Forças Armadas são compostas de servi
dores públicos, servidores militares, que não devem _obediên-
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cia ao ilícito, ao irregular, ao ilega( Por lsso,-eti_pef_g_~fntó 
a V. Ex~ se é possível ainda fazer emenda a esta lei comple
mentar, porque eu gostaria d~ retirai" à expressã_o '~r~~o~s~bi
lidade", pelo risco que corre o Díreito brasileiro de sofrer' 
uma brutal alteração, abrindo-se uma brecha muito grande 
para interpretações que poderão, amanhã, confundir o mo
mento nacional. Também não gosto da expressão "defesa 
da Pátria;', porque acho que a Páfifã. é imate'rial, a Pátria 
é subjetiva; o que se defende é o País, são as fronteiras. 
O qu.e nós defendemos é a soberania, que também é imaterial, 
mas se consuma na defesa do nosso território e na preservação -
das nossas decisões._ Pátria é uma palavra belíssima, de um 
sentido cívico. RUi dizia que a .Pátrhi é â. famnlcl amplifiCada; 
mil poetas falaram sobre a pátria. Mas, aqui, é a Lei~ o Direito, 
e temos que pensar no País. Eu poderia falar em nação, no 
sentido sociológico de nação, mas· eu- acho que devemos mate
rializar mais a expressão, porque essa aqui é uma lei comple
mentar de Direito Público, regUlamento primordial da existên
cia das três Forças Armadas do Brasil: Marinha, Exército 
e Aeronáutica, pela ordem históríca- coni-que foram apare
cendo no mundo. 

Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de ter te.Qlpo- de, 
pelo menos n:a apreCiaçãO desse parecer. ofertar ã.lgumas 
emendas, no sentido ousado de tentar o aperfeiçoaménto deSta 
lei. 

Discuto, neste momento, o projeto, para trazer esSes 
reparos e somar-me também às preocupações do Senéldor Fer
nando Henrique Cardoso. 

Diz o projeto: -

"Compete ao Presidente da República a decisãO-do 
emprego das Forças Armadas, por· sua iniciatiVa própria 
ou em atendimento a pedidos -igualmente- constitucio
nais." 

Logo, não- podemos pressupor o ilícito. A responsabi
lidade do presidente não é responsabilidade, é aptidão, é com
petência~ é encargo,,é P,ever, não é responsabilidade. 

Faço esse reparo, Sr. Presidente. Talvez seja infrutífero 
tudo o que -estamos dizendo, eu e os demais Senadores José 
Fogaça,_ Marco Maciel, Fernando Henrique- Cardoso; todos 
os que se manifestaram, talvez estejamos falando para a Histó
ria, pata os Anais da Casa, mas sem nenhu~ pragmatismo, 
sem nenhum efeito prático. · __ 

De modo que é positiva a resposta da Presidência erit 
relação a SU"' ;nd:, ·ão, Senador Cid Sabóia de carvalho; 
pode ser emendada a matéria, e o antepenúltimo dia é o 
dia 6 de junho. 

- O Sr.~ ~aurício Corrêa- Sr. Presidente, qual é o último 
dia em que o projeto poderá ficar aqui no plenário? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Dia 7 de junho 
dó corrente ano. 
- Sen"ãdor Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex~ deseja -emen-
dá-lo? 

_ O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, estou 
entrando em entendimento aqui com a Liderança do Governo 
para fa-zerffios uma emenda de redação, porque, na verdade, 
como "responsabilidade" não é o termo que expressa o sentido 
da lei, podemos transmudá-lo ~ra "'competência" - •' ... é 
da competência do Presidente da República ... ", apenas como 
emenda constitucional. 

Então, estou concordando com o Senador Marco Maciel 
para fazennos uma emenda redacional. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Continua em 
discussá~ o projeto.- _ - - - -

O Sr. Marco Maciel - Sr. President~, peço a palavra 
para diScUtir. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo. a 
_pal_ayra a_? nobre Senado_r Marco Maciel. _ 

OSR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para discutir. 
Sem revisão do orac;lor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a matériâ como sabem V. Ex~s é de iniciativa do Presidente 
rla RepÓblica. ' 

-Inicialrp.ente, ela foi submetida à consideração da Câmara 
dos Deputados e, depois de aprovada, remetida ao Senado 
Federal, onde está devidamente instruída, inclusive com o 

_ parecer, agora prolat?-do em plenário, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional. 

_ Ç~;eío que o debate da matéria é eXtremamente útil, por
que permite fazer cbin que se esclareça me.lhor a sua impor
tância e a sUa signit)ç3:-çãg, Sobi-etU:do põrqúe, como- sabe V. 
EJr.', Si'. Piesidente, a nova ConStituição inoVou nesse campo. 

Duas _questões,_a mim me parece, estão neste momento 
levando a que o debate se prolongue. U~a_, Sr. Presidente, 
diz respeito à correta exe-gese do art. s~ do_ projeto de lei. 

Na minha opinião, Sr. Presidente", a matéria está devida-

Daí Por que, Sr. Presidente, veJo qué TiãO haVê"rá.qÔol-llm 
para votação dessa matéria. E indago de V. EX' a possibilidade 
da oferta de emendas ainda a esse projeto oriundo da Câmara 
dos Deputados. ~~--

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, esse item está de acordo com o art. 
172, II, d e seu parágrafo único, do Regimento Interno, que 

.-- mente esclarecida desde que, ao interpretar o art. 89 , se tenha 
presente que o art. 142 da Constituição dispõe que as Forças 
Armadas estão sob a autoridade suprema do Presidente da 
República. Portanto o seu emprego terá que ser sempre atra
vés de determinação 'do- Presidente da República. 

d1z exatamente o seguinte: - ---

"Art. 172. ········-·······-··-···---··~---~--~··'"'·~ 
II- ......................... ;.. .... o< .............................. . 

d) de projetas com prazo, se faltarerri vinte dias pai-a 
o seu término. 

-Parágrafo único. Nas hipóteses das alíneas c e d do 
inciso II, o projeto emendado voltará à Ordem do Dia 
na segunda sess~o ordinária subseqüente, salvo se 6 en
cerramento da discussão se der no penúltimo dia do prazo 
ou da sessão legislativa, caso em que a iriá:téria terá a 
mesma tramitação prevista para o caso do art. 336, b. 

Gostaria de fazer essa colocação, para deixar esclarecida 
- a "meü ver - a dúvida do Senador Fernando Henrique 
Cardoso.$. Ex• ·indaga se o emprego das Forças Armadas, 
sendo feito pelo Presidente da República, não estaria elidindo 
a possibilidade de outros poderes da República poderem fazê
lo também, como dispõe o próprio artigo da ConstituiÇão. 

A minha interpretação, Sr. Presidente, é no sentido de 
que o emprego das Forças Armadas poderá ser feito pelo 
Presidente da República ou pelos poderes, desde que haja 
o devido encaminhamento ao- Presidente da República, que 
é, além de Chefe do Estado e Chefe do Governo, o Coman
dante Supremo das Forças Armadas. 
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Portanto, a meu ver, u art. s~ está de acordo com o 
próprio dispositivo constitucionãl:-De mais a mais, é impor
tante lembrar que o próprio projeto, no seu art. 19 , repete 
a prescrição constituciOnal: -

"Art. 1' As Forças Annàdas, constituídas pela Mari· 
nha, pelo Bxéi.-cito e ·pela Aeronáutica, SãO institUições 
naciona_is_ permanente_s e regulares, organizadas com base 
na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema 
do Presidente da República, e destinam-se à defesa da 
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por inicia
tiva de qualquer destes, da lei e da ordem." 
O própriO projeto que ora discutimos repete ipsis litteris 

o dispositiVO- contido na regra constitucional. Por. aí. s~ vê 
que o art. 89 nada mais faz d_o que_, de _alguma forma, -~~~_ct~hn~r 
a forma. do emprego. Eu podena dtzer- e nãO set se estou 
correto na minha _exegese, na minha interpretação - que 
o art. 89, a meu ver, pretende estabelecer.como se dará esse 
emprego, porque o art. 1? já dispõe, de forma clara, as formas 
ou os poderes que podem fazê-lo, ou seja, que podem natural
mente solicitar o emprego das Forças Armadas. . 

A segunda questão suscitada pelo Senador F~rnando 
Henrique Cardoso diz J;espeito ao que está tratado .. també_IQ., 
no art. 3?, § 1?, quando dispõe que:·- · 

"O Poder: Pxecutivo organizar_á a Marinha, .o. Exército 
a Aeronáutica em estruturas básicas de ministérios, defi
nindo d.enol)linaç(jes, sedes, ou localizaçõe~_,_ e atribuições 
dos órgãos que compõem essas estruturas. O Poder Exe
cutivo definirá ainda a competência dos ministros milita

. res para criação, denominação e loc_alização, e a .definição 
das atribuições dos demais órgãos que compõem a ·estru-
tura de cad:;l ministé_rio." -- -
Sr. Presidente, nesses cem anos de. vida republicana, coin

cidentemente, tivemos, praticamente sem interrupções, cem 
anos de presidencialismo. Com ex_ceção de um breve hiato 
no_ ano de 196_1-62, nós temos tido,_iiiJperativamente, com 
a República, o sistema presidencialista,. -Aliás, como sabe V. 
Ex•, Sr. Presidente, desde que a República foi proclamada 
que se adotou, seguindo o modelo n?rte-a.mericano,-o sistema 
presidencialista de governo. E esse, mclustve, consta expressa
mente da primeira Constituição E.epublicana, que é ~e 24 
de fevereiro de 1891, e que adotou .o modelo norte.-amencano 
ao estabelecer não somente que o Brasil seria uma República, 
mas uma República Federativa, e que essa República Federa
tiva seria também uma República Presidencialista. 

E com exceção, como disse, do breve hiato entre 61/62, 
o sistema presidencialista foi sempre o _Sistema de Governo 
adotado em nosso País. E sempre s_e_entendeu, ao longo da 
tradição constitucional brasileira, que é tarefa elo Poder Ex,ecu
tivo dispor sobre a organização dos seu_s ministérios., E sempre 
se entendeu, ao longo da história, qué também cabe aos de
mais poderes -:-:-Legislativo e Judiciáijo -disporem sobre 
as suas organizações. Daí por que, -na minha interpretação, 
o disposto no art. 3? não se constitu,iu !!~inovação no Direito 
brasileiro. É, ã rrfeu ver, ·da tradição cOnstitucional brasileir~ 
que o pr?prio Poder E~ecutivo dispo~?a sobr~ a sua .forma 
de orgamzaçãtr. Tanto Isso é verda_de,que, amda hoje, há 
muitas matériaS que ao Poder Legislativo é defeso emendar. 

Não fora -isso; Sr. Presidente, gostaria de lembrar que 
o art. 84 da Constituição Federal de 19&8, ~spõe o seguinte; 

"Art. 84. Compete privativ-amente ao Presidente da 
República: 

VI -dispor sobre a organização e o funcioriameotó 
da administração fe-deral, na. forma da lei;" -

Isso é da competênçia, a·meu ver, do Presidente_da_Repú
blicil~ Se bem que para alguns casos Sua Excelência necessite 
<;le lei especffica que regule a: matéria. - · , - · _ 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Perrriite-me V. Er 
um aparte? 

O SR. MARCO MACII):L - C:ol!l prazer ouço V. EX' 
. à Sr. Fernando· :Henriq~e CardoSo --A m{nhã -c:ÍtÍ~ida 

--&justamente esta. O art. 84 diz: "dispor sobre a organização 
e o funcionamento da administraçãO federãl, na fonn_a da 
lei". 

E o art. 61.Das.Lei~-:- define quais_sP-9 aS tei~ de ip.~c.iãtho:a 
do Presidente da República. São de iniciativa .de. S1,1a Exce
lência: 

"Art. 61. 

... ~)". ~ri~Çã~~- -~~t~~t~~~Çã~. ~-. ~trib~iÇõ~;·-d~~ ~fui"rii~téiiõ~ 
e órgãos da administração pública." 

- --- - . 

, A lei é de iniciativa do Presidente da República; Suponho 
que haja, porém, uma lei que·deV'e se·r-aprováda por nós. 
Pelo art. 3? estamos_ delegando a aprovação ao Poder :t:;xetu
tivo diretamente. Ele disporá sobre a organização, não passa 
por nós. Essa org-anizaçãO não tem n_a_da_-a ver_cOm O_'efetivo 
das Forças Armadas. É coisa.simples._O ministério Se-çompõe 
de um secretário-geral, como se faz para os o_utro__s_ministérios . 
Não vejo aqúi-rienhum probfeiria substan_tivocomplicado, ape
naS unl :Problema- constituc'iória] -cOinplicada. Nãó ·sendo eu 
C_o~?titudon~lista, não póderia prosseguir ..• 

O SR. MARÇQ MACI)lL- Senador Fernando Henrique 
Cardoso, já existe lei sobre a matéria. --

-o Sr. Fernando Henrique Cardoso..;.... Isso é -pnssív.el. 

O SR. MARCO MACIEL - Sobre os nÍinisÍérÍos nÍilita· 
res, o seu funcionamento. E a lei não oper3, não dispõe que 
se fará nenhuffiã altefação. Há'áe supOr qúe a legislação_ exis
tente sobre a matéria Çontí:nuará etp. ~gor: . . , , , 

Com relação- à. fixação de_ efe.tivos-;. no caso, já.~ 9utra 
questão, porque, realmente, isso tlepende de lei que vem 
sendo, :nesseS prazos ·ptevistos; enCaininhada à ·consideração 
do Congi'esso Nacional. 

o·Sr. Fei-Iiando Henrique Cardoso --Isso é outra coisa. 

" ~O SR. MARCO MACIEL-, Daí por que, Sr. Presidente, 
considero que a matéria sobre esse aspecto já esteja devida
mente esclarecida, . 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. MARCO MACÍEL- Ouço com s'l!i,sfaÇão a mani· 
festaçãó do Senador Josaphat Marinho, ilustre constitucio
nalista. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Líder Marco Maciel, 
estou de acordo, em geral, com as observações de V. Ex' 
Acredito mesmo que, conjugado o art. 1? com o art. 8?, não 
haveria dúvida quanto à interpretação que V. Ex~ deu. Como, 
entretanto,_ a lei é pãrã ser-aplicada em momentos diversos 
por figuras diferentes, se pudermos evitar qualquer equívoco, 
tanto melhor. Não quis tomar a iniciatíva de nenhuma emen
da, mas se houver ainda inicia"ti-Vã oU-possibilidade de emenda, 
eu lembrari~_ a V. ~x~ que talv_ez se sanasse a dúvida, ou 
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pelo menos se poderia reduzi-la em grande parte quant? ao 
§ I' do art. 8' Se ao invés de dizer-se, CO(I)O está no projeto: 
"Compete ao Presidente da República a decisão do eiD:prego 
das Forças Armadas ... ·~, se dissesse': "Compete ao Presidente 
da República aUtorizar o emprego," por Sua iniCiativã (CofiO 
está no projeto) ou enl atendimento a pedido manifestad? 
por qualquer dos Poderes constitucio~ai~", en~ão, a a~ton
zação indicaria apenas que Sua Excelencm sena um veiculo 
para .o ~mprego, quando a medida decorresse de decisão de 
qualquer dos outros Po_d~r~s. _É _a_ ponde~a~~o .que l~v? ao 
exame de V. Ex~. se porventura tomar a mtctat1va de amda 
emendar o projeto. , o ~ ' -

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Josaphat 
Marinho, V. Ex~, como faz habitualmente, traZ uma contri
buição à discussão da matéria e- ãó seu esclarecimento. O 
que me parece é que V. Ex• suscita a possibilidade do que 
eu chamaria de uma emenda de redação, a exemplo do que, 
de igu3l forma, suscitou aqui o Senador Cid Sabóia de Carva
lho- quan.do. fez reparos ao emprego da palavra "responsa-
bilidade" no art. 89 . 

Na ocasião, o Senador Cid Sabóia de Carvalho sugeriu 
que, ao invés da palavra "responsabilidade", se colocasse a 
palavra "competência, prerrogativa ou .atribuição", se não 
esto~~qui:vo-cado .. 

Parece-me, seria o caso de ser acolhida.esSá ernerlda como 
de redaÇão. Mas, obviamente, esse assunto necessitada, ãntes 
de ma'is nada, para o bom encaminhamento da questão, de 
um esclarecimento da Mesa para ·que não restassem dúvidas 
com relação-a esse assunto pó!qi.Je se trata de matéria_ q~e 
já está elri iegime d~ tramitaç'ãQ .especial, vez que está _seQdo 
apreciada em regime de -urgência em face da solicitaÇào presi
dencial, que se calcou, salvo engano,- n~- art. 164, §_ -~.~~ d!J. 
Constituição. . .- - -.. -- - - - -

Na_ exposição de motivos que o Senhor Presidente da 
República encaminha à cónSideração do Congresso l'facional, 
Sua Excelência diz: 

"Nos termos do§ I' do art .. 164 da Constituição Federal, 
tenho a· honra de submeter à elevada consideração de 
V. Ex's acompanhado de exposição de motivos_ ~_os Srs. 
Ministros de Estado da Marinha, do Exército e d~ Aero
náutica e do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 
o anexo do projeto-de lei complementar que dispõe sobre 
as ncumas gerais para a organização, preparo e emprego 
das Forças Afmadas." 

Por aí, como vê V. Ex•, trata-se de projeto que- está 
em regime de tramitação especial, por que não di~er, em 
regime de urgência; não das urgências previstas -no riosSo Regi
mento Interno, mas da urgência que o_Presidente da República 
pode dela se valer com base em preceito c~ns!itucio.~.al:_ 

Daí a questão que suscitaria aqui e agora: ~e as_ ell_lé~das 
nessa direção seriam suscetíVeis de entendímento pela Mesa 
como meras emendas de redação e, conseqüentemente-, não 
tivessem que retornar â Câmara, como Casa reviSora. · 

O Sr. José Fogaça- Permite-me um aparte, nobre Sena
dor. 

O SR. MARCO.MACiEL- Concedo o aparte a V. EX' 

O Sr. José Fogaça - Senador Marco Maciel, tendo a 
interpretar desta maneira, pois veja V. Ex~ ... 

O SR. MARCO MACIEL - Eu também, mas ... 

O Sr. José Fogaça - ... a palavra "responsabilidade", 
sendo substituída por co·mpetência, é tão-somente uma explici
tação, uma precisão, do ponto de vista do Yocábulo. Quando 

· o Senador Josaphat Marinho propõe substituir "d~cisão" por 
"autorização", ou autorizar o emprego;n_~ verdade, i~s_otam
bém não elimina o poder de deCiSãO última, -que compete 
ao Presidente da República, porque autoriZar ou não autorizàr · 
continua sendo competência- privativa de Sua Excelência. É 
ve_rdade que a palavra "autorização" é, no caso, melhor, mais 
adequada - do ponto de vista de uma técnica _legislativa. 
E quanto à expressão "por sua iniciativa própria'', qUe a Seguir 
se· verifica, parece-me uma redundância, uma expressão ·pleo
nástica; é descabido esse termo. Penso que aí cabe uma emen_
da de redação. É por sua iniciativã ou Pbt iniciatiVa própiia:; 
desnecessárió dizer "por sua iniciativa própria'"'' cOrno se Per
cebe no § I' 

Minha contribuição seria' essa, no sentido de interpretar 
as emendas como de redação, uma vez que o texto não sofre 
qualquer alteração. 

. ·o SR •. MARCO MACIEL - Folgo em colher a manifes
tação ·favoráVel de V. Ex•, que é, 2-!é.m ~~-u~ excelente parla
mentar, um cultor do Direito, também fol~;o em ver que V. 
Ex~ traz uma contribuição, uma vez que procura corrigir -
e af o pi"oblema já não é mais de técnica legislativa, é quase 
um problema gramatical, se assim poss"o- dizer...;... qtiahd<? lem
bra que a expressão ·"por sua iniciativa própria" não seria 
a mais adequada e nem, talvez, a mais correta. E eu me 
inclinaria a acolher a segunda sugestão de V. Ex~ quando 
propõe que dever-se-ia. talvez, redigir o dispositivo, colocan
do-se por iniciativa própria", porque a 'itticiativa pode não 
ser própria, pode ser de terceiros. Então, .tedigir-se-ia "por 
iniciativa-própria", dispensando-se, conseqüentemente, a pa-
lavra "suan. -

O sr. Fernando- Heitdque Cardoso - Senador Marco 
Maciel,_V. Ex~ me c~:m~de um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não. Ouço o nobre 
Senado.r. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso·- Córisultei o Seria~or 
Josaphat· Marinho sobre essa questão do ~ali. 3~> A _interpre
tação de S. Ex' coincide -com a de V._ Ex~, <?U seJa, o art. 
39 diz que "o Poder Executivo organizará· ... " ·e este "organi
zará" é na forma da lei; a lei já existe, nao- poderá existir 
em Outra lei. Se for assim, entendo - porque aí não existe 
a delegação de poderes para que o Executivo faça alguma 
coisa que a ConstituiÇão manda que seja aprovada por nós 
...;.... que qualquer alteração terá que ser aprovada por nós. 
Parece que essa é a opinião do Senador Josaphat Marinho 
e também do Senador José Fogaça. Aqui não existiria, por 
conseqüência, uma delegação; o que existe ~ simplesmente 
uma reiteração de que é na forma da lei. 

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro Senador Fernando 
Henrique Cardoso, acOlho o aparte de V. Ex' como mais 
uma contribuição ao riosso debate, ele que vem enriquecido 
com o depoimento que V. Ex~ nos traz do Senador Josaphat 
Marinho, aqui presente, acompanhando os debates, e q~e 
a meu ver ajuda, com .essa sua observação, que a maténa 
fique devidamente esclarecida. . 

- --Sr. Presidente, parece-me que o ponto que resta da discus
são que agora mantemos é um problema quase que de interpre
tação regimental daquilo que seria emenda de redação, porque 
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se trata, especificamente, de redação, pois não se altera o 
conteúdo da regra, da norma, do dispositivo, antes, o _te~to 
fica mais cla_ro, mais escorreito, mais preciso, o que fará com 
que o CongresSo- ofereça à consideração do Poder Executivo 
e da sociedade um projeto melhor. Daf por que eu, mais 
do que de uma interpretação da Mesa, gostaria de contar, 
com o entendimento favorável de V. Ex•, Sr. Presidente, para 
que possamos. sem mais delongas, inicíar a votação da ma-
téria. · · -

No mais, Sr. Presidente, e antes de encerrar, eu gostaria 
de dizer que a matéria representa algo de importante que 
o Congresso faz Jleste momento, porque significa a regula
mentação de mais um dispositivo da Constituiç~o çl~ ~~88. 

Aniiúde se diz que· ainda não regulamentamos _a_.CoQ.sti
tuiçãO, que essa deveria ser a primeira atiVidade do Congresso. 
Ao votar essa lei, de alguma forma estaremos regulamentando 
a Constituíção_que amoldamos em 1988, e estaremos, assim, 
contribuindo para o arcabouço institucionardo.Pafs, contri
buindo para a adequada regulamentação da Constituição, e 
contribuindo para que o País viva a plenitude de seu prOcesso 
democráfico, atrá.véS de leis que expresSem a plena vigência 
do estado de direito em nossa Pátria. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nobre Líder 
Marco Maciel, o propósito de oferecet ~mendas de qU<:U_qu~r 
natureza, seja redacional ou outra, tem suporte regimental. 

A Presidência aguarda a iniciativá-do nobre Líder_ quanto 
ao propósito de emendar. 

O Sr. Fernando Henrique CardOso;,.;__ Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. - -- --

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} - Con,cedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Para discutir. Sem revisão do- Oradór.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, entendo que V. Ex• tem razão, porque esse 
projeto está em fase de decurso de prazo; há tempo ainda, 
e não há prejuízO algum, desde que façamos essa modificação 
de modo que não tenha que voltar para a Câmara dos Depu-
tados, se possíveL Então, não há prejuízo. -

A votação não será hoje, porque não há núniero~ Basta 
ser acolhido pelo relator. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneira}:'--- O parágrafo 
único, letra d, art. 172, diz o seguinte: 

"Parágrafo único. Nas hipóteses das alíneas c 
e d do inciso II - que é- ó ilosso caso -, o projeto 
emendado voltará à Ordem do Dia na segunda sessão 
ordináxia subseqüente ... " 

Não há nenh1.11na dificuldade r~gim;enta:I, nem -te~p-oral, 
visto que o prazo vencerá dia 7. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Conceda a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL :- PE. Para discutir. 
Sem revisão do orador._} - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu gostaria de indagar à Mesa se seria: possível acolher essa 
emenda, uma vez aprovado o projeto, na redação final, se 
assim entendo, acolher-se-ia essa e~enda redaci9nal. 

Eu só gostaria de acrescentar mais uin raciocínio. Ama
nhã não haverá possibilidade de discutir e votar matérias da 
Ordem do Dia, tendo em vista o comparecimento do Sr. Minis
.tro da Agricultura, e a segunda sessão ocorrerá ·na_ próxima 
segunda-feirâ.. Ora, como se trata âe inaféria de lei comple
mentar, que exige quorum qualificado- não sei a quê horas 
vamos iniciar a discussão dessa matéria, porque há muitas 
outras - receio que não tenhamos quorum quinta-feira à 
-tarde. Como se trata de matéria que está também em regime 
de. urgência- este projeto temduas características, está em 
regime de urgência, de um lado, e, por outro~ exige quorum 
qualificado. Receio que na quinta-feira não tenhamos. o quo
rum desejaclo para que a matéria possa ser votada como pres-
creve o_ R~gill!ento Intefno. -

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Mas, Senador, nem 
hoje há quorum, neste momento; na quarta-feira, V. Ex~ acre
dita que não haverá. Só na quinta-feira: rriesfuol 

~o SR. PRE~SIDENTE (Dirceu Carneiro)...: Senador Mar
co Maciel, do dia 7 ao dia 17, a matéria- entrará em regime 
de urgência com precedência, de modo que temos. ainda esse 
prazo, além do dia 7 até o dia 17. E _ela terá precedência 
sobre as demais matérias da Ordem do Dia. 

Quanto à indagação de V. Ex', estabelece o art-. 234 
do- Regimento Interno, que ."a emenda que altere apenas 
a redação da proposição será submetida às mesmas formali

- dades _regimentais de que dependerem as pertinentes ao mé
rito. 

De modo que não há possibilidade de atender à indagação 
de V. Ex~ quanto ao procedimento relativo ã emenda. de reda
ção sem passar pela comissão. Até por uma questão de cautela, 
em se tratando de matéria qUe veril ·da Câmára', deVerí~os, 
realmente, seguir o texto regimental, que asseguraria à ·easa 
melhor juízo da questão. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE Cí\li.OOSO _: Não sei· 
Se entendi bem V. Ex~ diz que, mesmo sendo de redação 
V. Ex~ a emenda tem que passar pelas normas desta Casa. 
Isso não i_mplicaria volt~r à o~tr_a.C~sa? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cardoso) -Não. Creio 
que é uma decisão que a comissão poderá analizar ·com mais 
propósito. · · · · ~ · ~ ' · · 

. O Sr. Fernando Henrique Cardoso- É essa a inquietação 
~a10r do Senador Marco Maciel - assim creio - e compar
tilhada por outros senadores. Pergunto a V. Ex~ se não haveria 
um mecanismo mais fácil, que seria solicitar do Relator Sena-
dor Lmirival Baptista .. , ~ . ~ ~ ~ , ~ ' 

O SR. MARCO MACIEL ,.., Que se encontra, aqui, na 
plenário. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - ... que- acolhesse 
essas- sugestões no seti. parecer, e dessa maneira obviaríamos 
tudo. Qual é o nosso_ propósito? · - · 

É aperfeiçoar o texto, não atrapalhá-lo. 
E tudo é redacional, e uma vez assim entendido, volta 

à outra Casa. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - E Judo é redacional! 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peça 
a palavra para discutír. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Seriador. 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para discutir. Sem revisãO do ora'dor.) -Sr .. Presidente, ·quero 
sugerir ao Relator, -noQre Senador Lourival B_aptiSta,· Umas 
simples alterações: Por exemplo, no art. 8\ trocaríanios 3 
palavra: '"responsabilidade", por "competência", no parágra
fo primeiro, onde consta: "Compete ao Presidente da Repú~ 
blica a decisão", diríamos", a autorização". E_m vez de "deci

. são", a "autorizaçã-o", como sugeriu o Senador Josaphat Mari-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Concedo a 
. palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

~~-o~ SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. ~Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Vamos, então, encaminhar essas 
emendas redacionais que se voltam basicamente, a nosso juí
zo-, para o aprimoramento do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Continua em 
discussão a matéria. - -nho. Então, ficaria assiin: ~ccompete ao Presidente da Repú

blica a autorização-do emprego das Forças-Armadas ... ; troca.; 
ríamos "decisão'.' por "autorização". E, aqui, no ai"t. 3~', tão O Sr. Jonas Pinheiro- Essas emendas, Sr. Presidente, 
bem enfocado pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, remeterão o projeto â Câmara dos Deputados? 
diríamos assim ,"0 Podei ,Executivo ·organiZará, na foi"iila da o SR.,PRESIDENTE (Dirceu· caineito)" _ Jrá-á exa-nie 
lei, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica"·· Colocando ___ d~~ c;o~issão ·e-·vo_lta.rá na segunda sessão a esta -casa~ para 
"na forma da lei", tiraríamos toda e qualquer insinuação ao decisão do Plenário. · -
arbítrio, ao poder absoluto, o que deve s.er um zeJo nosso. 
Se ·o Senado~ acolhe~ essa sugestão, tudo estará resolvido. 

·Então, repito; rio art. 39, onde consta ''O Poder Executivo 
organizará,.,.._acresCentã-ffãfuos ila_forma-da lei. __ - _ 

, E aqui, nó art 8~>, tiocaríámoS "respon-sabilidae", por 
"competência", e trocaríamos !'decisão", no parágrafo primeiM 
ro, por "autorização." Estaria_t_udo resolvido! Seria mer?. 
emenda de redação, que o Relator faria por sua livre e esr<JnM 
tânea vontade acolhendo ao debate~ Então, sugiro que o 'Rela
tor faça um complemento ao seu parecer, com essas trêc. altera
ções.redacionais. A Matéria não voltaria- à Câm?~a, Sairia 
otitnamente aperfeiçoada, e sem riscos de inconc;tituciona
lidade. · 

Era O ·qu'e tinha á dizei, Sr~· Presidente. 

o sr; Mar~c;» 1\:f~ciel. :-- s~.·. Prê_st~ení~ •. peço~_a Palav'ra 
paia_discutir., - . ·. -- .. - ·--- . ,--- , -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) __:_ Concedo a 
palavra _ao nqbr~ S.enaQor M.a:rco Maciel. 

OSR. MARCO MACIEL (PFL -~PE. Para discutir. 
Sem revisão- do orador:) - Sr. Presidente, eu gostaria de 
acrescentar àquelas observações fe1"tãS -'e" é Urria- sUge.StãO, 
também, .do Senador José Fogaça -r---que, rio §--1~ do art. 
89, em Vez de ''por sua iniCiativa pró.pria'', ficasse a ex~pre_ssão 
"por iD.icia tiva j:>fópria H' oU em atendimento a pedido manifes
tados". 

CreiO que essa alieraÇão- ajud~ria 'a ~~lho~ar· -a redação 
do dispositiVo ora erit discussão. -

É algo que também subm'êto, como assim o fe-z o Sénador 
Cid Sabóia de Carvalho, à consideração do Relator da matéría. 

O SR. PRESIDENTE (Direeu Carneiro) '-Examinados 
todos os dispositivos regimentais cfue temos o deVer de seguir, 
e as cautelas necessárias que a Presidência tem- que ter em 
relação a essas matérias, e visto, t3inbém_, que diversos aspec
tos precís3iicim- sOfrer algumas modificações para se adequa
rem mais ao interesse público, no espírito da lei, decidimos, 
quanto à questão de ordem levantada pelo nobre Senador 
Cid Sabói3. de Carvalho, que esta matéria tem que seguir-
as fonnalidades regimentais e particularmente em se tratando 
de matéria Que já veni com nível de decisão tomada __ pela 
Câmara dos Deputados. Portanto, se os nobres s_enadores 
desejam emendá-la, a Mesa aguarda a iniciativa. 

O Sr. Marco Maci.el - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O Sr. Fernando HeD._rique Càrdoso -.Sr. Presidente, a 
que comissão? 

O ~SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Ao ~relator. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Perfeito. Então. 
não precisa voltar para a Câmara, pois essa é uma emenda 
G.: !'e:::!ação. 

· O Sr. Lourival Baptista - Sr. Presiqente, c..omo relator, 
estoU <;ie pleno acordO. 

O Sr. FernandO Henrique Cardoso- Sr. P·residente, peço 
a palavra para discutir. 

O, SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavr<; d V. Ex~ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE _CARI)9SO (PSDB -
SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) :-Estando o relator 
_de. ac_o.rdo com as sugestões feitas, s: Ex~ pode incorporá-las 
ao parecer. Portanto, penso que nã<:r p~eci~â~Os -n~m' apre
sentar emendas. É -s?- acrescentar as sugestóés ao relatório 
e votá-lo. 

O -SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrielro) - A Presldên· 
cia;diante da manifestação do relator, cop:sulta explicitamente 
se S. Ex' concorda com as emendas propostas pelos Senadores 
Marco MacieJ, Fernando Henrique Ol.rdoso, Cid Sabóia de 
Carvalho, em sendo emendas de redação? 

O Sr. Lourival Baptista- Como rélator-concordo, como 
emendas de redação.' 

.o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Nesse caso, 
estando o Plenário de acordo com este encãminhamento; en
cerro a 'discussão. 

Passa~se à votação do Projeto. 
Em votação_o projeto, que nos termos do art. 288, inciso 

ill alínea a, do Regimento Interno, depende, para a-sua apro
vação, do voto favorável da maioria absoluta da composição 
da Casa; devendo a votação ser feita pelo processo nominal. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, estou encami
nhando à Mesa um pedido de adiamento de_yotação da matéria 
por 24 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Sr. 1' Secre· 
tário procederá â leitura de requerimento encamfuhado à Me
sa. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N• 236, DE 1991 

Nos termos do art. 315, combinado com a al(nea_c. çlo 
art. 279 do Re'gimento Interno, requeiro adiamento da votação 
do Projeto de Lei da Câmara n"' 21, de 1991-Complementar, 
por 24 horas. _ _ _ __ _ 

Sala das Ses_s_ões, 4 de junho de 1991. -Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Em votação 
o reque'rimento. 

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

Aprovado. _ 
Aprovado o requerimento, será adiada a votação çla J;ll,até

ria por 24 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item .2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 10, de 1991 (n• 276190, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga pennissão_ à Rádio_ 
Tropical AM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radlo.di
fus.ão sonor_a em fteqü.êDcia modulada, na cidade de. Lu

. ziânia, Estado cte GOiáS, tendo 
' · PARECER FAVORÁVEL, sob n• 122, de 19Q1, dá 
Cotnissão -

- de Educação, com voto vencido do SenadQr E~Peri~ 
dião Amin. · 

A matéria constou da Ordem do Dia de 29 último, quando 
teve sua discussão encerrada. · 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os SrS'".- se-nadores ·que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à promulgação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 10, DE 1991 

(N' n6190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Tropical 
AM Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviÇQ de radiod,i(u.s'q so:n,o
ra em freqüência modulada, na cidade de Luziânia, Estado 
de Goiás. 
O Congres56 Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato _que outorga permissão 

â Rádio Tropical AM Ltda. para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusivida4e, serviço de, r,adio.di
fusão sonora e freqüência modulada, na cidade .de.Luz.iâni:;t, 
Estado de Goiás,_a que se-refere a Portaria n~" 9, de 9 de 
janeiro de 199.0, do Ministro- de Estado das Coriluniccfções. 

Art. 2~' Es.t_e decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•ll, DE 1991 
(Incluído -em Ordem do Dia, Dos termos do · 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto-de Decreto Legis
lativo n• 11, de 1991 (n• 278190 nâ.Cãmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outo;:ga concessão à Rádio 
Jornal de Ubatá Ltda., para explorar pelo prazo de 10 

(dez).anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onQa mC::dia, na cidade de Ubatã, Esta- · 
do da Bahia, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 123, de Í991, 
. da Comissão -

-:- d.e Educação, com vot.Q_ vencido do Senador Esi>e
ridião Amin. 

-A matéria constou da OrQem do Di~ de 29 último, quando 
teve a sua discussão encerrada, em votação o projeto, em 
turno único. 

_ Qs_ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
Sel\tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE J)ECRETO LEGISLATIVO 
N• 11, DE 1991 

(N• 278/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jornal 
de Ubatá Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 _(dez) 
~oe, .o.em direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

. . sonora em onda média, na cidade de Ubatã, Estado da 
Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Fica aprovado o ato que outorga cor.u:;essão 

à Rádio Jornal de Ubatã Ltda. para explorar, pelo pra:zn 
de ·10 (dez) anos, sem direito- de exclusividade, serviço de 
~diofifusão sonora em,_onda méc;tia, na cidade de Ubatã, Esta
.do. da Bahia, a que _se refere o Dec:r;:e_to n9 99.057, .de 7 de 
março de .1990. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
-de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiro) -A Presidência 
Consulta o Plenário se não há objeção em prorrogar a sessão 
por quinze minutos.- (Pausa.) 

Não havendo_objeção, fica a sessão prorrogada por quinze 
min,utos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 12, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único_, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 12, de 1991 (n• 279190, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato .que outorga permissão .à. Radio
difusão Carvalho & Martins Ltda., para explorar, pelo 

. prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na Cidade de ltajobi, Estado de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 124, de 1991, da 
Comissão . .. 

- de Educação, com voto vencido do Senador Esperi
dião_Amin. · 

A mãtéria-cOJlstou da Ordem do Dia de 29 último, quando 
teve a sua discussão. encerrada. 

Em votação o projeto, em turno Uriico. 
Os Srs. _Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) · 
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Aprovado. _ 
A matéria vai à promulgaçãO. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 12, DE 1991 

. (N• 279/90, na Câmara di>s Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Radiodifusão 
Carvalho & Martins Ltda. para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ~Idade 
de Itajobi, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica aprovado o ato que outorga permissão 

ã Radiodifusão Carvalho & Martins Ltda. para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos~ sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de ltajobi, Estado de São Paulo, a que se refere a Portaria 
n9 65, de 6 de março de 1990, do Ministro de- Estado das 
Comünic3.ções. -

Ait. 2"' Este decreto legislativo entra em vjgor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 13; DE 1991) 

(Incluído em Or_d.em do Dia, nos termos dO 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Decreto L.egis
lativo n• 13, de 1991 (n' 280/90, na Cãmara dos. Deputa
dos), que aprova o ato que outorga pennissão·ã Radiodi
fusora Resplendor L.tda., para explorar, pelo prazo de 
lO.(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência mOdulada, na cidade 
de Resplendor, Estado de Minas Gerais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 125, de 1991, da 
Comissão 

- de Educação, com voto vencido do Senador Esperi
dião Amin. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 29 último, quando 
teve a sua discussão encerrada. 

Em votação o projeto, em turn'o únicO. . .- __ , 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram periitanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o segUinte. o projeto ·aprovado:· 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 13, DE 1991 

. (N• 280/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Radiodifusora 
Resplendor Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Resplendor, 
Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: __ 
Art. 19 Fica aproVado o ato que outorga--p"eri:nissáo 

à Radiodifusora Resplendor Ltda. para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão.sonora em freqüência modulada, na 

(idade de Resplendor, Estado de Minas Gerais, a que se 
· refere a Portaria n9 22, de 19 de fevereiro de 1990,-do Ministro 

de Estado das Comunicações. 
- A:rt. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 

de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 14, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
. lativo n' 14, de 1991 (n' 281/90, na Cãmara dos Deputa
. dos), que aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, 

a partir de 20 de fevereiro de 1985, a concessão da Socie
dade Rádio Blumenau Ltda. ;·outorgada através do De
creto n' 55.206, de 14de dezembro de 1964, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão. so
nora em onda média, na Cidade de Blumenau, Estado 
de Santa Catarina, tendo 

· PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário, 
da Comissão 

- de Educação. 

A matéria constou da Ordem·do Dia de 29 último, quando 
teve a sua discussão encerrada. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores qe o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
·Aprovado. 
A. matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 14, DE 1991 

(N• 281/90, ua Cãmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir 
.de.20 de fevereiro de 1985, a concessão da Sociedade Rádio 

· Blumeoau Ltda., outorgada através do Decreto n(> 55.206, 
de 14 de dezembro de 1964, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 

. média, na cidade de Blumenau, _Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
-'-·---~:~;:t._ ~9 _Fi~ ~_provado o ato_que renova por 10 (d~z) 
artôs, a partir de 20 de fevereiro de 1985, a concessão da 
Sociedade Rádio Blumenau Ltda., outorgada através do De
creto n9· 55.206, de 14 de dezembro de 1964, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Blumenau, Estado de Santa 
Catarina, a que se refere o Decreto n9 99.133, de 9 de março 
de 19110. 

Art. 29 Este .decreto legislativo entra vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 7: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 15, DE 1991 ~ ~ 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, II, d, do Regimento Interno.) -

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 15, de 1991 (n' 282/90, na Câmara dos 
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Deputados)~ que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio FM Rubiataba Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqUência mOdulada, na 
cidade de Rubiataba, Estado de Goiás, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 126, de 1991, 
da Comissão -

- de Educação, com voto vencido do Senador Espe
ridião Amin. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 29 último, quando 
teve a sua discussão ençerr:3;da. _ 

Em votação o projetO, eiii turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promUlgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 15. DE 1991. 

(N• 282/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Rubia
taba Ltda., para explorar, pelo prazo de lO (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Rubiataba, Esta
do de Goiás, 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica aproVado o ato que outorga permissão à 

Rádio FM Rubiataba Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, s.ervjço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Rubia
taba, Estado de Goiás~ a que se refere a ·Portaria n"' 64~ de 
6 de março de 199-0~-do Ministro de Esta9-o das CQlllunicaçóés. 

Art. 2"' Este decreto legislativo_enti:a enl vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 8: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 16, DE 1991 . 

(Incluído em Ordem do Dia nos ten;no_s do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Votação 1 em turno único, do ProjetO de Decreto Legis
lativo n"' 16, de 1991 (n" 286/90, na Câmara dos peputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Televisão Vanguarda Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez} anos, sem direito de_ e~clusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freq_üência ~adulada, no Cida
de de Cornélia Proc6pio1 Estado do Paraná, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n• 127, de 1991, da 
ComisSão· _ __.·· 

-de Educação, com voto vencidO do SenadOr Esperi
dião Amin. 

A matéria conStou da Ordem do Dia 29 último, quando 
teve a sua discussão encerrada. 

Em votação o projeto, em turno úniCo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 16, DE JÍJ91 

(N• 286/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Televisão 
Vanguarda Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cornélio 
Proçóplo, Estado do Paraná. · · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Ficá aprovado o ato que outorga permissão à 

Rádio Televisão Vanguarda Ltda., para-explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora_ em •freqüência -módulada, na cidade de 
Cornélia Procópio, Estado do Paraná, a que se refere a Porta
ria n"' 14, _de 19 de janeiro de 1990, do MiniStro de Estado 

-das Comunicações. _ . -
Art._ 29 . Este decreto legisla~iv:o entra em vigor na data 

~e ~ua_publicação. - -- -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 9: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO· 
N' 17, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos tenitos do 
art. 372, II, d, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-
lativo n• 17, de 1991 (n• 290190, na Câmara dos Deputa· 
dos}, que aprova o ato que renova, de acordo com o 
§ 3• do art. 33 da lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
por 10 (dez) anos, a partir de 16 de março de 1989, 
a permissão outorgada à Rádio Atlântidi! FM de Floria
nópolis Ltda., através da Portaria n• 297, de 12 de março 
de 1979 ~ para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Florianópolis, Es
tado de Santa Catarina, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 128, de1991, da 
Coinissão 

- de Educação, com voto vencido do-Se-nador Esperi
dião Amin. 

A matéria constou da Ordem çio Dia de 29 último:, quando 
teve a sua discussão encerrada. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os _Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
O projeto vai à_ promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO . 
N• 17, DE 1991 

(N• 290/90, na Câmara dos Deputados) 

AProva o ato que reliovã, de acordo com o'§ 3~ do 
Ort. 33 da Lei n"' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
10 (dez) anos; a partir de 16 de março de 1989, a P.,rmlssão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Florlanópolis Ltda., 
através da Portaria n• 297, de 12 de março de 1979, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em- rreqüêncla 
modulada, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica aprovado o ato que renova, de acordo com 

o § 3• do art. 33 da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
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por dez anos, a parti{de-16 de março de 1989, a permissão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Florianópolis Ltda., atra
vés da Portaria n• 29(, de i2 de março de.1979, ·pata explorar, 
I1l' cidade de Florianópolis, Estado de S.anta Catarina, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüênCia ·modulada, a que se 
refere a Portaria n" 3, -de 2 de janeirO de 1990, do MiniStro 
de Estado das Comuni~Çõ_es. 

Art. 29 Este deàetO'legislativo entra em vigor nã data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE Ó)i~ceu C~rnêiro}-'-Item lil\ 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'.18, bE 1991 
(Incluído em· Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d; do Regimento Iterno.) · 

Votação, em turno úrÍico, do PrOJeto de Decreto Legis-· 
la\iyo n' !8, de 1991. (n• 294/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato ·q·ue outorga concess~ _à Rádio 
Vale do Potengi Ltda., para explorar pelo prazo de_ 10 
(dêz) anOs, sem direito de exclusividae, serviçb de· radio
difusão sonora em onda média, na cidade de São Paulo 
do Poterigi, Estado Qp,Rio_Grande do_Norte,_tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob ~·,1291 ,de ~991, ?a 
Comissão . _- . . 

-de Educação, com' Vo'to vencido do Senador _Esperi
diãO Arilin. 
A ~~a~4zia constou d:a Ord~m do Dia de 29 último, quando 

teve a sua cli$e;ussão encerrada.. - -
Em votação o projeto1 em turno único. · ·_ 
Os. Srs. ~enadores que.<? aprovapj. _quêii-ã~. pemanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprôvado. 
O projetO vai à promulgação.· 

É o segp.inte o -prõjeto -aProvado:·. 

. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 18; DE 1991 . . . . . . 

(N• 294/90, na Câmara dos Deputados) 

' A pi-OVa o ato que oUtorga· cOncessão- à Rádio 'V ale 
do Potengi Ltda para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de éxclusividade~ serviço de radiodi
fusão 'soliora em onda niédia, na cid&dé C:Ie S'ãO Paulo 
do Potengi, &tado do Rio Grande do Norte. · 

O Congresso Nacional decreta: . . . 
Art. 19 Fica aprovado ato que outorga concessão à Rá

dio Vale do Potengi Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade,. serviço de rã.diodi
fusão sonora em onda média, na cidade de São Paulo do 
Potengi, Estado do Rio Grande do Nort,e, a que se refere 
o Decreto n• 98.950, de 15 de fevereiro de )99,0. . .. · 

Art~ :2~ , Este decreto leg~lativo entra em vigôr na data 
de sua pupliçação. · - · ' 

O SR.'PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}- Item 12: 

Í'RPJ'ETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
· • ' ' ' N• 19 DE 1991 

'(InclUído em Orde~ do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

DiscuS-são, em turno único,·do Projeto de Decreto 
Legis'Iativo n• 19, de 1991 (n' 295190, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova por 10 (dez) 

anos, a partir de 17 de novembro de 1988, a concessão 
da Rádio Vanguarda do Vale do Aço Ltda., outorgada 
através do Decreto n~- 82.317, de 25 de setembio de 
1978, para explorar, na Cidade de Ipatinga, Estado 
de Minas GeraiS, sem direito de exclusividade, s~rviço 

- de radiodifusão sonorá ·em onda média (dependendo 
de parecer da Comissão de Educação). ---

Solicito ao nobre Senador Jon3s Pinheiro, -o parecer da 
ComiSsão de Educação. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP -Para emitir pa
recet.)- Sr. Presidente, Srs .. Sen~d?Ees~ _ 

Relatório 

í>e conformidade com o art. 134 do Regiffiento Co~ 
mum. o· projeto de decreto legislativo, em epígrafe, foi enviado 
à Comissão de Educação para opinar sobre os aspectos que 
info-rrriaril as propostas Submetidas ao seu exame. 

A matéria contida na Mensagem n~ 134, de 1990, do 
Poder Executivo, foi .examinada nas Comissõe_s de Consti
tuição e Justiça e de Redação e de Ciência e- Tecnologia, 
Comunicação e Informática, da Cântara. dos Deputados , ob
te~dç, eip ambas,_ par_eçeres favoráveis, o que resultou na 
aP,.rç>yaçã9 _do proje'to ·d~ decreto legiSlatiVo; em êx~íiie_, nas 
co01issões da Cãmai:à dos Deputados\ .. · : .. : . : . 

· , .fi- Voto do Relator 

A Rádio_ Vªrrguarda do Vale do Açq Lt~a~ cumpriu as 
exigências e formalidades legais no que respeita à renovação 
da çoncessão de emissoras de rádio e televisão art. 49, inciso 
Xl[," ·da Cons-iitU.iÇão, Combinado tom o art. 223 e seu § P 
atendeu as exigências té.énicas~ seg_undo documentação ane_x_a-:
da ao, pi"ojeto_ de decreto legislativo. . . . . . 
- ~-~-1;)laiite do exposto, voto pela aprovação_ Qeste Projettl 
de Decreto Legislativo n•.295, de 1990-CD. 

O SR. PRESII>ENTE (Dirceu Carneir6) - O parecer 
conclui favoravelmente . 

Em discussão. _ 
Não havendo q'uem peça a palavra encerro a discussão. 
Em vOtação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à, promulgação. 
É o seguinte o_ projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 19, DE 1991 

(N• 295!90, na Câmara dos Deputados) 

.,t\prova o atO 'Que renova por 10 (dez) anos, a partir 
!le 17 de novell)brp_ de 1988, a concessão da Rádio Van
gUarda do V ale do Aço Ltda., outorgada através do Decre
to o\' 82.317, de 25 de setembro de 1978, para explorar, 
na cidade de lpatiitga, Estado de Minas Gerais, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !9 Fica aprovado o ato que renova por 10 (dez) 

anos, a partir de 17 de novembro de 1988, a concessão da 
Rádio Vanguarda do Vale do Açc Ltda., outorgada através 
do Decreto no 82.317, de 25 de setembro de 1978, para explo
rar, na cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, setn direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusãO sonora em onda 
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média, a que se refere o Decreto n" 98.952, de 15 de fevereiro 
de 1990. . 

Art. ·21', 'Este decreto- legislativo entra em vigOr ~a data 
de sua publicação: ' 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- i:temi3: 
PROJETO DE-DECRETO LEGISLATIVO 

N' 20, de 1991 · 
{Incluído em Ordem do Dia rios termos--do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Djscussão, em turno único, do Projeto de Decréto 
Legislativo n• 20, de_1991 (n' 296190, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova por 10 (dez) 
anos, a partir de 19 de maio de 1983, a conçessão da 
Rádio Carajá de Anápo!ís Ltda., outorgad_a '!través 
do Decreto n• 44.062, de 23 de julho de 1958, para 
explorar, na- Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) · 

Sobre a mesa, parecer qúe será ligo pelo Sr. 1" secrêtário. 
É lido o seguiríte. . -- ·.- ' · · 

· PARECER N• 133 DE 1991 

Da Com~o dê Educação, sobre O Projeto de DeCrêto 
Legislativo n• 20, de 1991 (o' 296," de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que renova por dez 
(dez) anos, a partir de }9 de mai(J! de 1983, a ConCesSão 
da Rádio Carajá 'de Anápolis Lida., outorgada através 
do Decreto n9 44.062, de 23 de julho de 1958, 'pSi-a 
explorar, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão Sonora 
em onda tropical". 

Relator: Sébador João Rocha 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo n• 20, de 1991 (n• 296, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que renova por dez (dez) 
anos, a partir de 19 de maio de 1983, a concessão da Rádio 
Cara já de Anápolis- Ltda. outorgada através do Decreto n9 
44.062, de 23 de julho de 1958, para-explorar, na cidade 
de Anápolis, Estado de Goiás, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em orida tropical". 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 95 de 1990, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional ato de renovação de-concessão de explo
ração de canal de ondas tropicais, nos· termos do_ art. 49, 
inciso XII, combinado com o§ 19 do art ... 223, da ConstitUição 
Federal, ato este constante do Decreto- _n!' 98.872, de 24 de 
janeiro de 1990. · 

A documentação anexada à MensageJD Presidencial infor
ma que o processo foi examinadO pelós' órgãos competentes 
daquele Ministério, constatando-se que a -entidade supramen
cionada atende às exigências mínimas- Pára ·sua renovação. 

Opte-sente-projeto foi examinado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da -câmara dos 
Deputados, tendo tido parecer favorável 'de seu Relator, De
putado José Elias Moreira, e aprovação, com restrições das 
Deputadas Cristina Tavares e Irma Passoni, daquela comissão. 

Submetido à Comissão de ConstitUição ·e Justiça e de 
Redação daquela Casa 1 o presente projeto foi considerado, 

Contra o voto do Deputado Fernando Santana, jurídico, cons-_ 
titucional e vazado em boa, téCnica legislativa, acrescentan
do--se a seguinte- emenda: 

Acrescente-se ao art. l!> do pr9jeto a s_~uínte expres
sâO final" a que-si retere ó Decreto .nÇ> 98.872, de 24 
de janeiro de 1990". 

Já no Senado, esteve, nesta comissao~ à disposição dos Se
nhores Senador~s para rece bime:rltO de emend~s. nq prazo 
p~gi_l,ll,ental, não tend? recebido qu_~is_q__uer reparos. 

II - Voto do Relator 
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu

nho minístéríal de que a empresa Rádio Carajá de Anápolis 
Ltda., atende a todos os requisitos técnicos e legais para sua 
renovação, opinamos pela aprovação do ato, na forma do 
presente projeto de decreto legislà.tivo. 

Sala das Comissões, 21 de maiO de 1991. - Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente - Joã"o Rocha, Relator - Áureo 
Melo ..... Wilson Martins- Esperidião Amin- Teot.ônio Vilela 

· Filho - - Le•y Dias - Josaphat Marinho - José Paulo 
- BisOI- Mansueto de LBvor- Coutinho Jorge- -José Fogaça 

- Júlio Campos - Carlos Patrocínio: - · ·· · -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -o O parecer 
conclui favoravelmente à matériar 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno único. 

Os srs. Sen-adores que o aprovam queirani permanecer 
sentados. (Pausa.) · · 

Aprovado. 
A Jp.atéria ~ai à ,promulgação. 

É, o :sc;:guin~e_o prqjeto_ aprovado: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 20, DE 1991 
(N• 296/90, na Cân)ara dos Deputados) 

.-Aprova o ato que renova por 10. (dez) anos, 
a partir de 1~ de maio de 1983, a concessão da Rádio 
Carajá de Anápolis Lida., outorgada através do Decreto 
n~· 44.062, de 23 de julho de 1958, para explorar, na 
.cidade de "Anáp-olis, Estado de Goiás, -sem· direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonOra ,em onda 
tropical. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica aprovado o ato que renova por 10 (dez) 

anos, a partir de 1Ç> de rri<iiõ -de~1983, a concesSãõ.âa Rádio 
Cara já de Anápolis Ltda., outorgada através- do 1:5eáeto nQ 
44,062," de 23" de julho de 1958, para explorar; na cidade 
de Anápolis, Estado de Goiás, sem direito de e~cJ~sividade, 
serviço de radiç:tdifus_ão sonora em onda tropical, a que se 
refere o Decreto n• 98.872, de 24 de janeiro de 1990. 

Arf. -2!' Este decreto législativo entra eln Vigor na- data 
de sua publicação. _ . ~ ·~' 

O SR. PI{ESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 14: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAtNO 
N• 21 DE 1991 . . - ' " ' 

DiscUSsãO, ein tu{no 6nico, do Projeto de_ J?Pçreto Le
g!slativo_n•21, de 1991_(n•_299i92,_1l~ Câmara "dos Dep_u!a
doS), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio 
Cultura de Quixadá Ltda., para explorar seiviço de radio-
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difusão _sonora em onda média, na cidade de Quixadá, 
Estado do Ceará, tendo -

PARACER FAVORÁVEL, sob n' 97, de 1991, da 
Comissão , . _____ - · 

-de Educação,com voto contráriO do Senador Espe-
ridião Amin. --

Em discussão o proj~to~ em turno único. (Pausa.) 
Não havendo querrl peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p"elm!i.ilecer 

sentados. (Pausa.) ' 
Aprovado. 
A matéria vai à promulação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE.DÉCRETO LEGISLATIVO 
N• 21, DE 1991 

(n' 299/90, ria Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que· outorga concessão à Rádio Cultura 
de Quixadá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Quixadá, Estado 
do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta:. 
Art. 1" Fica aprovada a outorga de concessão à Rádio 

Cultura de Quixadá Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, na cidade de Quixadá, Estado do Ceará, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, a que se refere o Decreto no:> 99.115, de 9 de 
março de 1990. · · • . 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigO:r _na-data 
de sua publicação. _ _ _ __ . 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 15: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N• 22, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
aii. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

. ' ' 
Dis~u.ssão, em turno úriico, ·do Projeto de Decreto Legis

lativo !1: 22; de 1991 (n' 301/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova .o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 
8 de .fevereiro de 1988, a concessão da Rádio Difusora de 
Três Passos Ltda., outorgada através do Decreto n9 61.818, 
de 4 de dezembro de 1967, para explorar, na cidade de Três 
Passo~, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé_dia_(depen
dendo'de l?~r~cer da Cõii:J.isSãó de Educa~ão). 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É: lido o seguinte: 

PARECER N• 134, DE 1991 
Da COmissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo n• 22, de 1991 (n• 301, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que renova, por 10 
(dez)Jmos, a partir de 8 de fevereiro de 1988, a concess4o 
da Râdio Difusora de Três Passos Lida., outorgada através 
doÓecreto n• 61.818, de 4 de dezembro de 1967, para 
exp~rar, na cidade de Três Passos, Estado do Rio Grande 
do,Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi~ 
fusãO sOnora em onda média". 

Relator: SenadorWilson Martins 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de- Decieto 
Legislativo n• 22, de 1991 (n' 301, de 1990 na Câmara dos 
Deputados) que "aprova o ato que renova, pOr :fO (dez) anos, 
a partir de 8 de fevereiro de 1988.,. a concessão da Rádio 
Dífusora de Três Passos __ Ltd~·-• outorgada através do Decreto 
n9 61.818, de 4 de dezembro de 1967, para explorai, na cidade 
de Trés Passos, Estado do RiO Grande do Sul, sem direitO 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia". 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 091 de 1990, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República SUbmete ao 

· Congresso Nacional ato de renoVação de concessão de explo
ração ·de- canal de onda média, -nos termos do art. 49, inciso 
Xli, oombinado com ·o § 1• do art. 223, da ConstituiÇão Fede
ral, ato este constante do Decreto n~ 98.870, de· 24 de janeiro 
de 1990. 

A documentação anexada à mensagem presidencial infor
ma que o processo foi examii1ado pelos órgãos téniOOS daquele 
Ministério, constatando-se que a entidade supramencionada 
atende.às exigêncjas mínimas para sua renovação.--

0 presente projeto foi examinado pela Comissão de Cién
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo tido parecer favorável de seu relator, Depu
tado Paulo Pimentel, e aprovação, com restriçõe.s.das Depu
tadas Cristina Tav·ares e Irma Passoni, daquela comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o presente projeto foi considerado, 
-cOntra o voto do Deputado Fernando Santana,_ adequado, 
cOin a Seguinte em·en~a: ' ~ _ · .. _ : . 

, ·.'!Acrescente-se ao art. 19 da seguinte expressão final: 
. :•a .quese refere o Decreto 1i9 98.870, de 24 de janeiro 
de 1990." 

Já no Senado, esteve, nesta ComissãO, à "disposiçà.o dos 
Senhores Senadores à espera de emendas, no prazo regimen
tal, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II ~. Voto do Reiator 

' Diante da regularidade dos procedimentoS e do testemunho 
ministerial de que a· empresa Rádio Difusorà de Trés~ Passõs 
Ltda., atende a todos os- requisitoS téCnicos-e legais para sua 
renova_ção, opinamos pela aprovação do ato, na forma do 
presente Projeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991. - Presidente 
Louremberg Nunes Rocha, Esperidião Amin- Wilson Martins 
Relator - Carlos Patrocínio - Teotônio Vilela Filho - Júlio 
Campos - Levy Dias - José Fogaça·- Mansueto de Lavor 
:....:... Coutinho Jorge - José Paulo Bisol - Josaphat Marinho 
- João Rocha - Áureo Mello- · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer con
clui favoralmente à matéria. 

Em discussãQ p projeto, em turno úniCo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadôr"es que o aprovam· queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · , 
Aprovado. ; . 

A matéria vai ~ promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 22, DE 1991 

(n• 301/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova por 10 (dez) ano_s, a. partir 
de 8 de fevereiro de 1988, a concessão da RádJo Dtfusora 
de Três Passos Ltda., outorgada através do Decreto n~ 
61.818, de 4 de dezembro de 1967, para explorar, na 
cidade de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o-ató que renova por 10 (dez) ano.s, 

a partir de 8 de fevereiro de 1988, a concessão da Rád1o 
Difusora de Três Pa,sso~ Ltda., outorga_da a~ravés do Decreto 
n• 61.818 de 4 de dezembro de 1967, para explorar, na cidade 
de Três Passos Estado do Rio Grande do Sul, sem direito 
de exclusividad~, serviço de radiodifusão sonora em on.~a 11?-~
dia, a que se refere o Decreto n9 98.870, de 24 de Janeu«? 
de 1990. . .. . ... _: 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor ?a data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Càrneiro) -_Item 15: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 23, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d,do Regimento Interno.) 

Discussãb, em turrió único, do Proje-tO-'de Decreto Legis
lativo n' 23, de 1991 (n• 302/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Giruá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão_ sonora 
em onda média, na cidade de Giruá,- Estado do Rio Grande 
do Sul (dependendo de parecer da Comissão de Educação). 

Solicito do nobre S_enador Jonas Pinheiro o parecer da Co
missão de Educação. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para emitir pare-. 
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a esta comissão, 
para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n9 23, de 1991 
(n' 302, de 1990 na Câmara dos Deputados) que ''aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Giruá Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Giruá, Estado do Rio Grande do Sul'". 

Por meio da Mensagem Presidencial n~' 43, de 1990, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente -da República submete ao 
Congresso Nacional ato de renovação de concessão de canal 
de onda média, nos termos do art. 49, inciS-o XII, combinado 
com o § 19 do artigo 223, da Constituição Federal, ato esse 
constante do Decreto n~' 98.463, de 23 de novembro de 1989, 
publicado no Diário Oficial da União de 24 de novembro 
de 1989. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
ma que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos daque
le ministério, constatando-se que a entidade supramencionada 
atende às exigências mfnirD.as para sua renovação. 

Uma vez no Congresso Nacional, o presente projeto foi 
examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo tido 
parecer favorável de seu Relator, Deputado Paulo Pimentel, 
e aprovação, com restrições das Deputadas Cristina Tavares 
e Irma Passoni, daquela comissão. 

Submetido à Comissão de_CcinStitu-ição Ju,stiça e de Reda
ção daquela Casa, o presente projeto foi cOnsiderado, contra 
o·voto do Deputado Fernando Sentana, e abstenção do Depu
tado José Genoíno, constitucional, jurídico e vazado em boa 
técnica legislativa, tendo sido aprovado com a seguinte emen
da: 

"Acrescente-se ao art._ 19 a seguinte expressão final: 
à que se refere o Decreto n9 98.436, de 23 de novembro 
de 1989." 

Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta Comissão, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a empresa Rádio Giruá Ltda. atende 
a todos os requisitos técriicos e legais para sua renovação, 
opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente projeto 
çle d~çr~to legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu ·carneiro) - O. parecer 
é favorável. 

·Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerra a discuss_ão. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação._ 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 23, DE 1991 

(N• 302/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rá
dio Giruá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
Sõilora em onda média, na cidade de Giruá, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'-' Fica aprovado o ato que renova a cOncessão 

ourtorgada à Rádio Giruá Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Giruá, Estado 
do Rio Grande do Sul, a que se refere o Decreto n9 -98.436, 
de 23 de novembro de 1989. .. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigc;>r _fia data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 17: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 24, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos temias do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

DiscusSão, em turno úniCo, do- Projeto de Decreto 
Legislativo n• 24, de 1991 (n' 304/90, ·na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga p_ennissão. 
à Rádio Cidade FM Ltda. para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, s~erviço de 
radiodifusão sOnora em fi:eqüêiiCia modulada, na cidade 
de Concórdia, Estado de Santa Cata.rina (.d~pendendo 
de parecer da ComíSSã_o de_Educação). -

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, para 
proferir o parecer da Comissão de Educação. 
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O SR. JONAS PfNHEIRO (PTB- AP.~ Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente: 

O parecer é favorável, já que é regulado com o que 
se apresenta no processo~ 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
é favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno único. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) .. ~ 
Aprovado. --
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 24, DE 1991 

(N• 304/90, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade 

FM ~tda. para explorar, pelo prazo de lO (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Concórdia, Esta-

I- Relatório 

Chega a esta comissãO, p~ia~parece·r, o Projeto de Decre
to Legislativo n• 25, de 1991 (n' 311, de 1990, na Câmara 
dos P~putados) __ que "a:Q[Ova _q a~o que outorga permissão 
à Rádio Rainha FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Bento 
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul". _ 

Por mc;:io da Mensagem Presidencial nO? 226 de i990, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional ato que outorga permissão de exploração 
de cana_l de freqüência modulada, nos termos do art. 49 inciso 

-XII, combinado com o § 19 do art. 223, da Constituiçã~ Fede
r~, at4? esse consta11t~ _d!i ~or~aria n~" 68, de 7 de março de 
1990, publicada no Diário Oficial da União do .dia 8 subse
qüente. 
. _ Sua Exc~lência faz acompanhar sua mensagem de expo

SJÇao de motivos onde, o então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

do de Santa Catarina. • Rádio Os Livres Ltda.; 
O Congresso Nacional decreta: • Rádio Rainha Ltda.; 

Art. 19 Fica aprovado ·o ato que outorga permissão à • Dalla Colletta-.....:.. ComunicaÇões- e PUblicidade Ltda.; 
Rádio Cidade FM Ltda. paraexplorar, pelo prazo de 10 (dez) • Emissoras Reunidas Ltda.; 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão • Rá~io pana I~abel FM Ltda.; 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Concórdia, • Rádio Cruzinha Ltda.; 
Estado de Santa Catarina, a que se refere a Portaria nO? 24, • Rádio Difusora Bento Gonçalves Ltda.; e 
de 19 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das_ Cornu- • Comunicadora Radiofônicá -do_ Rio. Grande Ltda. 
nicações. __ . _ 

Art. z~ Este decreto_legislativo entra em vigOr na data sUbmetido o ãsswito ao exame dos órgãoS c·olnpetenteS 
de sua publicação. _ __9_e$te ministério, iS-concluSões for_am __ no_sentido de que, sob 

os aspectos técnicos e jurídicos, as entidade~ propollentes satis-
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 18: fizeram às exigências do edital e aos requisitos da legislação 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO específica da radiodifusão." 
N~ 25, DE 1991 Coube então ao Senhor Ministro de Estado das Comuni-

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do cãÇões, nos termos do art. 13 e seus parágrafos do Regula-
ar!. 172, II, d, do Regimento In_terno.) -·-menta dos Serviços de Radiodifusão, com a redaçã_o_ dada 

Discussão, em turno único, do Projeto de Qecreto :Pelo Decreto n~ 91._837/85, determinar, a partir de critérios 
Legislativo n~ 25, de 1991 (n9 311/90, na Câmara dos exclusivamente seus, a vencedora. 
DepUtados), que aprova o ato qUe outorga permissão O presente projeto fo1exarn.inado pela Comissão de Ciên
à Rádio Rainha FM Ltda., para explorar, pelo prazo cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da: Câmara dos 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço Deputados, tendo sido aprovado, por unanimidade, parecer 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cida- favorável de seu Relator, Deputado Fernando Cunha. 
de de Bento Gonçalves, Estado d,p Rio Grande do Sul Submetido â Comissão de Constituição e Justiça e de 
(dependendo de parecer da ComisSão de Educaçãç). Redação, foi "ele aprovado, contra o voto do Deputado Fer-

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 19 SecretáriO. ~~~~~~~;ct~~: ~e~~:.~~;!~ :n~t~fu~~~~~~â~~~:~~n~~e~:~~~ 
É lido o seguinte te emenda: 

"Acrescente-se.ao:art~ 19 do projeto a seguirite-expressão 

PARECER N• 135, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 25, de 1991 (n~ 311, de 1990, 
Qa Câmara dos Deputados) que "aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Rainha FM Ltda., para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Bento Gonçalves, 
Estado do Rio Grande do Sul". 

Relator: Senador José Fogaça 

final: 'a que se refez:e J~. Portaria n9 68, de 7 de março de 
1990, do Ministro das ComunicaÇões'." 

Já no Senado esteve, nesta comissão, à disposição dos 
Senhores Senadores para recebimento de emendas, no p:"'l'l.Z:J 
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testeruu 
nho ministerial de que a Rádio Rainha FM Ltda., atende 
a todos os requisitos_ técnicos e legais para reêd,imento da 

-permissão, e lamentando que ainda vigore a alínea a do art. 
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16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, instituído 
pelo Decreto n"' 52.795, de 31 de outubro_ de 1963, com a 
redação dada pelo Decreto n' 91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 3<:> Con_stitui ato de livre escolha do Presidente da 
República a outorga de concessão, e do Ministro de Estado 
das Comunicações a outorga de permissão, para exploração 
de serviço de radiodifusão ... " . ____ __ _ _ 

Opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente 
projeto de decreto legislativo. 

Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro que profira 
o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a estaco
missão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n~ 
26, de 1991 (n' 314, de 1990, na Cãmara dos Deputados) 
que "aprova o ato que renova por 10 (dez) anoS, a partir 
de 19 de maio, a concessão da Rádio Educação e Cultura 
de Sertãozinho Ltda., outorgada através da Portaria n~ 366 
de 2 de maio de 1977' para explorar' na cidade de sertãozinho: 
Estado de São Paulo, sem direito- de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média. _ 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991.- Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente - José Fogaça, Relator - Esperi
dião Amin, (contra}, Levy Dias - Teotônio Vilela Filho -
Coutinho Jorge - Josaphat Marinho - Wilson Martins -
Carlos _Patrocínio- João Rocha- Áureo Mello- José Paulo 
Bisol - Júlio Campos - Mansueto de Lavor - Garibaldi 
Alves Filbo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n~ 92 de 1990, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional ato de renovação de concessão Qe expio

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -0 parecer ração de canal de onda média, nos termos do art. 49, inciso 
é favorável. XII, combinado com o§ 19 do art. 223, da Constituição Fede-

Em discussão. (Pausa.) __ ral, ato este constante do Decreto n9 98.859, de 23 de janeiro 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. de 1990, publicada no Diário Oficial da União do dia 24 de 
Em votaçªo-o projeto, em turno único. _janeiro_ de 1999. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer - A documentação anexada à mensagem presidencial infor

- ma que o processo foi examiriado pelos órgãos técnicos daque
le ministério, constatandO-se que a e-ntidi:tde supramencionada 
atende às exigêncías mínimãspa_~as~~._renovação. 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 25, DE 1991 

(N• 311/90, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Rainba 

FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono~ 
ra em freqüência modulada, na cJdade de Bento Gonçal~ 
ves, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado ó ato -que outorga permiSsão ã 

Rádio Rainha FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Bento 
Gonçalves, Estado- do Rio Grande dQ Stii, a que se refere 
a Portaria n~> 68~ de 7 de março· de _19_90, do Ministro de 
Estado das ComunicaçOes. . ... _ 

Art. z~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}-'- Item 19: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 26, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 26, de 1991 (n' 314/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renOva por 10 (dez) 
anos, a partir de 19 de maio de. 1987, a concessão da 
Rádio Educação e Cultura de Sertãozinho Ltda., outor
gada através da Portaria n' 366, de 2 de maio de 1977, 
para explorar, na cidade de Sertãozinho, Estado de São 
Paulo, sem direito de exclusividade, serviço __ de radiodiM 
fusão son_ora em __ 9nda _média (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

Uma vez no CongresSo Nacional, o presente projeto foi 
examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo tido 
parecer favorável de seu Relator, Deputado Paulo Delgado, 
e aprovação, com restrições das Deputadas Cristina Tavares 
e Irma Passoni, daquela comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição e Justiça daquela 
Casa, o presente projeto foi, considerado, contra O voto do 
Deputado Fernando Santana, constitucional, jurídico e vaza
do em boa técnica legislativa, tendo sido aprovado com a 
se-gU.ínte emenda: -- ---

"Acrescente-se o art. 1~ da seguinte expressão final: a 
que se refere o Decreto n' 98.859, de 23 de janeirode 19909." 

Já no Senado esteve, nesta comissão, à disposição dos 
Senhores Senadores para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

Diante da regularidade dos procedimentos e .do testemu
nho ministerial de que a empresa Rádio Educação e Cultura 
de Sertãozinho Ltda. atende a todos os requisitos técnicos 
e legais para sua renovação, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do presente projeto de decreto legi~l;:ltivo. 

É o parecer, Sr. Presidente. ~ .- ~ -: 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria~

Em discussão~ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno único. 

·· - Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. __ 

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 26, DE 1991 

(N• 314/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir 
de 19 de maio de 1987, a concessão da Rádio Educação 
e Cultura de Sertãozinho Ltda., outorgada através da Por
taria n' 366, de 2 de maio de 1977, para explorar, na 
cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média. 

O COngresso Nacional decreta: · 
Art. 1~' Fica apróvãdo o ato que renova, por 10 (dez) 

anos, a partir de 19 de maio de 1987, a concessão da Rádio 
Educação e Cultura de Sertãozinho Ltda., outorgada através 
da Portaria n"' 366, de 2 de maio de 1977, para explorar, 
na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em-onda mé
dia, a que se refere o Decreto n9 98.859, de 23 de janeiro 
de 1990. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 20:_ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 27, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em tuino único, do Projeto de DecretO -Le~ 
gislativo n•27, de 1991 (n• 316/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova po_r 1q (de_!)_ _anos, 
a partir de 30 de julho de 1985, a concessão da Rádio 
A Tribuna de Santos Ltda., outorgada através do Decreto 
n• 55.874, de 29 de março de 1965 para explorar, na 
cidade de Santos, Estado de São Paulo, sem direíto de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média (dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação). 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1<J Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 136, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 27, de 1991 (n• 316, de 1990, na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que renova, por 10 
(dez) anos, a partir de 30 de julho de 1985, a concessão 
da Rádio A Tribuna de Santos Ltda., outorgada através 
do Decreto n• 55.874, de 29 de matço de 1965, para explo
rar, o a cidade de Santos, Estado de São Paulo, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média". 

Relator: Senador Mansueto de Lavor 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer. o Projeto de Decre
to Legislativo n• 27, de 1991 (n• 277, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que renova, por 10 (dez) 
anos, a partir de 30 de julho de 1985, a concessão da Rádio 
A Tribuna de Santos Ltda., outorgada através do Decreto 
n~' 55.874, de 29 de março de 1965 para explorar, na cidade 

de Santos, Estado de São Paulo, sem direito de exclUsividade, 
serviço de radiodifusão sonOra em Onda média". 

Por_ meio da Mensagem Presidencial n" 205, de 1990, 
o Exceh!ntíssiino Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional- ato de renovação de concessão de 
exploração de canal de onda média, nos termos do art. 49, 
inciso XII, combinado com o§ 1" do art. 223, da Constituição 
Federal, ato este constante do Decreto n~' 99.051, de 7 de 
março de 1990. 

A documentação anexada à mensagem presidencial infor
ma que o processo foi exaniinado pelos órgãos técnicos daque
le minisfériO, const31ã.ndo-se que a entidade supramencionada 
atende às exigências mínimas para sua renovação. 

O presente projeto foi examiiiado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo tido parecer favorável de seu Relator, De
putado Paulo Silva, e aprovação, com restrições da-s Depu
tad~s Cristina Tavares e Irma Passoni, daquela Comissão. 

Submetido à Comissão de_ Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o presente projeto foi considerado, 
contra _o voto do Deputado Fernando Santana, adequado, 
com a seguinte emenda: 

"Acrescente-se ao art. 19 da seguinte expressão final: 
a que se refere o Decreto n" 99.051, de 7 de março de 
1990,_" 

Já no Senado, esteve, nesta Comissão, à disposição dos 
senhores senadores à espera de emendas, no prazo regimental, 
não tendo recebido quaisquer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a empresa Rádio A Tribuna de Santos 
Ltda., atende a todos os requisitos técriiCos e legaiS -para sua 
renovação, opinamos pela aprovação do ato, na forma do 
presente projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991. - Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente - Mansueto de Lavor, Relator
Wilson Martins - Esperidião Amin - Áurelo Mello - José 
Fogaça- Coutinho Jorge- Josaphat Marinho- João Rocha 
- Teotónio Vilela Filho - Garibaldi Alves Filho - Carlos 
Patrocínio- José Paulo Biso!- João Cabnon. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno úhíco. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 27, DE 1991 

(N• 316/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir 
,---de 30 de julhO de í98S, a conc"essão da Rádio A Tribuna 
de Santos Ltda., outorgada através do Decreto n~ 55.874, 
de 29 de março de 1965, para explorar, na cidade de 
Santos, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média. 
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O Congresso Nacional decreta: __ 
Art. lo Fica aprovado o ato que renova por 10 (dez) 

anos, a partir de 30 de julho de 1985, a concessão da_ Rádio 
A Tribuna de Santos Ltda., outorgada através do Decreto 
n• 55.874, de 29 de março de 1965, para explorar, na cidade 
de Santos, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora· em o rida média ;·aque se refere 
o Decreto n• 99.051, de 7 de março de 1990. 

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item.21: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 28, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, -em.-fuino ·un:iOO; aC>Piojeto de Decreto Le
gislativo n• 28, de 1991 (n• 319/90 na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
FM Niquelândia Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Niquelândia, Estado de Goiás. (Dependendo de parecer 
da ComisSão de Educação.) 

Solicito do nobre Senador Jonas Pinheiro o parecer da 
Comissão de Educação. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-- AP. Para emitir pare
cer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a esta comissão, 
para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n9 28~-de 1991 
(n' 319, de 1990, na Câmara dos Deputados) que "aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio FM Niquelândia Ltda. 
para explorar, pelo prazo _de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Niquelândia, Estado de Goiás". 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 181, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência ·modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o § l9 do art. 223, da Consti
tuição Federal, ato esse constante da Portaria n~ 49, -de 23 
de fevereiro de 1990; publicada no [}jário Oficial da União 
do dia 28 de fevereiro de 1990. · - -

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem de expo
sição de motivos onde o então Senhor M""místro de Estado 
das Comunicações-esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

Rádio FM Niquelândia Ltda.; 
Santa Luzia Comunicação Ltda~; 
Rádio Mantiqueira Ltda., e 
Rádio Níquel FM Ltda. 
"Submetido o assunto ao exanl.e dos órgãos compe

tentes deste ministério, . as conclusões foram no sentido 
de que, sob __ os__aspectos técnico e juiídico, as entidades 
proponentes satisfizeram às exigências do edital e aos 
requisitos da legislação específica da radiodifusão." 

Coube_ então ao Sr. Ministro de Estado das Comuni-
cações, nos termos do art. 13 e seus parágrafos do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão,- com a redação dada 
pelo Decreto n9 91.837/85, determinar, a partir de critérios 
exclusivamente seus, a vencedora. 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informáticit da Câmara dos 
Deputados, tendo aprovado, com restrições das Deputadas 
lrma Passoni e Cristinã Tavares, ·parecer favorável de seu 
Relator, Deputado Paulo Silva. 

Submetido à Comissão de Constituição e Justiça e de
Re9:ação, foi ele aprovado, contra o voto _do Deputado Fer
nando Santana, quanto à sua técniCa legislativa e constitucio
na:Iidade, com a seguinte emen4a:-

HAcrescente-se ao art. 1"' do projeto a s-eguinte expres
são final: a que se refere a Portaria n~ 49 de 23 de fevereiro 
de 1990,_ do Ministro das Comunicações." 
Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão;-

à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a Rádio FM Niquelândia Ltda. atende 
a todos os requisitos técnícos e legais para recebimento da 
permisSão, e lamentando que ainda vigore a alínea a do art. 
16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, instituído 
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a 
redação dada pelo Decreto n• 91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 3"~ Constitui ato de livre escolha do Presidente da 
República a outorga de concessão, e do Ministro de Esta
do das Comunicações a outorga de permissão, para explo
ração de serviço de radiodifusão." 

Opinamos pela aprovação dos a tos, na forma do presente 
projeto· de decreto legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclui favoravelmente ã matéria. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 28, DE 1991 

(N• 319/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga Permissão à Rádio FM Nique
lândia Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Niquelâodia, 
Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"~ Fica aprovado o ato que outorga permissão à 

Rádio FM Niquelândia Ltda. para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüéncia modulada, na cidade de Nique
lândia, Estado de GoiáS-~ a que se refere a Portaria n"' 49, 
de 23 de fevereiro de 1990. 

Art. 2"~ Este decreto legislativo entra em vigór na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 22: 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 29, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 29, de 1991 (n' 321190, na Câmara dos D_eputa
dos), que aprova o ato que outorga concessão _à Rádio 
Jornal de São Jos_é dos Quatro Marcos_Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora_ em _onda média 
na cidade de São José dos Quat_ro -_Marcos, Estado do 
Mato Grosso (dependendo de parecer da Comis:são de 
Educação). 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1»-Secretáriõ 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 137, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 29, de 1991 (n• 321, de 1990, na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Jornal de São José dos Quatro Marcos Ltda. 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de São José dos Quatro Marcos, Estado 
de Mato Grosso". 

Relator: Senador Julio Campos 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o PrOfefõ-de_ Decre-, 
to Legislativo n' 29, de 1991 (n• 321, de 1990; na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Jornal de São José dos Quatro Marco~ Ltda. para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Gros
so"._ 

Por meio da Mensagem Presidencial n~ 200, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso NaciOI_I_al ato que outorga concessão de explo
ração de canal de onda média, nos termos do art. 49, inciso 
XII, combinado com o§ 19 do art. 223, da Constituição Fede
ral, ato esse constante do Decreto n~> 99.046, de 7 de março 
de 1990, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de 
março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem de expo
sição de motivos onde o então Senhor Min.istro de Estado 
das Comunicações -esdarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

Rádio Vila Real de São José dos Quatro Marcos 
Ltda.; 

RãdioJornal de São José dos Quatro Marcos Ltda.; 
e 

AM-Publicidade e Marketing Ltda. 

Diz ainda o Sr. Ministro que submetido o assunto ao 
exame dos órgãos competentes daquele ministério, as conclu
sões foram no sentido de que, sob os aspectos -técnico _e jurídi
co, as entidades proponentes satisfizeram às exigências do 
edital e aos requisitos da legislação específica da radiodifusão. 

Coube então ao Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 16 e seus parágrafos do Regulamento dos S_ervi-

çoS _de Radiodifusão, cOm â redação dâda pelo Decreto n~' 
91.837/85, determinar, a partir de critérios exclusivamente 
seus, a vencedora. 

- O p!eseDte proJeto fÜi ex.amimido pela ConlisSãO de "Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo aprovado, com restrições das Deputadas 
Irma Passoni e Cristina Tavares~ parecer favorável de seu 
Relator, Deputado Leomar Quintanilha. 

Submetido à Comis_são de Constifuíção e Justiça e de 
Redação, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Fer
nando Santana, quanto à sua técnica legislativa e constitucio
nalidade. 

·Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à disposição do 
Senhores Senadores para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

11 - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho Ministerial de que a Rádio Jornal de São José dos Quatro 
Marcos Ltda. atende a todos os requisitos técniCoS e legais 
para recebimento da permissão, e lamentando que ainda vigo
re a alínea a do art. 16 do Regulamento dos Serviços ·de 
Radiodifusão, instituído pelo Decreto no 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n 9 

91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 3~ Constitui ato de livre_c;:::scolha d9 Presidente da 
República a outorga de concessão, e do Ministro de Esta
do das Comunicações a o_utorga de permissão, para explo
ração de se~iço de radiodifusão." 

. OpinamoS pela aprovação dos ates, na forma do presente 
projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991. - Lnuremberg 
Nunes Rocha, Presidente - Júlio Campos, Relator - Levy 
Dias- João Rocba- Esperldiân Amin- José Fogaça
Wilson Martins - Carlos Patrocínio -- José Paulo Bisol -
Coutinho Jorge - Josapbat Marinho - Mansueto de Lavor 
- Teotônio Vilela Fübo- Áureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer con-
clui favoravelmente à matéria. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senãdores.que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 29, DE 1991 

(N• 321/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jornal 
de São José dos Quatro Marcos Ltda. para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na ddade de 
São José dos Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato que outorga concessão à Rá

dio Jornal de São José dos Quatro Marcos Ltda. para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de São José dos Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso, 
a que se refere o Decreto n' 99.046, de 7 de março de 1990. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.-

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}- Tem a palavra 
V. Ex• 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, estamos aprovando 
aqui essas concessões e renovações. 

Através dos avulsos, verificámós que quaSe sempre há três, 
quatro concorrentes; um é escolhido e não se sabe por quê. 

Eu gostaria, se a Mesa pudesse, que me fosse feita uma 
relação dos proprietárioS e acionistas das rádios _que foram 
beneficiadas com a concessão e a renovação que consta no 
processo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A abrangência 
da indagação de V. Ex• é s_obre _as aprovadas durante o exer· 
cicio de 1991? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Poderia fazer só como 
experiência dessas de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Essas que estão 
constando da Or_dem do Dia de hoje? - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Só as de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A Presidência 
vai determinar à asse_ssoria da Mesa que providencie as "infor~ 
mações que V. Ex• solicitou. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quero fazer uma expe-
riência. -- - - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_-:- A Presidência 
consulta o Plenário sobre a prorrogação da presente sessão 
por mais 15 minutos. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a Presidência prorroga 
a sessão por mais 15 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'- Item 23: 

PROJETO DE DECRETO LE:GISLA TIVO 
N' 30, DE 1991 . 

Discussão, eni turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n'30, de 1991 (n' 325190, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova, a partir de 3 de 
janeiro de 1989, a permissão outorgada à Rádio Cultura 
de Assis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra, na cidade de Assis, Estado de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 10_6, de 1991, da 
Comissão 

- de Educação, com voto vencido do Senador Esperi-
dião Amin. - --

Em discussão. (Pausa.) _ 
. Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno único; 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-· 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

_PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 30, DE 1991 

(N• 325190, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o ato que renova, a partir de 3 de janeiro de 

--- 1989, a permissão outorgada à Rádio Cultura de Assis 
Ltda. para explorar serviço de radlodirusão sonora, na 
cidade de Assis, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
--Aff -19 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n~ 150, de 12 de setembro de 1989., d_o Ministro de Estadc
das CoiD.U.OiCaÇõe-s~ que renova pof lO (dez) anos a permissãc 
outorgada à Rádio CUltura de Assis Ltda. para explorar servi· 
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Assis, Estado de São Paulo. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 24: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO_ 
N' 31, DE 1991 

Discussão, eiii tUiiiO "único~ do Projeto de Decreto Le· 
gislativo n' 31, de 1991 (n'327190, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova- o ato que outorga à RBS TV Santa 
Rosa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Gran
de do Sul, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 98, de 1991, da 
• ComisSão 

- de Educação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte· o proj~to aprovadO: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 31, DE 1991 

(N• 327190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga à RBS TV Santa Rosa Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande -do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: .. 
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere -o-Decreto 

n' 99.074, de 8 de março de 1990, que outorga concessão 
à RBS TV Santa Rosa Ltda., para explorar,. pelo prazo de 
15 (quinze) anos, sem· direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Santa 
Rosa, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. , ,' .. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, p~ç~ ?.Palavra 
pela ordem. · · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - cbncedo a 
palavra a V. Ex~ -
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador._)_-sr. Presidente, minha curiosi~ 
dade fica cada vez mais agu~ada. 

ConcOrreram -par1Cã_"exploração dessa Rádio Santa-Rosa 
as seguintes empresas: RBS TV Santa Rosa Ltda., Televisão 
Santa Rosa Ltda. TV Santa Rosa Ltda. 

São três empresas diferentes? Trata-se da tnesma em
presa? 

Não tenho o processo em mãos e fica difícil acompanhar 
as votações. Gost.aria de- saber se tr~s ~mpresas diferentes 
têm o. mesmo nome ou se: se trata _da m~sma empresa que 
concorre com o mesmo nome ou muito_ pouco diferentes. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Exclusiva
mente sobre o item 24 ou em geral? 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Sobre o item 24. Aler· 
to o Plenário, porque entre outros concorrentes, Opinião Pú
blica- Comunicações Lida., há a RBS TV Santa Rosa Ltda., 
a Televisão Santa Rosa Ltda. e a TV Santa Rosa Ltda. 

O SJI.. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Senador Juta
hy Magalhães, como já havíamos decidido, na sua indagação 
anterior permanece incluída essa matéria, como todas as cons
tantes da Ordem do Diâ de hoje. De ritbdo que essa indagação 
que V. Ex~ levanta agora reforça a anterior. Parece~irie ·que 
não traz novidade. · - · 

Por outro lado, todas as matérias que· Chegam -ã Mesa 
têm o parecer das respectivas comissões -- pelo menos neste 
caso -;e_ com assinaturas·dos ~embros_da comis~ão, inclusive 
com o explicito textO de que- esfá regUfãrmenie cc;)!p._posto 
o processo e, desse modo, em condições de ser submetido 
ao Plenário. · · - · -

V. Ex~ será atendido cOnforme requereu. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'-Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lido e apr<Ovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 237, DE 1991 

Nos termos do art. 311, ite-ni I, do Regimentõ- Interno, 
requeiro preferência para _o Projeto d_e Decreto Legislativo 
n"' 55, de 1991, constante do item 47 da Ordem do Dia, a 
fim de ser votado antes da _matéria .constante d,o item n9 25 
da Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1991. -José Eduai-do. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

O S/{ .• l'l!.ESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'-' lle~J! 47; 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 55, DE 1991 . 

. (Incluído em Ordem do Dia ~ . . 
nos termos do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n• 55, de 1991 (n' 364/90, na Câmara dos Deputa· 
do~), que aprova o ato que outorga concessão à Televisão 
Londrina Ltda., para explorar serviço de_ radiodifusão 
sonor3:,_na cidade de Londrina, Estado do Paraná (depen
dendo de parecer da ComissãO" de Educação.) . 

SobJ,:e a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 138, DE 1991 

Da Comissão de EducaÇão, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n' 55, de 1991 (n~> 364, de 1990, na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que outorga COnceSsão 
à Televisão Londrina Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora na cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. 

Rel:~;~tor: Senador Levy Dias 

I- Relatório 

Chega a esta comissão, para pãre_cer, o_Projeto de Decre
to Legislativo n' 55, de 1991 (n• 364, de 1990; na Câmara· 
dos Deputados), que "aprova o ato que outorga conCessão 
à Televisão Londrina Ltda., para explorar serviço de_radiodi
fusã_o sonora na cidade de Londrina, Estado do Paraná. . 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 912, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga concessão de explo
ração de canal de televisão, nos termos do art. 49, inciso 
XII, combinado com o§ 1~> do art. 223, da Constituição Fede
ral, ato esse constante do Decreto n"' 98.476, de 6 de deZembro 
de 1989, publicado no Diário Ol"<cial da União do dia 7 de 
dezembro de 1989. 

Sua Excelência faz aconipanhar sua mensagem de expo
sição de motivos Onde o então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as-seguintes 
entidades: _ _ 

Rádio e Televisão Litoral SIC Ltda.; 
Televisão Londrina Ltda.; 
Televisão Abril Ltda.; 
Televisão Universitária Ltda.; 
TV Três Ltda.; 
TV Independ~ncia-Londrina Ltda., 
JM -TV Râdio e Televisão Ltda.; e 
Televisão Ingá Ltda. 

· , Submetido o aSsunto ao exame dos órgãos competentes 
deste ministério, as conclusões forain no sentido de que, 
sob os aspectos_~ técnico e jUrídico, as entidades_ propo
nentes_ satisflz~am _às exigências do edital e aos requisitos 
da legislação esPecífica da radiodifusão, exceto a TV Três 
Ltda." 

Coube então aó ;Seiilior Ministro cte-:Estado das Comuni
cações, nos termos' dO art. 16 e seus pã.rágrafos do Regula
mento dos Serviços_ de Radiodifusão, com a redação- dada 
pelo Decreto n"' 91:."837/85, determinar, a partir de critérios 
exclusí:ramente se_~s;_ :;t vencedora. 

O presente proje_to foi examinado pela Comissão de Ciên· 
cia e 'Iecnologia, Comunicação e Informática da C;~mara dos 
Deputados, tendo. aprovado, por unanimidade, parecer favo
rável do seu Relator, Deputado José Jorge. 

Submetido à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Fer
nando Santana, quanto à sua técnica legislativa e constitucio
nalidade. O Deputado José Genoíno absteve-se de votar. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 
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U - Voto do Relator 

Diante da regulatfdade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de QUe a Televisão Londrina Ltda. atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para recebimento da 
permissão, e lamentando que ainda vigore a alfnea a do art. 
16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, _instituído 
pelo Decreto n• 52-795, de 31 de outubro del963, com a 
redação dada pelo Decreto n• 91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 3"' Constitui ato de livre escolha do Presidente da 
República a outorga de concessão, e do Ministro de Esta
do das Comunicações a outorga de permissão, para explo
ração de serviço de radiodifusão." 

OpinamOs pela aprovação do ato, na fOrma do presente 
projeto de decreto legislativo, cuja ementa alteramos, para 
maior clareza: 

Aprova ato a que se refere o Decreto n~ gs.476, de 
6 de dezembro de 1989, que outorga Concessão à Tele
visão Londrina Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e irriagens (televisão), na cidade .de Lon
drina, Estado do Paraná. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991. - Louremberg 
Nunes Rocha, Pres-idente - Levy Dias, Relator- Esperidião 
Amin (Contra)~. Coutinho Jorge- José Fogaça;__ Teotôoio 
Vilela Filho - Josapbat Marinho- José Paulo Biso! - Júlio 
Campos - Áureo Mello - Wilson Martins - João Rocha 
- Carlos Patrocínio - Mansueto de Lavor. 

O SR- PRE_SID,E:NTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclui faVOrave1mente à matéria. 

Em discussão. (Pausa.) _ _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno único .. 
Os Srs. Senadores. que o_ aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria: vai ã promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 55, DE 1991 . 

(N• 364190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão à Televisão Lon
drina Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, 
oa cidade de Londrina, Estado do Paraná. 

O ·congresso Nacional decreta: 
Art. l'? Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n'? 98.476, de 6 de de_z~mbro de 1989, qu,e oUtorga concessão 
à Televisão Londrina,_ Ltda., para explorar, pelo prazo de 
15 (quinze) anos, sem direito de e,xcll!sividade, serviço de 

· radiodifusão sonora de sons e imagens (televisão), na cidade 
de Londrina, Estado do Paraná. - :, ... 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. - · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 25:. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 32, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia no§ termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le~ 
gislativo n•32, de 1991 (n•328/90, na Câmarã dos Deputa-

dos), que aprova o ato que_o_u_torga permissão à ·Rádio 
Cultura de Castelo FM Ltda_,.~_para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, na cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo (dependendo de Parecer da Comissão de 
Educação). 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. l'? Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 139, DE 1991 

· Da Comissão dt Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n' 32, de 1991 (Projeto de Decreto Legislativo 

, .n' 328, de 1990, na Casa de origem), que "Aprova o 
ato que oUtorga permissão à Rádio Cultura de Castelo 
FM Ltda., para explprar serviços de radiodifusão sonora, 
oa cidade de Castelo, Esta~_(_) ~_? Espírito San~". 

Relator: SenadOr José PauloBisol 

I- Relat\)riq . 

Chega a esta comissão, para parecer,-o Projeto de Decre
to Legislativo n• 32, de 1991 (Projeto de Decreto Legislativo 
n9 328, de 1990, na Casa de origem), que "aprova O ato que 
outorga permissão à Rádio Cultura de Castelo FM Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de 
Castelo, Estado do Espírito Santo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n'? 180, de 1990, 
o _Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbliCa submete 
aó Congresso Nacional ato que ouíorga permissão de expio~ 
ração de canal de freqüência lnodulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com ·o § 19 do art. 223, da Consti
tuição Federal, ato ·esse constante da Portaria fi'? -48, de 23 
de fevereiro de 1990, publicado no Djário Oficial da União 

· do dia 28 'de fevereiro de 1990. · 
Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem de expo~ 

sição de motivos onde o então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece:. -· - . , ·'•;• 

"No prazo estabelecido em lei, acorreram as· seguintes 
entidades: 

Rádio Cultura_ de Castelo FM Ltda.; 
Sistema Capixaba_de ComuniCãção Ltda.; 

Careta Radiodifusão Publicidade e Promoção Ltda.; 
Sistema de Radiodifusão e Preservação CultU;r~ Ltda.; 

Fundação Brasileira de Assistência e Edue(!.ç_ãp __ - FU
BAE." 

"Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes 
deste ministério, as conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, as entidades proponentes satisfi
zer3;m às _exigência~_ do edital e aos requisitos __ da legislação 
específica da radiodifUsão'', ã exceção do Sistejri_ã,'4t: Radio~ 
difusão e Preservação_ CUltural_Ltda. e Fubae._ --..--~, 
- Coube então ao Senhor __ P_re.sidente da E.~pú~lica, nos 
termos do art. 16 e seus parágrafos do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto n~' 
91.837/85, determinar, a parti! de critérl.os· exclusiVamente 
seus, a vencedora. . · 

O presente projeto foi examinádo pela ComissãO de Ciên
cia e Tecnoloia, Comunicação e Informática da Olmara dos 
Deputados, tendo aprovado, por unanimidade, parecer favo
rável de seu Relator, Deputado Koyu lha. 

Submetido â ComiSsão de Constituição e Justiça e de 
Redação, foi ele aprovado contra o voto do Deputado Feman~ 
do Santana, quanto à sua técnica legislativa e constitucio
nalidade. 
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Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a Rádio Cultura de Castelo FM Ltda. 
atende a todos os requisitos técnicos e legais para recebimento 
da concessão, e lamentando que ainda vigore a alínea a do 
art. 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, insti
tuído pelo Decreto n• 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação dada pelo Decreto .n' 91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 39 Constitui ato de livre escolha do Presidente da 
República a outorga de concessão, e do Ministro de Esta
do das Comunicações a oUtorga de permissão, para explo
ração de serviço de radiodifusão." 

Opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente 
projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991.- Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente -José Paulo Bisol, Relator - Levy 
Dias - Wilson Martins - José Fogaça - João Calmon -
Coutinho Jorge - Mansueto de Lavor - Josaphat Marinho 
- Carlos Patrocínio - João Rocba - Áureo Mello - Júlio 
Campos - Teotónio Vilela Filbo - Esperidiáo Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno tínico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados .. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à promulgação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 32, DE 1991 

(N• 328/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cultura 
de Castelo FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, na cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo. 

O Congresso :Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica aprovado o ato a que se refere a Portar_ia 

n• 48, de 23 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado 
das Comuriicaçóes, que outorga permissão à Rádio Cultura 
de Castelo FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Castelo, Estado 
do Espírito Santo. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 26: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 33, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno tínico; do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 33, de 1991 (n' 330/90, na ·câmara dos 

Deputado-S), que aprova o ato que outorga permissão 
à Energia FM de Tremembé Lida. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Tremembé, Estado 
d_e São Paulo (dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro que profira 
o parecer da Comissão de Educação. , 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o parecer 
conclui pela regularidade do processo, e, portanto, favoravel
mente à concessão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
é favorável. 

,Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em vOtação o projeto, eirfturno únicO: -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 33, DE 1991 

(N• 330/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Energia FM de 
Tremembé Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Tremembé, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 110 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n"' 80, de 9 de março de 1990, do Ministro- de Estado das 
Comuriicações., que outorga permissão à Energia ·FM de Tre
memb_é Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (diz) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em Tremembé, Estado de São Paulo. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 27: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 34, DE 1991 

·(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno tínico, do Projeto de Decreto Le
gislativo n•34, de 1991 (n' 334/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, 
a partir de 25 de novembro de 1987, a concessão da 
Rádio Regional Ltda., outorgada através do Decreto n9 
80.449, de 28 de setembro de 1977, para explorar, na 
cidade de Santo Cristo, Estado do Rio Grande do Sul, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora _em onda média (dependendo de parecer da Comis
são de Educação). 

Solicito do nobre Senador Jonas Pi_n_heiro o parecer da 
Coinissão de Educação. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, chega a essa comissão, para pare
cer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 34, de 1991 (n' 334-B, 
de 1990, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que 
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renova por 10 (dez) anos, a partir de 25 de novembro de 
1987, a concessão à Rádio Regional Ltda., outorgada através 
do Decreto n' 80.449,de 28 de setembro de 1977, para explo
rar, na cidade de Santo Cristo, Estado do Rio_ QraiJ.de do 
Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-. 
nora em onda média. 

Por meio da Mensagem Presidencial n~ 93, de 1990, o 
Excelentíssimo S_enhor Pr;esidente da República submete ao 
Congresso_ Nacional ato de renoVação de conCes_são de f:~al . 
de onda média, nos termos do art. 49, inciso XII, combínado 
com o§ 1~ do art. 223 da ConstituiçãO Fedet"ã,l, -ªto esse cons
tante do Decreto n' 98.861, de 23 de janeiro de 1990, publicado 
no Diário Oficial da União, de24 de janeiro de 1990. · 

A documentação anexada à mensagem presidencial infor
ma que o processo foi ex_aminado pelos órgãos técnicos daque
le ministério, constatando-se que a entidade supramencionada 
atende às exigências mínimaS_ para sua renovação. 

Uma vez no Congresso Nacional, o presente projeto foi 
examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo tido 
parecer favorável de seu Relato~. Deputado Eraldo Trindade, 
e aprovação, com restrições, das Deputadas Cristi:õ.a Tavares 
e Irma Passoni, daquela comissão. 

Submetido ã Comissão de_ Constituição e de Justiça e 
Redação daquela Casa, O- presente projeto foi cOnsiderado, 
contra o voto do Deputado Fernando Santana, constitucional, 
jurídico e vazado em boa técnica legislativa, tendo sido apro
vado com a seguinte emenda: 

O ãrt. 1~' do projeto passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 19 É aprovado o ato a que se refere o Deéi"eto 
n' 98.861, de 23 de janeiro de 1990, que renova por 10 
(dez) anos: a partir de 25 de outubro de 1987, a concessão 
à Rádio Regional L tda., outorgada através do Decreto 
no 80.449, de 28 de setembro de 1977, para explorar, 
na cidade de Santo Cristo, Estado do Rio n_rande do 
Sul, sem direito_de exclusividad_e, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média." 

Já no Sen.ado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à disposiÇão dos Srs,. Sena,çlores para recebimento de emendas, 
no prazo regimental, não tendo recebido q~aisquer reparos. 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a empresa Rádio Regional Ltda. atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para sua renovação, 
opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente projeto 
de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclui favoravelmente. -

Em discussão. (Pausa.) . · _ · 
Não havendo quem peça a palavra, encerrO a discussão. 
Em votação o projeto~ em turno único. 

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

Aprovado. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 34, DE 1991 

(N' 334/91, na C~mara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir 
de 25 de novembro de 1987, a concessão da Rádio Regional 
Lida., outorgada através do Decreto n• 80.449, de 28 de 
setembro de 1977, para explorar, na cidade de Santo Cris
to, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n' 98.861, de 23 de janeiro de 1990, que renova por 10 (dez) 
anos, a pahir de 25 de novembro de 1987 ,_a concessão da 
Rádio Regional Ltda, outorgada através do Decreto n!' 80.449, 
de 28 setembro de 1977, para explorar, na cidade de Santo 
Cristo, Estado do Rio Grande_do Sul, sem_fiireitode exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora ·em onda média. 

Art. 29 Este decreto legislatiVo- entra em ~igor na data 
de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 28:_ 

Discussão, em turno _únicb, 9o Projeto de Decreto Le
gislativo n•35, de 1991 (n' 335/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, 
a partir de 21 de dezembro de 1989, a concessão da Rádio 
União de Céu Azul Ltda., outorgada -através -da Portaria 
n9 890, de 13 de dezembro de 1979, para explorar, na 
cidade de Céu Azul, Estado do Paraná, sem direito de 
·exclusividade, serviÇo de radiodifusão solloiã em onda 
média, tendo 

. -PARECER FAVORÁVEL, sob n' 99, de 1991, da 
Comissão 

- de Educação, com voto vencido do Senador Esperi-
dião Amin. -

Em discussão. (Pausa.) ·- . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. 

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
-- N• 35, DE 1991 

(N• 335/90, na Câmara dQs Deputados) 

Aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir 
de 21 de dezembro de 1989, a concessão da Rádio União 
de Céti Azul Ltda., outorgada através da Portaria n' 890, 
de 13 de dezembro de 1979, para explorar, na cidade 
de Céu Azul, Estado do Paraná, sem direito de exclusjvi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda méd~a. 

O Congresso Nacional decreta: 
-Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n' 98.860, de 23 de janeiro de 1990, que renova por 10 (dez) 
anos~ a partir de 21 de dezembro de 1989, a concessão da 
Rádio União de Céu Azul Ltda., outorgada através da Portaria 
n9 890, de 13 de dezembro de 1979, para explorar, na ci~de 
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de Céu Azul, Estado do Paraná, sem direito de eXclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média. 

Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ lle11129: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 36, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Di:i" ilOs termoS do -are 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n• 36, de 1991 (n• 339190, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o ato que outorga permissão à Fund_ação 
José BonifáciO Lafayette de Andrada para executar ~ervi
ço de radiodifusão sonora na_ d.dade de Barbacena, J;.sta
do de Minas Gerais_ (dependendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

Solicito ao nobre Senador Jon~s Pinheiro que profira 
o parecer da Comissão de Educação sobre matéria. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para emitir pare· 
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Decre
to Le,gislativo n• 36,de 1991 (n' 339, de 1990 na Câmara dos 
Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão à Fun
dação José Bonifácio Lafayette de Andrada, para explorar, 
serviço de radiodifusãO sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Barbacena, Estado de Minas Geraisn. 

Por meio da Mensagem Presidencial n~" 299, de 1990, 
o Exce_lentfssimo Senhor Presidente da República submeté 
ao Congresso Nacional ato de renovaÇão de permissão de 
exploração de canal de freqüência modulada, nos termos do 
art. 49, inciso XII, combinado com o § V do art. 223, da 
Constituição Federal, ato este constante da Portaria--o<:> 117, 
de 9 de março de 1990, publicada no Diário Oficial da_ União 
do dia 13 de março de 1990. _ _ _ 

Sua Excelência faz acompanhar Sua Mensagem de Expo
sição de Motivos onde, o então Senhor Miriistro de EStado 
das ComuniCações- esClarece: 

Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes 
deste ministério, as conclUsões foram nó sérttido de que, sob 
os aspectos técnicos e juiidico, a entidade proponente satisfez 
aos requisitos da legislação esp;ecíica da radiodifusão. 

Coube então ao Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações, nos termos do art. 13 e seus parágrafos do Regula· 
menta _dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n' 91.837185, determinar a permissão. · 

O presente projeto foi examinado pela ComissãO de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação _e lnformc!tica da Çâma_~_a 9-_os 
Deputados, tendo sido aproVado, pçr uriã.riirilidade, parecer 
favorável de seu relator, Deputado Angelo Magalhães. 

Submetido à ComisSão de Constituição e Justiça e Reda
ção, foi ele aprovado, quanto à sua técnica legislativa e consti
tucionalidade. 

Já no Senado esteve, nesta comissão, à disposição dos 
Senhores Senadores para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a Fundação José Bonifácio Lafayette 

de Andrada atende a todos os requisitos técnicos e legais 
para recebimento da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

o SR. PRESIDENTE (DirceuCameiro) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. - -

Em discussão. (Pausa.) 
·Não haveri.do quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Erri votação o projeto; em tunlcf"iíffiCo. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. ' 
Aprovado. \ 
O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 36, DE 1991 

(N• 339/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
José Bonifácio Lafayette de Andrada para executar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Barbacena, Estado 
de Minas Gerais. 

O Congresso-Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado_ o ato a que se refere a Portaria 

n' 117, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga permissão à Fundação José Boni
fácio Lafayette de Andrada para executar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência rnodu1ada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Barbacena, Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra.em vigor na data 
de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 30: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le

gislativo n•37, de 1991 (n•340190, da Câmara dos Deputa
_d_os), que aprovi o ato que outorga permissão à Líder 
Rádio e Televisão Ltda .• para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 

-radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 100, de 1991, 
da Comissão 

;_ de Educação, com voto vencido do Senador Espe
ridião Amin. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em turno único. 
_Os Srs. Senádo.res que o aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguínte prOjeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 37, DE 1991 

(N~ 340/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o alo que outorga permissão à Líder 
Rádio e Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
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fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Uber
lândia, Estado de Minas GeJ:'ais. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado_o ato que outorga permissão à 

Líder Rádio e Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo _de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Uber-
lândia, Estado de Minas Gerais. -

Art. 29 Este decreto legislativo entra em v!gor ná data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)·- Item 31: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 38, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, eril"l:urno único; do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 38, de 1991 (n' 341/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova por !O (dez) anos, 
a partir de 29 de dezembro. de 1988, a concessão da Rádio 
Utuporanga Ltda., ou~qrgada através da Portaria n~ 
1.358, de 22 de dezembro de 1978, Pãia explorar; na 
cidade de Utuporanga, Estado de Santa Catarina, -sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora_ 
em onda média (dependendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

Solicito ao nobre S~nador _E_duar9.o Supliçy que emita o 
parecer da Comissão de Educação, sobre a matéria. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para emitir pare
cer. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
coube a mim ser o RelaJor dos itens 31, 38, e 53. _ 

Nos casos, tanto de prorrogação como_ de permissão de 
outorga a emissoras de radiodifusão ou _de_televisão a posição 
que tenho defendido neste plenário tem sido a de que se 
faz necessário a regulamentação do art. 224 da Constituição 
Federal que _cria o Conselho de ComunicaÇão Social, órgão 
que reunirá as condições de acompanhar de forma efetiva 
e dar transparência a este processo de distribuição de poder, 
ou seja, a -permissão de conc.essão de emissoras de rádio e 
de televisão. 

Enquanto isso não_ ocorrer, sou de parecer contrário à 
concessão, por não concordar com um processo que tem sido · 
discricionário por parte do Poder Executivo, poís tem se carac
terizado, por vezes. por injunções políticas, ainda que esteja 
de acordo com a legislação em vigor. 

Assim, Sr. Presidente, nesta· oportunidade, respeitando 
a posição de outros seriaclores que têm vota.Qo favorayelmep.te 
nesta tarde, quero aproveitar para pronunciar o meu parecer 
contrário a essas diversas outorgas, por um,a questão de prinM 
cípios. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A cidade cita-
da é Utuporanga, Santa Catarina. 

O pare_cer conclui contrariamente à matéria. 
Em discussão. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para discutir, ---

,-, ''". ~llESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O. SR. MARCQ MACIEL (PFL -,- PE. Para discutir. 
Sem revisão do orador .. ) -Sr. ~residente, Srs. Senadores, 
gostaria de fazer uma observação que me parece procedente, 
no inomento em- que discutimos e nOs preparamos para votar 
a matéria que acaba de ser relatada pelo eminente e nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

De acordo com a nova ConStitUiÇão-=-- foi Uma inoVação, 
é bom lembar, tenho até dúvidas sobre a conveniência da 
manutenção desse dispositivo - os· pc!didos de outorga de 
re·ne:;vaçãcrdevem ser submetidos à consideração do Congresso 
Nacional. 

A nova Constituição estã.belece_que_os pedidos de oUtOrga 
e de renovação devem ser estabelecidos pelo Congresso N acioM 
nal. Ora, insisto, num ponto de vista:_ não sei se isso é matéria 
para vir à consideração do Congresso .. Tenho dúVida, muita 
dúvida com relação a iSso'; 

Sr. Presidente, hoje conversava com colegas no plenário 
se não estamos consumindo muito tempo sobre questões que 
não deveriam vir ao Congresso~ e, deixando, conseqüente
mente, de consagrar a maior parte do nosso tempo a temas 
mais_relevantes,_que estão, talve_z, a ex_igir mais atenção dos 
CoD.gressiStáS,-de moçlo especial dos __ senadores, e q~e,_prova-

--veiinente, sejain de rriaiof interesse di-sociedade~ Porém, já 
que o legislador o constituinte ãssini dispõs, e foi nOriria- que 
<se converteu em princípio constitucional, não temos outro 
caminho a nã9 ~er cumprim_to~ a COrtstitüição. E, nesse senti
do, o Regimento Interno da Casa·, assim como~ fez o-Regimento 
da Câmara, regulamentou a matéria, e estam.os votando todos 
esses pedidos de outorga e de renovação, de acordo com 
a Constituição e ás notmas regimentàis. 

Até hoje, Sr. Presidente, não tenho conhecimento -
desde que a Constituiç-ão de 1988 entrou· em Vigo! - de que 
alguma proposição n~ss~_sentidC? tenha l_!le_~e_cido pare_~r con
trário~ Isso não quer dizer- como agora fez o Senador Eduar
do Suplicy - que uma matéria dessa natureza não venha 
a merecer a aprovação da Casa. Mas trataMse do primeiro 
caso em que vejo prolatado um parecer contrário. Sem ter 
nenhum interesse pessoal direto ou indireto, nem sequer inteM 
resse partidário, eu, Sr. Presidente com a devida vêni$1. do 
Relator, divergeria, conseqüentemente, do seu parecer; mes
mo porque, a prevalecer o parece, estaremos adotando; para 
o caso em espécie, um tratamento- que dissente, e dissente 
acentuadamente, dO !(.atamento que vem sendo dado pela 
Casa à proposições de igual natureza, com as mesmas caracte-
rísticas. . _ _ _ 

Daí por que, Sr. Presidente, ao discutir a matéria, gostaria 
de manifestar a minha opinião contrãria à pOsição- -emitida 
pelo relator e solicitar que, por ocasião da sua votação, possa
mós-ter" Uma opiflíãO qu-e cóilS:agre o en.tefl.dlmetífô-1que .a 
Casa vem adofarido para casos dessa natureza, no'seirtido 
do- aColhimento do projeto· de decreto legislativo, faZendo, 
assim, justiÇa ao pleito que se discute em tela. ·- -

·o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Continua em 
discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o prOJ·eto, em turno único. ~ 

-=. Os Srs. ~e_nadores que o aprovam queiram permancer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai ã prorriulgaÇão. 

É o seguinte o projeto aprOvado: 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 38, DE 1991 

(N• 341190, na Câmara dos Deputádos) 
Aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a 

partir de 29 de dezembro de 1988, a concessão da Rádio 
Ituporanga Ltda., outOrgada através da Portaria n~' 1.358, 
de 22 de dezembro de 1978, para explorar, na cidade 
de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, ·8eJill direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia. · · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica: aprovado o ato que renova por 10 (dez) 

anos, :a partir de 29 de dezembro de 1988, a coitCe-sSã? da 
Rádio Ituporanga Ltda., outorgada através da Portana n9 

1.358, de 22 de dezembro de 1978, para explorar, na cidade 
de Ituporanga, Estado de Santa Catari,qa, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em on~a média, a 
que se refere o Decreto n• 98.918, de 1• de feveretro de 1990. 

Art. 2'~' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. ---

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o 
tempo ;egimental de duração da sessão, os itens de n~ 32 
a 43, 45 e 46, 48 a 57 e 59 a 68, constantes da Ordem do 
Dia, ficam com a sua-apreCiação adiada. 

São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nd9, DE 1991 

(Incluído em _Qrdem_do _Dia, nos_termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.)-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 39; de 1991 (n' 342/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Objetiva 
I Ltda., para explorar, pelo pra~o de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Paraguaçu, Estado de Mi
nas Gerais (dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N' 40, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 40, de 1991 (n' 343/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Corumbá 

· Ltda_., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de eXclusividade, serviço de· radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás 
(dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 44, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 41, de 1991 (n' 344190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Princesa 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên-

cia modulada, na cidade·de Itabaiana, Estado de Sergipe (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 42, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 42, de 1991 (n' 345190, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 12 
de novembro de 1989, a concessão da Rádio Humaitá Ltda., 
outorgada através do Decreto n9 84.026, de 25 de setembro 
de 1979, para explorar na cidade de Campo Mourão, Estado 
do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETtl LEGISLATIVO 
N• 44, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Internal_ .. 

_ Discuss?o, em turno únicO, do Pr()jeto de Decreto Legis
lativo n' 44, de 1991 (N• 347190, -na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio das Três 
Fronteiras Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na cidade de Campos Sales, Estado do Ceará. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRêTO LEGISLATIVO 
N' 45, DE 1991 

(Inclufdo_em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 45, de 1991 (n' 351190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a partir de 28 de fevereiro de 
1989, a pemtissão outorgada à Rádio Santos Dumont Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de 
Jundiaí, Estado de São Paulo. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 46, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 46, de 1991 (n' 352/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Cultura FM Stéreo 
Som Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora nl3 
cidade de Inhumas, Estado de Goiás. (Dependendo de parecei 
da Comissão de Educação.) 

l'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 47, DE 1991 

(Inclufd_o em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 47, de 1991 (n' 353/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, a partir de 21 de janeiro de 
1987, a permissáo outorgada à Rádio Difusora de Pirassu
nunga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, 
na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 48, DE 1991 - ~ 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegisM 
lativo n' 48, de 1991 (n' 354/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Modelo 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade 
de Modelo, Estado de Santa Catarina. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 49, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos -teimas do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 49, de 1991 (n' 355/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vizinhança 
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na 
cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paran_á. (Dependendo 
de parecer da ComisSão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 50, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 50, de 1991 (n'357/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural 
Celinauta para explorar serviço de radiodifusão sonora, na 
cidade de Pato Branco, Estado do Paraná. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 51, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 51, de 1991 (n' 360/90, na Câmara dos Deputados) 
que aprova o ato que renova a partir de 1 (> de novembro 
de 1983, a permissão outorgada à Sociedade Rádio da Parruba 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cjdade 
de Campina Grande, Estado da Paraib_a. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGIS):ATIVO 
N' 53, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 53, de 1991 (n' 362/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à S/ A Correio Brazi
liense para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, teildo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 101, de 1991, naCo
missão 

- de Educação, com voto vencido do senador Esperidião 
Antin. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 54, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos-do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 54, de 1991 (n' 363/90, na Câmara dos Deputados), 

que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Horizonte 
de Comunicação Ltd_a_., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, na Cidade de Carpina, Estado de Pernambuco. (De
pendendo de pare~r ~a COmi_ssáo· ~e ~Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 56, DE 1991 

Discussão, em turno único, dó Projeto de Decreto Legis
lativo n' 56, de 1991 (n' 366/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à TV Santa Maria 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 102, de 1991, da Co-
missão · 

- de Educação, com voto vencido do Senador Esperidião 
Amin. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 57, DE 1991 

Dis~cussão, etn turno único, do :Proj~-to de~ Decreto-Legis
lativo n' 57, de 1991 (n' 367/90, na Câmara dos Deputados), 
que ~prova o ato que outorga permiSsão à Rádio Chão Góiano 
Ltda. para explorar serviço de iadiodifusão sonora, na cidade 
de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

PARECER, sob n' 103, de 1991, da Comissão 
- de Educação, favorável nos termos de substitutivo que 

oferece. -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 58, DE 1991 

Discussão, em tumo_único, do_Projeto de Deçreto ~egis~ 
lativo n' 58, de 1991 (n' 372/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, a partir de 19 de setembro 
de 1988, a concessão à RCB"- Rede Bahiana de Comunicação 
L~dt!~, pa~3: explorar s-e~viÇ<? de radiodifusao sonora, na cidade 
de Feira de Santana, Estado da Bahia, tendo ---

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 104, de 1991, da Co
missão 

de Educação, com voto vencido do Senador Esperidião 
Amin. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 
N' 59, DE 1991 . 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, II, d, do Regimeil.to Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto~ Legis
lativo n9 59, de 
1991 (n' 373/90, ria Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Clube de Mallet Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de 
Mallet, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 60, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172', Il,d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de DecretÕ.Legis
lativo n• 60, de 1991 (n' 375/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Radioctims<l.o.Broto 
da Serra Ltda., para explorar serviço de radiodifu;;ão sonora 
na cidade de David Canabarro, Estado do Rio Grande do 
Sul. (Dependendo de parecer da Comissão de EducaÇão.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 61, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia,' nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único', do Projeto de Decr~to Legis
lativo n' 61, de 1991 (n' 337190, na Câmara dos Députados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Organização Radio
difusão de Cesário Lange ·Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora, na cidade de Cesário Lange, Estado de 
São Paulo. (Dependendo de parecer da Comissão ·de_ Edu
cação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 62, -DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno úniCO, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 62, de 1991 (n'356190-, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade 
Rural S/C Ltda., para explorar serviço de radiodifiiSãOS:óilora 
na cidade de Maringá, Estado do Paraná, (Dependendo de 
parecer da Comissão dÇ' ,eQ_ucaç~o.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO_' 
N' 63, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, e~ tÕ.~o~.i~i~o_, do Proje-tO -d-e Decreto Legis~ 
lativo n' 63, de 1991 (n' 35819n. na Câmara dos Deputados), 
que aprova os atos que oo.torga:nt petrtlissão à SAC :--:: -Sis.t~ma 
ArarenSe de ComuniCação L tela., e à Rádio Centenãno de 
AraraS Ltda., para explorarem serviço de radiodifusão sonora, 
na cidade de Araras, Estado de São Paulo. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 64, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 64, de 1991 (n' 277190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, ·de acordo com o § 39 do art. 
33 da Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) 
anos, a partir de 15 de outubro de 1986, a permissão outorgada 

'à Rede Gaúcha-~ro Hora de Comunicações Ltda., através 
da Portaria n• 1.151, de 6 de outubro de 1976, para explorar 
na cidade. de Brasília, Distrito Federal, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação.) . . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 65, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~ 
lativo n'65, de 1991 (n' 359/90, na Cámara dos Deputados), 
que aprOva os atos_que outorgam permissão à Sigma Radio~ 
difusão Ltda., e à Brasília Comunicação Ltda., para expio~ 
rarem serviço de radiodifusão sonora na cidade de Brasília, 
Distriio- Federal. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) 

REQUERIMENTO N• 203, DE 1991 
Votação, em turno único,_ do Requerimento n9 203, de 

1991, de autoria do Senador O.ziel_Carneiro, soliCitaUdo, nos 
termos regimentais, tenham tramitação conjunta o Projeto 
de Lei do Senado n9 33, de 1991, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, e o ProjetO de Lei da Câmara n9 87, de 
1989-(n' 3.151189, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
controle e proibição de venda de solventes voláteis, colas 
de sapateiro e similares à menores de 18 anos. 

Redação Final 

PROJETO DE RESOLUÇÂ.O N'27, pE 1?9.1 

Discussão, em turno tínico, da redação final (oferecida 
pela COmissão D_iretora em_s_eu J:>a;reçer.~9 87, de 19~1), do 
Projeto de Resolução n927, de 1991, que suspende, pormcons
titucionalidade, a execução de dispositivo do Decreto-Lei n9 
1.43Sn5, na redação que llíe deu o Decreto Lei n' 1.582177. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 13, DE 1991-COMPLEMENTAR . 

(Incluído erri Ordem dq Dja, ·.nos termos do 
art. 281 do Regimento Interno.) 

Continuação da dfsó.issão, em turno úrtico, do Projeto 
de Lei da Câmara n' 13, de 1991-Complementar, (n' 223190 
na Casa de origem), que regulamenta o § 2' do art. 171 da 
Constituição Fe~e:tal, dispondo sobre a ~dição e o_processo 
legislativo das medidas provisóifas previStaS no art. 62 daCons
tity.iç~ÇJ 'Federal, ~ dá outras providências; tendo 

PARECERES, sob n's 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 19 pronUncia

mento: fâvorável ao -projeto com aS Emendas de n9s 1 a 4-CCI; 
2~ pronunciamento: contrário às Emendas de n<:>s 5 a 17, de 
Plenário. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 229/91, de 
adiamento da disq1ssão para diligência.) 

· - PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 14, DE 1990 

Di~icussãó, errfturno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 14, de 1990 (n'2.922189, na Casa de origem), que estabelece 
princípios para puniçãO da violação dos direitOs e deveres 
individuais e coletivos, tendo 

PARECER, sob n'? 62, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro~ 

jeto com a Emenda o!' 1-CCJ, de redação. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÂO 
N• 1, DE 1991 

-DT~Cussão, ~nl :piiirieiro turno, dâ Pfoposta de Emenda 
à Constituição" ri 9~1 L qe 1991, de autoria do Sena~or Jutahy 
Magalhães e outroS Senhotes Senadores, que altera a modali~ 
dade de votação e~tabelecida no § 4" do art. 66 da ConstitUição 
Federal. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÂO 
N'2, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n92, de 1991, de autoria do Senador Affonso 
Camargo e outros Senhores Senadores, qtie dá nova redação 
ao inciso III, § 2•, do art. 155 da Constituição: · 
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
N'4, DE 1991 

Discussão, em prinleirõ hirfio, da Proposta de Emenda 
à CoriStituição n~-4,de 1991, de autoria do_ Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que altera a redação 
do Inciso I d_o art. 3_7 da Constituição Federal. 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
N• 5, DE 1991 

Discussão, eni primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n" 5, de 1991, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que altera a redação 
do art. 28, item II, do art. 29 _e § 2Y do art. 32 da Constituição 
Federal. 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
N' 6, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
ã Constituição n9 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 § 29 do art. 155 da Constituição 
Federal. 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N• 7, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 358 do Regimento Interno.) 

Altera a redação do parágrafo único do art. 62 da_ Consti
tuição Federal. (19 signatário: Senador Jonas Pinheiro.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'- Esgotou-se, bo
je, o prazo previsto no art. 91, § 4"' do RegimentO Interno, 
sem que tenha sido interposto Recurso no sentido de inclusão 
em Ordem do r:Sia, das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 102, de 1990 (no 4.714/90, 
na Casa de origem), altera a Lei n' 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966, que regula o exercício das profissões de-engehheiro, 
arquiteto, e engenheiro agrônomo, dispondo sobre eLeiçõês 
diretas para presidentes dos conselhos federal e regionais de 
engenharia, arquítetura e agronomia, e dá outras providên-
cias. - - -

-Projeto de Lei' do Senado n9 64, de 1991, de autoria 
do Senador MauríciO- Corrêa, que exige autorização prévia 
do Ministério da saúde e do órgão ambiental. federal para 
a importação de resíduos_ para reciclagem industrial e outros 
fins, em conformidade com o art. 225 da Constituição Federal. 

As matérias foram apreciadas ConcluSfvamente pela Co
missão de Assuntos Sociais. A Presidência, atendendo ao DIS
posto no § 69 do referido artigo despachará o Projeto de Lei 
da Câmara n9 102, de 1990, â sanção e o Projeto de Lei 
do Senado n' 64, de 1991, à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'- Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentaÇão de emendas às 
seguintes matérias: - -

-Projeto de Lei da Câmara n' 50, de 1987 (n' 171/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, 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. 

-Projeto de Lei.da Câmara n' 26, de 1989 (n' 8.889/88, 
na Casa --de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que denomina "Rodovia Mário Andreazza" aRo
dovia BR- 230- Tr_ansamazônica. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 27, de 1990 (n' 6.821/85, 
da Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que confere â BR-369 a denominação de "Rodo-
via Presidente Tancredo neves". _ 

-Projeto de Lei da Câmara n70 35, de 1990 (n' 7.504/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas-DNOCS, autarquia vinculada ao Ministro 
de de Estado extraordinário para assuntos de _irrigação, a 
doar o imóvel que menciona, SituadO no Município de Core
mas, Estado da Parruba. 

-Profeta de Lei da Câmara.n• 40, de 1990 (n' 7.505/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do_ Senhor Presidente da 
República, que autoriza o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas DNOCS -Autarquia vínculãda aO -Mini:stro 
de Estado Extraordin.ário para assuntos de irrigação, a doar 
o imó_vel que menciona, situado no_ Município de Coremas, 
Estado da Paraíba, e -

-Projeto de Lei da Câmara n' 43, de 1990 (n'.3.119/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza o Instituto âe Administração Finan
ceira da Previdência e Assistênçia Social- lAPAS, a doar 
à Diocese de Pinheiro, no Estado do Maranhão, o imóvel 
que menciona. 

_Aos projetes não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia~ 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 

lembra aos Srs. Senadores que a sessão de amanhã será desti
nada a receber S. Ex~. o Sr. Ministro dei Agricultura e ReJorma 
Agrária, Dr. Antônio Cabrera. --

Desta forma, não será designada matéria para Orderil 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está .encer
rada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 19 horas e 5 minutos..)__·--

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ESPERI· 
DIÃO AMIN NA SESSÃO DE 21J-5-9I E QUE, ENTRE· 
GUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronqncia o 
seguinte discurso.)- Sr. President.e, Srs. Senadores, a minha 
intenção, ao ocupar esta tribuna, é detalhar, aprofundar uma 
idéia que já apresentei a V. Ex~, e que teve o ·set.t"pr1meiro 
desdobramentro numa emenda que ofereci â Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, tempestivamente. Refiro-me â neceSSfd"ade de 
o Congresso alterar o mecanismo de vida e de sol;:n:~vivência 
dos incentivos fiscais e dos Subsídios. 

Conforme já tive oportunidade de ressaltar, segundo le
vantamentO do Tesouro Nacional, o volume de incentivos 
fisc,ais e subsídios que compõem o montante de r~dução de 
arrecadação do Go_yemo Federal_ alcança aproximadamente, 
2 trilhões de cruzeiros no corrente ano. Pelo menÇl:!ll};Ql des~s 
iricentivos está previsto na Constituição Fe-deral, e. os_demais, 
pelo que já levantei, decorrem de medidas provisórias, posto 
que na sua quase totalidade tinham sido revogados. n,o início 
do atual Governo do Presidente Collor. 



Junho de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Quarta-feira 05 2949 

Ocorre que, meSmo tendo hav!dO. uma revogaçã<? nos 
dispositivos originaiS qUe inStituírá, esteS lrii:entívos, cOril exce
ção dos da Zona Franca de Manaus, a sua reedição náo os 
aprimorou quanto ao ·conteúdo moral e quanto ao benefício 
social e económico que deles efetivamente decorrem. -

Ora, quero repetir que o escopo, que o objetivO d<i.-Piiniei
ra emenda que apresentei e da proposta que pretendo detalhar 
não é reduzir recursos destinados à superação dos desequi
hbrios regionais. Não é este o objetivo. O objetiV6 é, sim, 
procurar a efetivação da justiça social que se objetíva_quã.rido
se estabelece o incentivo ou o subsídio. Assim, tendo em 
vista a inexistêiicia de um levantamento sobre a origem institU
cional de cada um dos subsídios e iilcentivos fiscaiS que vigerD. 
no País, tendo em vista que não há nenhum mecanismo estabe
lecido que permita a avaliação custo/benefício de q!:J.alquer 
um desses incentivos e SQbsídios, entendo que qualquer legisla
dor, qualquer administrador, neste Pafs, tem_a obrigação mo
ral, diante do quadro de penúria do Estado,-diànte do conheci
mento e do reconhecimento de que funções vitais dO poder 
público não estão sendo cumpridas, sob a alegação de exaustão 
de recursos, de se preocupar com esse assunto, oü: seja, a 
avaliação de custo/benefício de qualquer dinheiro do qual 
o poder público, abra mão. 

O Sr. Oziel Carneiro -Permite-me V. Exa. um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouvirei, em seguida, o 
nobre Senador Oziel C_a_rneii'o. - - -

·Só queria resumir a minha proposta ao seguinte: entr~ 
a discussão e a aprovação da Lei de Diretrizes OrçãmenMrias, 
que fixa as _metas e_ as prioridades para o orçamento de um 
ano, e a apreciação do orçamento do ano seguinte, entendo 
que o Congresso deve, nesse período, nesse interstício, receber 
do Ministério da Economia, pelo menos_--:- es~a é a minha 
proposta - uma avaliação de custo/benefício social de cada 
um dos incentivos fiscais e subsídios que vigem no País, que 
afetam o orçamento e ajudam a criar o q~adro de exaustão 
de recursos orçamentários. ___ . 

O que se pretende com isso? PretendeMse evitar a lei 
da inércia, que ê a "que preside a existência de incentivos 
e subsídios na prátiCã, porque abreMse uma torneira com a 
intenção saudável de reduzir desequilíbrios regionais, esque
ce-se a torneira aberta e não se sabe se a1guém dela se adonou, 
se ela não se transformou num cartório, ao longo do tempo, 
se algum esperto ficou com a torneira na mão. Para evitar 
essa exclusidade, essa omissão, é que intento essa propOsta. 

O Sr. Oziel Carneiro- V:. Ex' me concederia um aparte, 
nobre Senador Esperidião Amin? 

0- SR. ESPERIDÃO AMIN -"- Ouço o nobre Senador 
Oziel Carneiro. --

0 Sr. Oziel Carneiro -_Nobre Senador Esperidião Amin, 
V. Ex' aborda assunto de grande importância, mas gostaria 
de esclarecer um ponto sobre os incentivos: Jiscais__regionãis. 
Não houve nenhum ato, até porque a Constituiçao garantia, 
que extinguisse o Finam e o Finar. Apenas um ato governa
mental do Poder Executivo suspendeu, por um período, o 
direitO-de opção enquanto era feita uma nova regulamentação, 
um novo projeto de lei, que, inclusive, trouxe no seu bojo 
uma inovação: em vez da subscrição de açOes, passou-se a 
conferi! o direito de subscrição de debêntures, com juro de 
4% e mais a correção""qti.e houver. Eu gostaria, também, de 
dizer a V. EX" que o Senado Federal, atendendo a uma pr.o~ 

posta do nobre Senad<?_r _ _Mansueto de Lavor, cri9u uma comis
são especial do Congresso para, dentro do prazo de um ano, 
fazer uma avaliação daquilo que tenha ocorrido com essa 
renúncia fiscal - porque os dois fundos deixam de ser uma 
renúncia fiscal- para, então, se tomar novas medidas. por
-que; efetiVamente, V. Ex' tem razão - e eu já fiz, nesta 
Casa, um longo pronunciamento sobre a matéria - pois, 
no passado, foram grandes as distorções que se verificaram 
na ã.plicação d9 Finam e do Finar. Estou solidário com a 
tese -de V. Ex• Se há uma renúncia de tributos~ se há uma 
renúncia de recursos do contribuinte, essa renúncia, sem dúvi
da nenhuma, é feita em função de uma política que vise bene
ficiar esse próprio contribuinte, através de geração de riciueza, 
de criação de empregos ou, pura e simplesmente, de desbrava

. menta de regiões_ pioneiras. Era o que gostaria de dizer a 
V. Ex• 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nobre Senador Oziel Car
neiro, agradeço a V. EX" pelo seu lúcido aparte, e, do socorro 
do seu aparte eu recolho - até porque é do meu dever -
dois aspectos: o primeiro é que, devidamente alertado pelo 
Senador Mansueto de Lavor, tomei conhecimento do seu pro
jeto que está embutido no estudo genérico que estamos fazen
do; o segundo, quanto à avaliação preconizada pela comissão, 
que seria sua incumbência, estou me valendo da idéia para 
estabelecer a seguinte inversão: toda renúncia tributária, toda 
yez que-o Estado abre mão de arrecadar alguma coisa, está 
conferindo ao incentivo, ao subsídio, o dom de promover 
o be_m comum, que é a sua competência originária. E o Estado 
que deve, com os recursos que arrecada, promover -o bem 
comum, investir em educação, contribuir para a redução do 
desequilíbrio entre as regiões, propiciar meios para ó desbra
vamento das partes mais novas e, por isso, menos assistidas 
no Brasil. 

Cada vez que o Estado abre mão do recurso que deveria 
obter para que com este fim possa exercer o que é da sua 
missão, ele está conferindo a terceiros o mecanismo que é 
sua obrigação. E, ao fazê-lo, caso não avalie sisteinícamente 
esta alternativa, que lançou mão, se não fizer essa avaliiiçâo 
perderá, como tem perdido, na minha opinião, a bússola e 
o conhecimento da validade do mecanismo. Por isso, Senador 
Oziei Cameiio,- em nada conflifa a minha idéia com aquela 
que V. Ex~ trouxe à luz nesta oportunidade, salvo pela genera
lidade da minha proposta. Repito: estamos apreciando aqui, 
por exemplo- já foi aprovado no Congresso-, o mecanismo 
para reduzir o IPI, para conceder a isenção do IPI sobre 
produtos industrializados, destinados à exportação. Conceder 
esse benefício sem uma avaliação de ·custo/benefício dessa 
renúncia fiscal, na minha opinião, não é a forma adequada 
_de o Estado zelar pelos recursos que deve arrecadar e aplicar. 
Por ísso", a intenção da minha proposta é generalizar, instituir, 
como obrigatória, a avaliação custo/benefício de cada incen
tivo,- de cada subsídio, para que, anualmente, a existência 
do subsídio ou do incentivo fiscal seja revalidada pelo Con
gresso Nacional, por ocasião da apreciação e da aprovação 
da Lei Orçamentária. A LDO estabelece as metas e as priori
dades; o Congresso avalia, através da Comissão Mista de Orça:
mento, o trabalho de contabilidade social e económica dos 
incentivos e dos subsídios, elaborado pelo Ministério da Eco
nomia, e convalida ou retifica o incentivo oU Subsídio exis
tente. 

Essa apreciação - a segunda que faço sobre o assunto 
- tem o objetivo de chamar a atenção dos nosso::: aobres 
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pares para uma questão fundamental, na minha opiniãO, -qu~ 
é a baixíssima capacidade de investimento do Estado brast~ 
leiro, reconhecida por todos: pelo Governo, pela oposição 
e por todos que se debruçam sobre o assunto. __ _ 

Ao encerrar minhas palavras - que tinham apenas esse 
objetivo - não posso deixar de aproveitar a oportUnidade 
para, percebendo a presença do nobre Líder do Goyerno, 
Senador Marco Maciel, fazer um apelo a S. Ex•, como Senador 
neófito, mas aplicado que pretendo ser. 

Ontem a imprensa veiculou, de maneira muito triste para 
mim, que o Congresso Nacional- a imprensa não cometeu 
nenhuma injustiça, apenas foi triste para eu teconhe~er que 
a notícia tinha procedência --estava se mostrando mcapaz 
de decidir sobre o projeto--de lei que reajusta salários de 
parte dos servidores públicos, e-specialmente militareS e alguns 
civis, nem todos, e. de m,aneir!l_diferenciada. 9 que foi veicu
lado é que o Congresso havia demonstrado a incapacidade 
de chegar a um entendimento e decidir a respeito do a~sunto. 
Ora, pelo cânone legislativo estabelecido, essa maténa tem, 
primeiramente, que ser apreciada pela Câmara, que tem 45 
dias de prazo, prcvi'ito na Constituição, para aprecia-ta. Só 
depois disso é que o Senado tom~ c~nhec{mefl:~o- da_ ques~ão, _ 
podendo exercitar, se puder, o _duetto de. dee,Idu, se pud~r? 
porque as circunstâncias são, às vezes, prementes. O _que fot 
acrescentado a essa informação é que o Governo Federal, 
em função dessaj_ncapacidade, vai baixar uma medida provi
sória_que, então, sanaria o assunto. Não vou entra~ no mérito 
da questão da perda salarial do funcionário, do asSalariado 
brasileiro em geral, mas gostaria de fazer um apelo a V. Ex', 
Senador Marco Maciel para que ajudasse a não submeter 
de maneira injusta, pãrÍiculannente o SenadQ, â humilhação 
da percepção geral de que nós não de?~imos, porque, na 
verdade, nós não temos sobre. o que deCidJr. _ 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. ~x' um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Marco Maciel. -

O Sr. Marco Maciel-SenadOr Esperidião Amin, quanto· 
ao discurso ele V. EX', permita-me fazer, neste instante, duas 
colocações, que acho importantes para o posiCioriamento do 
Senado com relação a esta questão, e até para ã.judar a escla
recer a opinião pública com rela_ção ao projeto de aumento 
dos servidores públicos, civil e militar, que está sendo objeto 
do comentário de V~ Ex~_ EI:n- primeiro lugar, caro Senador 
Esperidião Amin, gostaria de dizer que o projeto, que, com 
propriedade, recorda V. Ex~. não chegou ao Senado Federal 
até a presente data, ou seja, é algo que ... 

O SR. ESPR!DIÃO AMIN- Nem poderia ter chegado. 

O Sr. Marco Maciel - É verdade. É ~algo que ainda 
permanece na Câmar_a. É importante, também, destacar que 
nem sequer foi apreciado pelo Plenário da Câmara. Ainda 
se encontra em análise nas comissões. E a informação que 
tenho de boje ao meio~dia é de que não teve parecer sequer 
na Comissão de Constituição Justiça e de Redação. O que 
significa dizer que é matéria que ainda demorará alguns dias 
para que venha à deliberação do Senado. Com relação especi
ficamente a esse _assunto, inclusive, gostaria t3.I!1bém de dizer 
--e V. Ex~ bem sabe do que agora vou situar - que para 
que não nos demorássemos na apreciação desta 01-ªtéria no 
Senado, juntamente com outros 56_ Srs..4 S_enádores, entre os 
quais o eminente orador, ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Subscrevemos ... 

O Sr. Marco Maciel - ... subscrevemos um pedido de 
urgência urgentíssima, ·a chamada "t;rgência b", aqu_ela que 
inclusive garante a aprovação do proJeto no mesmo dta, após 
a sua leitura pelo Plenário da Casa. COm isso pretendíamos 
-como pretendemos, mais uma vez, demonstrar esta noss~ 
preocupação com relação à rápida tramitação do proj~to. Aqm 
tenho inclusive o requerimento em mãos, que praticamente 
está perdendo o seu objeto, sub~crito, como disse, por. 56 
Srs. Senadores, quando o nú_mero mínimo _era 54. Com _Isto 
quero deixar bem claro o papel do Senado com relaçao a 
essa questão. Este é o primei_!o ponto que queria situa~. O 
segundo é corolário do primeiro. Não tendo sido apreci~da 
essa matéria, não vejo outro caminho para o Poder _Executivo, 
como, aliás, o próprio Executivo te~ express~o. ISSO em s~
cessivas manifestações, de forma dt_ret_a ou mdJ.reta, s_enao 
editar medida provisória, porque, neste caso, estão cnados 
os dois pressupostos para sua edição, que sã? a rel~vância 
da matéria, que é inquestionável, e a sua urgênc_ta. É evidente, 
tenho dito sempre, que o ideal será, para o Congresso·, sobre
tudo, e para a sociedade, porque não dizê-lo também, que 
as propostas do Executivo venham sempre sob a forma de 
projetas de lei, que as suas propost~s venha~!' s~b a forma 
de projeto de lei, não através ~e medid~~ provtsó~~s, P?rque 
entendo que:, através do projeto de le1, a parttctpaçao do 
Legislativo é maior e, conseqüentemente, se produz um texto 
melhor mas nesse caso, Senador Esperidião Amin, não vejo 
óxima sem;na não é apenas uma semana a mais, é o inf_cio 
de um novo mês e, conseqüentemente_, o ExecutiVo te:á que, 
sobre o assunto, se manifestar terminativamente. É evident~, 
friso mais uma vez ao encerrar o aparte ao discurso de V. 
Ex~, que o ideal seria que p~déssem~s continuar a aprec~ar 
essa matéria sob forma de projeto de let, como outras maténas 
também. Mas, também, não podemos negar que, em ha~endo 
na ConStituição mecanismo que assegura aõ Senhor Prestdente 
da República instrumento de ação expedita,~ rápid~, que é 
a medida provisória, ·não vejo como Sua ExcelenCia nao possa 
ou não deva exercitar esse instituto, dado __ os pressupostos 
da relevância e da urgência da matéria previstos na própria 
Constituição. Evidentemente que não sei se a medida provi
sória será editada - e se na hipótese afírrilativa, quando? 
Não sei absolutamente qual será o seu teor, ,mas certament~ 
será algo que contribuirá para minorar o sofnmento do servx
dor público tanto civil como militar, que, de algulll:a forma, 

- teve os seus salários cOrroídos ao longo do tempo, se bem 
que a inflação esteja· s?b control.e, mas, d~ alguma forma, 
ajuda a corroer, a erodn, o saláno do servtdor. Eram essas 
as duas observações que queria fazer ao discurso de V,. _Ex~ 
e, no mais, dizer-lhe qu_e, com relação a_o projet~ a que ~· 
Ex~ se refere de iniciativa do eminente Senador Oztel Carnei
ro, expresso também as minhas preocupações 9ue também 
são de V. Ex~ com relação a melhorarmos os mstru~eritos 
de redistribuição de renda no Brasil, -quer os inteqie-ssoais, 
quer os interespaciais. De mais a mais, achO que tim verd~- -
deiro projeto de desenvolvimento no País passa por reduzir 
todas as nossas desigualdades, inclusive desigualdades com 
relação à apropriação funcional da renda. · 

O SR. ESPERIDÃO AMIN- Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador Marco Maciel, o seu brilhante aparte. 

O Sr. Nelson Carneiro -Nobre Senador Esperidião 
Arrl_~n, antes que V. Ex~ responda, queria intervi{ no-diSCUrso 
de V. Ex~ para uma rápida interrupção. 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não, Senador Nelson 
Carneir.o, V. Ex~ tem o aparte. · 

O Sr. Nelson Carnejro - Gostaria de fazer referência 
à presença, nas galerias, dos_ alunos do Colégio Militar. É, 
realmente, uma presença que constitui um estíriiU.lo para que 
as escolas v~nham ao Congresso, ao Senado e à Câmara, 
para, desde cedo, conhecerem as nossas instituiçOes: Nos Esta~ 
dos Unidos, isso é tranqüilo: no Congresso americano sempre 
há uma escola que vai participar e asSistir aos trabalhos do 
Congresso. De modo que peço perdão a V. Ex•, por interrOm
pê-lo, ~as não queria que daqui saíssem os alunos do Colégio 
Militar, sem que tivessem aqui uma palavra de solidariedade 
e de aplauso às suas presenças, nesta Casa. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Meninos e meninas, diga· 
se, de passagem. 

O Sr. Nelson Carneiro- Os alunos, em geral. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quero não sõ agradecer 
a V. Ex~ E, longe de_ requerer perdão, requer, ao contrário, 
o meu _agradecimento pela interrupção que faz V. Ex', para 
tão simpático e·aprápriado registro-qUe faz V. Ex', ao qual 
me associo e, tenho a certeza, todos os integrantes ·cta Casa, 
igualmente, se assodam ao registro das presenças dos instru
tores e professores dos jovens da nossa Academia Militar. 

Mas, a respeito da observação do Senador Marco Maciel, 
quero fazer dois rápidos comentários quanto ao assunto de 
fundo das minhas palarvas- neste pronunciamento, que é a 
questão da aferição por avaliação do custo-benefício dos incen
tivos fiscais e dos subsídios. 

Quanto à questão do projeto de lei de aumento dos salá· 
rios dos servidores civis e militares e a adoção da medida 
provisória, que se faz iminente, desejo também deixar consig
nado que eu não sou contra adoção _de um mecanismo que 
está estabelecido na Constituição, como uma -"faculdade do 
Presidente da República, e no caso até~ fatic3.ritente, é uma 
necessidade. O que eu quero dizer, Senador Marco Maciel, 
é que o Senado não pôde, como V. Ex~ salientou e frisou, 
não pôde apreciá-lo por uma questão estatutária, canónica. 
A Câmara não o fez e, pelo que estamos informados, não 
o fez por razões de natureza política, ou seja, quanto ao 
mérito do projeto e quanto ã natureza legal, posto que há, 
questionamento a respeito da sua constitucionalidade, pelo 
menos é o conhecimento que nós temos já que acesso formal 
ao processo nós não temos. GoSta-riã de deixar consignado 
o meu pedido para que o Congresso não seja submetido a 
uma humilhação no sentido de que, se for editada a medida 
provisória, que ela, pelo menos, tenha o mesmo teor do pro
jeto de lei, porque ficaríamos muito mal se a medida provisória 
tivesse um teor diverso. Portanto, tivesse até um trâmite mais 
facilitado por inexistência de contradições fazendo, com isso, 
desaparecer pelo menos o aspecto de discussão contra a consti
tucionalidade do projeto de lei, que existe nesse aspecto, dan
do a impressão, dessa forma, que só houve fluidez porque 
era medida provisória, se fosse projeto de lei não seria apro
vado. Isso seria a humilhação do Congresso e duplamente 
injusto em relação ao Senado, posto que nós nem tivemos 
oporturiidade de deitar os olhos formalmente sobre o_já indigi
tado projeto. 

O Sr. Ruy Bacelar - V. Ex• me permite um aparte? 

OSR. ESPERIDIÃO AMIN -Ouço V. Ex•, nobre Sena
dor Ruy Bacelar. 

O Sr. Ruy Bacelar - Eminente Senador Esperidião 
Amin, ouço com muíta_-atenção o seu pronunciamento, prínci
palmente no que diz respeito a dois assuntes. O primeiro 
é o projeto q:ue trata de incentivos fiscais e sUbsídios, desigual
dades regionais e sociais, que são o-nosso-grande desafio~ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sem dúvida nenhuma. 
·Como disse o Senador Marco Maciel, isso faz parte do próprio 
projeto de desenvolvimento do Brasil. 

O Sr. Ruy Bacelar- Sabemos que há problemas regio
nais,- como também a nível. .. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- ... pessoal. 

O Sr. Ruy Bacelar-... pessoal. Mas ouvi também com 
atenção a parte de seu discurso que diz respeito ao reajuSta
mento dos salários dos funcionárioS ... públicos, tanto militares 
quanto ciVis. V. Ex•, com muita sabedoria, resgata a posiç-ão 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, quando lem
bra que o projeto ainda não veio a esta Casa e que a Câmara 
dos Deputados também tem 45 dias, de acordo com a legisla~ 
ção em vigor, para examiná-lo. Não acredito que o Presidente 
da República tenha agido de má-fé ao mandar um projeto 
de tanta relevância, urgéncia e complexidade para ser exami
naQo, num prazo tão curto, tanto pela Câmara dos Deputados, 
quanto pelo Senado Federal. Esse projeto está na Câmara 
do Deputados há dezoito ou vinte dias, quando deveria estar 
há mais de sessenta dias, atravéS--âe um projeto de lei. Não 
quero crer que tenha sido essa a maneira que o Presídente 
da República encontrou --a exigüidade de tempo -para 
editar J;Dais uma medida provisória. Não acredito que tenha 
sido essa a intenção do Governo. Mais quero louvar a atitude 
de V. Ex~, quando ressalta a poSiÇão do Congresso Nacional, 
tanto da Câmara quanto do Senado. Ele não poderia examinar 
um projeto de tamanha complexidade num prazo tão exíguo. 
Daí por que eu me solidarizo com seu pronunciamento. 

O SR. ESI'ERIDIÃO AMIN -Faço este registro, Sena
dor Ruy Bacela~, até por uma questão de persistência. Consi
dero que é nosso dever_ impedir a omissão. A boa decisão 
deve ser sempre almejada. A má decisão é um infortúnio 
que ocorre a qualquer pessoa que tenha o dever de decidir. 
Agora, o pior de todos os infortúnios, quer dizer, a culpa 
que é indesculpável é a da omissão. Não pode ficar subjã.cente 
a essa questão que a medida provisória ser-á a salvadora em 
função da nossa omissão. Isto é que seria realmente uma 
humilhação. No caso da Câmara, uma humilhação injusta; 
mas, no caso do Senado, duplamente injusta, posto que ne
nhum de nós a viu, essa peça não existe para nós. O que 
não consta dos autos, diz a doutrina, não existe no mundo, 
e isso não está nos autos. 

O Sr. Divaido-Suruagy- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não, Senador Divaldo 
Suruagy. · · · 

O Sr. Divaldo Suruagy -Congratulo-me com V. Ex•, 
pela propriedade do seu pronunciamento. Ousaria discordar 
do Senador Ruy Bacelar, quando S. Ex~ afirma não crer que 
o Presidente teve esse propósito. Eu acredito que o Presidente 
teve esse propósito! 

O SR. ESPERID!ÃO AMIN - Eu me surpreenderia se 
V. E~ não tiVesSe e·ssã fé inquebrantável. 

O Sr. Divaldo Suruagy - O Presidente sabe, através 
dQs seg.s assessores, que regimentalmente cada Casa do Con-
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gr~sso tem 4S dias para apreciar esta matéria, portanto,-·no~ 
venta .jias ao todo, somando-se Câmara e Senado. O Presi
dente sabe que nada sensobiliza mais os envQividos :QO projeto 
de que o aumento de 'funcionários. Sua Excelência envia um 
projeto, que fere a ConstitUição, estabelecendo critérioS ·per
centuais distintos ... 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN - ... e polémicos! 

O Sr. Divaldo Suruagy- ... para duas categorias do fun
cionalismo- a dos civis e a dos militares. Esse projeto exclui 
todo o professorado universitário brasileiro. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Quatorze categorias. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Exatamente, dentre elas, todos 
os funcioi:J.áriOs -das-unive_rsidades brasileiras. Além disso, de
corridos apenas vinte dias da emissão do projeto - quando 
as duas Casas disporiam de noventa dias para apreciá-lo -
o Presidente manda que os_seus porta-vozes-vão_à televisão 
anunciar que, se o Congresso não aprová-lo, Sua Excelência 
será obrigado a editar mais uma riiedida provisória. Ora, não 
é pura coincidência que-issO ocorra justamente no pto_mentO 
em que, no Congresso, principalmente no Senado, como Câ
mara revisora, está na Ordem do Dia o disdplinamento das 
medidas provisórias. O Presidente anuncia, então, à Nação 
que o projeto de lei é um inStrumento superado, pois não 
pode agilizar o cumprimento das exigências da sociedade brasi
leira. Com isso, Sua Excelência descaracteriza o projeto de 
lei como instrumento útil para a legislação de um país e, 
ao mesmo tempo, deixa o Congresso, mais uma vez, numa 
situação difícil perante o País. Isto deve ser contestado vee
mentemente, como__V. Ex• o faz neste momento. Por isso, 
eu gostaria de agregar a minha voz à d~ V. Ex', e vou mais 
longe~ vou fazer um requerimento à Presídência do Congresso, 
no sentido de que, se pOr acaso o Presidente da República 
editar uma medida provisória, se publique uma nota oficial 
em toda a imprensa, explicando esses detalhes. O grande 
público não tem conhecimento deles. A opinião pública ouve 
e vê pela televisão e acredita realmente que estamos agindo 
com descaso para com os interesses do Pafs. Assim, o Con
gresso Nacional, através de seu Presidente, deveria invocar 
o tempo encessário de que dispõe, pela Constituição, na televi
são, para explicar isto ao povo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -V.- Ex• me concede um 
aparte? 

O Sr. Divaldo Suruagy - V. Ex1 é que me está honrando 
com um aparte. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN - Não vou interromper a 
linha do seu raciocínio. Só quero acrescentar que entendo 
que uma providência mais séria deverá ser tomada por todos 
nós, na defesa não corporativa, mas institudoilil que é dife
rente de corporativismo se vier uma medida provisória dife
rente do projeto de lei. Por quê? Porque este projeto de 
lei até poderia ter sido aprovado em quatro ou cinco dias. 
Se ele fosse um projeto de lei simples, linear, escorreito, 
até passaria. Claro que passaria. Todos nós s_o_m.os pressio
nados por esta questão. Mas o projeto é complexo: exclui, 
diferencia, muda a escla de pontuação da tabela dos militares. 
Não estou certo se é essa a designação certa. Esse procedi-

mento fiz duas· vezes como Governador de Estado; por isso 
reprovo-me por não me lembrar. Portanto, é um instrumento 
complexo, não é um projeto de reajuste salarial. Ele suscitou 
questões quanto ao se1,1 merito e quanto à sua constitucio
nalídade, que, na minha opinião, justificam se não plena
mente, pelo menos parcialmente o impasse na Câmara. Por 
isso, entendo que a Câmara não pode ficar mal, e se a Câmara 
não pode ficar mal, o Senado não pode ser nem de longe 
arranhado; a nossa omissão não pode nem ser insinuada nesse 
caso. Estou interrompendo as suas observações, nobre Sena
dor, porque concordo com elas. 

O Sr. Divaldo sW.u,gy - Eu apenas diria que o Senador 
Marco Maciel, como Líder do Gove_rno e com _a autQridade 
moral e afetiva que tem sobre todos nós, conseguiu que subs
crevêssemos um documento, com uni número acimã. das exi
gências do Regimento, para que o processo entrasse no Seilado 
em regime de urgência urgentíssima. Exatamente por essa 
autoridade afetiva e moral que o Senador Marco Maciel tem 
sobre todos nós, admiradores e amigos seus, gostaria que 
S. Ex~ ·fosse o detentor deste sentimeptp da Casa e mostrasse 
a Sua Excelência- o" S~nhor Presideiite- da República o risco 
que eStá oferecendo para a instituiçao. E V. Ex~ foi muito 
mais feliz do que eu, quando defíniu o ri_sc_ó que correria 
a instituição, se uma medida provisóri3 viesse, neste momento, 
a des_caracterizar o projeto de lei. Congratulo-me com V. 
Ex~ e peço d_esculpas por ter-me alongado. É porque o tema 
é tão apaixonante, tão importante que-ousei agregar 3: minha 
voz à voz brilhante e talentosa de V. Ex~. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Quero agràdecer ao Presi
dente, Senador Jutahy Magalhães, não pela paciência, mas 
pela sabedoria com que V. Ex~ permitiu que esses apartes 
nutrissem, dessem substância e conseqüência à segunda parte, 
afinal está sendo a maior do meu modesto pronunciamento. 

Quero me congratular comigo mesmo, porque desta vez 
apenas uma questão de fé separou-me do meu querido amigo 
Divaldo Suruagy. De mim, muitos poderiam esperar outra 
atitude, dele, certamente, ninguém poderia esperar, nobre 
Senador Ruy Bacelar •. 4ffi pensamento igual ao seu. 

Naquilo que V. Ex• tem dúvida, V. Ex• tem uma fé que 
nós sabemos é amorosa, porque vem de longa data, inquebran
tável. Mas, quem sabe, no Rio de Janeiro estão acontecendo 
várias coisas: brindes em estaleiros, quem sabe se não pode 
ser mutável. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

ATA DA 45• SESSÃO, REALIZADA 
EM 24 DE ABRIL DE 1991 

(Publicada no DCN (Sessão II), de 25-4-91) 

Retificação 

Na página 1793, 2• coluna, no despacho do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 6, de 1991, 

· Onde se lê: · 

(À Comissão de ConstituiçãO, JUstiça e Cidadania -
decisão terminativa.) 

Leia·se: 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO IL 

ANO ~VI- N° 75 QUINTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 1991 BRASÍLIA .i. DF 

CONGRESSO NACIONAL--____, 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art: 49, inciso XII, da Constituição, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATlVON• 105, DE 1991 
Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 10 de agosto de 1989, a concessão 

da Rauland Publicidade e Negócios Ltda., outorgada através do Decreto n• 83.635, de 27 
de junho de 1979, para explorar, na cidade de Castanhal, Estado do Pará, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. 

Art. 1• É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 10 de agosto de 1989, a concessão 
da Rauland Publicidade e Negócios Ltda., outorgada através do Decreto n' 83.635, de 27 de junho de 
1979, para explorar, na cidade de Castanhal, Estado do Pará, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o Decreto n' 98.951, de 15 de fevereiro de 1990. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação: 

Senado Federal, 5 de junho de .1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

r----------,. SENADO FEDERAL-------~ 
RESOLUÇÃO N• 12, DE 1991 

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, destinadas ao giro 29.319.216 
LFT-RS, com vencimento em maio de 1991. 

RETIFICAÇÃO 
Na publicação feita no DCN (Seção II), de 11-5-91, pág. 2183, no art. 1' da Resolução, 
Onde se lê: 

... g) previsã_9 de coloca«ão e vencimento dos títulos a serem emitidos: 
COLOCAÇAO . 
15-5-91 

Leia-se: ••• g) previsã_9 de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:. 
COLOCAÇAO . . . . . 
19-5-91.. .. 
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EXPEDIENTE 
CBNl1IO OltAPico DO SBIIADO PI!DBRAL 

PA!HlS P0Kro 
Dire1or.Qenl do Seudo Pedenl 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
J>ire1or :Ezlec.tivo 

DIÁRIO DO CONORBSSO HACIOIIAL 
bopre110 10b rapoiiUbBidade da Mea do Suado Fedcnl 

CARLOS HOMERO VIBIRA NINA 
Dilolor AAbúúlnlM> 

ASSINATIJRAS 

WIZ CARLOS DB IIASJOS 
llireiO< ladootriol 

SeiDOIInll---·-·-·-·-------·-·--------CI$ 3.519,65 

FLOIUAII AUGUSTO COUI1NHO MADRUGA 
DR&or Adjuto Tuagcm 2.200 exemplara. 

SUMÁRIO 
1 - ATA DA 76• SESSÃO, EM 5 DE JUNHO DE 

1991 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1- Fala da Presidência 

Finalidade da sessão destinada ao comparecimento do 
Ministro de Estado da Agricultura e Reforma Agrái'ia, 
Dr. Antônio Cabrera, convocado nos termos do Requeri
mento n' 143/91, de autoria do Senador Jutahy Magalhães. 

1.1.2- Exposição do Ministro de Estado da Agricul
tura e Reforma Agrária, Dr. Antônio Cabrera. 

1.1.3 - Fase das interpelações 

Senadores Esperidião Amin, Jutahy Magalhães, 
Eduardo Suplicy, Cid Saboia de Carvalho, Josaphat Mari
nho, Amazonino Mendes, Beni Veras, Dirceu Carneiro, 
Jonas Pinheiro, Antonio Mariz, Oziel Carneiro, Wilson 
Martins, Coutinho Jorge e Affonso Camargo. 

1.1.4 - Comunicação da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.2- ENCERRAMENTO 

2. - ATA DA 77• SESSÃO, EM 5 DE JUNHO DE 
1991 

2.1 -ABERTURA 

2.2 ~EXPEDIENTE 
2.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguinte matérias: 
-Mensagem n• 135/91, do Senhor Presidente d~ E.e-.. 

pública, que submete à aprovação do Senado Federal o 
nome do Dr. Luiz Nelson Guedes de Carvalho, para exer
cer o cargo de Diretor de Fis-calização do Banco Central 
do Brasil. 

- Mensagem n• 136/91, do Senhor Presidente da Re
pública1 que submete à aprovação do Senado Federal o 
nome do Dr. Armínio Fraga Neto, para exercer o cargo 
de Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central 
do Brasil. 

2.2.2_-- Comunicação da Presidência 

-Tramitação do Projeto de Lei da Câmara n• 27/91, 
lido na sessão do último Qia 3161 com_ -prazo determinado 
de 45 dias, e abertura_de prazo para recebimento de emen
das. 

2.2.3 - Requerimentos 

-- N9 238/91, -de autoria do Senador Dai-cy R~beiro, 
solicitando_ autorização do Senado Federal para desem
penhar missão no exteriOr.---

- N• 239/91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando do Sr. MiniStro da Economia~ Fazenda e Plane
jamento, informações que menciOria. 

2.2.4 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 194/91, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que fixa praw para restituição 
do Imposto Sobre a Renda e Proventos descontado na 
fonte e dá outras providências-: 

- Projeto de Lei do Senado n"' 195/91, de autoria 
do Senador Iram Saraiva, que inclui conteúdos de ecologias 
e meio ambiente nos currículos de escolas públicas e priva
das, no primeiro e segund_o graus. 

- Projeto de Lei do Senado n9 196/91, de autoria 
do Senador Oziel Carneiio, que dispõe sobre a obrigato~ 

- riedade do põder público de preservar e restaurar os pro-
- cesso-s ecológiCOs eSsenciais e a navegação nos rios sobre 

os quais sejam construídas barragens. 

2.2.5 - Requerimentos 

--:- N9 240/91, de autoria do Senador Jo_saphat Marinho, 
solidtirido dispensa de interstíCiO -e préVia distribuição de 
avulsos para a mensagem n• 119/91 (n• 210/91, na origem), 
submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do 
Desembargador Demócrito Ramos Reinaldo, do Tribunal 
de Justiça do Estado de Pernambuco, para compor o Supe
rior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposen
tadoria do Ministro Evandro Gueiros Leite.Aprovado. 

- N' 241191, de autoria do-Senador Oziel Carneiro, 
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para a Mensagem n• 135/91 (n• 245/91, na origem), 
submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do 
Dr. Luiz Nelson Guédes de ÇarValho, para exercer o cargo 
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de Diretor de Fis'calização dó Banco Central do Brasil. 
Aprovado. 

- N' 242/91, de autoria do Senador Oziel ÇameTro, 
solicitando dispensa de interstício e prévia: diStribuição de 
avulsos para a Mensagem n' 136/91 (n• 246191, na origem) 
submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do 
Dr. Annínio Fraga Neto para exercer o cargo de Diretor 
de Assuntos InternacionaiS do Banco Ci:ntritl do Brasil. 
Aprovado 

2.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 20191 (n' 5.660!911; na 

casa de origem), que reajusta pensão espeCial concedida 
pela Lei n' 5.347, de 3 de novembro de 1967, ao Dr. Speri
dião Gabíriio de Carvalho, revertida à viúva Ana Guimaw 
rães. Aprovado. A sanção. 

2.3.1 - Matéria apreeiada após a Ordem do Dia 

--Requerimento no 238/91, lido no Expediente da 
presente sessão. =-Aprovado, após parecer favorável da co
missão competente. 

2.3.2 - Comunicação da Presidência 

- Convocação _de sessão e;draorQinária a :realiz_11r-se 
hoje, às 18 horas e 42 min_utos, com Ord_e_m dq Dia que 
designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3 --ATA DA 78• SESSÃO, EM 5 DE JUNHO DE 
1991 

3.1- ABERTURA 

3.2- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n' 21, de 1991-Comple
mentar (n' 181189- Complementar, na Casa de origem), 
que dispõe sobre as normas gerais para a organização, 
o preparo e o emprego das Forças Armadas. Apreciação 
sobrestada, por 24 horas, para audiência da Comissão_ de 
ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, tendo usado_da palavra 
os Srs. Marco Maciel, Affonso Camargo, Fernando Henri
que Cardoso e Cid Saboia de Carvalho. . 

Parecer n"130, de 1991, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 119~ de 1991 
(n" 210/91, na origem), de 9 de maio corrente, jjéla qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do _Senado a escolha do Desembargador DemócritCi Ramos· 
Reinaldo, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernam
buco, para compor o Superior Tribunal de Justiça, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Ev3.ndro Gueiros 
Leite.Aprovado. 

Parecer da Comissão de Assuntos Económicos, sobre 
a Mensagem n• 135,de 1991 (n• 245191, na origem), de 
27 de maio corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete â deliberação do Senado a escolha do 
Dr. Luiz Nels_on Guedes_de ~arvalho para exercer o cargo 

de_ Diretor de -FiscaliZação ~do Banco Central do Brasil. 
Aprovado. 

Parecer da Comissão de Assuntos Económicos, sobre 
a Mensagem n• '136, de 1991 (n• 246191, na origem), de 
27 de maio _do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Dr. Armínio Fraga Neto para exercer o cargo de Diretor 
de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil. 
Aprovado. 

3.2.1- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

3.3 ~ENCERRAMENTO 

4 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN-
TERIOR 

Do Sr. Beni V eras, proferido na sessão de 28-5-91. 
5- ATO DO PRESIDENTE 

N• 529, de 1991. 
6 ...,- A TO DO 1 • SECRETÁRIO 
N' 4, dei991. . 

7- PORTARIA DO 1• SECRETÁRIO 

N' 21, de 1991. 
8 - DIRETORIA-GERAL 
- Retificação 
Cancelamento da publicação dos Atos do Presidente 

n" 323, 324, 335, 336, 338 e 339, de 1991. 
- Extratos de contrato n" 23191 e 26 a 29191. 

9- MESA DIRETORA 
~~-- 10- LÍDERES E VICE:LÍOERES DE PARTIDOS 

11 - COMPOSIÇÃO DAS COMISS.~ES PERMA
NENTES 

SUMÁRIO DA ATA DA 54• SESSÃO, 
REALIZADA EM 8-5-91 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção 
II),de 9-5-91, na pág. 2.114, 3• coluna, no item 1.3.2 
- Discursos após a Ordeiri do Dia 

Onde se lê: 

SENADOR MARCO MACIEL - Transcri
ção, nos Anais, de artigo publicado no Correio Brazi
lieQiie, sobre a eleição do prof. Marcos Vinícius R. 
Vilaça para a Academia Brasileira de Letras. 

Leia-se: 

SENADOR MARCO MACIEL - Transcri
ção, nos Anais, de artigo publicado no Correio Brazi
lleose, sobre a eleição do prof. Marcos Vinícius R. 
Vilaça para a Academia das Ciêricias de Lisboa. 
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Ata da 76~ Sessão, em 5 de junho de 1991 
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Carlos 
De'Carli e Dirceu Carneiro 

ÀS14HORASE30MINUTOS, ACHAM-SEPRESEN- tes da Mesa; Exm" Sr;. Senadores,~dentro do tempo qu; 
TESOS SRS. SENADORES: ~ · · ·~ · nos foi concedido faremos um breve resumo das nossas ações 

Affonso Camargo - Alexaildre Costa -- A_lfreàO-Cam- à frente do Ministério da Agricultura nesse período de um 
pos :_.::....;.. Aluízio Bezerra - Amazonino_ Mendes -- Aritonio ano. Deixaremos, é claro, um tempo bem maior para as even
Mariz- Beni V eras- Carlos De'Carli- Chagas Rodrigues tuais perguntas ou interpelações relativas às diferentes áreas 
-Cid Sabóia de Carvalho- CoUtinhO Jorge- Darcy Ribeiro do nosso Ministério. Poderemos começar por um item, ao 
- Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy -- qual dedicamos grande atenção- durante a nossa gestão, que 
Elcio Álvares - Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira - é-_ a área de defesa animal e vegetal. Logo que assumimos 
Fernando Henrique Cardoso- Francisco Rollemberg- Ga- o Ministério da Agricultura, vinte dias após a posse, recebe
ribaldi Alves - Gerson Camat~ -:- Henrique_ Almeida - mos o comunic~do do Governo do~ ~stados Un,idos de que 
Humberto Lucena -Irapuãn CoSta Júniot- João Calmon cassava o registro de exportaçáo ·de produtos "carnes?' do. 
-João Frai_lça --João Rocha- Jonas Pinheiro - Josaphat Brasil para esse país, o que demonstrava a situação da nossa 
Marinho- José Eduardo- José Paulo Biso I- José Richa defesa sanitária, principalmente no que diz respeito à fiscali
-- Júlio Campos- JutahY Mag3thãeS - Lavo-isiér Maia - zação dos produtos "carnes". 
Levy Dias__.:. Louremberg Nunes Rocha -~Lucídio Portella Imediatamente, arregaçamos as mangas e comççamos a 
- Magno Bacelar"- Mansueto de Lavor -=--: M_ftrcio Lacerda reestruturar todo o nosso serviço de defesa, não apenas a 
-MarcoMaciel-MárioCovas-MarlucePinto-Maurício nível de inspeção- de frigoríficOs; cbnlO tambéni. a nível de 
Corrêa-Mauro Benevides-Moisés Abrão- Nabor Júnior fazenda, de campanhas contra a febre aftosa. Tírthamos um
- Nelson Carneiro - Ney Maranhão - Ozief ·ca~neiro - projeto, já começado no governo passado, com o Banco Muno: 
Pedro Simon ·..,;..;o.- Rachid Saldanha Derzi" -~-Rã.itrnindo Lira dial da ordem de cento e cinco milhões de dólares. O primeiro 
- Ronan TitO ---R.UfBacelar - TeotôniQ~ilel~_ Filho - passo foi reestruturar esse projeto e assegurar a contrapartida 
Valmir Campelo- Wilson Martins. - - - nacional. Por causa desses esforÇos~ ·exatameiite hoje estamos 

recebendo uma missão do Governo dos Estados Unidos, para 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - 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 nossos trabalhos. 
Em atendimento à convocação feita através do Requeri

mento n"' 143, de 1991, comparece a esta Casa o Sr. Ministro 
de Estado da Agricultura e Reforma Agrária, Dr. Antônio 
Cabrera. · - - -

Para iD.troduzir S. Ex~ em Plenário, a presidência designa 
comissão formada pelos Srs. Sep_adores Marco Maciel, João 
França, Rachid Saldanha Derzi, CoutinhO Jorge e_ Marluce 
Pinto. (Pausa.) ~ 

(ACOMPANHADO DA COMISSÃO DESIGNADA, 
TÊM INGRESSO NO PLENÁRIO O SR. MINISTRO, 
QUE OCUPA A CADEIRA A ELE RESERVADA) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Acha-se em 
Plenário S.Ex• o Sr. Minisiro de Estado da Agricultura e 
Reforma Agráriá, Dr. António Cabrera. - · 

Nos termos regimentais, o Sr. Ministro disporá de meia 
hora para sua exposição. 

Para as iiíterpelações à 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 de dois minutos, concedendo-se ao Ministro igual tempo 
para a tréplica. 

Tem, portanto, a palavra o Sr. Ministro Antônio CaQrera. 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária. Sem revisão do orador.) - Exm• Sr. 
_Presidente, Senador Carlos De'Carli; digníssimos ·compO~en- . 

avaliar os nossos laboratórios e frigoríficos. Ao que tUdo indi
ca, reabriremos o mercado dos EStadoS- Unidos para a expor
tação de carne brasileira. -

Do mesmo modo, também estávamOs ameaçados de não 
poder mais expOrtar carne para a Comunidade Eco!Jômica 
El!fopéia, ei:n rãião principalmente de nossos __ laboratórios 
es~_areni ·ein· condiÇôe~ extremamente precárias, sem nenhum 
tipo de análise. InvestTnios cerca· de um milhão e meio de 
dólares no (!.no passado. Neste ano estãcí sendo i~vestidos 
mais dois ·milhões e meiO de -aólares neSses laborat~rios, na 
compra de eqUipamentOs, n_a r~esttutuTaÇã9 física·aesSes labo
ratórios, no envio de téçnicos_ ao_ exteriOr. Hoje, o Brasil 
está capacitado para fazer qualquer tfpO de an-álise na detecção 
de resíduos nocivos aos produtos tanto de origem animal, 
como de orige1_11 yegetal. Este é um bre_ve resumo no· que 
diz respeito à nossa área de- defeSa Vegetal e aninial. 

N~- área de política agrícola, no ano passado, devido à 
reforma administrativa, como- tod-os jâ: Sabemo$~ a Ço~panhia 
Nacional de Abastecimento- fusão da CFP, Cobal e Cibra
zem - foi transferida do Ministério da Agricultura para o 
Ministério da Economia. Com isso, grande parte dos instru· 
mentes de política agrfcola, associadOS, é c~ro, aos instru
nientos de política económica, foi t~an_sferida-para o Ministério 
da Economia. Em razão disso, nossas-ãÇOes ficaram restritas 
apenas à produção, àquilo que diz respeito à porteiia da fazen
da, e não mais à parte de comercialização e abastecimento. 
Ainda hoje, continuam não sendo da nossa responsabilidade 
o abastecimento, o armazenamento e a comercialização. 

Estamos tentando, na área de política agrícola, reestru
turar o Ministério da Agricultura. Dentro de poucos dias o 
Congresso Nacional irá receber um projeto de lei encami~ 
nhado pelo Senhor Presidente, propondo a criação da Secre
taria Nacional de Política Agrícola. Com essa Secretaria, que-
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remos corrigir distorçõeshisióricas. Ainda hoje temoS na n~ssã 
agricultura, por exemplo, o caso do café. Embora o café seja 
um produto essencialmente agrícola, nunca, em nossa-Histó
ria, ele esteve sob o guarda-chuva do Miriístériõ- da Agricul
tura. Já circulou por diversos 9utros órgãos, diversOs- oUtros 
miniStérios; maS riuncã-esteve íf(f MinistériO ·em que -deveria 
estar: o da Agricultura. 

Nessa Secretaria Nacional de PolítiCa Agrfco)a, queremos 
começar a cumprir a Lei Agrícola que foi aprovada pelo Con
gresso Nacional. Dentro do item "política agrícola", é claro, 
a maior ·conquista da agricultura brasileira foi esse esforço 
conjunto entre o Executivo_e o Congresso Nacional, na apro
vação de nossa primeira lei agrícola. Nessa lei, também, um 
outro passo extremamente importante foi a criação do Conse
lho Nacional de Política Agrícola. O entendimento nacional 
na agricultura, há muitó, -é feito por ·esse cõnselho, onde o 
setor privado e o Goveriio-- tanto federal quanto estadual 
- podem participar e aebater -o~f diversos produtos. Esse 
Conselho Nacional está dividido em diversas camâras setoriais: 
Câmara do Arroz, Câmara do Fetjão, Câmara da Carne 

e assim por diante. 
Em termos de política agríCola, dedicamos uma atenção 

muito grande ao crédito rural. Neste ano temos a garantia, 
pelo Ministério da ECó-nomia, de recursos muito_afaiores para 
a nossa agricultura, inclusive um pedido de suplementação 
orçamentária, já encaminhado ao C<,:>ngres_so Nacional, da or
dem de 302 bilhões de cruzeiros. -com esses recursos, se apro
vados pelo Congresso Nacional, estaremos injetando no cam
po cerca de um trilhão de cruzeiros. Nessa liberação de recur
sos, queremos dar uma atenção especial aos pequenos agricul
tores e àqueles que cultivem prodUtos da cesta básica, como 
o arroz e o feijão. Além dessa linha de __ custeio, que ainda 
depende da aprovação desse projeto que hoje tra"nlita no Con
gresso Nacional, nós também abrimos- há muito tempo 
que não ocorria na nossa agricultura, em algumas regiões 
há mais de seis anos - uma linha de investimentos, que é 
a linha chamada Finame Rural, pelo BNDES. · 

Essa linha já existia;- má:S não atendia às particularidades 
da agricultura, visto que esse tipo de financiamento atendia 
apenas às pessoas jurídicas e não às pessoas físicãS. Sabemos 
hoje que a maioria-dos agricultores é representada pelas pes
soas ffsicàs e não pelas pessoas jurídicas, e o pagamento desses 
financiamentos era feito de uma maneira trimestral; a amorti
zação trimestral não está de acordo com o calendário agrícola. 
Hoje o pagamento é semestral, e o nosso pleito, junto ao 
Ministério da Economia, é que ele seja feifo ãnualmente-, 
de acordo com a renda que o agricultOr conseguir pela sua 
safra. 

Em termos de irrigação, implementamos e airtda conti
nuamos· a implementar nas nossas coligadas, como a Codevasf 
e DNOCS, uma nova mentalidade nos nossos projetes de 
irrigação, principalmente no que diz respeito à emancipaÇão 
de projetas. Hoje, o Ministério da Agricultura detém projetos 
de irrigação criados há 17 ou 19 anos. Não podemos continuar 
com esse grande assistencialismo; queremos terminar essa fase 
de paternalismo, emancipar esses projetõs, assedando a eles 
o nosso DNACOP - Departamento Nacional de Coopera
tivismo, para ·que Se crlein cooperativas de irrigantes, emanci
pados e com autonomia, inclusive financeira, para tocitr esses 
tipos de projetes. 

Alegra-nos que há pouco tempo foi aprovado e anunciado 
pelo Sr. Presidente da República o projeto de irrigação chama
do Nordeste I. Esse projeto vai duplicar a área pública irriga.:-

-dã, hoje, no N orqeste. Se_r_ão injetadOs :465 milhões de dólares 
numa área total irrigada da ordem de 62 mil hectares. Não 
tentOs projetes apenas no Nordeste, temos projetes espalha
dos por todo o País. Mas a nossa mentalidade major, hoje, 
flo_ que diz respeitO à área de írrigação, é terminât inúmera~ 
obras já começadas, tanto a Codevasf quanto o DNOCS; 
Temos diversas obras espalhadas por todo. o País, faltando 
20%, 15% para o seu término. Então, ao invés de começar 
novas- Obras, queremos também terminar aquilo que já fõí 
feito- e emancipar esses projetes entregando-os aos nossos 
agficultores. - - -

Na área de reforma agrária, diversas restruturações foram 
feitas no nosso lntituto Nacional de ColoTiizaçào e Reforma 
Agrária. No ano passado e foram assentadas cern_miJ e nove
centas famílias, em áreas que o Governo já detinha, pratica
mente, em todos os estados. Esse ano, já desapropriamos 
26 mil hectares, e estamos agora promovendo ato de desapro
priação que será feito pelo Senhor Presidente da República, 
quase com certeza, já na pr6xima- semana, de um milhão 
de he.ctares. 

A nossa meta este ano é desapropiar seis milhões de 
hectares, onde serão assentadas cem mil famílias. Faltava a 
parte financeira, que já foi assegurada pela nova equipe econó
míéa. Hoje já temos orçamentados cerca de 122 bilhões d~ 
cruzeiros, tanto para emissão de TDAS como para o paga
mento das eventuais benfeitorias que serão pagas erh moeda, 
dessas propriedades a serem desapropriadas. 

Esfamos também -promovendo um cronograrria -de ações 
que serão apresentadas ao Congresso Nacional; praticamente 
já temos pronto um novo projeto de lei que regulamenta 
o art. 243, da nossa Constituição Federal, no que diz respeito 
ãs terras com narcoplantas, principalmente aquelas que são_ 
utilizadas para o plantio de maconha. 

Coinó o própríó artigO diz, essas terras sérão imediatamente 
expropriadas, sendo utilzadas para reforma agrária, sem ne
nhum tipo de indenização. Queremos a regulamentação disto, 
para que esSas glebas possam ser utilizadas para fins de refor
ma.agrária. 

Estamos, também, na fase final de elaboração de um novo 
Imposto Territorial Rural; queremos fazer desse imposto um 
dos principais pontos de implementação de nossa reforma 
agrária, no sentido de penalizar quem especula com a terra, 
ou seja, aplicar tributação alta nas terras improdutivas, para 
favorecer àquelas que produzem, com uma tributação mais 
baixa naquelas terras extremamente produtivas. 

Tomamos ainda algumas medidas dent~o do Incra, no sen
tido de dar total transparência aos nossos proceSsos de desa
propriação e de assentamentos, enfim, ao processo de reforma 
agrária. Um deles, através de portaria, não estamos mais per
mitindo Jl realização d~ acordos amigáveis. Q _outro é solicjtar 
à Justiça Federal que envie peritos às áreas desapropriadas, 
no sentido de que essas áreas sejam avaliadas e, af então, 
de acordo com essa ava1iação, iremos efetuar o pagamento, 
em 'l;'DA-; daquelas terras desapropriadas. 

Es-se é urri breve resumo do que diz respeitO à nossa área 
de reforma agrária. 

Na área de pesquisa, no ano passado, a principal dificuldade 
da Embrapa, que é a nossa coligada em relação à pesquisa 
foi, Sem dúvida alguma, recursos. Apesar da escassez de recur
sos, implementamos uma série de novas teCilOlogias, principal
mente no setor da agricultura orgânica, qüarido diversos lança
mentos fOram feitcis, como,·por exerrrplO, inSeticida biológico, 
rio combate biológico ao percevejo dã soja. Tarobém conse-
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guimos variedade-s_ de feijão, e, prirlcipalmente neste ano, 
tentamos dirigir um pouco da pesquisa aos produtos da cesta 
básica, coisa que até agora não era feita nb País, que se decfi-
cava mais ãs grandes agriculturas. , _ __ _ 

No começo deste_ ano, por exemplo, lançamos uma Tiova 
variedade de feijão, Cuja vagem é mais alta e vai permitir, 
num breve futuro, a colheita J!l_ecânica nesse tipo de cultUra. 

Tentando solucionar __ esse_ iinpasse, no que diz respeito à 
escassez de recursos na __ áxe_a _de pesquisa, encaminhamos ao 
Congresso Nacional, em conjunto com a Secretaria de Ciê-nç:ia 
e Tecnologia, o Projeto de Lei n~ 3, onde queremos uma 
isenção do Imposto de Renda de até 8%; sendo que esses 
recursos poderão _ser destinados à pesquisa agropecuária, co
mo é o caso da Embrapa. 

Sr. Presidente, essas, em_ resumo, algumas colocações das 
nossas ações, da nossa gestão junto áo Ministério da Ag_ricul
tura. Creio qúe serão muito mais interessantes as eveiitUats-
perguntas, para _que possamos esclarecer qualquer assunto 
do interesse dos Srs. Senadores. 

O Sr. Carlos De'Carli, 2., Vice-Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene-
vides, Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Após a expo· 
sição í:iticial do Sr. Ministro da Agricultura, vamos passar 
à interpelação por parte dos Srs. SenadoreS~ - -

De conformidade~com ~ lista de in!>ç:rição, o pril!leiro -a 
interpelar S. Ex~ o Sr. Ministro da Agricultura será o nobre 
Senador Esperidíão Amin. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 
Se desejar nobre Senador Esperidião Amin, V. Ex~ poderá 

ocupar a tribuna à direita da Presidênc:ia, para que o Plenário 
melhor apreenda as palavras de V. E::t\ da .m.es_ma _forma 
que o interpelado, no caso, o Sr. Ministro da Agricultura. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Sem revisão do 
orador.)- Se. V. E~ concordar, já que é uma faculdade, 
prefiro, porque a pergunta será muito breve, fazê-la daqui 
mesmo. 

Quero sau-dar o Sr. MiniSfrO-Antôniõ Cãbrera e forrrfular, 
basicamente, a seguinte questão: 

O Brasil tem a notícia, de que a safra 90791 de produtos 
agrícolas é aproximadamente de 10 milhões de toneladas. Esse 
número é contraditado por outras estatísticas - há mais cio 
que uma. Por isso, pergunto a V. Ex' qual é a safra óficialmente 
apurada pelo Ministério, cotejada com as safras 89!90-e 88/89", 
e quais as causas que V. Ex• hierarquiza, pela relevâricTa -de 
cada uma, para essa oscilação? 

Basicamente, esta é a indagação que formulo a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Presidência 
esclarece que S. Ex~ o Sr_ Ministro da Agricultura dispõe 
de cinco minutos para responder à interpelação do nobre Sena
dor Esperidião Amin; se o ilustre representante de Santa Cata
rina desejar partir para a trépJica, S. Ex~ poderá fazê-lo por 
dois miilutos, devendo a resposta de V. Ex~ ser em igual 
tempo. 

Concedo a palavra ao Sr. Ministro da Agricultura. 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária)- Sr. Senador, até a aprovação da Lei 
Agrícola, o MiniStério da Agricultura não fazia as avaliaçdes 
de safra deste País._Por isso, a avaliação feita não é de origem 
d9 Ministério da Agricultura, mas da Companhia Nacional 

de -Abastecimento que, hoje, está vinculada ao Ministério 
da Economia. 

A safra oficial, estimada por essa companhia, em conjunto 
com o IBGE, é da ordem_de 56 mill!ões de tonelaçlas de 
grá.os. Não é, realmente, uma safra adequada. Houve proble
mas, talvez o maior tenha _sido o_ da_ estia_gem nos três çstadqs, 
inclusive no estado de V. Ex\ Sr. Senador, ou seja, Paraná, 
Santa Catarina e Rio -Grande do. Syl, que ~ofreram muito 
com a seca que houve, com quebra, principalmente, nas cultu
:ças da soja e de mil!'Jo. _ 

O que queremos, agora, na criação dessa Secretaria Nacio
nãl de Política Agrícola, é trazer essa parte de informação 
agrícola para o Ministério -da Agricultura. A Lei Agrlcola 
é muito clara no sentido de_ que o Ministério_da_Agricultura 
preste todo o tipo de informação, nãO só da sáfra glóbal, 
como por cultura, por produtividade, por estado, e assim 
POr diante. Com essa secretaria, iremos CunipTir esse pfeceito 
que hoje está na Lei Agrícola, que é a geração de informações 
pelo estado. 

Outro fator: em razão dessa quebra da safra, houve a ques
tão que uma parcela do .:rédito rural teve atrasada a sua 
liberação aos nossos agricutores, o que resultou nessa safra 
não adequada a um país de dimensões como o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin, para a réplica. 
-o SR. ESPERIDIAO AMIN (PDS__: sc~'seni revisão do 

orador.)- Relacionei estiagem e- fãTta-de crédito como.dois 
fatores que V. Ex~ reputa como fundamentaiS para uma safra 
insatisfatória. Muito embora V. Ex~ não deseje fazer o-cotejo 
desse número com aqueles atribuídos à safra 89/90 e 88/89, 
que são do conhecimento_· da socíedade brasileira, embora 
com precisão discutível, respeito o desejo de V. Ex' de não 
fazer o cotejo, mas formulo uma questão final: 

Quanto seria necessáriO, em 1990, para que não houvesse 
essa ·queda em_ matéria de crédito? Ou _s~ja, quanto faltou 
de crédito e quanto vamos gastar em importação, em função 
do número da safra que V. Ex~ nos apresenta? 

Finalmente, se os números de Crédito Rural para a safra 
qu_e começa a ser plantada, neste momento, parecem a V. EX• 
satisfatórios, quais são eles oficialmente, além dos 900 bilhões 
que são atribuídos, pela informação disponível, através dos 
veículos de comunicação? 

Portanto, são duas ordens de indagação que faço" à V. E~ 
O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 

e Reforma Agrária)- Sr. Senador, no ano passado liberamos 
cerca de 1.8 bilhão de dólares para a agricultura. Para que 
pudéssemos ter uma safra adequada, no mínimo da ordem 
de 65 milh_ões de toneladas, tivemos uma defasagem da ordem 
de 10 milhões de toneladas de grãos, mais 1.5 ou 1.6 bilhão 
de dólares. Este ano, estamos tentando assegurar para a agri~ 
cultura, no mínimo, 900 bilhões de cruzeiros. Iss_o representa 
cerca de 3 bilhões de dólares que serão injetados na agricul
tura. Esses recursos serão suficientes para termos uma safra 
razoável, em que não_haja nenhuma necessidade de impor
tação de alimentos. A nossa estímãtiva é que o País terá 
de importar cerca de 7 milhõe_s_ de tOneladas de grãos, e que 
serão dispensados cerca de 1.6 ou 1.7 bilhão de dólares na 
importação desses alimentos. 

O que queremos é que esse fato não se repita, qUe não 
haja nenhum problerria de estiagem. Também formulamos 
um apelo ao Congresso Nacional, para que aprove, o mais 
rápido possível, esse projeto de lei que já encaminhamos -
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se não me falha a memória, esse p:i-ojeto de lei foi lido na 
sessão de ontem -, porque temos assegurados 70Q_bilhões 
de cruzeiros e esse projeto de lei pede uma abertura orçamen~ 
tária da ordem de 302 bilhões de cruzeiros, com o que teremos 
assegurados 1 trilhão de cruzeiros. O Presidente teria anun
ciado 900 bilhões, mas com a nova equipe económica, com 
novas gestões, já ultrapassamos esse limite e estamOs, -hóje, 
atingindo 1 trilhão de cruzeiros, o que será suficiente para 
termos uma safra razoável. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, eu gostaria 
de patentear, então, uma constatação que considero gravís
sima perante todos, e que me entristece: teremos que despen
der em importação um pouco mais do que aquilo que não 
pudemos emprestar. Só isto. 

O SR. ANTÓNIO CABRERA.(trfjni~tro da .Agricultura 
e Reforma Agrária) - Sr. Presidente, eu acrescentaria que 
não apenas na parte de crédito mas, também, tivemos o pro
blema da estiagem no Rio Grande do Sul, em que houve 
essa quebra de safra. Esperamos que esses reCursos sejam 
adequados, mas, é claro, se não tivennos, também, nenhum 
problema de estiagem na próxinla safra, no próximo plantio 
que se inicia no segundo semestre. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, autor do reque
rimento que motivoU a presença de S. Ex• 9 Sr. Ministro 
da Agricultura neste plenário.-· 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro 
Antônio Cabrera em primeiro lugar, desejo agradecer ao Se
nador Eduardo Suplicy por ter aquiescido à permuta, permi
tindo que eu fizesse as perguntas praticamente no início daS 
inquirições ao Sr. Ministro. 

Como não temO$ tempo, Sr. Presidente, para faZer diva
gações a respeito de matériã tão importante como essa, quero 
ser bem objetivo. 

Fiz um requerimento, Sr. Ministro, o mais axriplo possíVel, 
para permitir que os Srs. Senadores pudessem fazer as indaga
ções sobre a política agrícola no âmbito nacional. Mas eu, 
pessoalmente, iria ficar com a parte mais regional. 

De início, há o problema do cacau. O ·que eu gostaria, 
Sr. Ministro, é que V. Ex~ declarasse aqui, neste PlenáriO, 
qual é a política que o Ministério da Agricultura vai adotar 
em relação à crise do cpcau que estamos vivendo. V .. Ex~ 
sabe muito bem que a nossa região tem cerca de três milhões 
de habitantes, atravessando uma crise social das mais graves, 
com cerca de duzentos e cinqüenta mil desempregados em 
razão da crise do cacau. Mas a região não é um município 
apenas, são vários mUnicípioS~ Então, é necessário haver uma 
política direcionada para a regfão, }á que a agricultura do 
cacau está com sériOs problemas, e é muito difícil fazer com 
que ela saia de vez dessa crise, por alguns anos; mas deveria 
haver, por parte do Ministério da Agricultura, uma política 
direcionada para a região, inclusive para diversificar a lavoura. 
Para isso, é necessá-rio que haja estudos técnicos, inclusive 
possibilidades de financiamentos, para que se :atinja um grau 
de produtividade que dê condições de sobrevivência aos pe
quenos e médios lavradores daquela região. São cerca de 250 
mil desempregados, cerca de quase 1 milhão de pessoas que 
estão passando fome naquela região, Sr. Ministro. E, até hoje, 
não foi possível haver uma política direcionada para aquela 
gente, uma vez que. a Ceplac não dispõe de recul'Sos para 

combater essa praga que sobre lá se abate, a chamada uvassou
ra-de-bruxa"; e o estado também não dispõe de recursos, 
pelo contrário, está acabando com o Instituto do Cacau, e 
as prefeituras que ajudavam um pouco não estão arrecadando 
mais o ICMS, que viabilizaria essa ajuda. 

Veja V. Ex• em que situação se encontra aquele povo. 
São 250 mil desempregados, portanto, um milhão de pessoas 
que sofrem com essa _crise. 

Portanto, perguntaria direta e objetivamente: qual a ação 
do Ministério da Agricultura para impedir a propagação da 
"vassoura-de-bruxa", para socorrer os produtores e propiciar 
as condições necessárias para que viabilizem, técnica e finan
ceiramente, a área já afetada pela praga, a fim de que possa 
ela conviver com a doença? QUal a polítiCa do ministériO 
para o amparo dos produtores que, em razão desse quadro, 
precisam redirecionar Suas atiVidades, quanto a informações 
técnicas sobre culturas mais_rentáveis, produtividade, estudo 
do solo da região, cli~a e_ outros aspectos? A mata atlântica 
está devastada. Haveria possibilidade de _se obter recursos, 
mesmo no exterior, para arrematamento, inclusive com o plan
tio de dendê, seringueira e outras árvores produtivas de longa 

_maturação? Quais_ as diretrizes atuais do.ministério~ qu_anto 
às políticas, cambial, de preço e de financiamento para o 
setor cacaueiro? 

Em relação à soja, Sr. Ministro, V. Ex.~ sabe que a região 
de Barreiras, hoje, é um pólo produtor de soja. No ano passa
do, não tivemos recursos para ampliar a nossa área de planta
çãp naque~a região. Só aqueles que tiveram recursOS-próprioS 
é que puderam fazer o plantio. Graças à situação climática 
deste ano, a produtividade da região aumentou muito, e hoje 
estão aqueles produtores que puderam plantar, usufruindo 
dos recursos que a natureza permitiu - que infeli:z;mente o 
Governo não fez chegar aos pe_quenos e médios_ produtores 

- as condições necessárias- e agora estão se regozijando com 
São Pedro que foi tão bom para eles neste ano. Perguntaria 
a V. Ex~ sobre as_e:&pectativas que- se tem quanto às mudanças 
decisivas da política do ministério em relação à soja e qual 
ã esperança âe um fluxo substancial de recursos para a região 
de Barreiras, na Bahia. 

Em relação ao café, iria também direto ao asSuf!to: quais 
as medidas adotadaS pelo Governo para recuperar a curto 
e a médio prazo a situação precária por que passam os merca
dos intern,_o e externo de café no Pafs? Qual a posiÇão do 
Brasil quanto ao acordo internacional do café? Será mãntido 
.oatual acordo ou voltaremos ao sistema de quotas que preva
leceu até 1989? Quais Os resultados_ dos programas de competi
tividade agrícola, criado em agosto de 1990, no sentido de 
melhorar o grau de competitividade internacional_d.o_ setor? 

Quanto à Comr,-anhia Nacional de Abastecimento, Sr. 
Ministro, quais as medidas adotadas pelo Governo· para o 
saneamento da companhia? Quais os recursos necessários para 
a sua manutenção e execução da política de abastecimento, 
e como esta se adequará à atual estrutura do ministério? 

Qual a posição do ministério quanto ao cumprimento 
da lei agrícola, no que toca à tributação compensatória sobre 
a importaçâo de trigo para a formação de estoque estratégico? 

__ Quais os critérios que adotará a fixação dos preços míni
mos para a safra 91192? 

E, em face das indeQnições institucionais presentes na 
CNA, como ficariam os programas de cooperação iilterna
cional, a exemplo do Projeto Nordeste, çuja gestão no segmen
to de abastecimento, alimentação e comercialízação agrícola 
ficava a cargo da Cobal, e que prevê pesadas taxas de rese:r;va 
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de compromisso- enquanto a contrapartida brasileira nãó se 
efetiva. ---

Sí. Ministro, fiZ.esta Série-de Tõâagações,-porque imagi
nava que V. EX• traria uma exposição na" qual terfamos respos
tas a v_árias dessas indagações. Mas V. Ex• optou, dentro 
de um princípio, pór fazer uma breve exposição, pafàtestrin
gir-se-praticamentê às perguntas e aos Çebates. Inf~liz_mente, 
nosso tempo - cinco minutos - é ri:mito -restritõ, mclusive 
para V. Ex• responder a tantas indagações. Mas pode V. 
Ex• ir um- pouco além, pOrque as perguntas são_ muitas _e 
o presidente certamente aceitará. . - - - -_ -- ---

Para terminar, Sr. Ministro~ V. Ex•, na sua exposição, 
falou na ii'rig<ição. Veja V. Ex• que no Nordeste todos nós 
ouvimos falar em irrigação Jiá três ou quatro 'dé_cadas, no 
mínimo. Sempre há um plano de irrig-ação pariCONordeste. 
SãO muitas as prorhesSãs, as previsões, as metas, Il!_aS, no 
entanto, países que são considerados menos de_senvolvidos 
até do que nós tém conseguido melhores resultados. Outros, 
que estão mais ou menos na ·nossa média, como o México, 
por exemplo, que de 1940 a 1970, aumentoU suã areairrlgãda 
em cerca de quatro milhões de hectares. A Índia incorpora 
um milhão de hectares por ano de área irrigada. Qual a nossa 
meta real para este ano? QUais os recursos-·que õ-iriiniStério 
tem para fazer a irrigação na Região Nordeste neste ano? 
O que pretendemos fazer e quais os órgãos que executarão 
essa meta? _,_ 

POrque, Sr. Ministro, V. Ex~ me desculpe, tenho ouvido 
e lido muitas promessas. No ano passado, V. Ex• acabou 
de afirmar, não tivemoS condições de fazer o financiamen_to 
da safra como seri3._ilecessário. No entan~o, se formos colher 
material do ano passado nos jornais, veremos que as pro-· 
messas foram muito grandes de recursos que seriam levados 
até aos agricultores, mas que não chegaram. _ -

Agora V. Ex~ f<lla que vai desapropriar um ·milhão de 
hectares, imediatamente, e ·qUe a· meta deste ano é desapro
priar seis milhões de hectares para a reforma agrária. 

No ano passado, tfnhamos uma meta também. Nada foi 
feito. Neste ano, já estamos chegando no final dO: prirp.eiio 
semestre e agora vamos tentar com~çar a desapropriar- um 
milhão de hectares e, no entanto, a meta contímiil -sendo 
seis nillhões de hectares. 

Sr. Ministro; por isso é que eu gostaria que V-. Ex• se 
limitasse a declarar exatament~ o que vai ser feito, quaiS os 
recursos que existem e que serão aplicados nessas metas. 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Minisro da Agricultura 
e Reforma Agrária)- Sr. Presidente, pediria a V. Ex•-que 
me concedesse um pouco mais de tempo~ Não trouxemos 
uma exposição por escrito porque jUlgávamos que seria muito 
mais interessante ficar à dispoSição dos Srs. Senadores.- _ 

Nobre Senador Jutahy Magalhães, o_ MinistériO- está à 
inteira disposição para uma eve·ntual reunião com os Srs. Senã
dores que estiverem interessados para fazermOs uma ·expo
sição completa de todas as nossas ações, cOm a projeç-ão de 
transparências, slides e outros recursos. 

Gostaria; se iri(q5erm.itiSSe V. Ex•, de dizer que as nossas 
metas, no que diz respeito à reforma ·agiãiia-;-foram e·stnta
mente cumpridas. Nós não prometemos, no ano passado, a 
desapropriação de um palmo de terra. Muito pelo contráriO. 
Em diversas declarações, nós afirmávamOS que·, naquela épo
ca, antes de fazermos a desapropriação de qualquer terra, 
iríamos avaliar o estoque de terras disponíveiS. --- - - · --- -· 

No ano passado, foram assentadas cem mil e 971 famílía-s 
em terras que o Governo· já dispunha como estoques de desa-

pr.op.ri3ções passadas .ou, até, de terras qu. e já pertenciam 
à União. Nós não tín~amos nenhuma meta de_ desapropriar 
terras, no ario passadO, a nossa· metã--era· assentar cem mil 
faínílias, o que foi cUmprida. 

ESte ano; Sr. Senador, como anunciamos pouco tempo, 
atrás,- vamOS elaborar um ato para desapropriar um milhão 

_de hectares, Espero que na próxima vez que eu·voltar aqui, 
se convidado por uril outro senador, possa trazer a V. Ex• 
exatamente o que nós cumprimos das metas que hoje e-Stã-m.õS 
an.JIDciando, aqui. 
- - O Ministério da Agricultura e _Reforma Agrária não tem 

intere_sse_, de modo algum, em fazer p~omessas sem ter_ condi
ções de cumpri-las. No ano passado, inclusive, o Ministério 
da Agricultura e Reforma Agrária foi uma voz ativa no que 
diz respeito â falta dos recursos ou no atraso_ de sua liberaç_ão. 
Indusive, um desses atrasos se deveu a dificuldades que tive
m.o.s no CongressO Nacional,,PrincipaJmente na área do Tesou
ro Nacional,_ quando ficarrlos sem a possibilidade de liberação 
-~gs r~cursos para o nosso campo. - - · 
_ --~_-Võu procurar- ser sUcfrito pára ·responder as perguntas 

de V. Ex• . ~ 

No que diz respeito ao cacau, nobre Senador Jutilhy Ma
galhães, tomamos algumas medidas com relação a ele, justa
mente tentando solucionar esse problema regional, como V. 
Ex~ rnúito bem colocou. Te'mos que ter .-a_ particfpaç3o dos 
governos estadu~l e municipal. Não pode ficar apenas sobre 
os oriihroS do GoveínO Fedei"ãl a· atribuição dã política ca
caueira. 

A-ssim que assumimos o Ministério da Agricultura e Re
forlllã- Agrária, em abril de 1990, fizemos gestões junto ao 
Banco Central para a prorrogação das dívidas dos produtores 
de cacau, que venCiam em fevereiro de 1990. Essas dívidas 
foram· pr-orrogadas até agosto. J;.og~ em seguida, depois da 
prorrogação, em agosto, movemos gestões para que, pela se
gunda vez, todas essas dívidas fossem prorrogãdas mais uma 
vez, por mais um ano. Posso dizer a V. Ex• que essa foi 
a única cultura que teve esse tipo de tratamento privilegiado, 
ou seja, a prorrogação das díyidas por duas vezes_ junto aos 
agricultores. Nem a cesta básíca, corno o arroz ou· o feijão, 
recebeu esse tipo de tratamento. 

Mais ainda, por gestões junto aos produtores_ de cacau, 
-ài.Iriienlamos o_ VBC para que fosse liberada uma quantidade 
de recursos maiores aos produtores dé cacau. Hoje, o VBC 
oscila entre cinqüenta e oito a sessenta e _quatro mil cruzeiros 
graças, às gestões do Ministério da Agricultura e Reforma 
Agrária junto ao Mihistéil.ó da Economia. 

No que se refere ao combate à doença da vassoura-de
_bruxa, é um problema extremamente sério. O Brasil, Sr. Sena
__dor, vai ter que aprender a conviver com a vassoura-de-br_llxa. 
TOdos os países produtores- de cacau da Affié:OCã.- Centrã.l, 
da América Latina, Ilhas do Caribe, convivem;hoje, com 
a doença da vassoura-de-bruxa_. _ 

É claro que temos que estimular a pesquisa, porque o 
conhecimento científico vai sei a piínCipal arma que a Ceplac 
terá no combate a essa_doenç_a. _Paiai&So, Sr. Senadqr, já 
téhtã-mos, inclusive, diversos mecanismos· parã aumentarmos 
os recursos financeiros para combater essa doença, como o
próprio prédio da Ceplac, que desativamos e transferimos 
os seus funcíoliários, aquf em Brasília, para o prédio do Minis
tério da Agricultura. A pós uma reunião do Conselho Delibe
rativo, -do ·codel da Ceplac, foi aUtorizada a venda desse pré
dio, e os recursos arrecadados seriam aplicados no combate 
â vassoura-de-bruxa. Já abrimos duas licitações para a venda 
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desse prédio, que fica ao lado do prédio da Polícia Federal, 
mas, infelizmente, ainda não recebemos nenhuma proposta. 
Será uma fonte de recursos importante para o combate ã 
vassoura-de-bruxa. Da mesma forma, o Projeto de Lei n9 

3, que tramita no Congress_o, para que a Ceplac possa arreca
dar mais recursos, inclusive da iniciativa privada, para que 
possamos dar seguimento a ~sse tipo de combate. 

No ano passado, aplicamos 112 inilhões de cruzeiros so
mente para o combate à vassoura-de-bruxa, tanto na decepa 
como na poda das árvores infectadas. Este ano, Sr._ Senador, 
já atendemos a 2. 744 propostas de custeio para o cultivo do 
cacau, propostas apresentadas entre 1" de março e 7 de maio. 
Isso_ dá um total de oito bilhões_e_l80 milhões de cruzeiros, 
atendendo 2.801 produtores da Bahia e do Espírito Santo, 
estados produtores de cacau; e alguns desses projetes tem 
até quatro anos para pagamento. --- -

No que diz respeito, Sr. Senador, a nossa posição juri.to 
ã Organização Internacional do Cacau, rióS--nãOotJilha~os re
cursos, no ano passado, para pagar a OrganiZaÇãO Interna
cional do Cacau. Nós conseguimos, junto ao MiniStério da 
Economia, uma transferência de recursos da Ceplac, de cus
teio para o item transferências externas, e o Brasil vai saldar 
a sua dívida junto à Organizaç-ãO~-Internacional do Cacau, 
que hoje soma11S milhois de cruzeiros, dívida essa acumulada 
nos últimos três anos_, não _apenas no- ano passado_._ _ _Espeto 
que dentro dos próximos dez ou 15 dias nós possamos estar 
saldando essa dívida junto à OrganiZação Internacional do 
Cacau. Não é posição do Ministério da Agricultura saldar 
a dívida junto ao buffer stock,_O Brasil já inveStiu 104 rriilhões 
de dólares. Estamos_com uma dívida em torno de vinte milhões 
de dólares_. A nossa proposta é que não se pague isSO, porqUe 
os principais países produtores de cacau do Mundo não estão 
pagando. _O_ maior produtor, a Costa do Marfim, deve mais 
de 120 milhões de dólares. 

No que diz respeito à soja, Sr. Senador. nós não temos 
nenhuma política específica para a sOja, mi. região Nordeste. 
Ali, também, a soja foi ::t.t~nç:l_i_9a, comutados QS outros setores 
do Pais, sem nenhum tipo de tratamento privilegiado. O que 
nós estamos querendo, com -relação à- soja~ é promover a 
verticalização e a faCilidade para que esse produ_to tenha_ maior 
competitividade no exterior. Hoje, o agricultor brasileiro gasta 
35%,36%, do valor total de uma saca de soja para, da fazenda, 
colocar essa saca de soja __ no porto, e esse produto ser ~xpor
tado, enquanto nos Estados Unidos o_ agricultor nort~-ame
ricano gasta no máximo 9% para colocar o mesmo produto 
no navio. Nós temos uma série de dificuldades~ desde_ a estru
tura portuária, que é extremamente cara, como tailib_ém os 
impostos, falta de infra::estr\itura. O que-nós qllerem·os é que 
os nossos agricultores possam ter maior facilidade, inclusive 
na verticalização da industrialização da soja. 

O que V. Ex• me perguntou sobre a CNA- Companhia 
Nacional de Abastecimento - eu me _sintO impOssibilitado 
de responder, Senador, porque não é de nossa alçada, A 
Companhia Nacional de Abastecimento está, hoje, vinculada 
ao Ministério da Economia. - - -~ 

Quanto à posição do Ministério da Agricultura, no que 
diz respeito à Lei AgrícOla, somos os maiores incentivadçres 
e, inclusive, esse item aprovado o foi por medida -proviSórià 
apresentada pelo Senhor Presidente da República, no que 
diz respeito à compensação tributária da importação de ali
mentos subsidiados na sua origem. Por is~p. _a posiç_ão do 
Ministério da Agricultura é muito clara e temos reforçado 
iss.Q em todas as nossas declarações: qualquer produto subsi-

diado na sua origem deve ser taxado na mesma proporção 
do subsídio que ele recebeu no país que o produziu. 

No que diz respeito ã irrigaÇão, a nossa meta é, até o 
final do Governo Collor, aumentar em,_ doi~ milhões de hecta
res a área irrigada, incrementarmos ao processo produtivo 
mais dois milhões. Isso não é nada dentro das potencialidades 
do País. O Brasil tem, no mínimo, cinqüenta milhões de hecta
res que poderão ser iD.corporados ao proceSso irrig3.nte. Países 
vizinhos como o Peru e o Chile já usufruem da agricultura 
irrigada há muito tempo. Infelizmente, apenas 4% da nossa 
área agricultável é irrigada. Isso é um defeito cró~ico, e rió:S 
não vamos corrigi-lo nem fazer promessas para que isso seja 
alterado do dia paia a noite. Mas temos a sensibilidade sufi
Ciente, inclusive de nãO apenas direclonar·a- irrigaÇão pública, 
mas, também, fazer projetes a quatro mãôS~ trazendo a inicia
tiva· pl"i'Vada para trabalhar conosco, Ol;l.d~.o Estado cumpra 
a fUnÇão básica de fazer a infra-estrútura·e os prOje'tos-pivôs 
e outras coisas mais serão efetuadit;f pela iniciativa privada. 

Para este ano nós teri:tos já assegUrado o Projeto Nol-deste 
I, que é da ordem de 465 milhões de dólares, afora cerca 
de oitenta bilhões de cruzeiros, para continuidade de obras. 
Nós temos, hoje, 52 obras de irrigação paradas em todo o 
País. Com esses recursos, esperamos terminar essas obras 
e dar início a esse Projeto Nordeste I. O prazo para o término 
desse projeto será de ~rês anos e _meio. 

O SR. PRESIDENTE (lvjauro Benevides) - A_Presi
~ência iJld~ga a9 nobre s_,~mado~_ Jut~y ~agitlhães se S._ Ex' 
_çieseja utilizar a réplica facultada pelo Regimento .. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim, Sr. Presidente. 
Sr. Ministro Antônio Cabrera, V. Ex•, como eu havia 

declarado que iria fazer indagações de âmbito regional, decla
rou que o cacau é um problema regional. No meu entendi
mento, o cacau não é um pi"óblema regional. O cacau é um 
problema nacional. O cacau vinha dando de receita para o 
País um bilhão de dólares anuais, e por iSso ·mereceria, Sr. 
Mioistrá, mais do que uma prorrogação de dívidas. 

-~ss_e é o -grande problema qu.e existe, sempre imaginar 
que nOs estamos querendo prorrogar dívidas. Nós queremos 
uma política direcionada para superar as crises que estão_ocor· 
rendo sistematicamente naquela região. O qUe nós queremos 
é criar condições para diversificar a lavoura daquela região. 
Nós queremos uma polífici voltada para aumentar o consumo 
intc~no do cacau no País, porque nós não· temos nenhuma 
política voltada para isso. 

V. Ex• disse que não poderia responder sobre a CNA, 
porque não é do Ministério da Agricultura. Eu sei que não· 
é, mas sei que V. Ex• está fazendo tudo para que ela vá 
para o_ Ministério. E como V. Ex• está fazendo tudo para 
que vá para o Ministério da Agricultura, V. EX'- deve ter, 
pelo menos, a visão do Ministério a respeito dessa companhia. 
O que é que deve ser feito? Por isso perguntei a V. Ex~ 
a respe-ito -dessa questão, porque eu imaginava que o Minis
tério da Agricultura já tivesse- uma política para receber de 
volta essa companhia, que deveria há muito _tempo estar no 
MinistériO da Agricultura. É um erro estar no Ministério da 
EC6iiómia. Sei da luta de v: Ex~ para ·que a CNA -passe nova~ 
mente para o Ministério da Agricultura. 

Agora, Sr. Ministro, em uma frase apenas, quero saber 
se esta frase é correta ou não, s_e deve ser dita pelos agi"icultores 
_brasileiros ou não: dizem que o mundo subsidia a agricultura 
e que o Brasil, ao contrário, taxa. 
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O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) -Sr. Senador, eu queria realçar, no 
que diz respeito ao cacau, principalmente no que diz respeito 
à vassoura-de-bruxa, que é um problema, hoje, que se torna 
regiona1, onde precisamos da particlpãção dos produtores e 
dos estados também para o combate a essa doença .. 

Quanto à CNA, Sr. Senador, estamos de acordo, e fica
mos extremamente satisfeitos que V. Ex~ t:lmbém Concorde 
que a CNA venha para o Ministério da Agricultura, não por 
uma questão de poder, mas por uma questão de gerenciamento 
no que diz respeito às informações agrícolas. Achamos e con
cordamos com a junção .dessas três empresas, Cabal, CFP 
e Cibrazém, e temos uma série_ de noções, idéias a sete~m 
implementadas quando a Companhia Nacional de Abasteci~ 
menta, se um dia, porventura, for para o Ministério da Agri
cultura, uma das primeiras medidas que iremos adotar é aco
plar a pesquisa junto a essa companhia, no que diz respeito 
ao financiamento da produção, visando a garantir um maior 
abastecimento. 

Ou seja, a liberação de recursos ser direcionada d.e manei
ra a que os recurso_s sejam liberados de acordo com_ a aptidão 
de cada estado, e, até, de cada município. -

Se, num determinado município, a qualidade do solo, 
o clima, o índice pluviométrico forem propícios---ao plantio 
de feijão, aquele municípió será privilegiado na liberação de 
recursos para o cultivo do feijão, e assim por diante. 

Associado a isto, também iremos levantar as informaÇões 
do Proagro. Se um determinado município, historiciunente, 
recebe substanciais subsídios do Proagro para a cultura de 
arroz, isso indica que aquele municípiO Iião é adequado para 
o plantio de arroz. E-ntão, não haveria liberação de recursos 
para arroz naquele município, jã que o solo, o clima, e outros 
fatores não o qualíficam para o plantio dessa cultura. 

Concordo quando V. Ex• diz que o Mundo todo hoje 
subsidia a agricultura e o Brasil taxa. As nossas declarações 
também têm sido nesse sentido. Não podemos competir nem 
a nível de mercado internacional, nem a nível de mercado 
interno, porque, principalmente as agriculturas do Prim~irc 
Mundo, ma;ís precisame_D.te dos 24 pafses mais desenvolvidos, 
segundo a OCDE, subsidiam em 245 bilhões de dólares as 
suas agriculturas. 

O Brasil, ao contrário, taxa os nossos produtos e somos 
um dos que primeiro levantou a bandeira contra a taxação 
da agricltura, em diversos impostos, desde o Finsocial até 
o ICMS. o , .. • , .. _ • _ • • 

É claro que isso requer -um estudo junto aos es_tados 
essencialmente agrícolas, mas esse estudo deve ser feito. O 
Brasil não p-ode ter uma das agriculturas mais tnDiltadas do 
Mundo~ O nosso sistema tributário deve ser repensado para 
que possamos dar condições aos nossos agricultores. Ninguém 
dará competitividade e eficiência aos nossos agricultores .se 
continuarmos com __ essa taxação e, principalmente~ com essa 
falta de apoio e de suporte, como vem ocorrendo ao longo 
dos anos. 

Hoje temos juros de mercado e 3.Ita taxação, exatamente 
o inverso do que o Primeiro Mundo pratica em relação à 
sua agricultura. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-'- Sr. Presidente, agra
deço ao Sr. Ministro as reSp6stas que- deu. Estou satisfeito 
e espero que S. Ex• tenha mais êxito, daqui po:t_ âiarite, na 
luta em favor da agricultura. 

O Sr. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a 
palavra ao orador imediatamente Inscrito, o nobre Senador 
Eduardo Suplicy, para interpelar S. EX', o Sr. Ministro da 
Agricultura e Reforma Agrária. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Pres~dente, Sr~ Senadoras e Srs. Senadores; 
Sr. Minstro António Cabrera, V. Ex' me'ncionoü qúe iio ano 
de 1990 o Governo não desapropriou um palmo sequer de 
terra. Gostaria de obter a_ informação relativamente ao primei
·ro semestre de 1991, ou seja, quantas propriedades foram 
desap-ropriadas neste primeiro semestre que está por findar 
e que área foi desapropriada. 

V. Ex~ mencionou que até agora o Governo distribuiu 
cem mil títulos. Entretanto, esses títulos, ao que se $abe, 
foram distribuídos para terras que são do Governo e não 
terras desapropriadas para fins da reforma agrária. Desta for
ma, eu gostaria de ter o esclarecimento mais completo sobre 
isso, por parte- de V. Ex• _ 

Para que possamOs sentir se de fato vai haver uma mu
dança no ritmo relativamente aos objetivos da reforma agrá
ria, gostaria também que V. Ex• nos dissesse, em vista da 
meta fotmlllada de assentar quinhentos mil famílias, numa 
visão mais de CllrtO prazo - desde hoje, 5 de junho, 3.ié 
o final de 1991 - qual é precisamente a meta do Governo 
com respeito à desapropriação de terras e asse::ntamento de 
famílias, ou seja, quantas famflias, até dezembro de 1991, 
serão assentadas. 

V. Exf mencionOu ser f~vorá;vel _à re_gulament~_ç~o do 
art. 243 da Constituição, que visa dar ao Governo o instru· 
mento para a imediatã desapropriaçãO, -sem indenização, de 
áreas onde estejam plantadas narcoplantas, como a maconha., 

O Partido dos Trabalhadqres iQgressou com projeto neste 
sentido, que está tramitando-na Câmara dos Deputaos. Entre
tanto, nota-se, da parte dos partidos, especialmente dos que 
apóiam o Governo, que não tem havido pressa na regula
mentaÇão desse artigo_. Então, eu apreciaria se pudéssemos, 
aqui, ouvir do Ministro -da Agricultura e Reforma Agrária 
que todo o empenho será realizado, pelo Governo e por suas 
Lideranças no CongreSso Nacional, para que possa a regula
mentação do art. 243 Ser aprovada imediatamente, em regime 
de urgência. Se é esse de fato o desejo do Governo, ele terá 
tOaos Os instrum_e_ntos para fazer istO e vei -esse projeto aprO
vado ·neste semestre, ainda, se for esta, efetivamente, a vonta
de do Governo. Em terceiro lugar, eu gostaria de perguntar 
a opinião de V. Ex• sobre a questão do transporte do traba· 
lhador rural no Brasil. Alguns_ estados, como São Paulo, colo· 
caram, inclusive, na Constituição a obrigatoriedade do trans
porte através de ónibus_ e não mais de caminhão, ~ma v~z 
que o meio de transporte por caminhão, como se sabe, vem 
causando centenas de acidentes e de mortes de trabalhadores 
rurais. Eu gostaria de ouvir a opinião do Ministro da Agri
cultura e Reforma Agrária sobre as providênCias que o Go
verno tem tomado no _sentido d_e melhorar e garantir a segu
rança do trabalhador quando vai ao trabalbo. 

Em quarto lugar, gostaria de perguntar se o Ministério da 
Agricultura e Reforma Agrária tem acompanhado de perto 
a remuneração, em termos reais, daqueles que trabalham no 
campo, e se, porventura, tem, o Ministério da Agricultura, 
uma evolução dos rendimentos, em termos reais, sejam d.aque
les que são proprietários no campo~--sejam daqueles que são 
trabalhadores - t~balhadores volantes~ trabalhadores per~ 
.manetes, etc. Gostaria de saber se poderia- V. Ex• Inandar 
a informação precisa sobre se os rendimen~os no campo estão 
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aumentando ou se aqueles que trabalham no campo, Segundo 
as .estimativas do Ministério- dã Agricultura, estão empobre
cendo nos últimos 15 meses. 

Fiiialmente, Sr. Ministro António Cabi'era, g-oStáfláOe-per.: 
guntar a respeito da verba de um trilhão de cruzeiros, anun
ciada por V. Ex~, para o· financiamento da atiVíâad~ agrícola. 
Até agora não ficou muito claro, iiJ.Uito explicitado, quais 
são as fontes desses recursos- se ~ão recursos-do TeSouro, 
da Poupança Verde, etc. -; e como esses recursos seriam 
destinados, se através do Barico do Brasil ou de outra rede 
de instituições firta:riceii"OS, por-que meiõs~ qual a programa
ção, ao longo da safra de 1991, para que esses recursos sejam 
colocados_ para os agricultores. 

Uma vez que V. Ex' se manifestoU, há não muito tem-po, 
ser contrário a que houvesse a facilidade para que os usineiros 
que devem ao Tesouro Nacion_al deixassem de cumprir essa 
obrigação, isto é, pagai' os seiscentos milhões de cruzeirQs 
que devem. 

Como V. Ex~ avalia a recente autorização para que planta· 
dores de cana- que, na verdade, são, também, proprietários 
de usinas de álcool e de açúcar- pudessem sacar vinte bilhões 
de cruzeiros adicionais, juntO ao Banco do Brasil, sem ter 
cumprido com o ressarcimento dos seiscentos mill1.õe.s de cru,
zc::iros que estãvaln devendo? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala· 
vra o Sr. Ministro Antônio Cabrera. 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária)- Sr. Sen_ador, na sua primeira pergunta, 
no que diz respeito ãs desapropriações, nós, realmente, não 
desapropriamos terras em 1990 porque tínhamos estoques _de 
terras disponíveis, em razão de_ desapropriações feitas pelo 
Governo passado ou há dois ou três Dov:e_mos atrás, porque 
muitas pessoas inteqjrefam a refõrma agrária ·apenas Como 
o ato de desapropriar terra. DepOis de desapropriar a terra, 
é necessário o Iev.:.:1tamento topográfico, a demarcação dos 
lotes para o futuro assentamento de cada uma das famílias. 
Tínhamos esses estoques de terras em mãos e os_ utilizamos 
assentando cem mil famílias em 19 estados. Para este ano, 
Sr. Senador, já desap.:-opriamos 26.328 hectares, distribuídos 
em oito propriedades. Tenho uma lista e posso, depois, dar 
uma cópia a V. Ex• dessas desapropriações feitas nesse primei
ro semestre de 1991. 

Fizemos um levantamento muito rigorosq__rio Incra, antes 
de efetuarmos as novas desapropriações, em razão de diversas 
difiCuldades que encontramos em terras, que foram desapro
priadas e que não_eram produtivas e uma série de o-utras 
irregularidaes. POr iso,--a,- desapropriaÇões que serão feitas 
agora serão de 58 propriedades, que somarão mais de um 
milhão e cem ritil hectares ne_sse primeiro ato, a ser feito 
já, aCredito, na próxiriia Sematiá, dependendo apenas da agen· 
da do Senhor Presidente. Foram desapropriações analisadas 
dentro dos critérios os mais rigOrosos possíVeis. São terras 
agricultáveis, próximas à infra-estrutura, para qile eSsaS famí
lias a serem assentadas possam, imediatamente, ·começar a 
produzir. 

Nesses 26 mil hectares, Sr. S"enadores, estamos assen
tando 670 famílais. Além dessas terras desapropriadas, já as
sentamos 19.516. famílias, num rexnascente de estoque que 
ainda sobrou para este ano de 1991. Por isso, ã.s nossaS meta:s 
de 1991 são semelhantes até o final de 1994, no sentido de 
desapropriarmos de cinco milhões e meio a seis mill:lões de 

hectares e nessas áreas assentarmos cem mil famílias, comple
tando, até o último ano, quinhentas mil famílias assentadas. 

O projeto da regulamentação do art. 243 já está pronto 
--n-o Ministério da Agricultura, e sendo avaliado pelo Ministro 
da Justiça, que é, inclusive, o nosso articulador_ político. V. 
Ex~ pode ter certeza de que o Governo dará o total e integral 
apoio junto às nossas lideranças, aos nossos parlamentares 
para a sua aprovação o mais rápido possível, regulamentando 
assim a utilizçaão das terras com_n3.rcoplanta"s. O que qúere
mos saber é se uma propriedade de cem hectares,_ se tiver 
dez hectares com maconha, o que será desapropriado, apenas 
os dez ou os cem hecates, ou o que diz respeito às benfeitorias? 
Enfim, precisamos da regulamentação do art. 243 para que 
o Incra possa usufruir dessa lei e, assim, implementar a refor
ma agrária em terras com narcoplantas. 

Quanto aos- transportes, somos totalmente favoráveis -
embora não seja nossa área - que ele seja feito dentro das 
oondições mínimas_ adequadas aos trabalhadores rurais. Dis
cOrdamos dos transportes extremamente perigosos feitos em 
cima de carrocerias de caminhões. Isso deve ser repensado. 
Devem ser convocadas as entidades de classe -tanto produ
tores como trablhadores rurais - para que esse problema 
seja saneado o mais rapidamente possível. 

Nós, junto com o Ministério do Trabalho, já efetuamos 
um projeto, que foi encaminhado à CONT AG, - Confede:
ração Nacional dos Trabalhadores da agricqltura-, qu~ di~
respeito à regulamentçaão dos trabalhadores votantes ou 
bóias-frias, como são chamados. Temos-a pre6CU:pação, em 
conjunto com o Ministério do Trabalho, de regulamentar esse 
tipo de trabalho. Não temos, Sr. Senador, os dados atuais 
sobre a remuneração desses trabalhadores, mas, de uma ma
neira geral, até 1989, a renda no campo é 113 da renda per 
capita na cidade. Inclusive, temos indicado que essa baixa 
remuneração dos trabalhadores e até dos pequ?nos produtores 
é 1 dos principais impUlsos para o êxodo rural. Enquanto 
não tivermos la renda adequada, dificilmente conseguiremos 
fixar o homem no campo, sobrevivendo em condições razoá
veis. 

No que diz respeito â liberação dos recursos, Sr. Senador, 
á temos assegurados 777 bilhões de cruzeiros a serem injeta
dos, principalmente no plantio do segundo semestre, recursos 
esses que devem ser liberados para a agricultura até fevereiro 
de 1992._ Desses 777 bilhões, aplicação mínima já assegurada, 
o Tesouro Nacional vai participar com 263.7 bilhões de çru.zei
ros, a Poupança Rural com 163 bilhões, o Banco do Brasil 
com 322 bilhões de cruzeiros e os bancos privados com cerca 
de 250 bilhões. Falta que, para completar, mais de um trilhão 
de cruzeiros. O projeto de lei, que já encaminhamos ao Con· 
gresso Nacional acrescenta a esse montante mais 302 bilhões 
de cruzeiros~ Então já estão assegurados todos_ os recursos 
da ordem de 771 bilhões. Precisamos agora é de aprovação 
desse projeto, que abre o Orçamento em mais de 302 bilhões 
de cruzeiros. 

Finalmente, no que diz respeito aos usineiros. quem deve 
respunder por esse acordo, de que não temos conbecimento, 
é o Banco do Brasil. A nossa preocupação é que os recursos 
da agricultura sejam prioritariarrrente - foTísso qUe -declara
mos -, destinados à cesta básica, depois a outro tipO de 
cultura e, por final, a esse tipo de cultura, como a-de cana. 
Creio que o Banco do Brasil poderá prestar maiores esclareci
mentos a respeito desses acordos. 

E se o Senador desejar, depois, desses recursos que esta
mos liberando à agricultura, já temos a liberação para peque-
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nos, para médios e para grandes agricultores, como também 
1 volle médio de recursos que serão liberados por cada cultura, 
esse é Q_ nosso interesse em favorecer pequenos agricultores 
e aqueles que cultivam a cesta básica. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Sr. Presidente, eu gostaria 
de utilizar do direito de réplica. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador, para a réplica. -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ministro António Cabre
ra, eu gostaria e _saber relativamente aos créditos destinados 
à agricultura, que, muitas vezeir;até por sé-tratar de la área 
tão importante para a alimentação, e como ainda salientou 
o Senador Jutahy Magalhães, muitas vezes, nos diversos países 
do mundo, é objeto de crédito subsidiado. Mas o que temos 
assistido- e V. Ex~, como homem da agricultura, sabe que 
isso muitas vezes ocorreu, particularmente nas últimas três 
décadas -muitos.-dos recursos destinados <!_ aS!icultura, na 
forma de créditos subsidiados, foram desviados, porque diver
sas pessoas neste País utilizaram-se de suas propriedades ru
rais. às vezes até adquiriram Propriedades rurais c·om o obje
tivo de poder, junto a instítuições finailce'iras, obter esse crédi
to mais favorecido, apresentando muitas vezes projetes para 
a execução de plantações ou de desenvolvimento agrário. En
tretanto, como sabemos, isso foi desviado ora para investi-· 
mentes no mercado financeiro, ora para a compra de imóveis, 
tanto na cidad~ quanto no campo. Isso serviu, inclusive, para 
a concentração fundiária em nosso País. 

Eu perguntaria a V. Ex• qual é a preocupação do Minis
tério da Agricultura e Reforma Agrária, junto, obviamente, 
com o Ministério da ECo'riâ'mia, Fazenda e Planejamento, 
aqueles que são responsáveis por iiistítuiÇóes financeiras em 
nosso País- e não apenas as públicas, mas também as priva
das, que são repassadoras de programas de créditos agrícolas, 
subsidiados. 

Sabemos, Sr. Ministro, que houve a prática, ao -"longo 
dos anos 70, 80, do Diretor da Instituição Financeira HA'' 
prover recursos para o Diretor da Instituição Financeira "B~~, 
instituições privadas, quando 1 deveria fiscalizar a do outro 
e ambos fechavam os olhos, porque, sendo vedado 1 emprés
timo a 1 diretor de instituiÇão financeira com recursos -da 
própria instituição·, havia aquilo que ficou denominado no 
linguajar como a troca de chlbo. 

E isso fez com que houvesse facilidades para que se reali
zasse a concentração de riquezas e especialmente de proprie
dades em nosso País, com o desvio de recursos que, de outra 
forma, no papel, deveriam ser destinados à agricultura de 
fato. 

Então, eu gostaria-de ouvir a sua análise sobre esse fenô
meno que foi la realidade no Brasil e saber quais as medidas 
que o Governo está tomando para corrígir essa distorção. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Voto a pala
vra ao Sr. Ministro António- Cabrera. 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) --Sr. Senador, isso, realmente ocõrre"u, 
mas ocorreu na época em que a agricultura tinha crédito subsi~ 
diado. Deveria ter sido_efetuada uma fiscalização mais rigorosa 
para coibir esse tipo de abuso. _ 

Eu diria que, hoje, o-Ministério da Agricultura, através 
da Embrapa, tem um centro de rastreamento via satélite que 
pode ser um instrumento importantíssimo na fiscalização desse 
tipo de fraude, porque vamos utilizar esse tipo de mecanismo 

quando houver a regulamentação do que diz respeito à maco
nha, pois hoje, por satélite, temos condições de identificai 
que tipo de cultura é feita na terra. se· há uma propriedade 
de_ quinhentos hec_tares, e o proprietário financiou cem, é 
pOssível detectar~se isso, via satélite, :não em to~s as proprie~ 
dades, mas pode~se sortear uma amostragem do_s _fi~c.ia
mentos feitos. 

Quero realçar que hoje a agriCUltUra hi-asileira não é 
subsidiada. Não vejo como fiscalizar·s.e estamos prã1icaineilte 
trabalhando a juros de mercado. _ _ -

No que diz respeito a isso, Se-nador, gostaria de esclarecer 
que hoje, de acordo com a proposta do Ministério da Agricul
tura, o País terá dois caminhos a_seguir. Se não sub~idiarmos 
a agricultura, o que muitos são a favor, teremoS qUe Clar 
liberdade, num futuro de preços, aos produtos agrícolas, por· 
que se os produtos agrícolas forem tabelados_, se continuarem 
tabelados, principalmente após o plantio seguinte, teremos 
que dar algum tipo de auxiliO, pois- a· in'flàção será controlada 
em função dessa cesta básica congelada. 

Os dois caminhos seriam_ a liberdade de preço - e o 
Ministério da Economia está estudando esse assunto para ver 
que caminho vai adotar -, se não houver nenhum tipo de 
·subsídio e liberdade; se houver subsídio, então um tabela
mento para compensar, o que já foi feito no passado. 

Sempre somos a favor de uma atenção especial aos produ~ 
tos da c_esta básica para que não ocqrra nenhum, tipo de desa
bastecimento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a V, .Ex• os 
esclarecimentos. - · ---

Coqtri!?uindo, informo a V. Ex~ que, da p-arte do Pariido 
dos Trabalhadores, ni hora em qUe o Governo quiser encami
hhãt projet_9 de lei-, aliás já eXiSte·um tra-mitahdo, ;regulari
zando ou regulamentando o art 243, que permite a desapro-

__ priação imediata das áreas onde foram plantadas narcoplantas 
~-<;lã nossa pa!te; essa-rra:mitaÇ'ão poderá ocorrer em questão 
de dias ou de horas. ESsa i riossa- disposição. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADOR/;S: 
Almir Gabriel --Amir Lando - Aureo Mello - César 

Dias - Eduardo Suplicy --Guilherme Palmeira - Hugo 
Napoleão -Iram Saraiva --José Fogaça -José Sarney 
- Meira Filho - Onofre Quinam - Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, represen
tante do PMDB. S. Ex~ dispõe de cinco minutos pará a interpe
lação ao Sr. Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, Antô
nio Cabrera. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. Sem 
revisãO do orador.) - Sr. Ministro da Agricultura e Reforma 
Agrária, Antônio Cabrera, Srs. Senadores, no momento, 
preocupa muito ao País não apenas a situação interna de 
cada ministério, mas também a situação do ministério como 
um todo, as diversas funções dos _ministros na composição 
de um colegiado de fato, que ocorre s.ob a direção de Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República. 

Sr. Ministro, a imprensa está publicando que há muitos 
papéis trocados no ministério dQPr_e_sid~n_te _ _f_emando Collor 
de Mello. A revist~ Veja deu algumas indicações que não 
sei como V. Ex' as receb~ria; nem desejaria,_ d~ princípio, 
especificá-las diante do Senado Federal. .Mi}s pergunto a V. 
Ex~ ~e, na y_erdade, se encontra o ministro, que agora é escu
tado pelo Senado Federal, perfeitamente em sintonia com 
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as diretrizes, dimensões, competência e aptidões do seu minis~ 
tério, ou se V. Ex~ tem algum papel trocado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra o Sr. Ministro Antóniõ Cabrera. 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da.Agricultura 
e Reforma Agrária) - Sr .. Senador Cid Sabóia de CarYalho, 
de modo_algum tenho papel trocado, muito pelo contráriO; 
tenho tentado desempenhar o melhor possível o meu papel 
como Ministro da Agricultura, embora sejam históricas "deter
minadas funções, que deveriam estar no MiniStério da Agricul
tura, como já disse aqui, e não estão. 

Não é de agora que estamos procurando, após um ano 
de reavaliação, de tudo_ o que diz respeito à agricultura, que 
isso seja solucionado. Sempre tenho repetido uma frase do 
~eu avô, que dizia "que neste País, os negócio-s da fazenda 
devem ser discutidos no MinistériO da Fazenda, e não no 
Ministério da Agricultura". Isso é uma coisa _histórica. 

O Ministério da Agricultura não quer recuperar nenhum 
tipo de poder ou papel que esteja trocado, mas trazer a sua 
alçada o que seja estritame-rite -da sua função como é o caso 
do café, da pesca e do reflorestamento, uma série de itens 
que não são de agora, mas sempre estiveram fora do Ministério 
da Agricultura, de tal maneira, que possamos, realmente, 
responder por tudo aquilo que diz respeito à produção agrí
cola. 

O SR. CID SABÓIADE CARVALHO- Dentro do espí
rito da resposta de V. Ex\ gostaria de saber quais os planos 
específiCOs do ministério de V. Ex~ com referêncía ao Nor
deste, tendo em vista o problema da seca. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala
vra o Sr. Ministro António Cabrera. 

, O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) -Sr. Seriador acreditamos_ que uma 
das principais soluções para a viabilizaçãõ do Nordeste passa 
pelo campo: ali, hoje, concentram-se mais de 70% das peque
nas propriedades com menos de cinco hectares no País, 45% 
da nossa população rural do nosso Brasil vivem no Nordeste. 

· Por isso, ~qualquer solução, qualquer assistência ao Nor
deste tem que passar por um auxflio ao campo. Sempre tenho 
dito que se esse problema não for resolvido no campo, apenas 
iremos transferi-lo do campo para a cidade. Por isso, o Minis
tério da Agricultura, no que diz respeito ao cámpõ, estabe
leec::u uma série de aç6es no sentido de vi_abilizar_o Nordeste. 
Primeiro, os projetas de inigação onde for possível- o Nor
deste tem hoje cerca de cinco milhões de hectares que podem 
ser irrigados e que são viáveis para os processos de irrigação. 
Segundo, através de pesquisa, de tal maneira que a Embrapa, 
com o nosso centro em Petrolina, possa levar infói"mações· 
aos agricultores, aos sertanejos, de maneira geral, não como 
sempre foi feito para Combater a seca, Irias nO sentidO de 
conviver com ela. 

Vou fornecer um pequeno dado ao senhor. Chove na 
região do Polígono das Secas,·maisde novecentos mg quilóme
tros quadrados, cerca de cetecentos bilhões de metros cúbicos. 
Desses cetecentos bilhões de metros cúbicos, 645 se perdem 
pela transpiraç-ão; um e meio vão para o-s lagos e os açudes~ 
e cerca de 36_ bilhões de metros cúbicos_ escoam pela superfície 
dos rio.s e lagos. A tecnologia da Em~rapa vai permitir" aCumu
lar essa água da chuva; são cerca de 36 bilhões de metros 
cúbicos. Então, estamos desenvolvendo uma série de tecnolo
gias, algumas delas lançadas no ano passado, de tal mane~ra 

que o_sertanejo possa não lutar contra a seca, mas conviver 
com ela. Essa é a nossa mentalidade no que diz respeito ao 
Nordeste. E hoje o Nordeste é a única área de atuação do 
Ministério da Agricultura que tem um tratamento privilegia
do, como por exemplo, a distribuição de sementes. Em nenhu
ma outra região do Estado distribuímos sementes a fundo 
perdido como fizemos no Nordest~; em todos os outros esta
dos, a política do ministério consiste na liberação de recursos 
via financiamento. No caso do Nordeste, fizemos essa distri
buição de sementes, como foi feito no passado. O mínistério 
tem outras atuações também no que diz respeitO -à ·areã.--de 
fruticultura. Acreditamos que seja um dos principais ítens 
que podem viabilizar a agricultura naquela região. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Estou satisfeito, 
com a explanação do Sr. Ministro, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pas
sar, então, ao próxiino inscrito.· · --

A Mesa adverte aos Srs. Senadores de que a lista de 
inscrições continua em aberto. Já se acham inscritos para inter
pelar S. Ex~, o Sr. Ministro da Agricultura, vinte Srs. Senado
res, excluídos, evidentemente, os que já utilizaram o tempo 
regimental que lhes era destinado. Ao chegar ã décima inter
pelação, suspenderemos a sessão por cinco minutos e retoma
remos em seguida os nossos trabalhos, se assim o desejar 
o Ministro António Cã.brera; se não, o trabalho prosseguirá 
dentro deste ritm~o que tem caracterizado, até o presente mo
mento, as interpelações dos Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre senador Josaphat Marinho. 

·O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Ministro, é co"ni inuita cordialidade demo
crática que pedirei a V. Ex~ alguns esclarecimentos. Quero, 
aliás, Começar assinalando a postura de V. Ex~ em aceitar 
vir a esta tribuna para responder a questões diversas, e não 
a questões determinadas. 

É notório, Sr. Ministro, que -o desenvolvimento (lo País 
se opera com graves desigualdades,- inclusive no campo. Tam
bém é" certo que essas desigualdades resultam de vários fatores, 
entre os quais, a monocultura. 

Em várias regiões ·do País, inclusive na Bahia, q mono~ 
cultura cria uma expectativa de segurança e de desenvolvi
mento económico num dado instante e gera graves dificul
dades noutros momentos. Na Bahia, especialmente, isso já 
aconteceu e vem acontecendo notadamente nas regiões do 
cacau e -do café. 

Cu"º"pro esclarecer que, com relação ao café, por exem
plo, quando um Governo anterior deliberou operar a erradi
cação desSe produto, empobreceu gravemente uma ampla área 
da região sudoeste da Bahia. Em conseqüência deste fato, 
ainda hoje a região luta pelo reerguimento, não obstante ter 
sido x:_estabelecido o plantio do café e apesar de, mais recente
mente, ter-se cOmeçado a desenvolver a cultura do cacau bran
co. 

Por outro lado, é sabido -V. Ex•, ainda há pouco, 
se referiu a porinenore_s deste fato-:- que, na regiãO do cacau, 
a crise hoje é intensa, porque atirige esse produto quer em 
função das variações do mercado, quer, mais proximamente, 
em decorrência da doença que vem atacando os cacauais. 

Logo, cumpre verificar como se-operar, entre outras pro
vidências, a diversificação da cultura do Cacau na região do 
Sudoeste. Assinalo o fato para destacar que diversificação 

. na Bahia está produzindo efeitos salutares em pontos como 
_São Francisco e o extremo sul do es~ado. Hpje, quem quer 
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que visite Juazeiro e cida:de~ vjzinhas verificar~ córrio a multiR 
plicação da cultura, sobretudo com a produção de hortígraD.R 
jeiros, de mamão e de melão_ e, na regiâõ- Sul, com a produção 
sobretudo desses dois produtos, como tarnbérri de outros. coR· 
mo o café; há de verificar, di:iia; cóm-o ··essa diversificação 
tem beneficiado essas duas regiões. _- - -

Cumpre mesmo assinalãr qui, no extremo Sul, há um 
desenvolvimento notável e como que integrado, porque, ao 
lado da produção de hortigranjeii'os e- do_ dese!!_volv_irnento 
da produção de mamão em quantidades de exportação, ali 
e em outros pontos também Se desenvolvem 3. pecuária e
a cultura do café. O que se deve fazer para operat Ci trtesmo 
desenvolvimento e diversifiCação em outras regiões,- _como a: 
do cacau propriamente e a do café? 

Não quero referir~-me à região do Oeste; pediria anteS 
que o Governo Federal de_sse a atenção que fosse possível 
ao desenvolvimento da soja~ COI!IO ~i se ~stá operando._Mas, 
como o desenvolvimento diversificãdo vem trazendo efeitos 
extremamente valio"sos na regiãÕ Sul, em cidades comÕ Tei
xeira de Freitas, -Eunápolis e Medeiros Neto, pergunto ã V_. 
Ex• como se há de levar ess_e desenvolvimento a essas outras 
regiões que experimentiiin dificuldades graves:- ·comO- a Cio 
cacau, neste instante? __ ~ 

Faço-lhe esta indagaÇão com tranqtiíiidáde-~_-po_!que o~ser
vei, em respostas de V. E_x~ ·a- alg~_º's ll.C?!Jres senãdoies, a 
referência de que o Governo Federal está -~itO p~~ocUPado, 
no que diz respeito à economia rural, com_a_ ce~ta b~.si~a_._ 
Técnico_ que é, V. Ex• a explicará melhor do que eu, que 
sou apenas um Bacharel com alguma e-xperiência por efeito 
da vida política. Perguntaria se, para -efeito deSs~ .desenvol
vimento e dessa garantia da cesta básiCa,- nao·será-·essencial 
a diversificação da cultura _nas mais amplas regiões _dos estados, 
como no caso da Bahia, inclusive no que -concerne à hórti~
granjeiros. 

Em face destes pressupostos, era esta a primeira indaga
ção que faria a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao Sr. Ministro da Agricultura e Reforma A:gráiia 
António Cabrera, para responder à interpelação do nobre 
Senador Josaphat Marínho~ 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária}- Sr. Senador·, concordamos com V. Ex• 
Antes de mais nada, eu diria, com relação a. questão, 
tocada aqui rapidamente, da doença __ que hoje assola toda 
a região produtora de _cacau -:- a vassoura~de-:~ruxa ----;-: que 
promovemos uma série de_ s~minárioi e_pales_tr~s; orientando 
agrônomos e produtores ,como se portarem ein relação a essa 
enfermidade, inclusive trazendo as&e_ssoria int~rnaciorial do 
Equador e da Venezuela para o Brasil. Trouxemos u~~ das 
maiores autoridades do m1.mdo, o inglês Phourd, para prestar 
todo tipo de assessoria. 

Nessas palestras e seminários, ternos recomendado_a di
versificação da cultura, não apenas de frutas ou hortifruti
granjeiros- de ~a maneira geral, como V. Ex• muito bem 
colocou, também outras cultufa_s já identific~das como viáveis 
para aquela região, como por exemplo, o dendê, a seringueira, 
o guaraná, a pu punha e outras culturas para que os agricultores 
possam ter outras fontes de_ renda, q~e não 3:quela e tão-so
mente o cacau. - - -

A melhor maneira ·ae se instruir uma região--a--mudar 
de cultura ou a diversificar monoculturas, já que--O" minjstériõ, 

em lugar nenhum, recomenda monocultura, é através do cré
dito. 

O Ministério da Agricultura já concluiu estudo, encami
-fihado ao Banco do Nord~~e -, peço até o apoio político 
para que possa tramitar de uma maneira mais rápida_,_ sen_sibi
liz_ando aquelas autoridades- e também ao fundo Constitu
ciori.ar do Nordeste, abrinçiõ crédito para que aqueles agricul
tores diversifiquem a suá cultura, incentivando-os para que 
saiam da rilo~ocultura do cacau passando ao plantio da serin
gueira, do guarariá e outras cuffufas- roais. Já temoS exp-e
riências cOm -sucesso-, como é o cisO _de regiões de São Paulo 
e Paraná onde havia apenas a monocultura do café; no caso 
de São PaUlo, através do crédito, inicioii~se- b plantio da serin
gueira _em substituição:·ao café. E aqueles que continuam na 
atividade dO-cacau estão s6rid0 Instruídos, através da Ceplac, 
para melhor aproveitamento dQ produto; hoje, infelizmente-,
utilizamos apenas a semente do cacau que representa apenas 
10%, pois cerca de 90% do fruto é perdido. Há também 
uma série de subprodutos qUe pódem- e devem ser prodUzidos 
do cacau, visando essa utiliz_a,Ção. A Ceplac já detém a tecno
logia. o que precisamos é eh Volver os produtoresnessãCampa~
nh.!\_,_~ ~m di que aprendam a utilizar esse tipo de tecnologia. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Volto a pala
vra, para a réplica, ao nobre Senador Josaphat M~rinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Sem revisão 
do orador.) - Atentei bem aos esclarecim_entçs que v_. Ex~ 
préstou, e se lhe pudesse dirigir uma sOlicitação seria no sen
tido de influir, quanto pudesse, quer através da Ceplac_, quer 
diretamente por meio do ministério, a fim de levar uma cultura 

· ãdequada aos cacauicti.ltores, n"o sentiçlo de que viessem a 
admitir a diversificação, instruindo~se·o-ministério quanto aos 
produtos que sejam mais adequados ou convenientes para 
a região. 

Faço eSta solicitação a V. Ex\ porque, comparecendo 
recentemente a um Seminár'iO ali realizado, notei a_v_acilação 
dos cacauicultores. Para uns, a região não é adequada à diver
sificação, ou pela natureza de suas terras, ou pelos acidentes 
geo"gráficos; para outrü"S, porque não há interesse na diversifi
cação. Cabe, assim, um trabalho de esclarecimento cultural 
a homens que cresceram, muitos até_ enri_queceram à base 
da cultura do cacau. Não se quer, evidentemente, aQandonar 
a_ cultura do cacau, mas levar àquelas terras o que sirva de. 
cultura complementar, a fim -de prever-se dificuldades para 
as épocas de crise. __ 

Isto feito, a outra indagação que faço a V. Er é a respeito
do problema da reforma agrária. Explicou V. Ex~ que, durante 
o ano passado, a preocupação do Governo foi a de promover 
o assentamento de famílias, e esclareceu posteriormente, em 
áreas então adquiridas. E que a partir deste ano o Governo 
estará promovendo novas desapropriações. 

Eu indagaria qual é a política integrada que o Governo 
desenvolverá para garantir efetivam-tmte os fins §ociais da re
forma agrária. Seria indelicado d~ _minha parte_querer assinalar 
ao Ministro, que aquí corriparece tão educadamente, que não 
basta desapropriar, nem basta assentar as famílias. Quais as 
m-edidas complementares para faiê-las realmente produtoras 
e dignas de melhor Sorte no plano económico e cultural? 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) -Sr. Senador, quanto à solicitação de 
V. Ex~, o ministério está à disposição, inclusive para ouvir 
sugestões. Também é do nosso interesse dizer que em uma 
re_gião tradicional de monocultura sempre haverá~ um Vacilo 
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quando se fala na troca do tipo de cultura, na diversificação 
agrícola. 

É interesse da Ceplac, pelo instrumento maiS forte, pelo 
crédito, tentar atrair Os proOutoies para que diversifiquem 
a sua atívidade agrícola, principalmente mostrando a eles em 
campos experimentais, em fazeridas já identificadas, o sucesso 
de culturas alternativas para aquela região. O que- s:e pode 
·ver convence muito mais --:ra:cilm_en_te do que aquilo apenas 
falado. Esse é o interesse nOsso junto àCeplac naquela região, 
e estamos â disposição de V. Ex~ para futuras sugestões. 

No que diz respeitO à- refOrma agrária, s·e:riador, não ape..: 
nas desapropriamos, como estamos com os recursõS- assegu
rados para os levantamentos topográficos e assentar as famílias 
naqueles lotes; no passo seguinte, reatiVarrios o PROCERA 
- Programa de Crédito Especial parã. a reforma agráriã de 
tal maneira que as pessoas, quariâo asSentadas, não tenhain 
apenas a terra mas, im-ediatamente, o recurso para a compra 
da semente, do adubo e assim por diante, para que possam 
produzir naquele lote de terra que receberam. Esse Procera, 
em condições extremamente favorecidas, estabelece .o paga
mento de apenas 50%- da correção monetária: ·e um_ TUfo de 
3%.- Nenhuma outra atividade -do País recebe um juro tão 
subsidiado, tão favorecido, como nesse caso da reforma agrá
ria. Cóirio contrapartida, adotamos outras medidas. Os títulos 
de terras, hoje, são emitidos de tal maneira que são inego
ciáveis· pelo prazo de dez anos, porque queremos acabar com 
a reforma agrária n-ã. qual o colono recebe um lote, e, três 
ou quatro meses depois, abandona-o, tentando ganhar outro, 
vendendo-os. Por istó,-os lotes de terras são inegociáveis, 
embora possam permitam ao produtor o acesso ao crédito 
oficial. No que diz respeito a outras funções sociais qúe pode
mos levar à reforma agrária, criamos umà comiss[b'lriferini
nisterial onde cada ministén~ó-, nos pr'OjetoS_de-refonna ã]:ráriã., 
cuidará de sua área de atuação; se desapropria por exemplo, 
uma área destinada à, educaç-ão; o Ministério da EdUcá.ção, 
em conjunto- com o Incra, estabelece a escola; o Miriistério 
da Saúde estabelece o- posto de saúde, porque, no passado, 
todas essas atribuições eram delegadas ao _Incra, o que dificul
tava o procedimento. Queremos envolver, e já estariióS envol
vendo, os outros ministérios de tal maneira que, ao se criar 
um projeto de assentamento se.crie urn:,t atividade produtiva 
e não apenas se dê a terra da agricultor, para que, depois, 
por conta própria, possa começar á produzir; na etapa final, 
envolvemos o DENACOP, Departamento Nacional de Coo
perativismo para que, na emancipação daquele projeto, já 
esteja ali formada uma futura co_operativa de produtores ru-
rais. -

O SR. JOSAl'HAT MARINHO.- Agradeço a V. Ex•, 
Sr. Ministro, a bondade das explicações, certo de que, no 
seu próximo retomo a esta Casa, já nos mostrará- as conse
qüências-da política que enuncia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência lembra os Srs. Senadores que, após a· exposição do 
Ministro e as interpelações, deverá ser rea1ízada sessão ex
traordinária do Senado Federal para apreciação de indicação 
de autoridades. 

Às 19 horas de hoje, o Congresso Nacional está convo
cado para apreciar vetos presidenciais, inidaitdo-se a votação 
pelo Senado Federal. É um apelo da Presidência a todos os 
Srs. Seiiadores para que garantam o quorum na sessão de 
hcijftdo Congresso Nacional, a fim de que posSaínOS ãpreciar 

nã.ó __ apenas esse veto, cuja votação se iniciará pelo Senado, 
mas os demais constantes da Ordem do Dia. -

Com a palavra o ~Õbre sen-ador !'-riiazonino Mendes. 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC - AM. Sem revi
são-do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Minis
tro, antes de ma:is nada, impõe-se- o respeitO aó admirável 
desempenho de V. E~ que, de forma simples, objetiva e 
tranqüila, traz nesta tarde à nossa Casa informações precisas 
e importantes sobre o 1\llinistério da Agricultura, de larga 
importância nacionaL Faço essa Observação de forma muito 
tranqüila, por que, _pela primeira vez, converso com V. Ex~ 
sem embargo de ser senadOT por um estado sofrido. Até então, 
não tive o prívilégio de comparecer ao Ministério da Agri
cultura para conversar com V. Ex~ ou qualquer assessor. 

Mas, Sr. Ministro, tenho observado que as indagações, 
com algumas exceçóes, têm-se cingido praticamente a ques
tões _regionais. É forçoso trazei a V. Ex~ um quadro que 
vem-preocupando alguns brasileiros na última década e, sobre
tudo, os brasileiros do Norte. 

Antes de mais nada, pensO que para ilustrar,- ou para 
fazer uma introduçãõ do que pretendo expor a V. Ex~, à 
guisa de indagação devo dizer que as idiossincrasias, as caracte
rísticas-do Norte são tantas e tamanhas que nos levam a uma 
espécie de labirinto na interpretação de corno se poderiam 
aplicar textos legais, via de regra resultantes desta Casa ou 
do Congresso Nacioilal, para gerir ~s relações da continen
talidade brasileira. Como se este País fosse uniforme, homo
gêneo! 

O art. 243 da Constituição - nesta oportunidade faço 
menção ao ilustre Senador Valrriir Campelo, que, quando 
constituinte·, foi" co-âutor desSa importante Iriedida ccinstitu~ 
cionãl- esse artigo f3.culta o Confisco, praticarnerite ·a desa
propriação -entendo que seja um confisco -_do uso indevido 
de uma área, de urna gleba de terra para o plantio de narcó
ticos. - - - - -- - -

Veja V. Ex~ que as televisões brasileiras, há cerca de 
um õu dois anos, noticiaram fartamente uma 3.Ção, levada 
a efeito pela Polícia Federal, da queima de toneladas e tone la~ 
das do epadu, planta da qual se extrai a cocaína, no norte 
do meu estado. Mas ninguém sabe - e imaginO- que nem 
a própria Polícia Federal, que deu efeito à ação- que essa 
planta é de geração espontânea, que grassa, normalmente, 
nas terras amazónicas, em detemi.inadas áreas. 

Faço essa cOlocação a V. Ex~ e peçO, indlisive, perdão 
pela demora, porque, pari passu a essas preocupações, temos 
também a questão ecológica. 

Faria a primeira_ indagação, não diretamente_a V. Ex~. 
mas nó decurso da minha fala, como agiriain os ecOlogistas 
em relação à germinação espontânea -dessa planta, em meio 
a··uma-região cuja população está marginalizada, economi
camente, em função da falência do extratívismo. 

Indago a V. Ex~ se não seria o caso de_ o Ministério 
da Agricultura tentar desenvolver, nessas áreas. uma ação 
<Igtícola integrando as populações e evitando, evidentemente, 
o desdourobtro de se ter conhecimento da prática do uso 
indevido dessa planta. 

Faço esta observação e V. -Ex~ pode imaginar que de 
forma inusitada, mas é com o objetivo específico de impactar, 
de mostrar que a região precisa urgentemente ser examinada 
e analisada. E arremato: qualquer município do Sul do País, 
notadamente São Paulo, sem querer aqui fazer nenhuma res
trição, recebe mais recursos do setor agrícola que todo o estado 
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do Amazonas, por exemplo. Manaus, a capital do estado, 
transformou-se numa cidade-estado, responsável por 99,2% 
da receita de todo o Estado. Um milhão e meio d~ quil~metros 
quadrados daquele território contribui apenas corii O;&%, sen
do esta a prova tranqüila da marginalização económica. Em 
contrapartida, a região possui várzeas propícias para a produ
ção agrícola, desde que sejam desenvolvidas _sementes básicas; 
e isso-é uma convocação para a Einbrapa, pois temos a maior 
vocação mundial para a piscicultura em água doce, sem falar 
remanejamento florestal e outros aspectos. 

De tal sorte que termino esta iridagação, perguntando. 
a V. Ex': Qual o plano, qual o programa do Ministério da 
Agricultura, se o tem, com relação à Amazónia, notadamente 
Amazônia Ocidental? 

O SR-ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) -Sr. Senador, no que diz respeito à 
regulamentação do art. 243,_ é de nOsso interesse remeter pro
jeto a esta Casa, ao COngresso Nacional, paTa que sejãàebã
tido com os representantes da sociedade. Aí, então, podere
mos ter um projeto_ que eventualmente não cause injustiça 
como essa que aqui V. Ex' bem colocou, como out~;os pontos_ 
que o nosso Departamento Jurídico levantou. Isso pode ser 
levado a cabo, já que é uma punição justifiCada- aó c6Qnito, 
à expropriação dessas ~erras com novas plantas. 

No que diz respeito à atuação do Ministério da Agri
cultura na região Norte, não temos -o iriteresse, dentro da 
nossa política agrícOla, em ocupar novas fronteiras, como foi 
feito no passado. O nosso interesse_ -é recuperar a região, 
em conjunto com os governos estaduais, que melhor conhecem 
a região, com a Embrapa_ e com os nossos centros. 

O primeiro passo é recuperar-aquelas áreaS deg!ad"adas. 
Posso _dizer, Senador, não sei se é do conhecimento de V. 
Ex~. que no final ,do ano passado a primc"ira conversão da 
dívida brasileira foi realizada para o MinistériO dã Agricultura, 
num projeto da Enibrapa, fazendo· um levantamento completo 
da agricultura nativa das regiões ribeirinhas de todo o Norte 
do País. QueremoS com js~o levantar os conheciriienfOs_que 
a população local já tem, e associar esse Conheciriierit!) _cã.boclo 
ao conhecimento moderno, com as novas tecnologia~ •. de tal 
maneira a levar a esses agricultores novas informações, para 
que possam cultivar, desempenhar a sua agricultura sem ferir 
ou agredir o meio ambi!!nte. 

Temos que tralialhar em conjunto com a Secretaria de 
Meio Ambiente, principalmente no que diz respeito à política 
agrícola. Por exemplo, quanto â soja, não há mais crédito 
para aquela cultura na região Norte, naquelas rf:giõeS acima 
do Paralelo 13. É necessário que toda a comunidade esteja 
ciente disso. Estamos tentando, através dos_centr_os da Embra
pa, para descobrir alternativas, via plantas nativas, como·gua
raná ou outras culturas semelhantes, para que possamos dar 
uma viabilidade económica_ a esses agricultores, ou eles partem 
para uma agricultura de degradação, destruindo cada vez mais 
o meio ambiente, como, por exemplo, o caso do garinipo. 
As nossas informações $ão que a maioria dos garimpeiros 
eram agricultores, que, pela falta de estímulo na política agrí~ 
cola, se dedicaram a esse tipo de atividade. 

Por isso, o nosso inte-resse·-é, pela Embrapa, pelo conheci
mento, revitalizarmos a agricultura, levando essas informações 
nesse projeto iniciá.! já feito na agricultura ribeirinha. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Volta a pala
vra ao nobre Senador Amazo.nino M~ndes para a. réplica. 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC -AM.S.emrevi
são do orador.) -Sr, Ministro;quando me referi ao projeto, 
a um programa possível para a Amazónia Ocidental, já presu
mia a resposta porque estamos amarrados a uma interminável 
questão ecológica. 

Antes, quando encaminhei a minha indagação, referia::'me 
nã_o à plantação, mas à incidência, à ocorrência de geração 
espontânea de epadu e, querendo assimilar, ou emprestar, 
ou esticar, ou ampliar o entendimento do artigo constitucional 
aqui citado, já estava sugerindo a V. Ex• um projeto nessas 
áreas, nessa região,_ porque acredito que a questão_ecológicã 
nãõ poderia sobrepor-se a essa realidade. 

Por outro lado, quando coloco que Manaus é uma cidade
estado e que açambarca 99,2% da receita do estado, dou 
conta da existência, em contrapartida, da pobreza, da miséria 
absoluta - certa feita até _denunciada como genocídio -da
quelas populações marginalizadas, órfãs da atividade extra
tivista. 

Ademais, Sr. Ministro, enquanto os outros estados recla~ 
mam da monocultura- e nós estamos ainda na fase do extrati
vismo e o que é mais grave, o extratiVismo morto - não 
temos sequer a monocultura da qual nos queixar. Sei - e 
compreendo perfeitamente - que o Ministério da Agricul
tura, de certa forma, é caudatário de decisões outras, inclusive 
na área do Ibama, com relação a esse problema, mas cabe-me 
neste momento alertar e, inclusive, dar notícias a V. Ex~ de 
um programa de dendê que foi desenvolvido no .meu governo, 
na época em que era governador do Estado do Amazonas, 
na região de Tefé, com um resultado e.x_t_ram:_digário e é lamen~ 
tável que essa cultura, que já avança mais de 1.800 hectares 

-plantados, esteja abandonada. 
Creio que o Ministério da Agricultura sequer tem conhe

cimento disso. É um programa com o Banco Mundial, cujos 
recursos, depois, deixaram de ser repassados__ e o Governo 
brasileiro- não falo do Governo atual, porque, na verdade, 
neste Governo isto não ocorreu - via de regra, não Jtonrava 
com a contrapartida. De tal sorte que termino aqui minha 
colocação, voltando a parabenizar V. Ex~, fazendo o registro 
deste alerta. Esta, na verdade, foi a gni.nde intenção da minha 
intervenção. 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reform_a,, Agrária) - Sr. Presidente, Sr. Senador, o alerta 
foi recebido com muita ateriÇão. Posso dizer a V. Ex• que 
estamos tenfando reativar o cultivo do dendê. A prova disso 
é que a Embrapa já tem um proejto encaminhado à Suframa, 
pleiteando recursos_ da o_rdem de 60 milhões de cruzeiros, 
visando o aumento da produção de sementes básicas, já que 
ainda não somos auto-suficientes em ·relaç-ão ao cultivo do 
dendê. . 

Como dissemos que o nosso interesse é desenvolver a 
agricultura primeiro nas áreas já degradadas, justamente o 
dendê tem excelentes condições. A prova disso é o levanta
mento do carro moVido a óleo de dendê, já ·que a: cada litro 
de diesel que temos que levar àquela região, gasta~se pratica
mente à o iS nó transporte. Então, em termos de autonomia 
energética para a região Norte, o dendê é uma das excelentes 
opções. Afora o nosso pleito para que, também, via crédito, 
possa ser estimulado o cultivo do dend_ê. 

Mas recebemos o alerta com muito cuidado, principal
mente no que diz respeito à regul~mentação do art. 243. 

O SR. AMAZONINO MENDES -Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENT~EJMauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Magno Bacel(lr. (Pausa,) -

S. Ex~ permutou a sua inscrição com o Senador Beni 
V eras. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Beni Ver~"·· -
O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Ministro Antônio Cabrera, fala-se atualmente 
no comportamento soft do Governo. E temos que constatar, 
Comprovar e dizer, neste momento, que, realmente, nas vezes 
em que tivemos cantata com V. Ex.~, ao longo destes últimos 
meses, temos encontrado da_ parte de V. Ex~ Um comporta
mento realmente soft, num sentido simpático, amig_ãVel e, 
ao que parece, desejoso _de que os problemas sejà.m bem 
encaminhados. 

O que ocorre, entretanto, é que o_s_ problemas do Nordeste 
se acham bastante postergados e, por alguma razão, o Go
verno não tem tido a d_eterminação de enfrentá-los devida
mente. 

V. Ex~ sabe que o problema básico- cio ·senii-ârJdo é a 
irregularidade climátici, a falta das chuvas no momento certo 
ou sua qUantidade insuficiente, fazendó-có_in_ quetoda previsi
bilidade económica .da produção agrícola seja jogada para 
cima e as pessoas sejam entregues ao mais profundo deses
pero. Já no ano passado tivemos essa situação em que popula
ções enormes do Nordeste se encontraram durante todo o 
ano sem condições de uma produção agrícola estável. Acresce 
a isso a crise por que passa a produção algodoeira do Nor_deste, 
vencida pelo bicudo. O Governo Federal, até o presente mo
mento, não tem tido a determinação de criar um programa 
con~istente e Capaz de ajudar a população do Nordeste a 
continuar_ produzindo o algodão. Para os Senhores ter_e:m uma 
idéia da perda causada pelo bicudo no Nordeste, -SOmente 
no Estado do Ceará, para uma· produção presumíVel de cem 
mil toneladas de algodão, no ano passado, foram produzidos 
apenas 17 mil toneladas, ou seja, uma perda em t9t:no de 
80% do pi'evisto. _ . _ 

Em virtude disso, da falta do algodão e da iriegularidadt! 
climática, avulta a vantagem ou a necessidade de que sejam 
desenvolvidos projetas adequados de irrigação; projetaS esses 
que possam levar às poucas manchas de solos irrigáveis_~ 
de boa qualidade a substituírem a produção qUe o restante 
do território _não é capaz de suprir. Nesse sentid.o, existe no 
Est<ido do Ceará, por exemplo, alguns importantes perímetros 
de irrigação -criados C deSen_volvidos pela parte de engenharia 
no DNOCS, como Curu-Parã.ipaba, Peri de-Guaragodola, pe
rímetros nos quais foram investidas Jargas somas de; recursos 
e que, entretanto, acham-se no present-e momento completa
mente degradados, quer por falta de tecnologia adequada 
no seu manejo, quer por falta de cuidado do Governo Federal 
em fazer uso adequado às condições ecológicas da região. 

Também existem no Estado do Ceará grandes projetas 
conhecidos por V. Ex~, como o projeto Apodi, no qual se 
investiu em torno de quarenta a quarenta e cinoo milhões 
de dólares, que se acha inconcluso por falta - pasmem os 
senhores - de algo em torno de cinco a sete milhões de 
dólares.-Esse projeto acha-se, portanto, feito em 90%. Entre
tanto, não funciona por fana· de um complemento que tarda 
a chegar. Já tivemos a oportunidade de colocar a questão 
a V. Ex~ e, na oportunidade, recebemos de V. E~ o-desejo 
de que fosse sanado esse problema, o que, no entanto, não 
ocorreu até o presente momento. 

A mesma coisa existem com o perímeiJto de Araras II, 
no qual foram gastos em_ torno de setenta milhões de dólares. 

Restam dez milhões de. dólares para concluir o projeto e fazer 
o assentamento em cinco mil hect~res. Porém, esse dinheiro 
tarda e o ·projeto se acha parado há bem mais de um ano. 

De outro lado, se~viços importantes desenvolvidos pelo 
Departamento Nacional de Obras Contia as secas s.ão f<~itos 
insuficientemente, por falta de condição desse importante ór
gão, que poderia enfrentar a sua missão. O DNOCS recebeu, 
ao longo dos últimos 85 anos, cinco bilhões de dólares para 
investimentos no Nordeste. Esses recursos, para que os senho

. res tenham uma idéia comparativa, representam menos do 
que se gatou na Ferrovia do Aço, em Minas Gerais e Espírito 
Santo; com esses poucos recursos, em 85 a-nos,- Criou-Se no 
Nordeste uma quantidade enorme de reservatórios, que torna
ram a seca, hoje, um problema que não atinge tão profunda
mente a _yida das cidades e das pessoas, porque os mesmos 
são capazes de prover a água para a alimentação. 

Pois bem, esse órgão acha-se hoje sem condições de aten
der aos problemas da região por falta de recursos. No presente 
ano foi liberado para o DNOCS5% de_ sua previsão orçamen
tária, ou seja, recursos absolutamente insuficientes para que 
aquele órgão faça qualquer outra coisa que não seja pagar 
os salários dos seus funcionários- por sinal, tim salário muito 
baixo. 

Sr. Ministro, considerando essas afirmaçõeS: primeiro, 
a necessidade urgente de que o Nordeste cuide de irrigação 
como uma questão de vida ou morte. Segundo, as necessidades 
de tornar os perímetros jã existentes naquela regiãO funcio
nando bem, ou concluídos, uma vez que se acham inacabados 
alguns importantes perímetros. Terceiro, a necessidade impe
riosa de que o Governo, do qual V. Ex~ faz parte, desça 
so~re os proble_mas ·nacionais, paire s,obre os problemas do 
Nordeste, encare-os e faça alguma coisa para que eles sejam 
resolvidos. O Governo s·abe muito bem que a questão da 
se_ca, em relação ao_nosso estado, é uma questão fundamental. 

O Senhor Presidente disse, nO ano passado, que se negava 
a dar paliativos ao povo do Estado do Ceará, porque estava 
cuidaiido de combater a seca de maneira definitiva. Qual foi 
o combate defiilítivo _que o Governo fez à seca no Estado 
do Ceará no último ano? 

Muito obrigado. _ 
~~ ~ 0 SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 

e Reforma Agrária)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, descul
pem-me. Talvez seja falta de conhecimento ou de entrosa
mento. Estamos lançando um grande programa, o maior de 
atuação_ e~ cul_tura de algodão no Nordeste. É o "Programa 
de ReVItahzaçao da Cultura do Algodoeiro". Nós m_esmos 
já fomos em diversos estados, três ou quatro, lançai- o progra-
ma, que é inédito. _ 

O Nordeste, hoje, tem necessidade de consumo de 280 
m~l toneladas de algodão e produz apenas sessenta mil, ou 
SeJa, os estados do Nordeste gastam mais de cem bilhões 
de cruzeiros na. compra desse produto e quase cinco bilhões 
para transportá-lo de outras regiões para o parque têxtil 
do Nordeste, que é, sem dúvida alguma o mais moderno 
hoje, da Nação. ' ' 

Esse programa é extremamente amplo e envolve desde 
o produtor, rassando pelo setor têxtil, até o Banco do Nor
d:st_e. O prOJeto assegura ao produtor, ao plantador de algo
dao, de que terá cobertos os custos de produção e mais uma 
remuneraç~o de ~0% como lucro. É o primeiro projeto inte
grado, que mclus1ve envolveu o Banco do Brasil que o Minis
tério da Agricultura está fazendo no Nordeste 'e no caso do 
cultivo do algodão. 
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No que diz respeito ao· combate ao bicudo, nesse projeto 
estamos querendo utilizar variedades mais precoces, de tal 
maneira que o ciclo seja iiiCompatíver com o ciclo do bicudo 
e que os cultivos- sejam trabalhados de uma maneira harmô
nica, impedindo a proliferação da praga de uma fazenda a 
outra. Ou seja, objetlvamos-um- CUltiVo harmo1úzado em que 
o bicudo não possa- quando o plantio é feito em fãse diferen
ciada - sempre ter o substrato para a sua proliferação. 

V. Ex~ muito bem sabe que visitaináS o ProjefO do Apodi 
e temos o compromisso de dar continQidade àquela obra para
da. Como já referi aqui, temos 52 obras paralisadas por falta 
de recursos, obras que recebemos inacabadas do Governo 
passado, para algumas das quais nem havia recursos no Orça
mento. 

O bloqueio dos recursos foi para todos os 6riâ0s. nãO 
apenas para o DNOCS. Estamos movendo gestões junto ao 
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Posso ga
rantir a V. Ex~ que, no caso do Projeto Apodi, está assegurada 
às construtoras a ordem de início das obras. 

Este é O colnpromisso que temos ·com o Governo ·do 
Ceará: dar continUidade a e_ss_a§._Qbras, como fizemos no _caso 
do Curu-Paraipaha, cuja inauguração à época foi feiia em 
conjunto. Antes disso, havia mais de dez anos que e_sse projetO 
não era quase emancipado. Estamos abertos -já dissemos 
isso a diversos parlamentares -a receber sugestões para refor
mulação no que diz respeito ao DNOCS. Já colocamos, inclu
sive, o departamento à disposição do CongressO_ Nacional, 
para que, em conjunto, possainos reformulá-lo._ E, ai, sim, 
com um órgão mais moderno, mais ágil, poderemos atender 
aquela região que bem o merece. 

O SR. BENI VERAS -Sr. Ministro Antônio Çabrera, 
à medida em que o Programa de Desenvolvimento da_Cultura 
Algodoeira chegue ao~ -~stados do Nordeste. e colnece __ a ser 
executado, naturalmente, a região terá uma boa cois_a a seu 
favor. A questão do algodão é importante e justifica o esfoiço 
de todo o País em torno do seu restabeledrnento, Em cima 
desse algodão, como bem disse V. Ex\ foi montada uma 
indústria bastante moderna de fiação e tecelagem que, no 
momento, se encontra contigenciada, obrigada a comprar o 
algodão _do Centro-Sul do .País para substituir aquele _que o 
Nordeste não produz, No_que diz respeito ao DNOCS, existe 
nesta Casa uma comissão inisfa de deputados e senadores, 
que está examinando urna proposta que pode ser apresentada 
ao Governo de V. Exf, em que se sugere que o DNOCS 
ganhe uma dimensão maiOr e mais-moderna, desfrutando de 
capacidade e de condições para enfrentar bem os problemas 
do semi-árido. O que lastimo com todo o reSpéffo qUe tenho 
pela atividade, pela dedicação que V. Ex~ desenvolve no seu 
trabalho -o que lamento, repito -é qlie não vejo-o tl'ãbalho 
de V. Ex~ ser subsidiado pelo Governo Federal. colocando 
a serviço do ministério de V, Ex~ os recursos de que o País 
precisa para ter uma agricultura em cOndições de atender 
às necessidade do nosso povo. 

Tenho um exemplo notável a ser citado: ·a produção de 
alevinos para os açudes do Nordeste é de seis milhões,_ num 
certo período; há uma proposta para que essa produção seja 
multiplicada por quatro, elevando-a para 24 milhões de alevi
nos; isso custaria_ 250 milhões _de cruzeiros, que é quase o 
preço de um carro Lincoln importadO. Infelizmente os recur
sos não chegam, e as estações de pisicultura no Nordeste 
estão aí, podendo ser ampliadas facilmente, com pCúl.quíssimos 
recursos, mas não o são. 

Estou seguro de que não é falta de vontade de V. E~ 
Conheço-o, respeito-o e vejo o empenho que V. Ex~ tem 
em conseguir espaço para fazer o que o seu ministério preten
de. Entretanto é lastimável que o Governo Federal não dê 
ao Ministério da Agricultura condições para enCaminhar os 
recursos que deveria estar encaminhando para a solução dos 
problemas da nossa região. -

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) -Sr. Senador, ~g~adeço a pre~cupação 
de V. Ex~. Estaremos sempre à disposição -para que·, com 
essa Comissão do Congresso Nacional, a quatro mãos, possa
mos modernizar o nosso DNOCS. - - - -

Enviaremos o convite para qlie V. Ex~ esteja presente 
a-o ~ançamentõ do Programa de Revitalização do Algodoeiro, 
na segunda quinzena do mês corrente, no Estado do_ Ceará. 

O SR. BENI VERAS- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A essa altura 
dos nossos trabalhos, suspenderemos os trabalhos por cinco 
minutos, a fim de que o Sr._ Ministro AntôniO Cabrç_ra possa 
avaliar, jumamente com a sua assessoria, a etapa inicial desta 
sessão que se originou em requerimento de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães. 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que permane
çam no plenário até o final da interpelação do Sr. Ministro 
Antônio Cabrt!ra, porque, em seguida, serão realizadas duas 
sessões: uma no Senado Feder:al e outra no Congresso Nacio
nal. 

Está suspensa a sessão por 5 (cinco) minutos.-

(Suspensa às 16 horas e 58 minutos, a sessão é reaberta 
às 17 horas e 3 minutos.) 

O SR. _PRESIDENTE (Mauro J)enevid"s) -,Está rea· 
berta a sessão. _ _ _ 
_ A PresidênCia-convida S. Ex_:, o--Sr. Mi_!tj~tro da AgricUl
tura,_ a retornar à tribuna a fim _de dar seqüêi!-Cià. ao perfodO 
de interpelações que teve início às 14 horas e_ 45 minutos 
de boje. 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, 
para-interpelar o Sr. Ministro da agricultura. (Pausa.) 

Não estando S. Ex• presente no plenário, o interpelante 
seguinte será o nobre Senador Dirceu· carneiro, a quem conce
do a palavra, garantindo, porém, no retorno do Senador Jonas 
Pin-heiro, a reabilitação da sua inscrição.- -

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB- SC)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Sr. Ministro da Agricultura e Reforma 
Agrária, eu me proporia fazer algumas considerações e solici
tar de V. Ex~ o posicionamento e os proCedimentos em aspec
tos específicos que pretendo abordar. 

Em primeiro lugar, gostaria de situar a natureza .da ativi
dade agrícola diferenciada de outros setores da atividade eco
nômica do nosso País. 

E, portanto, com natureza diferente, necessita também 
de tratamento diferenciado, ou seja, o que sé--dá à agricultUra 
não pode ser o mesmo concedido_à indústri~, ao comércio 
ou a qualquer outra ati v idade que tem natureza niuito distinta 
uma da outra, Como a agricultura tem seu ciclo ligado à 
natureza e, portanto, submetida às intempéries, hão há nenhu
ma possibilidade de controle total sobre elas, inexistindo, tam
bém, uma estrutura de seguros em nosso País que dê cobertura 
a esse aspecto relativo às intempéreís incontroláveis e imprevi
-síveis, muitas delas, o·que requer uma visão apropriada visan-
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do do setor agrícola dentro do setor da economia global do 
nosso País. -

Os países cOmo o nosso qUe têin -uma econõfnla Oligopo
lizada e, portanto, administram pfeçóS, Hnpõerii -co-ndições, 
impõe perdas tarnbéin mUitO g"i'túl.des a setores menos organi
zados e menos dinâmicos, como é o caso do setor agrícola. 

Em segundo lugar, a cada ano_ que passa, mais trabalho 
se tem que oferecer para adquirir o mesmo prOduto, ou, por 
outro lado, mais sacos de grãos precisam ser prodUzidos para 
se obter insumos, tratares e outros componentes do processo 
produtivo agrícola. __ _ __ _ 

Os setor_es oligopólicos e finance-iros tratam mal o setor 
agrícola impondo perdas, e isso constitui um embaraço muito 
grande para o seu desempenho. 

Terceiro, a questãO -dos investimentos tecnológicos. V. 
Ex~ já feZ referência ao setor de pesquisa, mas nóS sabemos 
que o setor agrícola é muito descapitalizado; mercê de toda 
essa conjuntura-da economia brasileira, da sua situação, do 
seu estágio de desenvolvimento, necessita de investimeritos 
pesados na sua modernização, basicamente de suporte tecno~ 
lógico. De onde virão esses recursos, como está sendo equacio~ 
nado esse propósito, para que o nosso País possa, nessa ínte~ 
gração que se visualiza até a curto -prazo, ter um mínimo 
de capacidade competitiVa -para enfrentar .esse contexto global 
que já visualizamos num cenárió riiiiifo próximo? 

Por outro lado, dentro desse quadro todo, temos a inte~ 
gração latino~american:a- Mercosul, e nós visualizamos, parti~ 
cularmente, no Sul do País um iffipacto muito ·gran-de sobre 
o setor agrícola dessa integração; temos dificuldade em com
petir com produtos uruguaios e argentinos, principalmente, 
devido a natureza das terras argentinas e uruguaias, do seu 
clima, de suas possibilidades naturais e também dos tratos, 
das taxações, dos insumos e outros aspectos que incidem com 
certa situação favoráVel para eles, em relação a nós. 

Por outro lado, discutindo com setores de integração se 
propunha, inicialmente, a definir os procedimentos da integra
ção em função de cadeia de produção, isto é, se for eJülilliiiado 
que a Argentina poderia ter melhores condições de produzir 
o grão, o Brasil, por outro lado, poderia ter melhores condi~ 
ções de esmagamento, de beneficiamento -de grão, e assim 
por diante. 

Ao se observar mais de perto a questão, verifko_u_~se que, 
mesmo nesse aspecto, estamos com dificuldade de competir 
com a Argentina, já que nos últimos dois anos ela implantou 
wn dos parques mais modernos em esmagamento de grãos 
-no caso, a soja-, e se transforma num dos maiores expOrta~ 
dores de óleo de soja do mundo. 

Essa situação nos deixa desconfortavelmente sit~ados na 
integração, particularmente o setor agrícola_ do Sul, qtie é 
o mais alcançado quer pela identidade dos produtos, quer 
pelas condições, atualmente, em muitos aspectóS~ mais favorá~ 
veis da Argentina. 

Queríamos, então, ouvir de V. Ex~ sobre essa questão, 
iniciãlffiente compreendendo a natureza diferenciada da ques~ 
tão agrícola, depois a perda das relações de troca, os investi~ 
mentos te_cnológicos para: que a rncidánização nos coloque 
numa situaÇão de competitivídade e a integração no mercado 
SuL 

O"SR. ANTÓNIO CABRERA (Miiiístro da Agricultura 
e Reforma Agrária) -Sr. Senador, a sua participa=Ção--é eXtie--:.
mamente importante, porque diversas vezes, quando o-Minis
tro da Agricultura levanta a bandeira do seu ministério, muitas 

pessoas interpretam isso como uma defesa classista ou corpo
rativista. Agradeço a sua manifestação sobre as particulari
dades da ágricu1tura, do que, infelizmente, poucas pessoas 
e, principalmente, a sociedade urbana têm conhecimento. 

Primeiro, a agricultura é, talvez, o único contrato de 
risco- com a natureza no qual atividade depende de fatores 
que estão fora do controle do homem, fora do controle do 
empresário. Afora isso;-temos, fambém, na agricultura, um 
outro tipo de particularidade, que é tanto na jusante, como 

·na montante de comércio agrícola, uma grande concentração. 
QuaD.do o agricultor vai comprar os seus inSumos, são poucoS -
os vendedores; quando ele vai vender os seus produtos, são 
poucos os compradores. Então, existe um estrangulamento 
na agricultura. E mais ainda, nenhuma atividade vive tanto 
a economia de mercado, vive tanto o regime capitalista como 
a agricultura. 

Ternos, hoje, Seis fililhOes de proprietários rurais que 
praticamente começam a vender os seus produtos juntos no 
mercado. Não existe produtor vendendo em janeiro, em feve~ 
reiro, em março, em abril', em todos os meses do ano. Existe 
uma concentração de venda muito grande e, por conseqüência, 
a renda difícil de ser obtida, havendo uma depreciação dos 
preços; E, por fim, os agricultores desenvolvem as suas ativida
des longe dos grandes centros, onde é difícil levar as informa
ções, os benefícios sociais da cidade. Hoje, os índices de eletri
ficação rural, de saneamento, de benefícios que o campo 
já tem em relação à cidade são extremamente menores. 

Então, essas particularidades nos levam, de uma maneira 
justifiéada, sem nenhum tipo de privilégio, a pensar que a 
agricultura tem que ter um tratamento diferenciado. E é essa 
a nossa posição junto às autoridades económicas: que a agri
cultura não receba subsídios, mas que tenha um tratamento 
diferenciado devido a essas particularidades que nenhuma 
outra atividade requer. 

E no que diz respeito, Sr. Senador, àS particularidades 
do clima, estamos reestudando um novo seguro rural, de tal 
maneira que o agricultor possa plantar e, mesmo com os riscos 
da natureza, ter uma segurança mínima para o seu plantio. 

Tínhamos o Proagro, um sist~ma g_Ue fái distorcido_, que 
praticamente não cumpriu as suas funções. Um novo seguro 
rural está sendo_ estudado, e encaminhamos um projeto ao 
Congresso. abrindo uma suplementação de 302 bilhões de 
cruzeiros que visa justamente a sanear as dívidas atrasadas 
do Proagro para que, a partir disso, possamos ter um novo 
seguro rural moderno, com a participação dos agricultores 
na fiscalização. 

Também concordamos com V. Ex~ quando se refere à 
relação de troca._ Um agri~ultor comprava um trator. há quatro 
ou cinco anos, com "x" sacas de arroz, e hoje, para comprar 
o mesmo trator, ele precisa de duas ou três vezes aquela 
quantidade de arroz. 

Aqui, o Ministério da Agricultura tem uma atuação que 
é o estímulo à agroindústria, o estímulo à verticalização da 
nossa produçã~, porque o trator de dez anos atrás não é 
o mesmo de hoje. Foram incorporadas novas tecnologias, 
o trator é mais eficiente, gasta fffenos combustível, e assim 
por diante. 

O agricultor também não pode continuar a vender o mes
mo produto que vendia há quarenta ou cinqUenta anos. Ele 
tem qU:e fazer "o valor agregado, o _added value naquele produ
to, para que ele possa, nessa verticalização, aumentar a sua 
renda. Não podemos permitir que nesta virada do século a 
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nossa agricultura continue a produzir commodities clássicas, 
corno o arroz e o feijão, Temos que industrializar, 

Como V. Ex~ muito b_e_m disse hoje, a Argentina tem 
um parque industrial extremamente moderno. E necessária 
a abertura de uma linha de investimentos e", para isso, o BN
DES está atento, pa:ra que po·ssãinos verticalizar a nossa pro
dução. 
. Darei um pequen6 exe-mplo, nobre Senador: se produ

zrrmos uma tonelada de milho, isso custa, hoje, 110 ou 120 
dólares. Mas, se, ao invés de vendermos uma tonelada de 
milho, vendermos uma tonelada de frango, estaríamos girando 
de 1.400, a 1.500 dólares, ou seja, haveria maior re_nda para 
a região e para o agricultor; e para o estado daquele município, 
maior arrecadação do ICMS, e assim· por diante. Então, é 
necessária, realmente, essa verticalização. 

E nessa linha de investimentos, o Finame rural tem supri~ 
do alguma demanda, embora o Ministério da Agricultura te
nha procurado mecanismos modernos para garanfíf novo-s re~ 
cursos, novas fontes de financiamento, como é- o caso do 
Banco de Crédito Cooperativo. Pela primeira vez, a agricul
tura vai ter oportunidade de ter o seu próprio banco de crédito. 
Estamos trabalhando em termos de mercado futuro, estirou~ 
)ando as bolsas a entrarem nesse sistema de warrants e outros 
mecanismos modernos, para que a nossa agricultura possa 
ter assegurado o seu financiamento, n-ão-com as-fontes tradi~ 
cionais que tínhamos no passado pois, além dessas, temos 
que buscar novas fontes de financiamento para o nosso campo. 

E refiro~me, quando V. Ex' aqui fala em pesquisa, a 
essa concordância das autoridades econôm_icas· em criar urna 
isenção no Imposto de Renda se recursos forem destinados 
à pesql!-isa agropecuária. São passos extremamente impo!~ 
tantes, justamente quando o setor está descapitalizado. Recur
sos poderão ser obtidos, estimulando a pesquisa, não apenas 
a federal, mas até a estadual e a municipal. 

No que diz respeito ao Mercosul, estamos extremamente 
atentos à integração com os países do Cone SuL Existem 
particularidades favoráveis ao Brasil. Quando se abrirem as 
fronteiras, posso garantir a V. Ex• que a- nosSa aViCultura 
irá dominar o mercado argentino, assim como <? rtóss_õ açúcar. 
Mas, ao mesmo tempo, temos uma série de cul_t_uias que não 
podem ainda competir em igualdade de condições com aqueles 
países, principalmente em razão dos preços -dos insumos. 

Hoje, um trator de 65HP custa, em média, no Brasil, 
32 a 34 ~ii dólares, enq~anto noS países vizinhos sai pOr 
14, 15 m1l dólares. Enquanto houver essa defasagem fka 
realmente difícil a integração. _ ' 

O que nós estamos fazendo a esse respeito? Nas câniarãs 
setorials do MiniSt~riO da Agricultura nós temos ouVido o 
setor privado, e ao Cona_sul, que é o órgão de 'reUnião dos 
Ministros da Agricultura de todo o Conãsul, estamos levando 
essa preocupação, ouvindo sempre a iniciativa privada, os 
produtores, as federações e os trabalhadores rurais, para que 
po~samos miniillizaresSãSdifereoças d~ tributação, de preços 
de msumos, porque, senão, realmente, não teremos condições 
de competir, como no caso da soja, do trigo e de outros 
produtos. _ 

. O SR. DIRCEU CARNEIRO- Sr. Ministiõ;~quero fazer 
maiS uma pergunta a respeito dos subsídios. - __ 

Sabemos que todos os países mais eXpressivOS nessa ques
tão agrícola subsidiam. E_stados Unidos, Europa, Mercado 
Comum, Japão, todos eles têm, em algum momento, subsídios 
para esse setor. Como Pôde o Brasil situar~se nesse contexto? 
Qual é a política do ministério para equilibrar esse desequi- _ 

líbrio gerado pelo subsídio desses países a que acabei de (azer 
referência? -

~O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) -Pela primeira vez, Senador, o Minis
tério da Agricultura e Reforma Agrária começa a ter uma· 
a.!E~ção ~ nível i~ternacional. A nossa participação no GA TI 
é intensa; o Brasil, hoje, tem um-a posição firme, o inverso . 
do que ocorria no passado, contra os subsídios desses países 
desenvolvidos; mais ainda, contra a proteção que dão à entra
da do nosso produto. 

Um pequeno exemplo a V. Ex~ é que, hoje, embora 
o Brasil seja o País mais competitivo em termos de produção 
de suco de laranja, para cada tonelada de suco de laranja 
que colocamos no mercado norte-americano, ternos que pagar 
492 dólares, ou seja, hoj~. no mercado interno, recebemoS 
do produtor a 1 dólar e 20 centavos. Pàra colocar essa caixa 
de laranja, em termos de suco, no mer~'do norte-americano 
pagamos 1 dólar e 80 centavos. De· imposto-, nos Estado; 
Unidos, pagamos mais do que o valor do preço interno que 
o nosso citricultor está recebendo. 

Essas são-disto'tç6es extrenÍamente-in)ustãs-. Atuaiinente:· 
uma vaca, nos Estados Unidos, recebe dois mil e trezentos 
dois mil e quatrocentos dólares de subsídio para produzi; 
leite. Esse valor representa a renda per capita de mais da 
metade da população humana do planeta. 

Então, são distorções que não podem continuar. O minis
tério tem uma atuação firme contra esses subsídios tanto 
que agora, na primeira quinzena de julho, a cOflvite ·cto Go
verno do Brasil e do Ministério da Agricultura, estaremos 
promovendo a reunião do Grupo de Kernes, que são os 14 
maiores exportadores agrícolas do mundo. Essa reunião será 
realizada no sentido de monta_r uma força de pressão junto 
a esses países mais desenvolvidos para a retirada, para a elimi
nação desse tipo de subsídio. 

Mais ain~a, não queremos que esse _subsídio seja· inter
nado no Brasil, porque cada vez que o País tem que in:lportãr 
alimentos.' já incorre no primeiro erro, pois um País como 
o_ Brasil não deve recorrer à importação de alimentos, e, mais 
axnda, não recorrer à importação de protiutos subsidiados 
porque é uma concorrência desleal, predatória, com o nossO 
agricultor, que paga taxas que eles não pagam e não têm 
os sti.bsídios que eles têm. 

Po_r isso é que pela medida provisória do Presidente 
com gestões do Ministério da- Agricultura, esse artigo é umd 
salvaguarda aos nossos agricultores para que sejam protegidos 
dessa concorrência desleal pela importação do produto subsi
diado. 

O SR. DIRCElÍ CARNEIRO - Muito obrigado a V. EX' 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de 
passar a palavra ao próximo orador inscrito_ para interpelar 
o Sr. Ministro da Agricultura, a Mesa v()lta_a apelar aos Srs. 
Senadores, no sentido de que cori:tpareçam à sessão extraor
dinária do Senado e, logo em seguida, do Congresso Nacional. 

A primeira matéria a ser apreciada, na sessão do Con
gresso é um veto presidencial e a sua votação se inicia pelo 
Senado,. Como são 71 senadores presentes, esperamos que 
o quorum atinja, pelo merios, cinqUenta Senadores no infcio 
dos nossos trabalhos, às 19 horas, no Plenário da Câmara 
dos Deputados. 

É o apelo veemente, instante, da própria Presidência 
a todos os Srs. Senadores. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, para interpelar 
o Ministro da Agricultura. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Sr. Ministro da Agricultura, 
Srs. Senadores, primeiro, querO rriaiiífeStãr o meu agrado por 
aqui me encontrar neste momento, exerCitandO uma prerro
gativa do Senado, usufruindo de um privilégio da democracia, 
em obediência a um piecC::ito córistitucionill. 

Sr. Ministio AritôniO Cabrera, estãmos aqui Culfi}5firldo, 
portanto, um direito e um dever, daí a razão do meu deleite. 

Não vim exatamente para questionar V. Ex• Vim, muito 
mais, para mostrar alguns aspectos da região Norte, em parti
cular, do Estado do Amapá. Estado que foi tei'ritóriõ- desde 
de 1943. quando desmembrado do Estado do E'ará, até 5 
de outubro de 1988, quando da promulgação da nova Consti-
tuição. · · 

Declarado estado~ começamos a cuidar da sua implan
tação com a posse dos eleitos em primeiro de janeiro deste 
ano. Há de compreender V. Ex~ que um território que viveu 
todo esse tempo sob os auspícios do Governo Federal, rece
bendo de tudo em termos de recursos e de apoio, criando 
~m espírito e um estado de paternalismo, de certa forma, 
ISso contribuiu para acomodar o espírito da população. 

A realidade, hoje, é diversa. Hoje, o povo do Amapá 
está esperançoso no sentido de que os seus homens públicos, 
os seus representantes sejam operosos, laboriosos, iriteligen
tes, cumpridores dos seus deveres, no sentido de dar àquela 
terra e àquele povo condições de resolver seus próprios proble
mas. Daí, a preocupação dos nossos homens públicos em obter 
os meios, os mecanismos, os recursos para implantar a infra-es
trutura necessária ao desenvolvimento do estado e __ os meios 
~uficientes pai-a propófcionar a melhoria da qualidade de vida 
de que o povo do Amapá necessita. 

Sr. Ministro, fiz tais referências para- sittia.r-mé no setor 
primário, razão maior da presença de V. Ex• aqui, como Minis
tro da Agricultura. Devo dizer que temos uma agricultura 
incipiente, quase que de subsistência; um rebanho ainda muito· 
pequeno, que não ultrapassa, certamente, às duzentas mil 
cabeças; sofrendo, todos nós, o vexame e as dificuldades do_ 
isolamento geográficO, pOrqUe soiilOs terminalidade geográ
fica. Não há ligação, por terra, entre o Estado do Amapá 
e o resto do País. Lá, só se chega de navio ou de embarcação. 
Essas são condições, são variáveis que atrelam, que dificultam, 
melhor dizendo, o nosso desenvolvimento. Daí essas d-ificul
dades no setor primário. E, como dizia, muitó maiS do que 
questionar V. Ex~. venho dizer dessas dificuldades; dizer que 
a saúde animal do estado es_tá defícü~nte. Tem"Cls necessidade 
de fazer assentamentos agrícolas. O- Amapá é, talvez, um 
dos estados do País mais carentes da atenção do se to r primário. 

Não temos financiamento; as terras são quase todas ocU
padas simplesmente através de licença concedida pelo Incra; 
não há titulação de terra. E quando os proprietários batem 
âs portas das instituiçõeS financeiras, principalmente do Basa, 
não.há o financiamento, senão se, em contra partida, se lhe 
forneçam o título de domínio da terra. Sem o cumprimento 
dessa condição, não existe financiamento. Por essas razões, 
peço a V. Ex• que faça rapidamente um esboço, diga algumas 
palavras a respeito do que pensa o Ministério da Agricultura 
- que sei que é conhecedor dessa situação - no sentido 
de que num prazo muito curto venhamos a superar essas difi~ 
culdades existentes, essenciais, entretanto, de serem supera
dàst.para o desenvolvimento desse estado nascente . 

• 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) - Sr. Senador Jonas Pinheiro, agrade~ 
cem os a manifestação_ de V. Ex~, com a qual concordamos 
plenamente. A fase de transição é extremamente difícil. O 
antigo território· vivia basicamente dos recursos- federais, e 
o Ministério da Agricultura está atento a esse fato. O estado 
_de V. Er foi um dos únicos que recebeu, também, sementes 
para o plantio. Nossa intenção__ foi dar maior ajuda a esses 
estados mais carentes; mas, é claro que muito ainda há por 
fazer. Estamos tentando aparelhar, da melhor maneira possí
vel, a Secretaria Estadual, para que ela possa cumprir as fun
ções de Estado, que não são mais obrigações do Governo 
Federal, como, por exemplo, a fiscalização de produtos ani
mais e vegetais a nível de estado, pois, praticamente, 90% 
da produção fica dentro do estado. 

' . -. - _- . 

Reconhecemos qu~ é uma tarefa difícil, mas já estamos 
eiD-OOntato COm a secretaria, de maneira que ela possa dar 
os s_eus passos iniciais. E, esses passos iniciais- posso assegu
rar a V. Ex~ -terão o total apoio, total suporte do Ministério 
da Agricultura. Estamo~. também, acelerando o processo de 
titulação das terras, de tal maneira que, nãO só no Amapá 
como em outras regiões semelhantes, os agricultores possam 

_ter assegurado o seu título de terra e, junto aos bancos, possam 
ter acesso às mesmas. Sabemos que apenas as licençaS de 
ocupação, ou outros documentOs similares não são suficientes. 
Estamos acelerando junto ao Incra para que esses agricultores 
tenham definitivamente o título de posse da terra. 

Finalmente, Senador Jonas Pinheiro, a maiáf articulação 
-que-podemos fazer junto ao estado para viabilizarmos, estiniu
larmos o campo, 

O SR. JONAS PINHEIRO- Muito obrigado, Sr. Minis
tro: Mas para concluir colocaria Uma questão agora mais geral, 
mais ampla. 

Sabemos :que comparativamente _com oUtros exercícios 
a safra dos dois· últimos anos vem perdendo alento, substância. 
E sabemos, por outro lado, que, de anos anteriores a esses 
dois Ultimos, ajnda existem estoques, por exemplo, de milho, 
de arroz e apercebe-se que estamos importando alimentos. 
Gostaria que V. Ex~ explicasse o porquê da necessidade de 
importação, quaildo temos, por outro lado, tentativas de inCi-
neração de safras estocadas no âmbito da CNA. 

O SR. ANTÓNiO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) -Sr. Senador, isso foi uma herança 
que recebemos, foi estimUlada a produção em locais onde 
não havia grande consumo. Hoje temos milho, por exemplo, 
acima do Brasil Central e temos uma falta muito grande de 
milho no Sul do País. A locomoção, custo com o frete os 
torna inviável levarmos esse produto ao Sul do País. Isso 
é um erro não apenas de pouco anos atrás, mas um erro 
Crônico da nossa agricultura onde temos um pass_eio dos ali
mentos. 

Hoje no Brasil Central se produz o milho e a soja; esses 
grãos são transportados ao Sul do País, à Santa Catarina e 
ao Paraná; ali se engorda o frango, o suíno, para depois essa 
carne subir também para o consumo do Brasil Central. Temos 
que diversificar, levarmos a agroiiidústria a essas regiões. No 
caso desses produtos fica inviável, realmente. a locomoção, 
embora o armazen~mento e a comercialização desses produ
tos não estejam na alçada do MiniStério da Agricultura. 

Apenas a título de esclarecimento: hoje, é praticamente 
inviável locomover os estoques oficiais d~ CNA. Tem-se que 
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estudar uma -possibilidade para que esses produtos sejam con
sumidos na região. 

Recebi agora informaçãO sobre ·o -nosso orçamento para 
o estado de_ V. Ex• e posso garantir que, com relação ao 
ano passado, neste ano há um aumento real de 840% do 

. orçamento do Ministério da Agricultura para a aplicação. 

O SR. JONAS PINHEIRO- Muito obrigado, Sr. Ministro 
António Cabrera, pelas respostas esclarecedoras. 

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
da presidêncía, que é Ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 
19 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Antonio Mariz. 

O SR. ANTONfO MARIZ (PMDB - PB. Sem revisão 
do orador.)_- Sr.._Pr_esidente, Srs. Senadores, Sr~ Ministro 
António Cabrera, inicialmente, desejo expressar a s-atiSfação· 
com que ouvi V. Ex~ discorrer sobre os problemas do Nordeste 
e anunciar programas que ali serão desenvolvidos. Tanto mais 
que vimos de uma dolorosa experiência de inércia e omissão 
do Governo, em 1990, por ocasião da seca, que se abateu 
sobre a região; omissão e inércia_ que contrastam,_ d_e forma 
aguda, com a presteza com que o Ministério da Agricultura 
e Reforma Agrária assistiu a região Sul - Rio Grande do 
Sul e Paraná - pOr ocasião da estiagem de sessenta dias, 
que também aoome_teu es.sa_ área do País. -

A Paraíba, estado que represento, cidade localizada. n_o 
centro da região seca, teve uma incidência de chuvas da 
ordem de 68 milímetros durante todo o ano 4e 1990. Isso 
dá a medida, acredito, da gravidade do flagelo que ~ofreu , 
a população rural do meu estado e, por extensão, de todo 
o Nordeste. _ 

No início do perído seco de 1990 o Presidente -da -Repú
blica crioU uma comissão especial para estudar o problema 
- a Comissão de Ciên_Çfa e Tecnologia para o Desenvol
vimento do Nordeste, sob a presidéncia do Prof. José_GQld.em
berg, Secretário Nacional na área respectiva de ciência e Çle 
tecnologia. - _ 

Essa comissão; no que diz respeito à agricultura, fez três 
recomendações básicas: a primeira enfatizando cornO sohição 
para os problemas do Nordeste a irrigação; em seguida, a 
agropecuária, ou a pecuária, para ás terras impróprias ou 
delirnitidar à disponibilidade de água para irrigação; e, final
mente, a agricultura de sequeiro no que restasse dessa classi-
ficação. - - ---- -

Defendo também a utilização das terras e da água dispo
níveis para irrigaÇão do Nordeste. Consiclero um programa 
de grande alcance económico. 

Conheço a experiéncia que vem sendo feita não só às 
margens do rio São F~ancisco~ como também nos perímetros 
irrigados do DNOCS, na Paraíba, na região do Açu e em 
outros estados._ _ . - - _ -__ 

Aqui coloco a·primeira questão: Como õ GoVerno perisà, 
se concentra o seu esforço na irrigação·;'empregãi a rliãõ-de
obra agrícola que está situada no Nordeste? Esses 17, 18 mi
lhões de pessoas que vivem em funÇão da atiVídade agrope-
cuária? ·- ---

É sabido que, como são relativamente reduzidas as áreas 
apropriadas para irrigação, rêstatiam imensas glebas onde a 
falta de assistência do Governo levaria, certamente, a popu-
lação a emigrar. - - --------

A Paraíba, que possui 4 milhões e 700 mil hectrares explo
rados na agricultura e na pecuária, tem apenas cein mil hecta
res, pelas condições de hoje, pelas disponibilidades de água 
a que me referi;capazes de serem irrigados, e apenas vinte 
mil hectares irrigados. 

Então, essa é a primeira questão, a ciuesfão ~social, a 
questão do emprego, a questão da ocupação dessa população 
trabalhadora. 

No que respeita à agropecuária, estou informado de estu
dos importantes produzidos pela Em brapa, na agência de Pe
trolina, que ofereceriam um modelo a essa atividade em toda 
a regiãQ.- _ _ 

Indago, Sr. Ministro, se V. Ex.! tem conhecimento desse 
trabalho da Embrapa em Petrolina e_se o ministério tem idéia 

.em, de fato, implementar esse programa. 
Ffualmente, na área da chamada agricultura de sequeiro; 

retomo alguns pontos já tratados anteriormente por represen
tantes nordestinos, especialmtinte pelo Senador Beni V eras, 
quanto à questão do algodão. Cultura praticamente destruída, 
hoje, pela prática do bicudo insuficientemente combatida. 
V. Ex~ referiu-se a programas -que seriam lançados agora. 
Indago se esses programas dizem respeito ao algodão de se
queiro, a cultura seca do algodão, ou. à cult~ua injgada. 

Estudos demonstram que a produtividade no Nordeste 
Seria a mesma do Sul-Sudeste se os mesmos insumos e -as 
mesmas técnicas fossem utilizadas. Isso não ocorre exatamente. 
pelo risco decorrente das condições climáticas. A agricultura, 
no Nordeste, não pode recorrer aos mesmos meios, simples
mente porque correria_riscosJ:re-m.endos. 

Estas as ques.tões iniciais que _coloco à consiQefação de 
V. Ex• 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) --Sr. Senador, já nos referimos a esses 
programas da Embrapa, desenvolvida Pelo nosso centro de 
Petrolina, que é o programa chamado "Convivência com a 
seca", é a mentalidade de não se combater a seca, mas conviver 
com ela. São tecnologias extremamente simples, voltadas para 
a agricuJtura de sequeiro, para o semi-árido, de uma maneira 
geral, para que aqueles nordestinos que vivam na nossa região, 
com essas tecnologias simples, extremamente rudimentares, 
possam minimizar os efeitos climáticoS, pofque actedifaiil.Os 
que a solução para o Nordeste não é universal, global, mas 
multissoluções adaptadas a cada uma das regiões; é claro, 
regiões propícias à irrigação. Como -disse, temos cerca de 
cinco milhões de hectares que poderão ser irrigados no Nor
deste. Nessa área, o ministério tem interesse em estimular 
muito, conforme informei, o seu maior prOjeto em volume 
de recursos. Trata-se de um projeto de irrigação no Nordeste 
chamado Projeto Nordeste I. Agora, após sua aprovação pelas 
autoridades econômicas, estamos partindo para·o Subsetorial 
II, que é maior do que esse projeto chamado Nordeste I, 
também dedicado exclusivamente ao Nordeste, atendendo as 
regiões adaptadas para irrigação; em que estão determinados 
tipos de cultura mais modernas, como o caí:Q Q.a fruta. __ : 

O Ministério também está atuando em te:ITiiOS de aetesa 
sanitária, como, por exemplo, no Vale do Açy,. Criamos uma 

. comissão com a participação da inicitiva prfVa:da, universi
dades, produtores e, hoje, essa região é livre para exportar 

·frutas para os Estados Unidos. Agora estamos, inclusive, 
a"!_)rindo a região para exportar frutas para o Japão. 

Então, o ministério está atento ã particularidades de cada 
uma dessas regiões, em ·conjunto com essa comissão que V. 
E~ citou do Secretário José Goldemberg. Estamos agrupando 

• 
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recursos para melhorar a meteorologia no Nordeste. Posso 
garantir a V. Ex• que a maioria dos recursos do Departamento 
Nacional de Meteorologia do ministério ·será aplicado no ree
quipamento, na reetruturação das nossas bases físicas de me~ 
teorologia no Nordeste. Daremos uma atenção especíal, por
que a meteorologia é um dos principais instrumentOs que 
temos. 

E no caso do algodão, Senador, não é apenas destinado 
à cultura de irrigação, comO também à cultura de sequeiro. 
V. E~ citou muito bem, o ••gargalo''_da -~gricultUra nordestina 
hoje são os níveis de produtividade. Diría a V. Ex' que hoje 
o Nordeste produz sete vezes e meia menos, na média, arroz 
do que o Centro-Sul, trés vezes menos feijão, -quatro vezes 
menos milho e também semelhante _situação no caso do algo~ 
dão, só que os insumos, realmente, não _são_U_tilizados nos 
mesmos níveis dos estados do Centro-Sul. No cas_o_do_algodão, 
particularmente, o algodão nordestino é o melhor algodãO 
em termos de qualidade no nosso País, o algodão de fibra 
longa que tem acesso ao mercado internacional muito facil~ 
mente. Por isso esse prOjeto de revitalização da cultura do 
algodoeiro atinge a todos_ os_ estados, SeJ!l diferenciação d~ 
cultura irrigada como da cultura de sequeiro. Além disso, 
estamos acoplando a esse projeto a Embrapa, que é o orga
nismo em conjunto_ com as Secretarias de Agricultura para 
distribuir a semente básica dessas novas .Yariedades de algo
dão, já evitando a proliferação do bicudo. 

O SR. ANTONIO~ MARIZ - Agradeço, Sr. Ministro, 
pelas informações que traz a esta Casa e me permitiria, com 
o consentimento de V._ Ex~ e do Sr._ Presidente, apenas fazer 
mais uma indagação relativa especifícamente a Paraíba. 

Quando da visita de V. Ex~ ao estado, foi apresentado 
o problema das áreas de conflito, seis áreas de conflito situadas 
no estado, e foi feita a -solicitação para que o Incra acelerasse 
os processos de desapropriação. Essas desapropriações não 
se verificaram ate agora, e a situação se agrava especialmente 
em duas delas, onde a Justiça decretou o despejo das famHias 
que ali são posseiras. Pergunto a V. Ex• se há alguma gestão 
do ministério para acelerar essa desapropriação, de tal forma 
que possam cessar os conflitos referidos. 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) -Sr. Senador, não apenas na Paraíba, 
mas estamos dando uma atenção muito grande à refor~a 
agrária a todo o Nordeste depois da nossa visita ao estado. 
Inclusive resolvemos _o problema da elevação do preço mínimo 
do sisai, já que-a cultura desse produto é extremamente impor
tante ao seu estado. Dentro dos pleitos ~a reforma agrária, 
é importante diferenciii que alguns deles já não estão"- na 
alçada do ministério porque dependem de uma decisão do 
Poder Judiciário, -mas naquelas glebas que dependem apenas 
de uma decisão do Ministério da Agricultura e Reforma Agrá
ria, algumas delas já serão desapropriadas nesse ato que soma~ 
rá um milhão de hectares. 

Por isso V. Ex• pode ter certeza de que, em algumas 
áreas, na solução das recomendações que recebemos por oca
sião da visita ao seu estado, será feito agora esse ato de desa
propriação de um milhão de hectares. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canteiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Oziel Carneiro. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS ,..- PA. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. senadores, Sr. Ministro 
António Cabrera, é evidente que muitas das perguntas que 

eu pretendia colocar, já foram feitas por outros senadores. 
Mas não gostaria de deixar passar em branco uma posição 
colocada por V. Ex~, que parece conflitar um pouco com 
aquilo que penso. 

Ouvi essa sua posição em resposta a um seriador, quando 
V. Ex~ se declarava contrário a subsídios à agricultura. 

Inclusive, esta é a posição do Brasil na Conferência do 
GATT, agora, nessa jornada que ocorrerá no Uruguai. Quan
do se falou em crédito rural, o senador do PT fez referencia 
_a desvios de crédito rural no passado e com isso se procurou 
justificar a retirada de_ crédito favorecido parã. a agricultura 
nacional. Disse o Senador Jutahy Magalhães, se a memória 
não me trai, que a a·gricultura é subsidiada em todo o mundo 
e, no Brasil, é taxada. Dentro dessa linha de raciocínio, eu 
gostaria de perguntar a V. Ex~ primeiro, se o fato de os agentes 
financeirOs nacionais não terem tido a capacidade de _cumprir 
o dispositivo do código da legislação sobre o crédito rural, 
que inclusive pr01be seja crédito rural dado onde não possa 
ser fiscalizado, V. Ex~ prefere retirar o crédito favorecido 
para a agricultura ou o correto seria punir aqueles que desvia
rem o crédito? 

Essa seria a primeira questão. A segunda é com relação 
ao subsídio. Considero que o Ministério da Agricultura e Re
forma Agrária, sob o meu ponto de vista, deve estar voltado 
para a economia agrícola e, muitas vezes, confunde-se com 
qs probleJI~as sociais -da área rural qu~ estariam afetos, sem 
dúvida, aos ministérios próprios, no caso, os Ministérios da 
Previdência e AssistênCia Social, da Ação Social e do Traba
lho. Por issO, talvez algum senador tenha indagado se o Minis
tério da Agricultura e Reforma Agrária fiscãliza o pagamento 
do salário mínimo n~C3reã- rurãl, o que·, na realidade, não 
é competência desse ministério, mas unia atribuição qüe tOdos 
devemos exigir do Ministério do Trabalho. Dessa forma, faço 
minha segunda pergunta: Já que nos países desenvolvidos 
e, principalmente, na Comunidade Económica Européia,, para 
haver uma agricultura forte e em condições, não apenas para 
atender o consumo da área de abrangência do Mercado Co~ 
mum Europeu, ela sustenta essa agricultura com subsídios, 
~;ena mais correto q=ue-o Brasil dirigisse, a ·exerriplo do que 
fazem os Estados Unidos, subsídios â agricultura, exatamente 
naquelas áreas de produção, a cada ano, onde as necessidades 
da população exigem que se tenha uma produção maior? 

Essas seriam as duas questões que gostaria de colocar 
a V. Ex• 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária)- Sr. Senador, por ocasião da pergunta 
do ilustríssimo Senador representante do Partido dos_ Traba
lhadores deixamos claro que essa era uma atribuição do Minis
tério do Trabalho, e em conjunto estamos apresentando até 
um novo projeto que está sob a apredação dos trabalhadores 
no que diz respeito â regulamentação dos trabalhadores vo
tantes. 

O que nos preocupa apenas, e não corno argumento do 
MinistériO da Agricultura e Reforma Agrária, é a renda que 
hoje existe no meio rural, porque enquanto essa renda for 
me-nor~ e-nqu-anto houver a disparidade económica dificilmente 
se manterá o homem no campo. Isso é um atrativo para o 
êxodo rural. E é claro, não resta a menor dúvida, nós somos 
a favor de punir os inf!atores do que __ retirai' -o ·subsídio à 
agricUltura. -

Gostaria de repetir aqui a poSiçãO liOje adol:ada pelo 
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Nós fazemos 
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parte de um Governo em que a meta maior é a eStabilfi8.ção 
económica. O Governo, é claro, não tem uín Tesouro e~ 
condições de bancar a sua agricultura como os países do Pri
meiro Mundo. Por -isso, nós somos a favor da retirada_desse 
tipo de subsídio. Mas para isso, nobre Senador, a nossa pos~ção 
é a de termos total liberdade de mercado para a ng§_sa- agncul
tura, se, porventura, no futuro mantermos o tabelamento, 
princípalmente dos produtos da cesta básica, onde r~=.almente 
o produto é tabelado. Aí, nós somos a favor da volta do 
subsídios porque em termos de economi_a de mercado, Sena
dor Oziel Carneiro,-podemos garantir a V. Ex~ que o Brasil 
será imbatível na produção de proteína, seja- ela animal, ou 
vegetal. Tanto com relação a nossa soja, a nossa came,-quanto 
a qualquer outro tipo de proteína produzid_a aqui, com ~s 
vantagens comparativas que hoje temos, somos Imbatíveis 
em termos de acesso a mercado internacional ou em termos 
de abastecimento do mercado interno. 

Mas, se porventura continuar o tabelamento, ou o Pa~s 
recorrer à importação de produtos_subsidiados, então, a posi
ção do Ministério da Agricultura e Reforma Agrá~a, é clara, 
é a volta do tratamento diferenciado para o campo. 

O SR. OZIEL CARNEffiO- Sr. Ministro Antônio Ca
brera, V. Ex~-. ao responder a minha inda~ação, confirma 
exatamente aquilo que pretendi dizer no início, que o Minis
tério da Agricultura e Reforma Agrária deve se preocupar 
com a econOmia agrícola. -

V. Ex~ fala em tabelamento de produtos agrícolas, que 
é imposto por outros _ministérios, sobretudo em razão da po
breza e da carência da população brasileira. Não poderemos, 
sem dúvida alguma, ter uma economia de mercado na área 
agrícola para os produtos, como também não poderemos dei
xar de recorrer, em casos de emergência, à importação de 
prodUtos agrícolas, subsidiados na sua origem, porque não 
temos capacidade interna, no Brasil, de resolver o problema 
social por outros mecanismos. Por exemplo, ainda há pouco 
o Governo aprovou aqui" no Senado um projeto de isenção 
de IPI para bens de capital, e a estimativa dessa renú~çia 
fiscal é da ordem de 60 bilhões de cruzeiros, quando na agncul
tura não conheço nenhum projeto, nenhum mecanismo, que 
esteja sendo imaginado para que seja possível retirar impostos 
de gêneros de primeira necessidade. _ _ _ -

Imagine V. E~ que no Estado do Pará-e não é diferente 
no Maranhão, no Piauí etc. - uri1 pequeno produtor que 
produz, vamos dizer, sessenta quilos de farinha paga.12~ 
de imposto sobre essa produção e se colocar no cammhao 
ainda vai pagar o imposto de ICMS sobre o transporte, que 
foi uma grande inovação- ctia:da recentemente neste País. 

Então, aproveitando a oportunidade da presença de V. 
Ex~, gostaria que realmente fosse estudada na área gov~ma
mental, a exemplo do que ocorreu recentemente para estimu
lar a produção de bens de capital, que se fizesse também 
algum estudo, que se tomasse alguma providência no sen~ido 
de haver uma compensação na lei orçamentária -para -que ·se 
pudesse reduzir a carga tributária sobre os produtos agrícolas, 
e só assim acredito que conseguióamos levar a agricultura 
para uma economia de mercado. 

O SR. ANTONIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária} '-- Sr: Senador, o Ministério da Agri
cultura e Reforma Agrária está dando total apoio a esse pro
jeto que está tramitando __ no Congresso Nacional, sobre a reti
rada do IPI para tratares, equipamentos agrícolas de um_a 
maneira geral. 

Ontem, ria reunião com as _autoridades económicas deci
diu-se anunciar hoj_e um reajuste nos preços de tratares e 
equipamentos agrícolas. A proposta do Ministério da Agri
cultura e Reforma Agrária é também <! retirada dq IPI, para 
compensar esses reajustes, e mais ainda, a redução da aiíquota 
de exportação, para que possamos comprar esses equipamen
tos no exterior, que são muito mais baratos do que hoje ocorre 
em nosso País. 

Posso adiantar a V. Ex~ que o Governo já apresenta 
algumas propostas no sentido da redução da tributação da 
agricultura, como a apresentada na última reunião do Confaz, 
como um primeiro pãSso sobre os produtos da cesta básica. 
É claro que eSsa deciS-ão não compete somente a nós, mas 
também aos governos estaduais. Esperamos que sejam acata
das. V. Ex' pode ter idéia de que o Ministério da Agricultura 
e Reforma Agrária levantou a bandeira da dimínu;ição da 
tributação, principalmente sobre a cesta básica. Hoje, cada 
vez que uma dona de casa vai a um supermercado e enche 
um carrinho com produtos alimentícios, cerca de 30% daquele 
qtrrinho é de alimentos. Sempre tenho dito que um país que 
ainda vive de harrigã: vazia não p-Ode mandar 30% de alimentos 
para a barriga do Estado. 

No Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,_ criamos 
um slogan: "Alimentos- imposto reduzido, País bem nutri
do". Essa é a nossa mentalidade. 

O SR. OZIEL CARNEffiO- Agradeço V. ExTpéla res
posta e o felicito pela maneira simples, correta e firme como 
respondeu a todas as perguntas que lhe foram formuladas. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Wilson Martins. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB - MS. Sem revisão 
do orador.)- Sr._Presidente_, Srs. Senadores, Exm"' Sr. Minis-. 
tro António Cabrera: com os cumprimentos a V._ Ex~ pelo 
comparecimento a esta Casa, pelas respostas sucessivas que 
vem dando ao Senado Federal, gostaria de fazer perguntas 
sobre_ a produção e também sobre a reforma agrária. 
_ Sobre a produção, li na imprensa declarações de V. Ex•, 
segundo as quais "não posso me- sentir realizado sabendo 
que estamos importando alimento". É a resposta -que V. Ex~ 
deu a um jornalista. 

O Brasil está importando alimentos. Que artigos especifi
camente estamos importando? Entre eles estão o feijão, o 
milho, a soja? Somos o segundo produtor mundial de soja 
e ainda estamos importando este cereal? Que quantidade, 
previsivelmente, importamos? 

Em relação aos créditos que seriam repassados ao sistema 
finariceiro para aplicação na agricultura. V. Ex~ disse que 
este ano o Governo pensa fazer um _repasse de_ três bilhões 
de dólares e disse que no ano passado o Governo repassou 
a. quantia de 1.5 bilhão de dólares, Em relação ao ano_ passado, 
V. Ex~ aduziu que houve retardamento no repasse e isso res-. 
pondeu pelo fracasso em parte da safra. 

Estamos no mês de junho; em julho as terras deverão 
ter iniciado o seu preparo, o seu amanho e em setembro 
deverá ser começado o plantio. A minha preocupação é que 
não_haja retardamento no repasse _de recursos, que deverão 
estar à disposição. desde log!), para que não_repitamos o insu
cesso da safra uma segunda vez. 

Em relação aos juros, gostaria de saber se_são juros de 
mercado para todos os agricultores-: pequenos, médios-e gran-
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des, ou se são juros subsidiados. Neste caso, quais são os 
subsídios? _ _ _ _ _ _ _ 

Em relação à reforma agrária, V. Ex~ d~clarou _aqui não 
mais repetir o que diSse o se-nhor Presidente da República 
recentemente, em Alta Floresta, em Mato GrOssO. Naquela 
ocasião, o Senhor Presidente da República falou ao País, dian
te de uma multidão de agricultores, que, neste ano, deverão 
ser desapropriados um milhão de hectares. V. Ex', nesta "Casa, 
corrigiu-esses números, dizendo que este ano o País deverá 
desapropriar seis milhões de hectares. Esse-- é- um n_únie.ro 
bem superior ao mencionado pelo Senhor Presidente da Repú
blica, ou, pelo menos, ao referido pela imprensa, dizendo 
que essa teria sido a declaração do Senhor Presid~nte da ~epú
blica. 

Sr. Ministro, a minha preocupação, em relação ao proble
ma da reforma agrária, é a seguinte: vejo que~-ãnO passado, 
conforme declarações, também, de V. Ex•, as desapropriações 
foram pequenas, comparativamente com as que se pretende 
fazer neste ano. Não obstante, aí se acham os colonos sem 
receber recursos do Incra, ou seja, do MinistériO- da Agricul
tura, para atender a despesas inadiáveis. E recebo, como m-ui
tos senadores recebem, dos seus estados e municípios, recla
mações lancinantes, comO tive ocasião de mostrar a esta Casa, 
em discurso na semana passada, lendo despachos telegráficos 
do prefeito -e--da-Cãinãfã-Municipal de Nova Andradina, do 
prefeito de Corumbá, em que pediam liberação de recursos 
do Procera; como também dependem de recursos financeiros 
para os assentamentos. _ 

A situação criou tãl animosidade entre os sem-terta no 
meu estado, que eles acabaram inVadindo a sede do Incra 
em Campo Grande, criando um problema difícil de ser contor-
nado, felizmente, já debelado neste instante. -- _____ - __ _ 

Naquela ocasião, pedi ao Incra, em Brasília, e aOlnCra, 
em Campo Grande, inf0i1miÇões sobre os recursos que esta
riam à disposição, para que esses assentamentõS fossem feitos 
e atendidos os sem-terra. As informações que obtive são dis
crepantes de ori~cm e de informação eram no sentido de 
que havia possibilidade de utilização de recursos da ordem 
de setecentos milhões de cruzeiros, para dividir por todos 
os pontos do País. Qra, Sr. Ministro, corri.O -é possível a um 
órgão que não dispC.::e senão de uma quantia fnfima cOmó 
essa de setecentos milhões para acUdir a todos as delegacias 
do País,-passar dessa estru_tura acanhac].a, sem recursos huma
nos e sem recursos finauceiros para uma desapropriação de 
seis milhões de hectares? Que providência eStá tomando para 
ajustar, para adequar as repartições do ministério à realidade 
pretendida da desapropriação de seis milhões de hectares?. 

O SR. ANTÓNIO~CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) -Sr. Senador, no que diz respeito a 
nossa declaração, nós realmente a confirmamOs. Ojri~- que, 
não apenas eu, como qualquer ministro da Agricultura do 
Brasil, não me sentirei realizado se o País tiver que recorrer 
à importação de alimento. V::tmos ter que importar alimentos, 
cerca de 3.7 a quatro milhões de toneladas de trigo, cerca 
de dois milhões de toneladas de milho, 1,5 milhãc de toneladas 
de arroz; e soja uma pequena quantidade, a estimativa nossa 
é da ordem de oitenta mil toneladas importadas pelo sistema 
Drawback com o Paraguai, apenas para atender às exporta
çõEs de farelo de soja. ~ ~ ~ 

No que diz respeito aos recursos, Sr. Senador Wilson 
Martins, posso garãntir a V. Ex~ que já teriiõs aSse-gurado 
m bilhões de cruzeiros, e a liberação desses recursos depen-

derá de projeto que tambél!l ~st~ no Congresso~ V. Ex~ muito 
bem disse: a partir de julho queremos esses recursos lá na 
porteira, na mão do agricultor. Esperamos que o mais rápido 
possível esse projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional. 
A definição da taxa de juros, para pequenos agricultores será 
da ordem de 9% mais a Taxa Referencial; para médios e 
grandes agricultores, dependerá da cultura que eles vão plan
tar. Mas, a segurança que temos em relação ao Ministério 
da Economia é que a taxa de juros não-irá ultrapassar 18%. 

.- Eu gostaria, Sr. Senador, se assim me permíte, de dizer 
que a declaração do Senhor Presidente, em Alta Floresta 
foi que, nos próximos dez dias -, e issó foi mUito bem_ notb 
ciado pela imprensa, pela televisão, pela mídia de maneira 
geral - serão desapropriados um milhão de hectares, que 
é realmente o que vai ocorrer. A meta para o ano, até o 
final de 1991, é a desapropriaçãO de dez milhões de hectares. 

Eu- diria, Si:. Sena~or, que não existe justificativa- p3:fa 
a reclamação do atrasn·na liberação dos recursos do Procera, 
que é um Programa de Crédito Especial para Reforma Agrá
ria, para o plantio. Não estamos na época do plantio, com 
exceção de pequenas regiões, ou para cultivo de feijão. Se 
os nossos agricultores tradicionaiS ainda não receberam o cré
dito_. por que é que n6s vamos liberar o crédito para os colo-
nos? -

Na época do plantio, os colonos terão os recursos do 
Procera, sem dúvida alguma. Com relação_ aos __ recursos para 
ass.entamento, eu muito agradeceria por tornar conhecimento 
de quem foi a autoridarl:e do Incra que comunícou ao Sr. 
Senador que temos um orçamento de setecentos milhões de 
cruzeiros. Seria inviável. 

O orçamento do Incra, Sr. Senador, para a área de assen
tamento, é de 136t8 bilhões de crpz~irosl que serão aplicados_ 
este ano. Estamos fazendo uma convocação às prefeituras 
municipais pata que trabalhem conosco a quatro mãos, princi
patme"nte porque essas prefêitUf3s ficam com 50% do ITR, 
o novo Imposto Territorial Rural. 

Na área de desapropriação, já terriCIS ·assegurado, pela 
nova equipe econômica, cerca de- 122- bilhões de cruzeiros: 
117 bilhões em emissão de_ TDA e cinco bilhões para paga
mento de eventuais benfeitorias nas áreas desapropriadas. 

Gostaria ·apenas de lembrar, Sr. Senador, que realmente 
existem muitas reclamações por falta de recursos nesses assen
tamentos. Mas não custa observ~r que não podemos confundir 
reforma agrária com asSistência- Social. 

-- Muitas pessoas querem que esses assentamentos tenham 
um nível de vida incompatível com aquilo que o Incra pode 

, .dar. O Incra quer tOrnar mais fácil a transição de trabalhador 
para produtor rural. Não é nossa função dar assistência social 
a todas essas famílíaS. Por exemplo, no Município de Bagé 
houve uma ínvasão injustificada. Aquelas famílias tinham as
sistência médica, recebiam cesta básica, salário, e· assim meS
mo ainda promoveram iriVãsões de terra. 

Garanto a V. Ex~ que aquelas famílias do Município de 
Bagé que invadiram a Fazenda São Pedi-o tinham um nível 
de vida muito melhor do que milhares de famílias que hoje 
vivem na periferia das nossas Cidades. 1 

Espero que V. Ex~ tenha a compreensão de que muitas 
dessas reclamações são re~lmente injustifiCadas; Mas estamos 
abertos, Sr. S_enador, para qualquer eventual reclamação. No 
Mato Grosso do_ Sul estamos procurando dinamizar qs proces
sos. Já foram desapropriadas. quatro f~~~~_das: pelo Projeto 
Taquaral, aumentamos em dez_ vezes o número de proprie
tários rurals-daquela região. 
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Agradeçq a V. Ex~ se, porventura, o nobre senador tiver 
uma sugestão futura, o nosso gabinete está_à disposição para 
recebê-lo. 

O SR. WILSON MARTINS- Muito-obrigado, Ministro 
Antônio Cabrera. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'- Çoncedo a 
palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge.- - -

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB ,- PA. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Ministro da Agrlcultufa, e trádiciõrial na 
economia brasileira a política econôrnlca: ünpla:ntada no País, 
lamentavelmente, relegar a agriCultura a segundo o_u terceiro 
plano. Em todos o_s_países do mundo, a agricultura é -tão 
importante que há um tratamento preferencial, prioritário, 
fundamental. Não sei por que, no Brasil, ocorre _o inverso. 

Temos de lembrar que, infelizmente, depois de décadas, 
o Brasil apresentou uma baixa acentuada no seu PIB~= No 
ano passado, ele foi em torno de 4,6%, o que sígD.1fica que 
a agricultura caiu seri~mente na geração de produtos básicos 
para a população~ _ _ _ __ -

Sabemos, e V. Ex~ afirmou que_passamos de Uina produ
ção de 71 milhões de toneladas de grãos para 56 milhõ_es. 
Como tentar combater a inflação, diminuindo a oferta de 
produtos agrícolas para atender à PopulaÇão que prectsa-ãli
mentar-se? Na minha opini~o, o grande erro da política do 
atual Governo Federal, no seu primeiro ano, foi que, na tenta
tiva de comb_ater a inflação, enxugando a liquidez, também 
levou o País a uma recessão grave, sobretudo na área agrícola. 

Há, portanto, uma contradição interna na estratégiã da 
política de combate à inflação do Governo Fede~al. 

O que observamos, Sr. Ministro __ - e aqui estamos paia
defender a posição do ministério çle V. Ex~- é que, durante 
o primeiro ano, se ·notou- e a imprensa mostrava claramente 
isso - uma verdadeira queda de Qraço entre a Ministra da 
Economia, FaZenda-e PJanejamento de então e V. Ex\ na 
tentativa de defender os interesses da agricultura. Acredi
tamos, que como empresário rural que V. Ex~ é," com uma 
visão clara e precisa do setor, tentou minimizar esse e·quívoco 
de estratégia de política económica empreendida no prímeiro 
ano de Governo. 

Com relação ao que V. Ex• responde-U ·ao nosso Senador 
Esperidião Amin, sobre a queda de 71 milhões para 56 milhões 
de toneladas de grãos, dizendo ser ca.usac;i~ Qasica,ment.e pelo 
problema da falta de crédito e pelo problema climático no 
Rio Grande do Sul, perguntaria o seguinte, Sr. Ministro: não 
foi isso, na verdade, um erro de estratégia, uma omissão do 
Governo F~deral em relação ao setor agrícola? Não foi, por
tanto, um erro de prioridade nacional? Essa é a príl!leira 
questão. _ _ _ 

A segunda é a seguinte: o Gov~rno Federal, na tentativa 
de enxugar a máquina administrativa, cometeu, nO meu enten
der, mais um grande e_quívoco, confundiu "enxugar" com 
"concentrar". 

Não entendo pol- que seiores impOrtantes como o dq 
abastecimento, o da come_rçíalização e o do a(Dlazenamento, 
fundamentais para o sucesSo de uma política agríCOfã:, tenham 
sido retirados da vinculação do Ministério da Agricultura e 
transferidos para a área do Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejarnento. É-_ u_rn ab~urdo em termos de concentração. 

Sr. Ministro, entepdo como "enxugar•• o ato-de-raciona
lizar; não o ato de concentrar, destruindo uma qJisa impor
tante como o setor agrícola. 

Percebi que V. Ex~ advoga a tese do retorno ao Ministério 
da Agricultura de setore.s importantes, que citei há pouco, 
tais como o do abastecimento, o do armazenamento e outros. 

- De forma que perguntaria ã V. Ex~. Sr. Ministrç, o que 
está faltando para o Governo Federal decidir is~o?_ Está f::tltan
do decisão? Vontade com cert~za há, já que V, E}!:' a.Qvogª 
claram~:nte ess(\. u;s~·- ---. . .. . _ _ _ . , .. 

q que é preciso para se tomar uma dedSio? O que·- é 
preciso para Priorizar o setor agrfcola, mudando essa estrutura 
açlministrativa equivocada que traz seqüelas graves para um 
setor tão importante da economia brasileira? Esta a, segunda 
questão. 

Outra questão importante seria sobre a criaçã_o da Secre
taria Nacional de Política Agrícola, tão significativa, defendida 
por V. Ex~ Perguntaria se é possível, em poucas palaVras, 
V .. Ex\ com a implantação dessa Secret(Uia, portanto, de 
uma nova tentativa de política agrícola, sintetizar as estratégias 
globais da política agrícola para o País. . 

E, Por último, queria me feferir no aspecto regional à 
Ama~ónia. Inequivocamente, a Amazônia não é s6 o grande 
celeiro de florestas, de recursos hídric"Qs, de recursos mi.:o-er3is 
para o Brasil e para o mundo. Ela também tem uma potenCía
lidade muito grande não só no setor agrícola como também 
no setOr pecuário. Ela tem. poSsibilidades muito anlplãs. E 
eu perguntaria o que o MinistériO da Agricultura planeja, 
prevê, em termos de politica de desenvolvimento agrícqla 
para a Amazônia - é claro, respeitados os aspectos ecoló
gicos, básicos, concordo- voltado também a estimular tipos 
de produtos que mostraram uma grande aptidão para a Ama
zónia. V. Ex~ já se referíu, é o caso do dendê. V. ~~sabe 
que o Pará, em pouco tempo, transformou-se no maior produ
for de dendê do Brasil em plantios grandes, médios e peque
nos, em que prevalece também o pequeno produtoctraba
lhando de forma cooperada. 

Perguntaria se há uma política global para essa região, 
erri termos de agricUltura, se há uma política de- estímulos 
para setores, para produtos como o dendê, por exemplo, ou 
para o·- cacau que saiu da Bahia -::- também já foi discutido 
aqui- foi para a Amazónia, está na Transamazônica e_ precisa 
de alguns estímulos _como a política de preços mínimos para 
aquela região eni favo-r do CaCau. Só para dar exemplo de 
dois produtos que estão hoje em .franco de:;;envolvimento ·na
quela região: o d~ndê e o cacau._ 

Portanto, são essas quatro questões- fundamentais que 
apresento à consjderação de V. Ex~ 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária)- Sr. Senador, não vamos fugir à-verda
de; dizem que "a verdade é como o sal ~a ferjda, :;tfde: 01as 
cura,.. Um dos motivos da quebra da safra no ano" paSsado 
foi realmente a falta e o atraso na liberação dos recursoS. 
Isso já deixamos público, estamos em cantata diário com o 
novo Ministro da Economia para que isso não _aconteça e 
tenho a séria convicção de que iss9 não vai ocorrer· este ano, 
porque nenhum país, esta é a nossa mentalidade, combaterá, 
a iriflaç"ão de prateleiras vazias:-. 

Estamos atentos ao--que ocorre na Amazônia, como já 
COlocamoS-em algumas manifestações aqui, e uma das estraté
gias que o Ministério da Agricultura terá_ no futuro será princi
palmente junto aos mercados compradores, já que eles são 
muito receptivos ao tema ecologia. ~ivemos alguns problemas 
de taxação, por exemplo, o café colombiano entra em condi
ções mais favorecid_as_ Do mercado __ europeu para que se esti-
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mule o combate â coca pelo plantio de café. Então, hoje, 
o produtor colombiano tem uma remuneração melhor do que 
o produtor de café brasileiro. A estratégia do minístéríõ é 
que os produtos oriundos da região amazónica tenham um 
diferencial de preço em razão da preservação da eCologia, 
do meio ambiente daquela região. São propostas perfeita
mente cabíveis e que irerilos apresentar na próxima reunião 
do Grupo de Cairns, isto estoU adiantando, em primeira mão, 
aos senhores. O _nosso interesse, volto a dizer, não é a ocupa
ção de novas fronteiras, mas aproveitar o que já é agricultável, 
o que já foi degradado em algumas regiões com essas culturas 
alternativas, como o dendê, como o guaraná e outras_ nativas 
da região, sempre com direciona,mento do crédito, porque 
não existe maneira melhor de se estimular essas culturas_ senão 
pelo crédito, principalmente do Banco do Brasil, ou pela apli
cação dos fundos constitucionais. 

Em resumo, estamos advogando, há muito tempo, a volta 
da Companhia Nacional de Abastecimento para o Ministério 
da Agricultura, porque ninguém faz política da produção sem 
ter do outro lado a política de abastecimento. É como se 
se dividisse o corpo ao meio, cabeça de um lado e membros 
de outro; isso nós deixamos bem claro há muito tempo atrás. 
O que queremos agora é q"ue, após a saída desse congelamento 
dos produtos agrícolas, e acreditamos que nessa fase de transi
ção é necessário que a CNA fique no Ministério da Economia, 
mas, depois, que ela volte, o mais rápido possível, para o 
Ministério da Agricultura, quando poderemos efetivamente 
implementar uma política agrícola séria, como o País merece. 

A criação da Secretaria Nacional de PolítiCa Agrícola 
é justamente isso,- fazer voltar esses instrumentos de política 
agrícola, via, inclusive, pela volta da CNA ao Ministério da 
Agricultura, recuperando, como eu já disse, algumas áreas 
que nunca estiveram na alçada do Ministério da Agricultura, 
e uma delas com a criação da Secretaria Nacional de Política 
Agrícola, é a de borracha, que é um setor que pode serincenti
vado na região Norte, cuja exploração florestal não está sendo 
feita de maneira correta. 

' O SR. COUTINHO JORGE - Floresta também, não 
é Ministro? -

O SR. ANTÓNIO CABRERA - (Ministro da Agri
cultura e Reforma Agrái'Ta) -Também, e a área de reflores
tamento. 

O que gostaríamOs, resumindo, na criação da Secretaria 
Nacional de Políticá AgríCola, seria dar o melhor adubo da 
agricultura que se chama: crédito. -

Hoje sabemos que a nossa fonte de recursos, o Tesouro, 
está restrita à política fiscal, à exigibilidade dos bancos priva
dos, à política monetária, ou se}a,-n:6s-qtieremos quebrar a 
relação de subordinação da agricultura com outros setores, 
a agricultura tem que dar o seu grito de independência, tem 
que ter a sua carta de alforria. A Secretaria Nacional de Polí
tica Agrícola vai buscar novos mecanismos de fimmci_amento, 
como a poupança rural, que não afeta nenhum tipo de política 
monetária como o mercado futuro, como o banco privado 
dos próprios agricultores, enfim;é preciso a conjugação desses 
esforços para_ que a· agricultura te_nha as suas próprias fontes 
de financiamento. Essa será a metá. hi:aioi:' da Secretaria Nacio
nal de Política Agrícola, porque sem crédito não há neõ.huma 
política. Muitas pessoas, às vezes, reclamam: não existe polí
tica agrícola no País. Existe! O que falta, efetivarriente, são 
os recursos adequados para a sua implementação. 

O SR. COUTINHO JORGE -Muito obrigado. 

O Sr. Dirceu Carneiro, ]9 Secretário, deixa ·a cadeira 
da presidtlr.cia, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos con
ceder a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo, que 
falará ne:sses cinco minut9s que ante:c~d~m o término da sessão 
pois o prazo regimental se esgotará às 18 horas e 30 minutos, 
após o que_será realizada urna sessão extraordinária do Senado 
Federal e, logo a seguir, do Congresso Nacional, para a apre
ciação de vetos, iniciando-se a votação pelos Srs. Senadores. 

Com a palavra o nobre Senador Affonso Camargo, o 
último a interpelar S. Ex~ o Sr. Ministro da Agricultura. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -PR. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Ministro, eu que já sou sucinto, serei ainda 
mais assim como V. Ex~ também se conduziu em suas res
postas. 

Eu gostaria de dizer que a Pasta ocupada por V. Ex~ 
dever-se-ía chamar Ministério da Alimentação, e ficou prova
do isso aqui porque foi a principal tese discutida. 

Em segundo lugar, penso que deveríamos ter uma política 
de "paiol cheio" e o Ministério da Economia fez urna política 
de "paiol vazio"; quando se fala em importação de alimentos 
significa que nós não os temos em reserva e em estoques. 

Se V. Ex~ estivesse no regime parlamentarista - e eu 
sou um parlamentarista- sendo, hoje, testado e questionado 
para ver se receberia um voto de confiança ou não do parla
mento, se o Senado fosse a Câmara, V. Exa receberia um 
voto- de confiança, tenho certeza, porque sua exposição foi 
transparente e agora mesmo' falou que tem que ser verdadeiro, 
e é disso que se está precisando no País. 

Eu fUi ao Presidente da República, ano passado, e disse 
algumas vezes a Sua Excelência- porque eu tinha essa imfor
mação do Banco do Brasil - que o dinheiro não estava che
ga-ndo ao produtor, e o Presidente diiia; "Não, Senador, V. 
Ex~ está enganado, a informação que disponho é que isso 

_está ocorre_ndo". Mas não esta_va porque enquanto alguns 
diziam a verdade, outros mentiam. 

Na verdade, o Ministério da Economia, no ano passado, 
-atuou contra a agricultura e a --Ministra ·zélia, que hoje é 
deusa do governador Leonel Brizola, foi realmente uma pes
soa totalmente contra o setor agrícola e nós sabemos disso. 

Eu queria abordar só um assunto prático: V. Ex~ falou 
no problema do alimento básico', da cesta básica. Há hoje 
o problema fiscal, o ICMS, c]_ue- ·onera de maneira absurda, 
da mesma forma e principalmente, o produto básico e o supér
fluo. Temos uma proposta de emenda constitucional - que 
V. Ex~ teve conhecimento e até deu parecer favorável -
que está no momento tramitando no Senado Federal. Preten
demos avocar para esta Casa a competência_.;;.. como já tem, 
pela Constituíção, põder para definir alíquotas máximas de 
ICMS para os estados -de definir alíquotas máximas para 
os bens de primeira necessidade. Gostaria que V. Ex~~ rapida
mente, respondesse se, dentro da su_a concepção, isso é impor
tante para diminuirmos o ômis__fiscal para os alimentos da 
cesta básica. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência consulta o Plenário sobre a prorrogação de três minutos 
para a presente sessão, para que se assegui=e ao Min-istro Antó
nio Cabrera os cinco minutos necessários ã resposta ao nobre 
Senador Affonso Camargo. 

Se o Plenário estiver de acordo, será prorrogada a sessão, 
por três minutos. (Pausa.) 
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Não havendo manifestação em contrário, a presente ses
são está prorrogada por três minutos. 

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária)- Sr. Senador; concorda_mos_ plenamente 
com a sua observação, no sentido de mudar essa tributação, 
porque ela caminha, injustamente, em dois sentidos. Primeiro, 
porque o item de coriceritração-de renda, ou seja, quanto 
menor o salário, maior a percentagem de imposto _que ele 
paga. Por isso, é injustamente cobrado das famílias- cteJ)ã.lxa 
renda. Quem ganha até dois salários mínimOs paga 13, 14% 
de impostos sobre a cesta básica. Quem ganha acima d~ _dez 
salários mfnimos paga 3 ou 4%. ou- seja, quanto me:ri9r o 
salário, maior a percentagem de imposto pago sobre a cesta 
básica. Por isso, o Ministério da Agricultura dá total apoio 
a esse tipo de proposta. V. Ex~ pode contar com o nosso 
irrestrito suporte porque é neceSsária essa transformação, se 
quisermos ter, no futuro, 150 mllhões de brasileiros bem ali
mentados._ Com essa tributação nós não conseguiremos -ali
mentar o País adequadamente. É importante e V. Ex~ terá 
o nosso total e irrestrito apoio. Inclusive no futuro, qUando 
se fizá a rifórma constitucional, nós temOS que estruturar. 
novamente, o sistema tributário, no que diz respeito aos pro
dutos semi-elaborados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgo
tado o tempo regimental. 

A Presidência infOrma aos Srs. Senadores que se acham 
inscritos, que poderão endereçar à Mesa as interpelações que 
desejarem fazer ao Exm9 Sr. MinistrO da Agricultura, que 
ela diligenciará o seu encaminhamento a S. E~, para que 
possa, oportunamente, responder a todos os Srs. Senadores 
e, dessa forma, elucidar aquelas questões_ que mereçam o 
deslinde. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala
vra o nobre Senador Marco Maciel. 

,OSR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, já que V. EX' se apresta 

·para encerrar a preserite sessão, gostaria de_, num breve regis
tro, cumprimentar o Sr. Ministro _da Agricultura pela expo
sição que fez na tarde de hoje nesta Casa e, sobretudo, pela 
forma com que se houve respondendo às interpelações dos 
diferentes senadores. 

DeSejo, Sr. Presidente, dizer que a manifestação do Mi
nístro da Agricultura, bem como as interpelações feitas pelos 
integrantes desta Casa, demostraram, mais uma vez, a impor
tância desse tipo de atividade. O Congresso cumpre a sua 
atividade fiscalizadora através do mecanismo da convocação 
de Ministro de Estado. parece-me que essas-ocasiões são sem
pre muito importantes para que não somente o Ministro poSsa 
oferecer os esclarecimentos_que a Casa deseja, mas, também, 
para que S. E~' o Min_i_stro, dê,_ por interinédio do Congresso, 
informações a toda a sociedade brasileira. 

De outra parte, Sr. Presidente, considero muito impor
tante esse tipo de atividade, porque faz com que se robusteça, 
cada vez mais, a harmonia entre os poderes. Governar é uma 
a~ão solidária, e, como diz o preceito constituciOnal, os pode-

res são independentes, mas devem ser harmónicos. Por isso, 
_ consiâero que a tarde de hoje foi extremamente fértil para 

esta Casa. 

Desejo, ao encerrar, cumprimentar o Ministro, e-stender 
esses cumprimentos ao Senado e, _de modo especial, aqueles 
que interpelaram S. Ex• o Sr. Ministro António Cabrera. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides )_,-A Mesa agra
dece a S. Ex' o Sr. Ministro Antônio Cabrera, a maneira 
pronta com que atendeu à convocação desta Casa, nos termos 
do requerimento do Senador Jutahy Magalhães, e, por outro 
lado, a forma lhana e precisa com que buscou responder às 
interpelaÇões de todos os Srs. Senadores. 

O SR. ANTÓNIO CABREIRA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária) - Sr. Presidente, V. Ex~ permite que 
eu use da palavra? 

n SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeita-
mente, Sr. Ministro. - -

O SR. ANTÓNIO CABRERA (Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária}_"..:.... Sr._ Presidente, gostaria de agradecer 
o COnvite-que me foi feito .. HOni:OU-e muitO estar aqui no 
Senado Federal. Estarei Sempre- ã disposição desta Casa, e 
supreendeu-me muito o interesse--de diVersoS senadores em 
discutir o problema de agricultura. 

Isso nos alegra muito e esperamos, realmente, que, hum 
futuro próximo, possamos continuar esse tipo de trabalho 
a quatro mãos. Fica, inclusive, uma sugestão, a de que, breve, 
o nosso Senado Fed<;ral Pt?SSa ter uma Comissão de Agricul
tura, para desempenharmos melhor nosso trabalho na·soh.içao 
dos assuntos aqui levantados pelos Srs. Senadores. 

Mais uma v~z, Sr. Presidente, honra-me muito estar aqui. 
Os nossos agradecimentos por este convite e estaremos sel:ripre 
à disposição desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se- hoje, às 
18 horas e 35 minutás, com a segUinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia no~ termos do 
art. 281, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n•~20, de 1991 (n' 5.660/90, na Câmara dos Deputados), de 
iniciativa do Preside-nte- da República, que reajusta pensão 
especial concedida pela Lei n9 5.347, de 3 de novembro de 
1967, ao Dr. Speridião Gabínio de Carvalho, revertida à viúva 
Ana Guimarães, teildo --

PARECER FAVARÁVEL, sob n' 94, de 1991, da Comis
são de 

- Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 34 minutos.) 
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Ata da 77~ Sessão, em 5 de junho de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

As 18 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo- Albano Franco- Alexandre Costa 
- Alfredo Campos - Almir Gabriel - Alu(zip Bezçrra -
Amazonino Mendes - Arnir Lando - Antonio Mariz -
Áureo Mello- Beni V eras- Carlos De'Carli- Cés~r Dias 
-Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho - CQutinho 
Jorge - Darcy Ribeiro-:-:- Dario Pereira-:- Dirceu Cafeeiro 
- Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy -=--Elcio Álvàres
Esperidião Amim - EpitáCío Cafeteira- Fernando-Henri
que Cardoso --Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves 
- Ge:rson Cãmãta ----:-GUilherme Palmeira --He-niíque Al
meida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena_- Iram Sarai
va- Irapuan Cósta Júnior- João Calmon -João França 
- João Rocha - Jonas Pinheiro - JQsaphat Marinho -
José Agripino --José Eduardo- José Fogaça- José Paulo 
Bi~ol- José Richa- José Sarney- Júl[o Campos"-- Jutahy 
Magalhães - Lavoi:;der Maia - Levy Dias - Louremberg 
Nunes Rocha- Lourival Bapfísla-:_ LucídinPortella- Mag
no Bacelar-Mansueto de Lavor- Mareio Lacerda- Marco 
Maciel- Mário Covas-..:::.:.. Marluce Pinto- Maurfcio Corrêa 
-Mauro Bencvides_- Me ira Filho- Moisés Abrão ..:_ Nabor 
Júnior- Nelson Carneiro- Ney Maranhão- Onofre Oui
nan - Oziel Carneiro - Pedro Simon - R.achid Saldanha 
Derzi - Raimundo Lira --Ronaldo Ar.a,g_ão - Rcirian -Tito 
- Ruy Bacelar- Teotónio Vilel~ Filho- Y.almir Campclo 
-Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - A lista de 
presença acusa u comparecimento de 75 Srs~ Se_padores. Ha
vendo número regimental, declaro abc:rta a sessão. _ __ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossóS Trabalhos. ---
0 Sr. Primeiro Secretário procederá à leitura do Expe

diente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 140, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Econôm_icos, sobre a Mensa
gem no 135, de 1991, do Senhor Presidente da República, 
que submete à aprovação do Senado Federal o nome do 
Doutor Luiz Nelson Guedes de Carvalho, para exercer 
o cargo de Diretor de Fiscalização do Banco Central do 
Brasil. 

A Córillssâõ de Assuntos Econômicos, em votação secreta 
realizada em 5 de junho de 1991, apreciando o relatório apre
sentado pelo Sr. Senador César Dias, sobre a Mensagem nn 
135, de 1991, do Senhor Presidente da República, opina pela 
aprovação da escolha do Senhor Luiz Nelson GUedes de Car-

valho, para exercer o cargo de Diretor de Fiscalização do 
Banco Central do Brasil, por 19 votos favoráveis c: nenhum 
contrário. 

-Sala das Comissões, 5 de junho de 1991. -Raimundo 
Lir;i Presidente -César Dias- Relator - COu-tiõh.O Jorg_e.
Henrique Almeida - Dario Pereira - João Rocha - Elcio 
Alvares- Mário Covas_- José Richa- Beni V eras- Marco 
Maciel - José Eduardo - Valmir Campelo - Levi Dias -
Ney Maranhão - Áureo Mello --Moisés Abrão- Esperidião 
Amin - Eduardo Suplicy. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensa
gem n~ 135, de 1991, do Senhor Presidente da República, 
que submete à aprovação do Senado Federal o nome do 
Doutor Luiz Nelson Guedes de Carvalho, para exercer 
o cargo de Diretor de Fiscaliz~ção do Banco Central do 
Brasil. 

Relator: Senador César Dias 
__ Nos termos dos artigos n'·'' 84, inciso XIV, c 52, inciso 

III, alínea d, da ConstituiÇão Federal, o Senhor- Presidente 
da República submete_à aprovação tlo Senado Federal o nome 
do Doutor Luiz Nelson Guedes de Carvalho para exercer 

-o cargo de Diretor de Fiscalização do Banco Central do BrasiL 
Os referidos dispositivos constitucionais conferem com

petência privativa ao Senado Federal para, após argüição pú
blica, aprovar, por voto secreto, a escolha da Diretoria do 
Banco Central do Brasil. 

O curriculum vitae anexado à mensagem presidencial de
monstra que o Doutor Luiz Nelson Guedes de Carvalho possui 
Sólida formação acadêmica, compatível com o cargo para o 
qUal foi indicado: Bacharel em Ciências Econômicás, Bacharel 
e Mestre em Ciência-s_-contáb~is e o Doutorado em fase de 
conclusão. 

Qu~nto à sua experiência profissional, que lndui a ativi
dade _de docente mis áreas de firüinças e, _de ?Udítofia .. e 9 . 
exercício profissional no Departamento de auditoria da Arthur 
Anderson SIC de Sã_o Paulo_, cumpre destacar o cargo de 
Diretor do Colegiada da Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM, desde 1980. - ~- · -~ 

"(ais funções c c_argos, evidenciados em seu Currículo que 
se encontra à disposição dos eminentes ín_tegrantes desta co
missão, revelam o nível de qualificação profissional e de forma
ção acadêmica do indicado, ficando, assim,_ esta comissão em 
condições de deliberar sQbre a indicação do _Sr. Luiz Nelson 
de Carvalho para exercer_ o cargo de Diretor de Fiscalização 
do Banco Central do Brasil. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 1991. -Raimundo 
Lira, Presidente - César Dias, Relator. 

PARECER N• 141, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre ã. Mensa
gem n~ 136, de 1991, do Senhor Presidente da República, 
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que submete à aprovação do Senado Federal o nom.e do 
Doutor Armínio Fraga Neto, para exercer o cargo de Dire
tor de Assuntos Internacionais clQ Banco Central do ,Srasil._ 

A Comissâo de Assuntos Econômicos, em vOtação secreta 
realizada em 5 de junho de 1991, apreciando o relatório apre
sentado pelo Sr. Senador Coutínho Jorge, sobre a Mensagem 
n" 136, de 19?1, do Senhor Presidente da ~~pública, opina 
pela aprovaçao da escolha do Senhor Arrmmo Fraga .Netc_>, 
para exercer o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais 
do Banco Cent_ral do Brasil, por 19 votos favoráveis e nenhum 
contrário. 

Sala das Comíssõcs, 5 de junho de 1991. -Raimundo 
Lira, Presidente - Coutinho Jorge, Relator - César Dias 
- Henrique Almeida - Dario Pereira - Marco Maciel -
João Rocha - Élcio Álvares - Mário Covas - José Richa 
- Beni Veras - José Eduardo - Ney Maranhão - Levi 
Dias, Valmir Campelo - Áureo Mello - Moisés Abrão -
Esperidião Amin- Eduardo Suplicy. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensa
gem no 136, de 1991, do Senhor Presidente da República, 
que submete à aprovação do Senado Federai o nome do 
Dr. Armínio Fraga Neto, para exercer o cargo de Diretor 
de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil. 

Relator: Senador Coutinho Jorge 
Nos termos dos arts. 84, inciso XIV, e 52, inciso III, 

alínea d, da ConstitUição Federal, o Senhor Presídente da 
Repúhlica submete. à._aprovação do Senado Federal o ?orne 
do Dr. Armínio Fraga Neto, para exercer o cargo de D1retor 
de Assuntos. Internacionais do Banco Central do Brasil. 

Os referidos dispositivos constitucionais conferem com
petência· privativa ao Senado Federal para, após a~güiçã? pú
blica, aprovar, por voto secreto, a escolha da Dtrctona do 
Banco Central do Brasil. 

O curriCulum Vitae anexado à mensagem presidencial de
monstra que o Ur. Armínio fraga Neto possu1 sólida formação 
acadêmica- Grad_u_ação e Mestrado em Economia pela Uni
versidade Católica do Rio de Janeiro e Doutorado em Econo
mia pela Universidade de Princeton. . . , --·-

Em relação a sua experiência profissional vale ressaltar 
suas atividades na áfCa financeira: priiilcfiõ, corno Economista 
Chefe e Gerente .. de. Operações do Banco de Investimentos 
Garantia, no período de abril de 1985 a junho de 1988 e 
mais recentemente, no período de julho 1989 a maio do pre
sente ano, como Vice~Presidente da Corporação Salomon 
Brothers, de Nova Iorque. Destaque-se ainda as relevantes 
funções de docência e pesquisa exercidas em diversas instit~i-
ções de ensino ri.ãcíonais e estrangeiros. _ _ 

Tais funções e cargos, evidenciados em seu. currículo, 
que se encontra à disposição dos eminentes integrantes desta 
comissão, revelam o nível de qualificação profíssional e de 
formação acadêmica do indicado, ficando, assim, esta comis
são, em condições de deliberar sobre a indicação do Sr. Armí
nio" Fraga Neto para exercer o cargo de DirétOr d.e A_ssuntos 
Internacionais do Banco Central do Brasil. .. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 1991.- Raimundo Lira, 
Presidente - Coutinho Jorge, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Maurq Benevides)- () expedien
te lido vai à publicação. (Pausa) 

O Projeto de Lei da Câmara no 27, de 1991, lido na sessão 
de 3 do corrente, de iniciativa do PreSidente da República, 

terá tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco 
dias, nos termos do art. 64,-S 19-da -constituição, COlll.binado 
com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo col.n o·art. 122-;· I, B, do Regimento Interno, 
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias, 
perante a Comissão de Coris_tituição, Justiça e Cidadania. 
(Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que s.erá lido pelo Sr. 19 
•Secretário. 

·É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 238, 1991 
Requeiro a Vossa Excelência,_ nos termos do art. 40, 

§ 1", alínea a, do Regimento Interno-; a-aütõ"rTzaÇãó <;lo Senado 
Federal para desempenhar missão no exterior, no "Seminário 
Internacional Ameríndia bacia el Tercer Mil.enio", a ser reali
zado no México, de 12 a 17 de junho, sob o patrocínio do 
Governo do México e da UnescQ. __ . 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1991 - Senador Darcy 
Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri
mento lido será remetido à Comissclo de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do 
Dia. nos termos do § 39 do art. 40 do Regimento Interno. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a Me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário .. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 239, DE 1991 

Requeiro nos termos dos artigos ..50, parágrafo 29 e 49, 
inciso X, da Constituição Federal, combipados com Q .. artigo 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas 
pelo Ministro da Economia. Fazenda e Planejamento, as se-
guintes informações: .. . . ___ . 

1. Quais as 200 princípãis pessoas jurídicas, do setor 
público inadimplentes co_m o recolhimento _do Fund? de C?a
rantia por Tempo de Serv1ço (FGTS)? EspeCificar razao social, 
CGC~ valor total do débito em Cruzeiros .correntes, de maio 
de 1991. 

2. ' Quais as 200 principaiS pessoas jurídicas, .d.o_.s.etor 
privado, inadimplentes c?m o recolhimento.~o Fundp_de <?a
rantia por Tempo de Servtço (FGTS)? EspeCificar razao soc1al, 
CGC, valor total do d~bito em cruze;ros correntes, de maio 
de 1991. 

3. Quais as pessoas jurfdicas, do Setor público e do setor 
privado, que obtiveram financiamentos com recursos p~~ve
nientes do FGTS desde 15 de março de 1990? Espectftcar 
razão social, CGC, valor da operação, taxa efetiva de juros 

. incidentes anualizada, destinação contratual do crédito, data 
da concessão e prazo total de amortização ou resgate. 

4 Quais as 2_00 principais pessoas jurídicas, do setor 
público, que estão inadimplentes com os pagamentos de parce
las de financiamentos com recursos provenientes do FGTS? 
Especificar razão ·social, CGC, parcelas em atraso, em cruzei
ros correntes, de maio de 1991. 

5. Quais as 200 principais pessoas jurfdicas, do setor. 
privado, que estão inadimplentes com os pa~amentos de par
celas de financiamentos com recursos provementes do FGTS? 
Especificar razão social, CGC, parcelas em atraso, em cruzei
ros correntes, de maio de 1991. 

6. Tendo em vista a Caixa Economicª_Federal ~- CEF 
cobrar de seus clientes tomadores de financiam_entos çom re-



Junho de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seção TI) Quinta~feira 6 2983 

cursos do FGTS, I% do valor da operação, visando a cobrir 
possíveis inadimplências, quais os Crédit_os inadimplenies hon
rados pela CEF junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço? _ _ _ _ -

Justificação 

Considerando que os representantes dos trabalhadores 
junto ao Conselho Curador do FGTS envioll-Ii.õs-aOsslê-OOn
tendo wna série de denúncias com relaçã-o ao gerenciamento 
dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
feito pela Caixa Econômica Federal. 

Considerando que em face dos conforme as referidas de
núncias a inadimplência apresenta-se extremamente al1Çt, tan
to em face dos recolhimentos· devidos pelas empresas ao 
FGTS, quanto em face dos pagamentos de parcelas decor
rentes de financiamentos lastrcados em recursos do FGTS; 

Considerando que os representantes dos..J.rabalhadorcs 
junto ao Conselho Curador do FGTS estão enfrentando difi
culdades na obtenção destas informa.ções, uma vez que a Caixa 
Económica Federal vem sistematicamente protelando seu for
necimento; 

Apresentamos o presente requerimento por constituir-se 
competência exclusiva do Congresso· Nacional "Fiscalizar e 
·controlar, diretamente, ou por _qualquer de s~as Çasas, os 
atas do Poder Executivo, incluídos os da administração indire
ta", e tendo em vista os fortes indícios de inadequado gerencia
mento dos recursos dos trabalhadores sob o controle de um 
órgão d3:adl!linistr_açfio indireta, n~~ pode o Senado da Repú-
blica omitir-se na averiguação de tais denúncias. -

Sala das Sessões 5.de junho de 1991. - EduardoMata
razzo Suplicy. 

(A Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri· 
menta lido vai ao exame da Comissão Diretora para a decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me· 
sa, projeto de lei que serão lidos pelo Sr. 1~> Secretário-. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 194, DE 1991 

Fixa prazo para restituição do Imposto Sobre a 
Renda e Proventos dRscontado na fonte e dá outras provi
dências. 

O-Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~' A restituição do Imposto sobre a Renda e Pro
ventos de Qualquer Natureza descontado na fonte ou pago, 
a título de antecipação; em -montante sUperior ao devido, 
será efetuada pelas Delegadas da Receita Federal ou institui
ções financeiras para esse fim ãutorizadas, até 60 (sessenta) 
dias após a entrega da respectiva declaração. 

Art. 29 A restituição do imposto a que se refere o artigo 
anterior dar-se-á, devidamente corrigida, a partir da data do 
desconto ou pagamento, até a data da efetiva devolução, com 
base no mesmo índice utilizado para atualização dos débitos 
fiscais para com a União. 

Parágrafo único.- Para efeito da atualização do valor 
da restituição, na impossibilidade de determinação da data 
correta do desconto ou pagamento, poderá ser utilizada a 
média anual do índice referido neste artigo. 

Art. 39 No caso de mora, o valor a ser restituido nos 
termos desta lei, será acreScido de juros ã razão de 1% (um 
por cerito) ao mês ou fração, calculado sobre o_valor corrigido. 

Art. 49 Esta lei entrará_ em vigor na data de sua publica
ção, com efeitos inclusive sobre os valores da declaração entre
gue no presente exercício. 

Art. so Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Os descontos men_s~is a título de Imposto de Renda na 
Fonte vêm aumentando nos últimos anos, corroendo crescente 
e sistematicamente O pOder aquisitivo principalmente do traba-
lhador assalariado. _ 

Em razão ·da acelerada perda de seu poder aquisitivo, 
os-assalariados quando apresentam suas declarações de Impos
to Sobre a Renda e constatam que têm direito a restituições 
na maioria dos casos, negociam com as institU.íÇ:ões financeiras 
os valores que lhes serão devolvidos, em prazos que variam 
entre 60 e 90 dias. Quatldo a Receita Federal atrasa inexplica
velmente as devoluções, os assalariados ficam eril gra:ndes 
dificuldades financeiraS para fa.ier frente ao cOiriPTOinisso as
sumido com o banco~ sendo obrigados a pagar juros de merca
do, quando o _seu crédito é corrigido em índices menores. 

O presente projeto de lei visa a estabelecer o mesmo 
critériO de atualização de valores, tanto para aqueles contri
buintes que têm diferença de imposto a pagar quanto aqUeles 
que descontados em excesso na fonte têm direito a restituição, 
além de estabelecer critérios claros e justos para ambo'l. -
contribuinte e agente tributante/arrecadador. 

O prazo de 60 dias para a restituição _é de certa forma 
sUportável para o contribuinte e administrável para o agente 
tributante, visto que nos países mai~ desenvolvidos a restitui
ção dá-se no momento da declaração ou requerimento, ficando 
a verificação e auditoria fiscal para o momento oportuno, 
o que atende de imediato o direito do contribuinte. 

Por essas tã.zões, afirmamOs que é de inteini justiça fíXar~ 
se um prazo para que a Receita Federal devolva, principal
mente ao assalariado, o que é legitimamente seu,_por ser 
fruto do seu tr~balho diário e que lhe é inapelavelmente des
contado no fim de cada mês. 

Sãla das Sessões, 5 de junho de 1991.- Senador Pedro 
Simon 

(A Comissão de Assuntos Económicos...- decisão termi
nativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 195, DE 1991 

Inclui conteúdos de Ecologia e MCio Ambiente nos currí
culos de escolas públicas e privadas, no primeiro e s.egundo 
graus. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1» Ficam incluídos, ·no núcleo comum dos currí
culos de eJISino fundamental e médio, conteúdos relativos 
a Ecologia e Meio Ambiente. 

Art. 2~ Os conteúdos a que se refere o artigo anterior 
serão parte integrante de matérias previamente existentes nos 
atuais CJJ.rrfculos oficiaíS. 

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 120 (cento e vi~te) dias. 

- Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de_ sua publi
cação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 
Os sistemas de educação, em razão do desenvolvimento 

sócio-económico e _das mudanças sociais, Se v~em _diante do 
desafio de adaptar-se a novas realidades. -

Tradicionalmente, a escola voltou-s~ para a transmissão 
de conhecimentos, mas hoje se vê despreparada para trans
mitk ao educando novos_valores e competências, atitudes e 
:uibilidades que a sociedade deste finaj de século exige. 

No mais recente evento internacional, patrociando pela 
Unesco, o ''Colóquio Internacional sobre as estratégias signifi
cativas" para a promoção do sucesso educativo de todos na 
escola básica" - L~boa/Estoril, 20-24 de maio de 1991, a 
declaração final enfatiza uma "Visão abrangente do papel atri
buído à educação no desenvolvimento sócio-económico e na 
mudança social, bem como sobre as responsabilidadeS de que 
se incumbem, por essa razão, os sistemas educativos, o que 
implica um alargamento dos conteúdos_ que fazem parte do 
tronco comum". 

E mais: "As necessidades educativas fundãmentais têm 
a ver. com efeito, tanto com os instrumentos de aprendizage-m 
essenciais (leitura, escrita, expressão oral, cálculo, resolução 
de problemas), como com os conceito5:_e_Q1,1ca_tivos _fundamen
tais (conhecimentos, aptidões, valores, atitudes), de que o 
ser humano tem necessidade para sobreviver, para desen
volver todas as S\.!.-ªS __ faculdades, para viver e trabalhar com 
dignidade, para participar plenamente no desenvolvimento, 
para melhorar a qualidade ~e sua existência, para tomar deci
sões claras e para continuar a aprender". Foi citada, também, 
no mesmo documento, a Declaração de Jomtien (Conferência 
Mundial sobre a Educação para Todos, realizada em Jomtien, 
Tailândia, março de 1990), que sublinha: "a enorme impor
tância para a educação básica dos conteúdos relativos à ciência 
e à tecnologia, bem como a necessidade de levar em conta 
os problemas da sociedade no_ tocante 'ª-_qualidade de vida 
e no que, por um lado, releva do domínio sócio-econômico 
e demográfico e, pof otifto, do sócio-económico e do físico 
(educação para o meio ambiente)"! 

A característica principal desta e-ducação para a qualidade 
de vida, afirma ainda o documento, "é a de que não visa, 
como as disciplinas tradicionais, a aquisição de conhecimentos 
teóricos, antes téril em vista a formação de atitudes e de com
portamentos, alguns dos quais só anos mais tarde se manifes
tarão, pois é unia edUcação orientada para a ação quotidiana". 

Assim, num país onde a questão- ecológica, do meio am
biente, assume papel preponderante no dia-aRdia da popula
ção, tanto rural como urbana, é fundamental que se ofereça 
aos educandos a bas_e __ de informação, para a co~scientização 
do que seja qualidade de vida. 

Evitaremos, dessa forma, o "modiSmo", o "ecOioiismo", 
a ênfase efêmera às questões ambientais e poderemos- oportu
nizar, a nossas crianças e a nossos jovens, a tomada de uina 
verdadeira conscíência social, via conhecimentos ~specfficos 
e bem fundamentados, sobre essas questões. 

Deixamos de ser" Objeto e passamos a assumir o papel 
de sujeito na ação quotidiana, na medida em que conhecemos 
e nos irifõi"nlam6s sobre problemas como o do meio ambiente. 

Poderemos assumir atitudes mais rea!istas, a partir de 
valores estabelecidos com base na verdade, ftlosófica ou cientí
fica, evitando-se que as novas geraçôes Se deixem maiiipular 
por argumentos estranhos à nossa realidade e eivaÇos de inte
resses outros, que não o -da proteção do meio ambiente. 

A questão ecológica vem-se transformando num forte 
instrumento político de intervenção do Primeiro Mundo em 

p~íses do T~rceiro _Mundo, como o Brasil. _So~ o _véu da prote
çao ao meiO ambtente, recursos são bloqueados e projetes 
são descartados-- estes, sim, instrumentos·, de desenvolvi
mento regional, nacional e social- pelos organismos interna
cionais de fomentO. - -- -- t -

Portanto, parece-nos de suma importânda a inclusão de 
conteúdos relativos a Ecologia e Meio Ambiente, nos currí
culos de primeiro e de seguridO grius. sena a forma mais 
·adequada de preparar os jovens brasíleiros, numa visão pros
pectiva da educação, para o exercício pleno da cidadania, 
em sua vida quotidiana. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1991. -Senador Iram 
Saraiva 

(À Comissão de EduCação- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 196, DE 1991 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Público de 
preserVar e restaurar os processos ecológicos essenciais 
e a navegação nos rios sobre os quais sejam construídas 
barragens. · - -

O Congresso N acioal decreta: 
Art. 19 É obrigatória a realização, na construç_ã_o de 

barragens com a finalidade ou não de ge!~Ç-~o de energia 
elétrica de origem hídrica, de obras de engenharia que visem 
a: 

I- preparar e restaurar a integridade das espécieS e ecos
sistemas; 

II- manter a navegação ou restabe1e.Q.e_r_ a_ (Lay~ação 
interrompida. -

Art. 2• O Poder Executivo, até 60 (sessenta) dias após 
a promulgação desta lei, fixará em regulamento as condições 
de aplicação do disposto no art. 19 

Art. 39 Esta lei entr(lrá em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

São notórios os prejuízoS causados às condiçõeª ambien
tais e a fauna aquática a inexistência d_e dispositiVos· legais 
obrigando os construtores de barragens, com_ a finalidade de 
getar energia elétrica de origem hídrica ou-com outro objetivo, 
a realização em seis projetes de ob'ias_ de engenharia visando 
a proteger o meio ambiente, a fauna e a manter a navegação. 
Com o advento da Constituição de 1988, no Ç_apítulo VI -
Do Meio Ambiente - art. 225, o legislador já _atento aos 
danos que são causados por essas obras, impôs ao Poder Públi
co e à coletividade, o dever de defender e preservar para 
as- presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

A hidrelétrica de Tucuruí (P A), construída sobre o rio 
Tocantins e a de Balbina (AM), edificada sobre o rio Atuman, 
apenas para: ficar nas duas, são exemplos da falta de cuidados 
com as condições ambientais. Tucurufrepresenta enorme preR 
juízo para a fauna à jusante da barragem, porque não foi 
tomado o cuidado essencial de construir escadas que propor
cionassem a reprodução-de peixes e o projeto das eclusas 
que· permitiria a navegaÇão na ·chamada hidrovia do Tocantin& 
Araguia, beneficiándo os __ Estado~ do .. Mato Grosso, Goiás, 
Tocantins, Maranhão e Pará, permanece 'inaCabado e sem 
previsão de conclusão, roubando às-populações daquela região 
o direito à navegação que tradicionalmente ali sempre existiu. 
A hidrelétrica de Balbina é apontada corno o maíor desper-
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díciO de recursos naturais e de áreas ambientais de que se 
tem notícia no País. - -- -

O presente P.L. visa a atender ao dispositivo constitu
cional já mencionado e evitar que continuem a se-r praticados 
danos irreparáveis ao meio ambiente e, de modo especial, 
aos ecossistemas da região amazónica, cujo enorme pOtencüi.l 
gerador de energia hidrelétrica é bastante conhecido. _ 

Em face do exposto, estou convencido da aprovação deste 
PL pelos Senhores Senadores. 

Saia das Sessões 5 de junho de 1991. - Senador Oziel 
Carneiro 

(A Comissão de Assuntos SociaiS- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões -competentes. 

A Mesa convoca os Srs. Senadores para que se dirijam 
ao plenário imediatamente. Vamos proceder à escolha de au
toridades nesta sessão. Logo em seguida haverá sessão do 
CongreSso Nacional. __ 

Portanto, é Um apelo que, em nome da Mesa, das lideran
ças partidárias, transmitO, neste instante, a todos os Srs. Sena
dores que estão nos seus respectivos gabinetes, atendendo 
àqueles misteres inerentes-ao -desempenho parlamentar: ve
nham imediatamente ao plenário do Senado Federal para par
ticipar desta sessão que agora se realiza. Logo em seguida, 
às 19 horas, haverá sessão do Congresso Nacional, com a 
votação do veto presidencial iniciando pelo Senado. 

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• 240, DE 1991 

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstíciO e prévia distribuição de avulsos para 
a Mensagem n• 119, de 1991 (n• 210, de 1991, na origem}, 
do Presidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, o nome do Desembargador Demócrito Ramos 
Reinaldo, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 
para compor_ o Superior Tribunal de Justiça, na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro Evandro Gueiros Leite, 
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Saia das Sessões, 5 de junho de 1991. - Josaphat Marinho 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A matéria 
a que se refere o requerimento figurará na Ordem do Dia 
da sessão s~guinte. 

Sobre lt mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. -- --

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 241, DE 1991 

Nos termos do art. 281 do Regiffiéflto Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para 
a Mensagem n• 135, del991 {n• 245/91, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, o nome do Dr. Luiz Nelson Guedes de Carvalho, 
para exercer o cargo de Diretor de Fiscalização do Banco 
~entrai do BraSil, a fim de que figure da Ordem do Dia 
da sessão seguinte. __ _ 

Sala das Sessões, 5· de junho de 1991. - Oziel Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_A matéria 
a que- se refere- o requeiiin"eii."tó--fígü-rará-na Ordem dO-Dia-
da sessão seguinte.-- -- -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
SecretáriO. - - · · ·- · -

É lido e aprovado o seguinte:! 

REQUERIMENTO N• 242, DE 1991 

Nos termos do art. 281 do Regiiiiento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para 
a Mensagem n• 136, de 1991 (n• 246/91, na origem), do Presi· 
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, o nome do Doutor Armínio Fraga Neto, para exercer 
o cargo de Diretor de _Assuntos Internacionais do Banco Cen
tral do Brasil, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1991. - Oziel Carneiro 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) _:A matéria 
a que se refere o presente requeriinento figurará na Ordem 
do Dia da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, eni turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n•20, de 1991 (n" 5.660190, na Câmara dos Deputados), 
de iniciativa do Presidente da República, que reajusta 
pensão especial concedida pela Lei n~ 5.347, de 3 de 
novembro de 1967, ao Dr. Speridi3.o Gabínio de Carva
lho, revertida à viúva Ana Guimarães, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 94, de 1991, da 
Comissão de - -
- Assuntos Sociais. 

Em discussão o projeto, em turno único .. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
bs Srs.- sellaàores que o aproVam queiram permanecer 

- sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à sanÇão. -

É o seguinte o projeto aprovado: 
PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N• 20, DE 1991 

(N• 5.660/90, na Casa de origem) 

(De iniciativa do SenhOr Presidente da República) 

Reajusta pensão especial concedida pela Lei n~ 5.347, 
de 3 de novembro de 1967, ao Dr. Speridião Gabínio de 
Carvalho, revertida à viúva Ana Guimarães. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ A pensão especial concedida pela Lei n~ 5._347, 

de 3 de novembro de 1967, ao Dr: Speridião Gabfnio de 
Catvalho, revertida, na data do seu falecimento, ocorrido 
em 15 de junho de 1976~ em favor·aa viúVa Ána GUimarãe~. 
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será reajustada peJo valor correspondente a 50_% _( çinqüenta 
por cento) da última Refe:rência (NS~25) da categ~ria funcio~ 
nal de Médico, da tabela de vencimentos do funciop.alisrno 
público federal. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de s1:1a publi~ 
cação. 

Art. 3" Revogãm~se ·as disposições eril contrário. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Passa-se ago
ra à apreciação do Requerimento ·n" 238l91lido no Expediente, 
de autoria do Senador Darcy Ribeiro, solicitando autorização 
do Senado Federal para desempenhar missão no exterior. 

Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro o parecer da 
Comissão de Relações Exteriores .e Defesa Naci9n;,tl. --

0 SR. JONAS PINHEI;RO (PTB - AP. P_ara proferir 
parecer.)- O parecer é faVorável, Sr: Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
é favorável. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Sen_adores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -· ._. 
Fica concedida a licença solicit.ada. 
A Presidência esclarece ao Plenário que essa autorização 

não implica em nenhum ônus para o Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) :-: A Presi
dência convoca sessão extr<!ordipária a r~alizar:se hoje, às 
18 horas e 42 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 21, DE 1991- COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos_t~(ro_os Ço 
art. 172, II, d, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 21, de 1991- Complementar (n' 181189- Complementar, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da _República, 

que·dispõe sobre normas gerais para a organização, o-p-re-paro-
e o emprego das Foiças Armadas, tendo 
-···· Pb-RE; __ ÇER! profetido em plenário, da Comissão 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 
ao projeto. -

-2-
Discussão, em turno único, do parecer n" 130, de 1991, 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre _a 
Mensagem n' 119, de 1991 (n' 210/91, na origem), de 9 de 
maio corre_nte, pela guaro-senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha -do Desembargador 
Demócrito Ramos Reinaldo, do Tribunal de Justiça do Estado 
de Pernambuco, para compor o Superior Tribunal de Justiça, 
na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Evandro 
Gueiros L~ite. 

-3-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n~ 135, de 1991 
(n~ 245/91, na origem), de 27 de maio corrente, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Doutor Luiz Nelson Guedes de Carvalho 
para exercer o cargo de Diretor de Fiscalização dO Banco 
Central do Brasil. 

-4-
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de 

Assu_ntos EconômíCos, sobre a MenSagem n~ 136, de 1991 
(n~ 246/91, na origem), de 27 de maio corrente, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Doutor Armínio Fraga _Neto para exercer 
o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais do BaOco Cen~-. 
trai do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A votação 
exige quornm qualificado. 

Portanto, solicito aos Srs. Senadores, que se encaminhem 
imediatametne para o plenário a fim ·de participar da sessão 

·-que se realizará dentro de 2 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer-~ 
-rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutOs.) 

Ata da 78~ Sessão, em 5 de junho de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 18 HORAS E 42 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa 
-Alfredo Campos- Almir Gabriel - -Aluízio Bezerra
Amazonino Mendes -- Amir Lando -_Antonio Mariz -
Aureo Mello - Beni V eras - Carlos De'CãrlC·-:-- César Dias 
-Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de CarVa_iho - Q:>utinho 

Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira -Dirceu .... Carneiro 
~~ Divaldo Suruagy -Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Esperidião Amim - EpitaciO Cafeteira -Fernando He~ri
que Cardoso - Francisco __ ,Rollemberg -:- GaribaldJ. Alves 
- Gerson Camata -:Uuilherme Palmeira - Henrique Al
meida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iram Saraí
va - Irapuan Costa Júnior - João Calmon - João França 
-João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
Jo_sé Eduardo - José Fogaça -:- Jo"s~ Páulo Bisol - José 
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Richa- José Sarney- Jiílio Campos - Jutahy Magalhães 
-Lavoisier Maia- Levy Dias-- Louremberg Nunes Rocha 
- Lourival Baptista ......:.; Lucfdio Portella - Magno Bacelar 
- Mansueto de Lavor ~Mareio Lacerda - Marco Maciel 
- Mário Covas - Marluce Pinto - Maurício Corréa -
Mauro Benevides -~ Meira Filho- Moisés Abrão ~ Nabor 
Júnior- Nelson Carneiro- Ney Maranhão- Onofre QriiR 
nan --Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha 
Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito 
- Ruy Bacelar- Teotc5niõ Vilela Filho- Valmir Campelo 
~Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE-(1\rauro Benevides) - 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 os nos-sos-trabalhos. 
Não há oradores inscritos. 
Passa-se â 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 21, DE 1991 
Complementar 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 
d,do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 21, de 1991-Complementar (n' 181189-Complementar, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Rept!
blica, que dispõe sobre normas gerais para a organização, 
o preparo e o emprego das forças armadas, tendo 

PARECER, proferido em plenário, da comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

ao projeto. -

A matéria constou da pauta da sessão ordináiía-an:teriOr, 
quando teve a sua votação adiada por 24 horas. 

Passa-se, à votação do projeto que, nos termos do art. 
288, inciso III, alínea a, do Regimento Interno, depende, 
para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta 
da composição da Casa, devendo ser feita pelo proc-es-so no
minal. 

O Sr. Marco Madel- Sr. Presidente, peço a pafavi-a 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra· ao nobre Líder Marco_ Maciel. S, Ex~ certamente 
vai transmitir, de modo reiterativo o apelo que a Mesa já 
fez chegar a todos os gabinetes, para que se garanta o compare
cimento dos Srs. Senadores. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, além de secundar o 
apelo que V. Ex• faz, ileste iflstãilte-, aos Sis. Seiiãdores que 
se encontram em seus gabinetes, gostà.ria também de apro
veitar a oportunidade para indagar a V. Ex~ se seria possível 
- não sei se ainda é tempestivo -, o encanllnhado de um 
pedido de inversão de pauta. Como essa matéria pressupõe 
quorum qualíficado, ou seja, 41 votos positivos para que seja 
aprovada, e ainda muitos senadores estão se deslocando para 
o plenário do Senado, indagaria se não seria possível tentar 
votar antes, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Nobre Sena
dor Marco Maciel, se V. Ex~ compulsar a Ordem do Día, 
chegará à evidência de que todas as matérias dependem de 
quorum qualificado para a sua apreciação. 

Então, se V. Ex~ desejasse privilegiar essa, agora, referen
ciada, e a transferisse para o último lugar, evidentemente 
uma das outfas· matérias seria alcançada por uma eventual 
au~ência de quorum qualificado neste plenário. 

Talvez, o mais aconselhável seria V. Ex~ voltar ao micro
fone - como já o fez --e _cOntliillar a soliiiar" a presença 
dos Srs. Senadores, já que a Mesa transmitiu, durante toda 
a sessão anterior, um apelo veemente aos Srs. senadores_ para 
que garantiSsem o quorum nessa votação da sessão de hoje 
e, igualmente, no Congresso Nacional, logo mais, às 19 horas. 
Então, nesses 16 minutos que restam, deveremos fazer a apre
ciação de todas essas autoridades indicadas pelo Poder Exe
cutivo. 

OSR. MARCO MACIEL-Sr. Presidente, muitos sena-~ 
dores começam a chegar ao plenário. 

Tenho a impressão de que, se V. Ex~ puder aguardar 
mais alguns minutos, teremos quorum suficiente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência já visualiza a presença, no plenário, de 35 Srs. Senaâo
res.--Apenas mais seis Srs. Sen-adores garantiriam o quorum 
indispensáVel, previsto no Regimento da Casa. 

E um apelo que faço da cadeira presidencial e através 
deste microfone, a todos os Srs. Senadores, que se encontram 
nos gabinetes e em reuniões de liderança - como é o caso 
da Bancada do PMDB -,um apelo ao Líder Humberto Luce
na no sentido de que faça os seus ilustres liderados se encami
nharem para o plenário com S. Ex~, à frente, a fim de garanti;r 
o quorum na apreciação dessas matérias e; logo, em seguida, 
no plenário do Cóilgfesso Naciollal. DesejO, inclusive, cance
lar- com o assentimento dos oradores inscritos -o período 
de Breves Comunicações, no Congresso Nacional, a fim de 

-que iniciemos imediatamente a votação dos vetos pelo Senado 
Federal. 

Portanto, é um apelo que faço e um avi.so que transmito· 
a todos os Srs. Senadores para que, sem delongas, estejam 
presentes em plenário a fim de que possamos iniciar a aprecia~ 
ção da Ordem do Dia desta Sessão Extraordinária. 

Portanto, vamos processar a votação a partir deste mo~ 
menta. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Peço a palavra pela ordem, 
Sr. Presidente. --- ------ -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador.)- Sr._ Presidente, inicialmente 
desejo ressaltar que não faço críticas a ningém, nem a minha 
declaração representa qualquer forma de reparação às pessoas 
indicadas. O que ocorre é que tenho uma reclamação a fazer. 
Hoje, pela manhã, foram votados os nomes dos dois diretores 
indicados para o Banco Central. Nós tivemos inúmeras comis
sões_ funCionando ao mesmo tempo. Não faço parte da C-omis
são de Assuntos Económicos, e fui â Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania. - - - - -

Eu teria uma f6rma de verificai se o meu· VotO áevêria 
ser dado dessa ou daquela maneira, solicitando as notas taqui
gráficas.da argüição das autoridades indicadas. Mas nós temos 
pressa de aprovar nomes de autoridades. Eu gostaria muito 
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que tivéssemos a mesma pressa, para aprovar projetas dos 
Srs. Deputados e Se_nador_es que tramitam pelas duas. Casas. 
Mas, infelizmente, isso não ocorre. . .. 

Quero dizer que, votando hoje, não tenho condições de 
fazer qualquer levantame11to das notas ta_quigráficãs do que 
ocor.reu na Comissão ·de Assuntos Económicos. Não posso 
aferir as respostas das indagações para verificar- comO vOtar. 
Mesmo sendo seçreta e, principalmente por ser secreta a -vota
ção, faço questão de_dcçlarar, sem com isto i~_er qualquer 
restrição de ordem pessoal aos dois indicados, que meu voto 
será pela abstenção. E. assim o façó por não ter condições, 
de saber _como S. s•s a_girf!m e respon-deram às indagações 
que lhes foram feitas. Estamos com muita pressa de aprovar, 
e não de examinar as- razões pelas quais vamos aprov-ar. E, 
recuso-me a ser, aqui, um agente homologatório. Quero "apro
var. E não homologar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ...,- A Presi
dência registra a manifestação do nobre Senador Jutahy Maga· 
lhães. Mas, mesmo assim, se-dispóe a fazer chegar às mãos 
de S. Ex• o parecer da comissão de Assuntos Econômicos, 
que apreciou as indica,ções çlos dqis pretendentes a cargo na 
Diretoria do Banco Central da República. 

A essa altura_ dos no_s_sg.s_ trabalhos seria a providência 
recomendada à Mesa, para que o nobre Senador Jutahy Maga~ 
lhães, pelo menos, compulsasse o parecer da Comissão e fizes
se, naturalmente, sem um aprofundamento maior. um exame 
perfunctório apenas das indicações dos candidatos à Direção 
do Bacen .. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Co.u«:do 
a palavra ao nobre Senador por Pernambuco. 

O SR. MÁRCO MAéiEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Serei breve, Sr. Presi
dente. 

Como é do conhecimento do Plenário, a referida matéria 
resulta de um projeto de inicíãtiva do Presidente da Repúb1ica, 
que- disciplina dispositivo da Constituiçâõ- Federal e dispõe 
sobre normas gerais para a organização, preparo e emprego 
das Forças Armadas. __ _ 

A proposição, uma vez aprovada na Câmara dos Depu
tados, foi remetida ao Senado Federal. Aqui, como é do co
nhecimento de V. Ex~, foi distribuída ã Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, tendo como relator o Senador 
Lourival Baptista, que proferiu parecer favorável à matéria. 

Daí por que, Sr. Presidente, o _nosso voto é favorável 
e- peço aos colegas de bancada que votem, favoravelmente, 
inclusive, como se sabe, por se tratar de projeto de lei comple
mentar, que pressupõe 41 votos favoráveis para aprovação. 

O SR. PRESIDENT.E (Mauro Benevides) - A Infor
mação de V. Ex~ tem absoluta procedência, ainda mais porque 
o nobre Senador Jutahy Magalhães anuciou a sua abstenção. 
Não sei se em relação também a essa. matéfl,a, ou somente 
com relação ao Banco Central. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala-
-vra V. Ex~ - ' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para enca-
0 SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a provi- minhar à votação. Sem reviSão do orãdor.r- sr. Presidente, 

· dência, Sr. Presidente .. Mas, infelizmente, isso não atende v. Ex~ pode ter certeza, falei claramente. É com relação 
ao meu desejo, porque vou ter o_ currículo de S. s~s E os ao BancO Central porque recuso-me a ser o homologador; 
currículos eu já li. não vou homologar aquilo que nãõ-collheço; quero votar com 

0 Sr. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -: Evidente· conhecimento de causa e como não o tenho, abstenho·me 
mente, 0 ideal seria que todos tivéssemos participadO desse de votar na escolha .dos dois nome$ __ de diretores do Banco 

Central. debate que foi importante. Mas, lamentavelmente, isso não 
ocorreu. .. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A abstenção 

Vamos, portanto, Srs. Senadores, apreciar a matéria. do Senador Jutahy Magalhães se _circunscreve ãs -indicações 
O S S d t

. 1 a do Banco Central. S. Ex~ votará também na escolha do nome s rs. ena ores ocupem os seus respec 1vos ug res. 
A matéria a ser apreciada agora requer maioria absoluta ao candidato ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse .caso, 

da composição da Casa. vamos tentar,. com _o_ requerimento de alguma liderança, a 
Item 1 da pauta. "Projeto de Lei da Câmara n~ z1, de antecipação da apreciação da matéria referente do Superior 

1991-Complcmentar, de iniciativa do Presidente da República Tribunal de Justiça. 
que dispõe sobre as normas gerais para organização, preparo O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
e emprego das Forças Ar!lladas". _ ____ __ pela ordem. 

Em votação o projeto pelo processo nominal. (Pausa.) 0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Tem a pala-
Atenção Srs. Senadores, tomem assento nos seus respec- vra y. Ex~ 

tivos lugares. 
Srs. Senadores, vamos processar a votação. O Sr. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sein 
A Mesa, neste instante, visualiza a presenç·a no plenário revisão do orador.) .:._Sr. Presidente, V. Ex~ pode fazer a 

de quarenta Srs. Senadores; mais um voto apenas garantiria inversão da pauia? 
o exame da Ordem do Dia. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Só através 

A Presidência não tenciona prorrogá! esta· sé-ssão a fim de requerimento. -
de que, ·no hor~rio previsto, às 19 horas se inicíe--a sesSão 
do Congresso Nacional, já que os Srs. Deputados estão com . O SR. MARCO MACIEL- Posso encaminhá-lo verbal· 
a disposição de se ausentar do plenário, caso não se inicie, ·-mente? 
imediatamente. no horário previsto, a sessão do Cc;mgresso O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A ordem 
Nacional. estabeleCida_ pela Mesa conduzirá à possibilidade de se garantir 

O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra o voto do Senador Jutahy Magalhães nessa matéria de indica-
a V. Ex~ para encaminhar a votação. ção ao Superior Tribunal de Justiç-à, e as outras duas indica-
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, ções, relacionadas com o Banco Central, ficarão para o último 
lugar; com isso, gara!J.tiríamos pelo menos a presença e os 

·votos do Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. MARCO MACIEL- Então V. Ex• iniCiaria com. 
a votação da indicação para o Superior Tribunãl dé Justiça? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Por essa 
matéria que já "eStá sendo votada, projeto de lei complementar 
das Forças Armadas. 

As outras matérias também necessitam da presença em 
plenário de 41 Srs. Senadores. 

O Sr. AfTOnso Cam8.rg0- S-r. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Affonsó Camargo. · -

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -PR. Pela ordem. 
·Sem revisão do orador.) -Sr. Presídente, Srs. Senadores, 
acho que devemos aproveitar as dificuldades para consertar 
aquilo que está acontecendo de errado. Esse é um problema 
que me preocupa já há algum tempo ·e que em uma ocasião 
falei com V. Ex\ Sr. Presidente, com relação às sessões-do 
Congresso Nacional. 

Ocorre o seguinte: temoS, segundo foi anunciado pela 
Mesa, 74 Srs. Senadores na Casa; o que me parece é que 
precisaríamos - isso seria mais ulnã fuilção- da- Mesa com 
as lideranças -combinar previamente os trabalhos da sema
na, porque tenho certeza de que esses 74 senadores não estão 
mais na Casa; se estivessem estariam aqUi, porque-nenhum 
senador é irresponsável. Devem ter sãído e certamente nos 
dirão amanhã que não sabiam que essas matérias seriam vota
das. 

Estou aproveitando essa oportunidade para ver se pode
ríamos, Sr. Presidente, a partir da sabedoria, da habilidade 
e do bom senso de V. Ex~, programar melhor a nossa atividade 
de votação. Por exemplo: está provado que as sessões do 
CoD.gieSS_o à noite não ·funcionam erii termos de presença. 
Deveriam ser tesetvâdas duas tardes para votações na Câmara 
e no Senado e uma tarde para o Congresso. Temos observado, 
na prática, que quando realizamos sessão do Congresso à 
tarde votamos as maté1i"as e, po-rtanto, desobstruímos a pauta. 

Esse fatO está ocorrendo aqui agora-porque-, certamente, 
os senadores não sabiam que seria necessária a Sua presença 
numa sessão que foi marCada para às 18 horas e 40 minutos. 

Como vamos - e sabemos que a maioria dos senadores 
tende a aprovar essa matéria -votar uma matéria com 41, 
42 ou 43 senadores se são_ necessários 41 votos "sim"? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena· 
dor Afforiso Camatgo, a Presidência esclarece a V. Ex• que 
toda a Casa tem conhecimento de que o Congresso está C_onvo
cado para às 19 horas de hoje. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Não, o problema do 
Congresso é outro. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• suge· 
riu que obtivéssemos da Mesa da Câmara as tardes de terça 
e quarta-feira para as votações. 

A Presidência já realizou gestões junto ao Presidente 
Ibsen Pinheiro, mas devemos ter humildade diante dos fatos. 

O Presidente do Senado, por mais que se esforçasse em 
expender argumentação convincente, não logrou êxito junto 
ao Deputado 'Ibsen Pinheiro, que alegou em seu prol urna. 

vasta Ordem do Dia a ser apreciada pela Câmara dos DePu
tados. 

Só nos restaram, como alternativa, as tardes de quinta-
-feira- a serem negociadas semana a semana entre a Senado 
Federal e a Câmara dos Deputados. Os esforços têm sido. 
despendidos, mas, lamentavelmente, as gestões fie:itas pela -
Presidência não alcançaram,· até este momento, o objetivo 
que V. Ex~ proclama como o ideal para garantir a presença 
maciça -de senadores no Congresso Nacional. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente, não 
tenho nenhuma dúvida de -q-ue V. EX'! é um homem diligente; 
o que estou querendo é colaborar. Por exemplo, se V. EX" 
concordar, os líderes dos partidos no Senado poderão reforçar 
essa sua posição junto ao Presidente lbsen Pinheiro. Se V. 
Ex~- cõncordar,_ poderemos fazer esse trabalho. Quem sabe 
se mais- uma força doS partidos, inclusive, conversando com 
os líderes dos nossos -partidos na Câmara para ver se conse
guimos isso. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa não 
apenas acolhe, mas estimula esse tipo de articulação, que 
seria subsidiária à atuação da Presidência jun"to ao n_obrc De
putado ~bsen :Pinheiro. Evidentemente que a manifestação 
oficial da Casa-~ eu já a levei a S. Ex~, mas se os líderes 
desejarem securidá-la poderão diligenciar nesse s_entido_. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Perguntaria a V. Ex• 
-continuando nesta minha colaboração -poderíamos, por 
exemplo, definir que as quartas-feiras, às 18 horas e 30 minutos 
teríamos sempre sessões para votação, por exemplo, de maté~ 
rias importantes? · 

·--o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·Perfeita· 
mente, nobre senador. Estávamos reivindicando ao Presidente 
Ibsen Pinheiro sessões para as 14 horas e 30 minutos, p3ra 
gãrantir a presença maciça de deputados e senadores nas vota
ções do Congresso Nacional. Caberia, então, ao Presidente 
da Câmara, quem sabe, antecipar a ses-são para" o períõdo 
matutino e; Com isso, apreciar as ID.ãféfíaS Constantes da- sua 
respectiva Ordem do Dia. Entretanto, como essa matéria en
volve economia interna da outra Casa do Congresso Nacional, 
essas gestões-não são fáceis de concretização,~como ardente~ 
mente desejamos. 

.Õ SR. AFFONSO CAMARGO..:.. Nao me fiz entender, 
Sr. Presidente. Estou falando sobre a sessãO do Senado. Por 
exemPlo, como líderes, poderíamos dizei_ que sem_pre as quar
tas-:feiras deviam ficar reservadas tambérD a sessão das 18 
horas e 30 minutos para votação das matérias importantes. 
É uma outra forma de já mobilizar para a próxima quarta~ 
feira, às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Aceitando 
a sugestão do nobre Líder Affonso Ca~argo, vamos proceder 
então, à votação. -

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, estou encami~ 
nhandO à Mesa pedido de preferência ... _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Já estamos 
no horário da sessão do Congresso e~ lamentavelmente, não 
haverá tempo regimental para-apreciar outras proposições. 

O Sr. Marc_o- .Maciel - Pelo menos para apreciar eSse 
pedido de preferência, porque aí teríamos condições de verifi
car, independentemente d~ quorum qualificado, votando pri
meiro a indicação do Tribunal. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência esclarece ao_ nobre Senador Marco Maciel que já se 
iníciou -o processo de v.Qtação desse item 1 da pauta, a respeito 
de projeto que dispõe sobr~ normas gerais-para organização, 
preparo e emprego das Forças Armad;;ts. Evidentemente, seria 
a destempo a apreciação do requerimento agora formuladO 
por V. Ex• 

Neste caso, então, vamos proceder à votação. 

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 Sabóia de Carvalho que, 
certamente, tem matéria importante a comunicar à Casa. 

O SR. CID SAJlÓIA DE CARVAJ,HO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,ontem 
discutimos demorãdamente este texto e o relator concordou 
com algumas modificações, mas parece~me que, riãs últiriJas 
horas, essas modificações foram novamente alteradas. Então, 
gostaria de pedir aO Líder Marco Maciel que explicasse ao 
Plenário o que é que emendamos a título de redação, comp 
ficou, afinal, essa versãó eõinpárátívarrtenre cOín o texto origi~ 
nal da Câmara, para que possamos votar com· mais consciên
cia-, já que-havia certas preocupações, tanto-mihhas, _como 
do Senador Feniando Henrique Cardoso e de muitos senado~ 
res que_aqui debateram a matéria no afã de conseguir melhorar 
o texto. 

Então, gostaria que o Senador Marco Maciel desse uma 
breve explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Senador Maroo Maçj~J que S. Ex~ 
dispõe de apenas cinco minutos para prestar os esclar.ecimen~ 
tos solicitados pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, ainda 
mais porque estamos adentrando no horário do Con_gresso 
Nacional e, pelos debates que foram travados, à tarde de 
hoje na Câmara dos Deputados, nada aconselharia ao Se_nado 
Federal retardar a presença os senadores no plenário do Con~ 
gresso Nacional. Dispenso~mc de comentar os referidos deba~ 
tes porque é de supor que todos os Srs. Senadores t~nham 
tomado conhecimento da forma acre com que se Condenou 
ontem a ausência de Senadores no Plenário do O:mgresso. 
Eu não repetiria da cadeiia presidencial este tipo de explica~ 
ção, e não teria sentido que eu utilizasse a mesma argumen
tação injusta e despropositada que foi utilizada contra o Sena~ 
do há poucos instantes, no pl!!nário da outra_ Casa do nosso 
Parlamento. 

Daí a preOcUpação da Presidência para votar essa matéria, 
ou deixar de fazê~lo, para que garanta logo mais a presença 
dos senadores no plenário do Congresso NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-:::- Nobre Sena
dor Cíd Sabóí.a de Carvalho, V. Ex~ mantém a sua indagaçãO 
ao nobre Líder Marco Maciel? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
em face da premência do tempo, da dramatic_idad~ da situação, 
não há mais dúvida, retiro~a, sim. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A_ Presi· 
dência vai dar início à votação que será nomirtal. 

Os Srs. Senadores queiram tomar asse:oto. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
. para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~-

0 SR. MAURÍCIO CORRI'lA (PDT- DF. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
só para encaminhar a posição do_ PDT juiito a nossa bancada. 
A nossa posição é voto "sim", Sr. Presidente. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB .,-
SP. Para encaminhar a votação. Sern revisão do orador.)....:._ 
Sr. Presidente, não pude captar a_explicação do Senador Mar
co Maciel, mas parece~me que as alterações propostas ontem 
por mim, pelos Senadores Cid Sabóia de Carvalho e José 
Fogaça eram emendas redacionais, e uma delas alterava ques
tões relativas à decisão do Presidente da República sobre 
o pedido de iniciativa dos outros poderes ou não. Parece-me 
que isso ficou resolvidO pela substituição da expressão "deci~ 
são" por "autorização". É esse o texto?! Então esse assunto 
parece~me estar resolvido. 

O ~S_r~ Marco Ma~iel- Permite~me V. Ex~ um apa!íe? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não, 

O Sr. Marco Maciel - Eu gostaria de dizer a V. Ex• 
que durante o dia de hoje fizemos várias reUniões com relação 
às modificações propostas que seriam_ recebidas como emen
das de redação. Da análise feita se verificou a necessidade 
de qUe se fizesse a correção no § 1" do art. 89 para suprimir 
a expressão sua: 

"Compete ao Presídente da República a decisão do 
- emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou 

em atendimento a pedido manifestado dos locais dos po~ 
-- deres constitucionais." 

E fez~se também uma peque-na 3Iteração na eménta que 
foram as duas recebidas co_m modificação de redação, o que 
sigitifica dizer que o acolhimento dessas mudanças não signifi~ 
cará que a matéria tenha qué retornar à ·camara dos Depu
tados. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Isso está 
bem claro para mim, mas pergunto: a proposta do Senador 
Cid Sabóia de carvalho de substituir "decisão" por '"autori
zação" consta ou não? 

·-- O Sr. Marc-o--M8cfel- Não, porque da análise feita se 
chegou â conclusão que são duas hipóteses previstas na lei: 
uma, a do art. 8°; outra, a do§ 1" do art. 8" Uma é a responsa
bilidade do Presidente da República no emprego das Forças 
Armadas; a outra, do§ 1", diz respeito à decisão que o Presi
dente adotará por iniciativa própria ou dos demais Poderes, 
no caso Legislativo e Judiciário. 

Então, chegou~se â conclusão de que se tratava de hipóte~ 
ses diferentes, razão pela qual se optou pela manutenção do 
caput do art. 8", com a palavra "responsabilidade", não se 
substituindo, portanto, pela expressão ''competência", visto 
que a expressão "decisão" é adotada no § 1" 

Por outro lado, Sr. Presidente, para concluir, gostaria 
de dizer que foi feita uma colocação no que diz respeito ao 
art. 3-9 

O Senador Cid Sabóia de Carvalho sugeriu que se colo
casse logo após "o Poder Executivo organizará" a expressão 
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"na forma da lei", mas verificou-se--talnbém que a lei__a que 
o Senador Cid Sabóia de Carvalho se referia_ era~ o pfõprio 
projeto que estávamos votando, ou seja, o projetO de lei 
complementar. 

Esse foi o entendimento das conVersas boje à taide, inclu
sive, objeto de u_m telefonema que tenhani dado ã, s:-._ Ex• 
à tarde, prestando este esclarecimento. E foi aColhida a obser
vação do Senador José Fogaça quando sugeriu uma melhor 
redação para a hipótese da convocação das Forças Armadas, 
suprirrfiiido uma palavra para que a expressão fiCã.Sse mais 
concisa. -

OSR. FERNANDO IJENRIQUE CARDOSO...:. A:niinha 
pergunta, Sr. Presidente, é com relação -ao-art. 3<? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Diante das 
observações _do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, 
a Presidência suspenderá a votação para que S. Ex• tenha 
todos os esclarecimentos necessá_rio-s,- já _que essa matéria en
volve interesse das Forças Armadas. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Se.nador 
Marco Maciei, permita-me explicar: trata-se de uma sugestão 
do Senador Josaphat Marinho, que substituía no art. 3o a 
expressão "decisãon pela expressão ''autorização". 

O Sr. Marco Maciel- Esse é o·-art. 8Q Perdoe-me V. Ex~: 
no art. 8'', resolveu-se manter tanto no caput, quanto no § 
1", a redação _do projeto porque se entendeu- que eram duaS 
hipóteses distintas. E o entendimento que houve. 

O SR. FERNANDO IJE.NRIQUE CARDOSO - Permi
ta-me V. Ex• Na primeira parte, sim. Quanto à questão da 
responsabilidade, estou de acordo. Mas D;3 q~estão relativa 
à decisão, creio que a sugestão do Senador Josaphat Marinho 
é perfeíta de redação e compatíbiliza o texto com a Consti
tuição Federal. 

O Sr. Marco·Maciel--Senador Fernando Henrique Car
doso, para simplificar, concordo com a alteraçãO-, deSde que 
a Mesa a receba como emenda à ConstitUição. Aliás, o próprio 
relator expressou manifestação h essa· direção. 

O SR. FERNANDO llENRIQUE CARDOSO- Se a Mesa 
concordar, estou de acordo que não volte para a Câmara, 
e fica coerente com o texto constitucional. 

O Sr. Marco Maciel- Sou inteirame-nte de acor_d_o com 
a mudança, se colocar a palavra "autorização" em lugar de 
"decisão'". (Pausa.) 

Sr. Presidente, vejo que também já chegou ao plenário 
o Relator da matéria, o Senador_ Lourival Baptista-Cfile, inclu
sive, proferiu, ontem, parecer-sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi
dência senteMSe con:ipelida a adiar a votação dessa matéria, 
a fim de que possa, diante das questões suscitadas pelo Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, melhor esclarecê-Ia, possibi
litando uma apreciação detida e criteriOsa de seu texto. A 
Presidência não vai assumir o ónus de uma deciSão, interpre
tando sobre se a emenda é simplesmente de redação ou de 
mérito. Então, se não houver um entendimento -por parte 
das lideranças, a Mesa não assumirá essa responsabilidade 
pois não se sente suficientemente fíanqüila para fazê-lo, nest~ 
momento. 

Se perdurar a obs(!rvação, a Mesa realmente s~spende--
a apreciação da matéria: - -

O Sr. Marco ~"''!dei- Sr. Pr~sidente, peço a palavra 
pela ordem. 

· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide§) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Sem 
-revisão do orador.)- Sr. Presidente_._ tenho a impressão que 
o ~enador Fernando Henrique Cardoso nada tem a opor, 
asstm presumo, a que seja votada a emenda na forma em 
qu~ se -~ncontra. A manifestação ---:_inclusive p~ra efeitos 
dos Anats da Casa- já foi mtiíto" clá.i'a com relação à eXegese 
do disposífivo. -

·o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Mantém-se 
a manifestação? 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço a 
palavra pel_a ordem. 

-·0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de_ Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, reservo-me 
a observar a redação final, para fazer a emenda de redação, 
porque, na verdade, quando diz na forma da lei, que sugeri, 
não-é-referência ao prOjetá; rsso foi uma sugestão do Senador 
Josaphat Marinho. Ao que me referia era à Lei de Ordem 
COnstitucional, na forma da Constituição, parã eVIfar extrapo
lar-se o Presidente da República os limites conStituCionais. 

Na parte de responsabilidade, trocando por competência, 
é por uma tese jurídicí;t profunda e correta que trouxe aqui 
ao Senado de Uf!I modo_ muito claro. Porque responsabilidade 
no Direito, Sr. PreSidêiiie. é uma resposta conseqüente de 
ato ilícito: ''Só tem responsabilidade' quem pratica ilícito". 
É essa a linguagem jurídica. Se quero usar numa lei uma 
palavra no vernáculo comum da Língua Portuguesa, e não 
nO sentido jurídico, é perigoso numa lei de ordem pública 
e que- Ordena as Forças Armadas. 

o Sr. Marco Maciel- s-enaaor Cid Sabóía de Carvalho, 
quero num breve aparte dizer o seguinte: a hipótese a que 
V._ Ex~ se refere é diferente da hipótese constante do parágrafo 
priineiro, do mesmo artigo. Penso que estamos no mesmo 
artigo. São duas as hipóteses: uma~ no caput, é o emprego 
das Forças Armadas feito por responsabilidade do Presidente 
d_a Re(>_i:íblica; daí advirem todas as conseqüências, inclusive 
cOnseqüências a que chi:irriària li!gals, até por criffieS de reSpon
sabilidade, se fosse o caso. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Mas isso é crime: 

0- Sr. Marco Maciel - A outra hipótese é a de que 
o·Presidente da República emprega as Forças Armadas por 
convocação dos outros poderes. Por iniciativa própria oil por 
convocação dos poderes. · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- V. Ex' chegou 
ao ponto exato da minha argumentação. 

Então, tenho que admitir que, em alguma oportunidade, 
o Presidente da República pode empregar as Forças Armadas 
ilicitamente. E quero repudiar esse pensamento. Não quero 
aceitar a hipótese de aSFõi'ças Aiinádas serem usad_as abusiva
mente_- p~!o Presidente da República, de tal forma que Sua 
EXCelência responaa--pelo crime; de responsabilidade e por 
toda~ qualquer responsabilidade que possa ser apurada. 
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É isso que quérOTugir. Então, isso é emenda muito.sím
ples de redação, porque está errado _o linguajar jurídico. OSai 
responsabilidade e entra competêncía. 

Não quero· criar problemas para isso, mas me reservo 
para resguardar minha posição, quando da redação final, de 
fazer as minhas observações. 

Não quero criar nenhum obstáculo a _essa votação. Meu 
botão já está apertado aqui no "sim", mas me reservo~ esse 
direito. -- -- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência esclarece à Casa, atenta à norma regimental explícita, 
que, emendada a matéiía,- ela será remetida à Câmara dos 
Deputados para exame por parte daquela outra Casa do Con
gresso Nactonal. 

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente, V. Ex~ firma 
a convicção de que se_ trata de_emenda não redacional. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Neste exato 
momento, a Mesa não teria condições de dar outra interpre-
ta~ão que não fosse exatamente essa. -

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, se V. Ex~ admi
tisse, o Senador Marco Maciel já concordou que !lão criaria 
caso com r"'lação à substituição dos_ vocábulos. Amda temos 
que votararedação final. Na votação da redaçãofínal, resolve
ríamos isso. Qual é o problema? Não vejo mistério. Se o 
próprio Governo está ·co"iicordando, qual é a -dúvida? A não 
ser que V. Ex~ entenda que não seja emenda de redação. -

O Sr. Chagas Rodiigues -=-sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa teria 
x:ealmente a alternativa regimental de consultar ne_ste exato 
momento_ a comissão de Constituiçã0~ Justiça e ÇJdadania

1 
como permite o RegimentO. A Presidência ·vai ler a _Ie~r_! 
do Regimento, no seu art. 234. 

"Quando houver dúvida sobre se a emenda apresen
tada como de redação atinge a substância da propos!ção, 
ouvir-se-á a Comissão de Constituição", Justiça e Cida
dania." 

Encontram-se na Casa o Presidente da comissão, o nobre 
Senador Nelson Carneiro e também o seu vice-PreSidente, 
Senador Maurício Corrêa. · 

A Presidência conSulta S. E~s se-tém con&ções de, em 
nome da comissão, oferecei'"piirecer em-torno dessa questão. 
Ausente, neste momento, o Presi~ente Nelsqn_Carn~iro, S. 
Ex~ o nobre Senador Maurício Corrêa pode proferir o parecer. 
Consulto o nobre Senador Maurício Cortêa, como Vi&: Pre
sidente, se haveria condições de emitir parecer errl tonio desse 
assur~:to, exatamente agora. 

O Sr. Maur(cio Corrêa - Sr. Presidente, na verdade, 
durante os debates não estava presente. Foi o Senador Cid 
Sabóia de Carvalho quem levantou essa questão. Ele foi Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e 
só pediria a S. Ex• que resumisse o seu voto na melhor concisão 
possível, para que V. Ex' não fosse prejudicado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
Srs. se-riadores, quando se trata de substituição de uma palavra 
que não muda o mérito e apenas o- aper!eiçoa, que não muda 
a sistemática da lei, é emenda de redaçao. Uma emenda que 
não seja de redação altera o sentido do artigo e aí é m~ra 
correção. 

Estou dizendo uma palavra inadequada como .. demissão" 
quando estaríamos tratando de uma "dispensa", de uma exo
neração, então troca-se "demissão" por '~exoneração", o que 
é um aperfeiçoamento vOcabular. 

Logo, a emenda é tipicamente emenda de redação e não 
vejo por que a Mesa temer substituir ur11: vocábulo, porque 
não leva a outras conseqüências, apenas impede que a lei 
seja mal interpretada no futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena· 
dor Cid Sabóia de Carvalho, V. EX? vai permitir que a Mesa 
relembre a V. Ex' o que ocorreu recentemente nesta Casa 
no episódio do qual V. Ex• foi um dos ilustre protagonistas. 

Enquanto se discutiu essa emenda se se alterava mérito 
ou se se alterava redação. O fato tem anterioridade de apenas 
trinta dias suscitando ampla repercussão nessa e na outra 
Casa do C~ngresso, com espaço generOSO da grande imprensa 
nacional. Daí a cautela da Mesa em interpretar agora ess.ã 
matéria, e ao fazê-lo, assumiria o ônus de uma decisão que 
tem larga amplitude, capaz, por isso, de reeditar aquilo que 
se registrou recentemente nesta Casa. - -

O SR. CID SÁBOIA DE CARV ALHÕ:.... Sr. Presidente, 
no episódio anterior foi a retirada da conjUnção "e", ·e o 
Deputado José Serra, que foi o autor da versão final do projeto 
da autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, foi quem 
fez o artigo considerando que esse "e" alterava o sentido, 
mas na verdade não altera. Até nós nos equivocamos quando 
debatemos, mas depois cheg<?!-~~Se a COJ?:Sens9" comum de que 
o "e" ali não tinha a possibilidade de mudar o mérito, como 
não mudou. Era eméridade redação, continuoU-sendo emenda 
de redação, perdura como emenda_de redação. 
. Qra, não há mal em se dizer que aqui no debate, sem 

tempo para maiores exames, falamos algumas frases que fica
ram mal colocadas, inclusive quando se admitiu que o "e" 
mudaria o mérito. Então, não poderia ser emenda de redação, 
mas o fato final é que o "e" não mudou o mérito. Portanto, 
era emenda de redação. 

No caso presente, se nós trocamos uma palavra por outra, 
e se eu digo que é da "responsabilidade'' e vejo que é "apti
dão", e como aptidão é competência, ísso é re-dação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Mesa, 
com fundamento no Regimento Interno, vai remeter a matéria 
à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

O episódio agora alegado é um episódio recente e aMes~ 
não adotará outro caminho senão o de se aconselhar na mam
festação da Comissão de_ Constituiç~o, J us!iça __ e_ -~idada_~~~! 
ex vi do que dfspóe-o are 234, parágrafo único: . 

"Quando houver dúvidas sobre se a emenda apresen
tada como de redação atinge a substância da proposição, 
ouvir~se-á a Comissão de Constituição, Justiça e Cida~ 
dania." 

A Presidência assina um prazo de 24 horas para que 
a-C~missão se manifeste em torno dessa importante alteração, 
se de mérito ou redacional. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a p'!lavra a V. EX' 
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O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PI>T-=oF~ Pelúrdem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero louvar a 
decisão de V. Ex~ Afinal de contas, esta questão foi discutida 
tanto tempo no âmbito da Comissão de Constituição; Justiça 
e Cidadania, e pode realmente envolver. 

A preocupação de V~ Ex~ é extremamente cOrreta. Deve
mos aguardar um exame mais aprofundado para verificarmos 
se não implica na mudança de mérito. Se implicar na mudança 
de mérito, e chegarmos à condição que devemos alterar, que 
alteremos e mandemos para a Câmara dos Deputados de volta. 
Por que não? 

Sr. Presidente, V. Ex• tem o apoio total da Liderança 
doPDT. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeita· 
mente. Muito grato pela manifestação do nobre Presidente 
da Comissão de CoUstítuiçãO~ Justiça e Cidadania. Apenas 
a Mesa assina prazo de 24 horas para que a Comissão se 
manifesta a respeito dessa proposição. 

O Sr. D.arcy Ribeiro - -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala· 
vra o nobre Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT. -,RJ. Pela ordem. Sem 
reVisão ào orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, congra
tulo-me com a Mesa pela providência que tomou, pela cautela 
que tomou. de reexaminar a matéria, m·as teria a -ambição 
de que esse exame não fosse por 24 horas, fosse um exame 
mais profundo. 

Estamos diante de uma das leis carnais, estruturais deste 
País, que está sendo disCutida e decidida em regime de urgên
cia. Entretanto, das questões fundamentais ela não trata. Pare

\ ce-me espantoso que uma das inova-çdes da Constituição, que 
\ é a oportunidade de o Parlamento __ e o Judiciárío requererem 
\Forças Armadas, não esteja regulamentada. Tudo que deveria 
~er regulamentado era isso e tudo o mais é superficial. Esta 
~a questão básica: como é que o Parlamento pode requerer 
Fdl:ças, como é que o Judiciário pode requerer Forças? Esta 
é a -hora, este é o lugar, este é o momento desta decisão 
ser to~da e desta instrução ser dada. . 

~ar~e-me um absurdo que seja feita uma lei orgânica 
das Forças,Armadas agora e que não se trate disto, que é 
regulamt ... ta\ aquilo que a Constituição nOs irit-pós. 

Muito ob~gado. . 

O SR. PRES1DENTE (Mauro Benevides)- Após a inter· 
venção do nobre Senador Darcy Ribeiro, a Presidência escla
rece à Casa que,· por força de mandamento constitucional 
explícito, a matéria deverá, obrigatoriamente, ser incluída 
na Ordem do Dia até amanhã. Portanto, até amanhã, esta 
matéria terá que ser decidida no âmbito do Senado Federal, 
tendo em vista que o Senhor PreSidente da República invocOu 
o prazo que lhe é deferido pela Carta Magna em vigor. _ 

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

MENSAGEM N' 119, DE 1991 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turilo único, do Parecer n" 130, de 1991, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
a Mensagem n' 119, de 1991 (n' 210/91, na ori~em), 
de 9 de maio corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 

do Desembargador Demócrito Ramos Reinaldo, do Tri
bunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para compor 
o Superior Tribunal de Justiça, na vaga deCorrente- da 
aposentadoria do Ministro Evandro Gueiros Leite. 

Em discussão. \Pausa.) 
Não J:Iavendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Vai-se proceder ã votação nominal, pelo processo eletrô-

nico. 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mário CoVas. -

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB :...sP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, não votei ainda. 

Antes de completar o meu voto, gostaria de saber qual 
dos projetas estamos votando? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena· 
dor Mário Covas, é a indicação dg p~~~ipbargador Demócrito 
Ramos Reinaldo. do Tribunal de Justiça do Estado de Pernam
buco, para compor o Superior Tribunal de Justiça na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Evandro Gueiros 
Leite. 

O SR. MÁRIO COVAS -A minha preocupação, Sr. Presi· 
dente, pode causar espécie, mas é que não Vi o anúncio da 
discussão, Só vi o anúncio da votaçãÕ e, P6r issO, perguntei. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. Sena-
dores já podem votar. (Pausa.) · 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beitevides)-'- Votaram 
"SIM" 41 Srs. Senadores; e "NÃO" 4. 

Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 47 
Aprovada a indicação do Desembargador Demócrito Ra

mos Reinaldo para compor o Superior Tribunal de Justiça. 
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da Repú

blica o resultado da votação. 

O_SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3: 

MENSAGEM N" 135, DE 1991 

Escolha de Autoridade 
Discussão, em turno úniCo, do parecer da Comissão 

de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nç. 135, de 
1991 (n' 245/91. na origem), de 27 de maio corrente, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Doutor Luiz Nelson 
Guedes de Carvalho para exercer o cargo- de Diretor 

-de Fiscalização do Banco Central do Brasil. 
-Em discussão. (Pausã.) -
Não havendo quem peça a palavra, enCerro a discussão. 
Vai-se proceder à votação nominal, pelo prOcesso eletrô-

nico. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram 
"Sim" 38 Srs. Senadores; e "Não'; S.-

Houve 5 abstenções. 
Total de votos: 48 
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A Presidência comunicará ao Serihor Presidente da Repú
blica a deó:são do Senado Federai._ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4: 
MENSAGEM N·• 136, DE 1991 

Escolha de Autoridade 

DisCussâC), em turno único, do- pa:reCCf--da Coffiissão 
de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem nç 136, de 
199! (n' 246/91, na origem), de 27 de maio corrente, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a __ escolha do Dr. Arm_(niq Fraga 
Neto para exercer o cargo de Diretor de Assuntos Interna
cionais do Banco Central do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Vai-se proceder à votação, pelo processo eletrônico. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à vota_ção.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -:- Votaram 
"Sim" 42 Srs. Senadores, e "Não" 5. 

Houve 6 abstenções. 
Total de votos: 53. 
Aprovado. __ 
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da Repú-

blica o resultado da votação. --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) =Nada mais 
havendo a tratar, encerro os trabalhos, designando para a 
sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 39, DE 1991 

(Incluído em Ord_em do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

DiscUss_ão, em turno único, do ProJeto de Decreto Legis
lativo n" 39, de 1991 (n" 342/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permiss-ão à Rádio Objetiva 
I Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de _radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na ·cidade de Paraguaçu, Estado de 
Minas Gerais (dependendo de parecer da Cornis_sãQ de Edu
cação). 

2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'' 40, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, e-m turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n" 40, de 1991 (n" 343/90, na Cárnara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Corumbá 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na Cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás 
(dependendo de parecer da Comissão de Educação). 

3 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 41, DE 1991 -

(Incluído effi Ordem do Dia noS termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Prqjeto d~ D~creto ~egjs
lativo n" 41, de 1991 (n» 344/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Princesa 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na Cidade _de Itabaiana~ Estado de Sergipe. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

4 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N» 42, DE 1991 

(Incluído em Ordem do D"ia nos teimes 
do art. 172, II d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno -único, do Pi"Ojeto d-e D"ecreto Legis
lativo n" 42, de 1991 (n' 345/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 
12-de novembro de 1989, a concessão da rádio Humaitá Ltda., 
outorgada através do Decreto n~ 84.026, de 25 de _setembro 
de 1979, para explorar na Cidade de Campo Mourão, Estado 
do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 

5 . ~. ··- . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N» 44, DE 1991' 

(Incluído em Ordem do_Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n» 44, de 1991 (n" 347/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão-à-Rádio das tr~s 
Fronteiras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonOfa 
rra Cidade de Campos Sales, Estado do Ceará. (Dependendo 
de parecer da Comissão" de Educação.) 

6 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 45, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão,_ em turno único._ cio Projeto de Decreto Legis
l!tlivo n• 45, de 1991 (n" 351190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, a partir de 28 de fevereiro 
de 1989, a permissão outorgada à Rádio Santos Dumont Ltda., 
para explorar serviço de radiodifUsão sonora na Cidade de 
Jundiaí, Estado de São Paulo. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 

7 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 46, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único,_ 9o Projeto de_ Decr~to_Legis
lativo n" 46, de 1991 (n» 352/90, na Câmara dos Deputad<lli. 
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que aprova o ato que outorga permissão à Cultura FM-Sféreo 
Som Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na 
Cidade lnhumas, Estado de Goiás. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação.) 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 47, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos. 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

.Discussão, cm turno único,_d_o_Pr_ojeto de Decreto .Legis
lativo n" 47, de 1991 (n" 353190, na Câmára dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, a partir de_ 21 de janeiro de 
1987, a permissão outorgada à Rádio Difusora de Pirassu
nunga Ltda., para explorar serviço de __ radiodjfusão_ sonora, 
na Cidade de Pirassununga, Estado de Sã.o Paulo. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Educação.) -

9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 48, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 48, de 1991 (n' 354190. na Câmara dos Depu~ado'l. 
que aprova o ato qu-e outorga permissão. à Rádio i\'ÍOdc!ü 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, f:':l Cídade 
de Modelo, Estado de Santa Catarina. _(Dependendo de pi:ire
cer da Comissão de Educaç-ão.) 

10 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 49, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia ·nos te-rmos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 49, de 1991 (n" 355190, na Câmara dqs Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vizinhança 
FM Ltda., para explorar-serviço de radiodifusão sonOra na 
Cidade de Dois Vizinhas, Estado do Paraná. (Dependendo 
de parecer da Com"issão de Educação.) 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

. N'' 50, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos terinos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

DiScuSsãO, em tuiilci--Unicó, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 50, de 1991 (n' 357190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão _à Fundação Cultural 
Celinauta para explorar serviço de radiodifusão sonora; na 
Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 51. DE 1991 

(Incluído cm Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Decreto Legis
lativo n' 51, de-1991 (n' 360190, na Câmara dos Deputados), 

que aprova o ato que renova a partir de 1'.> de novembro 
de 1983, a permissão outorgada à Sociedade Rádio da Paraíba 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade 
de Campina Grande, Estado da Para1ba. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 54, DE 1991 

(Incluído em Ordem do_Di_a nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n'' 54, de 1991 (n'' 363190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Horizonte 
de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, ria Cidade de Carpina, Estado de Pernambuco. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 59, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discu'isão, em turno únicõ, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 59. de 1991 (n" 373190, lia Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ã Rádio Clube de 
Mailct Ltda., para explorar serviço de radiodifusão Sonora, 
na Cidade ele Mallet, Estado do Paraná. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

IS 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•' 60, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

-- --Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 60, de 1991 (n" 375190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Radiodifusão Broto 
da Serra Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na Cidade de David Canabarro, Estado do Rio Grande do 
Sul. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

No 61, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do ar!. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Lt.!gis
lativo no 61, de 1991 (n" 337190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Organização Radio
difusão d~ Cesário Lange Ltda., para -~xplorar se~iço de ra
diodifusão sonora, na Cidade de Ce_sário Lange, Estado de 
São Paulo~ (Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação.) 

17 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 62, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, -em turno úníco, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 62, de 1991 (n' 356190, na Câmara dos Deputados), 
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que aprova o aro que -ou_t_orga permissão à Rádio de Sociedade 
Rural SIC Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na Cidade de Maringá, Estado do Paraná. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação,) _ 

18 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 63, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n" 63, de 1991 (n" 358/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova os a tos que outorgam permissão à SAC- Sistema 
Ararense de Comunicação Ltda., e à Rádio Cenfenário de 
Araras Ltda., para explorarem serviço de radiodifusão sonora, 
na Cidade de Araras, Estado de São Paulo. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) -

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 64, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis

lativo n" 64, de 1991 (n' 277/90, na Câmara dos Deputndo,), 
que aprova o ato que re_nova, de acordo com o § 3o de_ a:·t. 
33 da Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) 
anos, a partir de 15 de outubro de 1986, a permissão outorgadaT 
à Rede Gaúcha- Zero Hora de Comunicações Ltda., ;:atl'a\cés 
da Portaria n'' 1.151, de 6 de outubro de 1976, para explorar 
na Cidade de Brasília, Distrito Federal, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência ritodtiladã.. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Educação.) 

20 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 65, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n· 65, de 1991 (n' 359/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova os atos que outorgam permissão à Sigma Radio
difusão Ltda., e à Brasília Comunicação Ltda., para explo
rarem serviço de radiodifusão soriora na Cidade de Brasília~ 
Distríto Federal. (Dependendo 4e parecer da Comissão de 
Educação.) 

21 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 66, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em türno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 66, de 1991 (n' 306/90, na Câmara-dos Deputados), 
que aprova o·ato que outorga permissão à_S_o_ciedade Rádio 
FM Pé de Cedro Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito-de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora cm frcqUêTicla modulada, na Cidade de Coxim, Estado 
do Mato Grosso do Sul. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N''67, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno ú-nico, do Proejto de oecreto Legis- . 
lativo n" 67, de 1991 (n" 320/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova de acordo com_ o § 3u do art. 
33 da -Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por !O (dez) 
anos, a partir de 25 de outubro de 1989, a permissão outorgada 
à TV Edorado Catarinense Ltda., através da Portaria n'" 836; 
de 19 de outubro de 1979, para explorar, na Cidade de Criciú
ma, Estado de Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação.) 

23 

PROJETO DE DECRETO LEGlSLATIVO 
N' 69, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lRl.ivo n' 69, de 1991 (n' 336190, na Câmara dos Deputados), 
!{H e- ,·tprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural 
Riograndense para explorar serviço de radiodifusão sonora 
lia Cidaáe de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul. (Depen-

ÜcJldO de parecer da Comissão de Educação.) 

24 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•• 21, DE 1991 -COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 21, de 1991- Complementar (n" 181/89- Complementar, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre normas gerais para a organização, o preparo 
e o emprego das Forças Armadas, tendo 

PARECER, proferido em plenário, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

ao projeto. 

25 
PROEJTO DE LEI DO SENADO 

N• 94, DE 1988 
COMPLEMENTAR 

Tramitando em conJunto com o Projeto de lei do 
Senado n" 214, de 1989- Complementar) 

Votação, em turno único~ do Projeto de Lei do Senado 
n'·' 94, de 1988- Complementar, de autoria do semi.dor Cid 
Sabóia de Carvalho, que dispõe sobre a relação de emprego 
protegida contra despediqa arbitrária ou sem justa causa e 
dá outras providências, tendo 

PARECER sob n" 398, de 1990, da Comissao 
-de Assuntos Sociais, favorável ao projeto, nos termos 

de substitutivo que oferece. 
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26 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 214, DE 1989- COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do senado n' 94, de 1988- Complmentar.) 

Votação, em turno único, do Proejto de Lei do Senado 
n9 214, de 1989- Complementar, de iniciãtiVa-da Comissão 
Diietora, que dispõe sobre a proteção da relação de emprego 
contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa e --dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n' 398, de 1990, da Comissão 
-de Assuntos Sociais, favorável ao projeto, nos termos 

do substitutivo que oferece. 

27 

REQUERIMENTO N' 203, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimento n? 203, de 
1991, de autoria do Senador Oziel Carneiro, soliciando, nos 
termos regimentais, tenham tf3mitação conjunta o Proejto" 
de Lei do Senado n9 33, de 1991, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, e o Projeto de Lei da Câmara n' 87, de 
1989 (n' 3.151189, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
controle e proibição de venda de solventes voláteis, colas 
de sapateiro e similares a menores de 18 anos. 

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 13, DE 1991-COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do- Dia nos termos 

do art. 281 do Regimento Interno). 

Continuação da discussão, em turno únicO~- do Pi-oejto 
de Lei da Câmara n' 13, de 1991- Complementar (n' 22:3/90, 
na Casa de origem}, que regulamenta o § 2' do art. 171 da 
Constituição Federal, dispondo sobre a edição e o processo 
legislativo das medidas provisórias prevístas nó art~- 62 da 
ConstituiçãO Federal, e dá outras providências, t~ndo 

PARECERES, sob n's 49 e 88, de 1991, da Comissão. 
-de ConstitUição, Justiça e Cidadania-: 1"' pronuncia

mento: favorável ao projeto, com as Emendas de n~'s 1 a 
4-CCJ; 29 pronunciamento: contrário às Emendas de n~s 5 
a 17, de Plenário. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 229191, • 
de adiamento da discussão para diligência.) 

Redação Final 

29 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 27, DE 1991 

Discussão, em turno únicO," da redação final (oferecida 
pela Comissão Diretoril el11 seu Parecer n' 87, de 1991), do 
ProjetO de Resolução n9 27, de 1991, que suspende, por incons
titucionalidade, a execução de dispositivo do Decreto-Lei n9 

1.438n5, na redação que lhe deu o Decreto-Lei n' 1.582177. 

30 

PROEJTO DE LEI DA CÃMARA 
N' 14, DE 1990 

Disc;;ussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 14, de 1990 (n' 2.92218"9, na Casa de origem), que estabelece 

princípios para punição da violão dos direitos e deveres indivi
duais e coletivos, tendo 

PARECER, sob n' 62, de 1991, da Comissão 
-de Coristituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro

jeto com a Emenda n' 1-CCJ, de redação. 

31 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 53, DE 1991 

. Discussão, em turno único, do Projeto de Decret~_ (~egis
lativo n' 53, de 1991(n' 362190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à SIA Correio Brazi
liense para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
na Cidade de Goiânia, Estado de Goiâs, tendo 

PARECER FAVORÀVEL, sob n' 101, de 1991, da Co
missão. 

-de Educação, com voto vencido do Senador Esperidião 
Amin. 

32 
PROEJTO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 56, DE 1991 

Discussão, em turilo iínico, dO Proejto de Decreto Legis
lativo n' 56, de 1991 (n' 366/90, ria Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga conce~sáo à TV Santa maria 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n'102, de 1991, da Co- _ 
missão · 

-de Educação, com voto vencido do Senador Esperidião 
Amin. 

33 

PROEJTO DE DECRETO LEGISLA TlVO 
N' 57, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Pfojeto de Decreto Legis
lativo n' 57, de 1991 (n' 367190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Chão Goiano 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, lià Cidade 
de Anáplis, Estado de Goiás, tendo 

PARECER, sob n' 103, de 1991, da Comissão 
-de Educação, favorável nos termos de substitutivo que 

oferece. 

34 

Projeto de Decreto Legislativo 
N' 58, DE 1991 

DiscussãO, em turno único, do Proejto df:- Decreto Legis
lativo n' 58, de 1991 (n' 372190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, a partir de 19 de setembro 
de 1988, a concessão à RCB- Rede Baiana de Comunicação 
Ltda., para explorar serviço de radiqdifusão sonora, na Cidade 
de Feira de Santana, Estado da Bahia, tendo . 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 104, de 1991, da Co
missão . 

..;;;;;.;..-de Educação, com voto vençido do Senador Esperidião 
Amin. 
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35 

PROJETO DE DECRETOLEDTSLATIVO-· 
N• 68, DE 1991 

Discussão, eril turnp único, do Proejto de_ Decreto Legis
lativo n" 68, de 1991 (n" 332/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, a partir de 15 de janeiro de 
1989, a concessão outo_rgada à Rádio I.,.ídçr do _yale Ltda. 
para explorar serviçO de radiodifusão s0nor3, na- Cidade de 
Herval d'Oeste, Estado de_$ªnta Catarina, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 105, DE 1991, da 
Comissão. 

-de Educação. 

36 

PROPOSTA DEE_MENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 1, DE 199! . 

Discusssão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
á ConstitUiÇão n" 1, de 1991, de autoria do senador Jutahy 
Magalhães e outros Senhores Senadores, que altera a modali
dade de votação estabelecida n_Q § 4~ do art. 66 da Constituição 
Federal. 

37 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N' 2, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n"' 2,_ de '199_1, de autoria do Senador Affonso 
Carriargo e outros S.cnlióré_~,Senaclor~s_, -qUC dá nova n~dação 
ao inciso III,§ 2•, do art. !55 da Constituição. 

38 

PROPOSTA DE EMENDA A_ 
CONSTITUIÇÃO N• 4, DE 1991 

Discussão, em primciTO" turno, da Projposta de Emenda 
à Constituição nn 4, de 1991, de autoria do Senador Iylarco 
Maciel, e outros Senhores se-nadores, que altera a redação 
do inciSO- I do art.. 37 da Constituição Fedi;ü·ãl:-

39 

PROPOSTA gE EMENDA À 
CONSTITUIÇAO N• 5, DE 1991 

Discussão, ein primeiro turno. da proposta de Emenda 
à ConstituiÇão nn 5, 'de- 1991, de autoria do senador Marc_o 
Maciel e outros Senhores SenadQres, que altera a redação 
do art. 28, item II, do ar!. 29 e § 2• do art. 32 da C_oostítuição 
Federal. 

40 

PROPOSTA I)_E EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N' 6, DE 1991 

Discussão, em primeiro-turno, da Proposta de Emenda 
à COnstituição n"' 6, de 1991, de autoria do senador Garibaldi 
Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá nova redação 
à letra b do inciSõ- X dp § 2" do art. 155 da COnst~tuíç~o 
Federal. 

41 

PROPOSTkDE EMENDA À 
COI<STITUIÇÃO N• 7, bE 1991 

--,_~· .::.;~~~d~ em_ ~rdcm do Dia- nos te_rmos do art. 358 do 
__ :-::;;;;'w"-'·,lRfetlà'lc) · · 

Altera a redação do parágrafo único do art. 62 da Constiw 
tuição FederaL (1'-' signatário: Senador Jonas Pinheiro.) 

O SR: PRESIDENTE '(Mauro BeneVides)- EStá encer-
rada a sessão. · 

(Levanra-se a-sessãO às 19 horas e 28 m'i"nutos.) 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BENI V E

RAS NA SESSÃO DE 28-5-91 E QUE, ENTREGUE 
ÁREVISÃO DO ORADOR,'SER!A PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Pron.uncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenaUore&, dois meses-atrás, 
estivemos neste plenário para protestár ·contra a -trucillência 
do Governo Federal, o qual, informado da prática de irregula
ridades no Ministério de Ação Social, ao invés de fazer uma 
investigaçãO em profundidade sobre os fatos levantados, ence
nou um simulacro de inquérito, fiiidQ"·o qtiarcoriclufráin pela 
culpabilidade do jornalista que havia denunciado os fatos, 
todos confirmados. Aquele MiniStéOO, abusOu da ConCessão 
de dotações, a partir da intermediação de uma empresa priva
da, que Visivelmente goza de priVilégiOs juntq a compOnentes 
daquele importante órgão. ..-. - · 

Re-fe{to da surpresa por ter sido f1agrado em grave falta, 
- o -o_ove:i'Ílo, cOmo tem feito usuabnénte~- ao invés âe corrigir 

as irregularidades, pUnindo os responsáveis, partiu para- ·a 
agressão mais torpe, procuranâo atingir o então Governador 
do Estado do Çeará, Dr. Tasso Jereissati, através de ·um·a 
ação dirigida da Receita Federãl, coiÍlpletamenttida por decla
rações irresponsáVeis ·e espalhafatosas do porta-voz da Presf
dência da República. Este lado noir do Governo, espalhando 
lama por todos os lados, procurou, mais que responder a 
questão que estava posta, intimidar, preventivamente, esses 
e outros que tivessem a inteÍJ.ção presente ou futura de denun
ciar irregularidades l!O terreir~ fértil do Govern-o Federal. 
Tendo, como tem lmlnieúls areas--VU.Ineráveis tais como a!:; 

_que fófam alvo das acusações do Deputado José Roberto 
Ponte, de que se estava escorchando as-effipre"sas ConstrutorãS 
maiS_ que uSUalmente, mediante a cobrança de comissões e 
vantagens~ compreenâe..:se mãis"facilmente o empenho do Go
verno Federal em utilizar.:se fortemente d-a intiinidação como 
arma de defesa prévia. 

• Este Governo- é uma estranha inOnfagem: de-ss-es tempos-
da comunicação de massas, do uso científico da chamada mf
dia, da utilização intensa do ma-rketing político como- fornia 
insidiosa de torce~ a opinião pública em díie~iâõ-de valQres 
aparentes. __ Trabalhando sobre. uma população semi-alfabe
tizada, cheia das frustrações derivadas do. coilfl_ito entre a 
vjdt,t que vive e a q_tie_ Vê __ _ri_~ Jd~yi~ãó, -~St_~ __ e_qUipe que Se 
acha no poder conhece o clima próprio à construção de mitos. 
Sua eleição foi fruto do api'OVeitamento de dóis bons monüm
tos. A eleição presidencial foi a primeira oportunidade em 
que foi posto à prova o novo uniVerso eleitoral, acrescido 
de analfabetos .e de _menores de até 16 anos. Este novo ~lei~o
rado, dada a sua pouca_ sofisticação e a s1,1a credulidade, foi 
facilmente levado ao maniqueísmo, dando maior valor àqueles 
que apresentavam maior grau de certeza. De um lado, era 
a salvação mediante o simples aumento de todos os salários; 
de uutro, era o fim dos males do País graças à extinção dos 
marajás, ou a venda das casas do Lago. Não há qualquer 
dúvida, que a maioria dos candidatos apresentava uma biogra-

-fia bem mais rica que a dos dois candidatos ao segundo turno~ .... ~~ 
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A escolha deu-se entretanto, entre os que foram capazes de 
prometer a utopia mais dourada. 

Em segundo lugar, o Senhor Collor foi superior na capaci
dade de utilizar os modernos recursos já citados. Seu discurso 
foi sempre o espelho do que os institutos de pesquisa indica
vam como aquilo que o povo queria ouvir. Um bom exemplo 
era sua tese em relação a dívida externa. Seria retirado o 
aval do Governo Federal, e tudo se resolveria por si mesmo. 
Simples, se não passasse de uma balela, útil, entretanto, como 
promessa eleitoral, se repetida com ênfase, apesar de seu 
caráterfantasioso e irreal. Quem acredita hoje em_seu discurso 
sobre os descamisados e quando ele revelou interesse pela 
população pobre de nosso País? Seu discurso é 3rtificial, pro
duzido especialmente para resposta a uma demanda, sem -~om
promisso com a realidade do País. Que outra pessoa usaria 
o Frei Dainião, já tão velhinho, sem qualquer cerimônia, 
senão quem vê nesses velhos valores apenas um caso de marke
ting que pode ser bem utilizado? Cada vez estou mais conven
cido de que o Senador Divaldo Suruagy tem razão, no julga
mento que faz do valente varão que Alagoas rtos mandou. 

Para estes que estão no poder, qual a receita para manter 
o domínio sobre o País'? Em primeiro lUgar, manter incólume 
a capacidade econômica de bem utilizar os meios de c?_~uni
cação. Esta é a razão por que as agências que parlicíparam 
da campanha são tão bem tratadas. A Folha de S. Paulo tem 
documentado várias oportunidades em que- S~lJS interesses 
são bem considerados. Há inúmeraS iO:dicaçõeS de que o gover
no não se tem descuidado de manter suas reservas económicas 
gordas e saudáveis, e epis6dios como a liberação de cotas 
para a Zona Franca de Manaus, formam um todo coerente 
neste processo de construção de um grupo ·sempre eríl COndi
ções de bem agredir o nosso mercado com os instrumentos 
da mfdia de massas. 

Também é necessário que o governo tenha dentes_ temí
veis, para que os possíveis adversários pesem com grande 
cuidado a vantagem de se colocarem contra o todo poderoso. 
Qualquer mortal comum, ao pesar as- possibilidades de uma 
possível luta contra o Governo Federal, deve saber que ele 
é poderoso, rancoroso, e capaz de usar de todos os meios
disponíveis. O. rompante dé seus homens de imprensa, sua 
face ameaçadora ·com narinas distendidas, e a certeza de que 
eles usarão de todos os meios disponíveis; leva o comum dos 
mortais, e até alguns de coloração tendente ao roxo a um 
certo cuidado. Acrescente-se a isso um ar à la Kennedy, de 
jovialidade e esportividade, uma modernosidade que deve 
ser realçada por constantes contatos internacionais, se possível 
com Felipe González, e teremos a reCéita completa. Pode 
até ser um mau governo, que ele consegÚirá mantei a aura 
que engana o povo de um país pobre, carente e semi-alfa
betizado. Esta deve ser a c_erteza dos gênios do Planalto. 
E não devemos subestimá-los, pois enquanto todos nós ríamos 
daquele jovem alagoano, cheio de pretensão, apresentando 
ser nada mais que uma estampa de Eucalol, eles teceram 
uma teia de irrealidade e fantasia que embrulhou a maioria 
de nossa população, levando-a a se arrojar a um verdadeiro 
salto no escuto, que foi a escolha do Presidente Collor. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

o SR. BENl \!ERAS ....:·com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Senador, é apenas para 
solidarizar-me com V. Ex• que está apontando fatos que hoje 
são conhecidos pela população, pois ã épo-ca ela foi enganada 
com um "produto bem colocado no mercado" e que ficou 

no segundo turno, dentro de uma opção que, para muitos, 
fó] difícil. Hoj_e, V. Ex~, nesse seu pronunciamento, está mos
trando mui ia coisa sobre as· quais todos nós gostaríamos de 
falar a cada instante. O Presidente costuma dizer que foi 
referendado, várias vezes, pelo eleitorado, quando V. Er, 
quanto qualquer um de nós, sabe que o que Sua Exelência 
dizia, e que acha ter sido referendado pelo eleitorado, é exata.; 
mente o oposto do que está praticando hoje. Portanto, o 
eleitorado não referendou nada do que o Presidente fez, pois 
Sua Excelência apenas - V. E~ já frisOu - se baseaVa nas 
pesquisas de opinião para dizer aquHo que o povo estava 
ávido por ouvir, visto que o povo estava desiludido, querendo 
algo que lhe trouxesse esperanças de novidade. O Presidente 
fala muito em modernidade, mas de_ moderno só tem a sua 
idade, nada mais. 

O SR. BENI VERAS - Fico agradecido pelo aparte de 
V.Ex'!" 

Realmente, salta aos olhos a distância entre O discurso 
apresentado no período pré~eleitoral e a realidade da aç<}o_ 
do GOverno Federal, neste momento. _ _ 

Neste contexto, fica mais fácil compr~eil-der o episódio 
que o Governo, em sua truculência chamou o "Escânçlalo 
Jereissatí"-. A acusação feita pelo governador, não envolvia 
sequer um grande escândalo pelos padrões nacionais. Era 
apenas a preocupação de um governador bem intencionado, 
pela má utilização de alguns poucos recursos que se destina
vam a apoiar a população atingida pela seca. Julgava o gover
nador que informando ao Governo Federal daqueles desvios 
de recursos, sua ação seria pronta para coibir esses desper
dícios. 

Qual não foi sua surpresa--quando souJ:?e, através de fonte 
governamental, que se armava um ataque concentrado às suas 
empresas, buscando, através da utilização da Secretaria da 
Receita Federal, não apenas causar~lhe perdas financeiras, 
mas, principalmente-, manchar sua reputação de_ administrador 
correto e eficiente. Ao mesmo tempo, saiueili campo o des
temperado Secretário de Imprensa da Piesidência da Repú
blica, dizendo tratar-se não de caso político, mas sim de caso 
de polícia. 

O mais estranho, entretanto, foi a utilização da Secretaria 
da Receita Federal para objetivos políticos, o que nos coloca 
a todos, contribuintes_ que somos, a mercê dos caprichos de 
qualquer autoridade menor do Governo Federal. Também 
é ilustrativo deste esforço concentrado para destruir a imagem 
do Governador Jereissati, a publicação em praticamente todos 
os jornais do País, a um custo naturalmente alto, de uma 
nota ofiCial da Polícia Federal cheia de insinuações, encimada 
por um título escandaloso, revelando de pronto a intenção 
de denegrir e intimidar um possível adversário. Os autores 
da nota, membros dos subterrâneos do Planalto, sabem que 
é bastante difícil anular os efeitos de uma acusação, mesmo 
que injuriosa. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
-um aparte? 

O SR. BENI VERAS - Ouço o nobre Senador: , 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Ouvindo o pronUncia
mento de V. Ex•, Senador Beni Veras, encontramos 'i:tll:!a 
breve narrativa respeitante ao processo eleitoral que se aferiU . 
para a escolha do Presidente da República. E encontramos "
esse panorâ!flicO histórico no discurso de V. Ex•, para nele 
se situar um episódio dos mais desagradáveis, entre tantos 
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quantos foram vistos até aqui na atual Presidência da Repú
blica. Com efeit_o, desentendendo-se o P.r~si_den_te Collor com 
o então GovernadorTasso Jcreissati, tratou de atacá-lo através 
da máquina do Estado, utilizando o instrumental do Estado 
e se socorrendo da condiçáo de empresário do ex-Governador 
do Estado do Ceará. A nota a que V. Ex~ se refere, além 
de ter sido publicada na imprensa de um modo geral, generica
mente entendida, ainda ocupou espaço em primeír~ página 
na principal imprensa, naquela cujo espaço é comercialmente 
muito mais bem cobrado, isto é, os_ cruzeiros pagos, desviados 
do Tesouro Nacional, por esse espaço, são de um montante 
ainda não revelado, embora o Senador Mansueto de Lavor 
ja tenha apresentado_ requerimento para colher essa infor
mação junto à Presidência da República. Sei que_ no pronun
ciamento de V. Ex~ sairá-a natural defesa do_ ex-Governador 
Tasso Jereissati, uma defesa absolutamente necesSária fiátá 
se repor a verdade no seu devido lugar. Pois, _como diz V. 
Ex~. depois que a calúnia é despejada sobre ás_ mUltidões, 
depois que a injúrlá-é -divulgada, depois que as difamações 
se espalham, tornar-se dificiliinO-reCOmpor aquilo que é direito 
da pessoa ofendida, _Essa ofensa·é-tãO .maiS grãVe- quanao 
ela alcança maior repercussão, exatamente pela função desem
penhada pela vítima, no caso, o ex-Governador Tasso Jereis
sati; e, mais aírtda, -pelo"- contraste coni a· rama qUe- deixou 
no estado após encerrar o seu período no Poder Executivo. 
Pois, -não sei Se tOdos osSrs. Senadores sabem, Tasso Jereissati 
concluiu o seu governo com ·excelente índice de popularidade 
e com a farita de--haver mudado métodos administrativos, 
de ter, por exemplo, saneado o _ _Banco do Estado do Ceará, 
de ter reabilitado muitos setores do estado, e até despreo
cupado com certos problemas que seriam da natural preocu
pação de um governador mais preocupado com a sua- fama 
individual, a sua fama de pessoa polítíca, a sua fama de pessoa 
humana· num mundo político ao qual pertence. A grandio
sidade, o impacto da calúnia, da difamação, da injúria, dos 
crimes contra a honra do ex-goVernador deveu-s_e, exatarnen
te, à boa situação que S. Ex~ desfrutava e ainda desfruta 
após deixar o Gove_r_no, mas os danos, esses são inquestio
náveis. Quero levar o meu apoio por isto e por muitas outras 
razões, que não cabem num aparte, mas que já couberam 
em pronunciamentos meus, tanto no Corigressu -como aqui 
no Senado. Quero levar a minha solidariedade a V. Ex~, no 
momento em que ptolata essa análise e em que diz o seu 
pensamento a respeito dessa questão que envolveu Sua Exce
lência o senhor Presidente da República e o ex-Governador 
Tasso Jereissati. Muito obrigado. 

O SR. BENI VERAS- Muito obrigado a V. Ex•, nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, pelo seu aparte. A propó
sito, o nobre Senador Mansueto de Lavor solicitou ao Minis
tériO da Justiça que infoimasse quanto havia custado aquela 
nota publicada em todos os jornais do País. Vale le_mbrar 
que aquela nota _era int1fulada "O escândalo_lexeissati". No 
teor da nota, mostravam-se evidências- de incorreção fiscal 
na Empresa Imobiliáriá Jereissati. No caso, ela citava uma 
empresa que tinha o nome do governador, estabelecendo facil
mente uma ilação. Provou-se depois, con_clujdo o exame que 
a Receita Federal fez na empresa, que nada havia a censurar. 
Isso caracterizou, portanto, a intenção clara e transparente 
de se atingir a honra do ex-governador do Estado do Ceará 
naquela altura. - · 

O Sr. Nelson Carneiro- Permjte-me V. Ex~ um aparte? 

O~SR. BENI V ERAS- Concedo o aparte ao nobre Sena
dor Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobie Senador Bení Veras, o 
eminente Senador Mansueto de Lavor ofer~ce_u um requeri
mento de informações para que fossem divulgados os nomes 
de todos os acusados pela Receita Federal que estariam na 
mesma situação das empresas Jereissati. Pretendia-se demons
trar exatamente que, entre tantos, se tinha escolhido aquele 
que tomara uma posição política diversa da do Presidente. 
Sinto que até hoje- creio que já se passaram os trinta dias 
-essas informações ainda não tenham chegado, pelo menos 
não tive notícia de que chegaram. Assim, seria bom recordar 
o fato, porque certamente veríamos que a apresentação isola
da das empresas Jereissati constituiu uma -exceção e~ no caso, 
uma exceção injuriosa, como V. Ex~ disse. 

O SR. BENI VERAS - A propósito, ilustre Senador 
Nelson Carneiro, tenho em mãos a resposta do Ministério 
-da Justiça â indagação do Senador Mansueto de Lavor. É 
cheia de subterfúgios e responde da seguinte maneira: 

"Dest'). sorte, limitou-se a Polícia Federal tão-somente 
a elaborar a redação da matéria dfvulg_ada;- cujO custeio 
de Publícaçãú_ foi realizádo por outro órgãO do Governo 
Federal que Tião o MinistériO da- JUs-tiça, Cifi::Uilstância 
que nos impossibilita relacionar com exatidão os órgãos 
de imprensa em que se deu a veiculação, bem como os 
respectivos pagamentos efetuados." 
Ou seja, evasivas sobre evasivas! 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. EJd me permite um aparte'? 

O SR. BENI VERAS -Pois não, Senador Jutahy Maga" 
lhães. ~ 

O Sr~ Jutahy Magalhães - Estou estranhando essa res
posta do Ministério da Justiça, porque isso aí é até desconsi
deração para com o Senado: SObre o assunto, eu tinha até 
apresentado um outro requerimento mais amplo, mas, saben
do que já existia o do Senador Mansueto de Lavor, retirei 
o meu. A resposta ao requerimento de S~ Ex\ no míniriio, 
deveria dizer qual o mihislério- qu-e fez as -despesas. Quando 
fiz o meu pronunciamentO; que terminei apresentaridq __ 9 xe: 
querimento, eu indagava quanto custara aquela propaganda 
que fora feita em todos os jornais do Brasil pratica:merite, 
e em quase todos em primeira página, cotrf grande destaque, 
portanto, com alto custo de propaganda. Eu indagava, ainda, 
quais foram os benefícios qUe esSa despesa trouxe pai"a a 
União; o que o Governo ganhara com essa despesa efetuada. 
Seria essa riiãis uma dessas despesas que estamos vendo a 
cada dia anunciada, em que vem uma empresa. faz Um favor, 
oferece um carro para ficar andando? Outra oferece um aviãO 
ou helicóptero? Será que nessa alguém ofereceu para fazer 
o pagamento dessas despesas'? A obrigação do Governo é 
informar, in{ormar por que fez: foi apenas para atacar e inju
riar um homem público, um adversário, por ele ter apreSef!
tado um fato ocorrido no estado do qual era governador e 
que está ocorrendo em outros estados, segundo os jornais 
publicam? Fiquei estarrecido quando V, Ex~ acabou de ler 
essa resposta. Ela é inimaginável. Tenho certeza de que não 
foi do nosso colega Jarbas Passarinho. S. Ex~ não faria uma 
coisa dessas. 

O SR. BENI VERAS- A resposta realmente está assinada 
pelo Dr. Jarbas Gonçalves Passariilho. 
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Acredito que o Senadõr Mansueto de Lavor deverá inda~ 
gar mais uma ve~ a respeito desses dados, que ~ creio -
são necessários pa"fa que s-e cónbeça melhor o fato. 

O Sr. Humberto Lucen3. --Permite-me V. EX~ um aparte'? 

O SR. BENI VERAS ·:._ Com prazer, ouço o àparte d< 
V. EX' 

O Sr. Humberto Lu~na - Lamento que não esteja no 
plenário o Dobre Líder dO Governo para esclarecer devida
mente V. Ex• sobre essas dúvidas que tanto nos deixam angus
tiados. Realmente, a resposta do Sr. Ministro da Justiça deixa 
muito a desejar, porque é muito lacónica e foge inteir~m_ente 
ãs indagações que lhe foram feitas através do requerimento 
do Senador Mansueto de Lavor. Gostaria' de dizer a V. Ex~ 
que o aparte do nobre Senador Cid SabOia de Carvalho me 
deixou muíto ã vontade, como Líder do PMDB nesta Casa, 
já que S. Ex~ é ilustre ad versárío do ex-Governador Tasso 
Jeressati do Ceará. Quero trazer a V. Ex~ a minha solidarie
dade, não só em nlei.r.-nõine,Inas de toda a Bancada do nosso 
Partido, diante do seu pronunciamento. V. Ex~ não só colocou 
muito bem a questão relacionada com a constante atitüde 
do atual Gov-erno, de tentar intim~~a_!_ aqueles que denunciam 
irregularidades administrativas, como ocorreu com o-·ex--cro-
vernador Tasso Jereisatti, como ocorreu com "o--Deputado 
Luis Roberto Ponte, mas, ao invés de apurar devidamente 
o que foi colocado, há uma constante ameaça· e urna série 
de perseguições que se movem contra os a_cusadores. De outra 
parte V. Ex~ também, situou mUito bem o Panorama que 
aí está no País, que é dos mais desalentadores, diante da 
política de recessão que estamos atr!lvess_ando no Plano Ecct:. 
nômico. Digo a V. Ex~ que dentro de poucos dias túei a 
oportunidade de enfatizar este assunto em pronunciam_t:mto 
que farei neste plenário. O IBGE divulgou dã.dos e_starrece
dores, pelos quais nós tivemos, nos últimos doze meses, um 
decréscimo do Produto Interno Bruto de _cer~ de ~..__8%, o 
que significa a maior queda dÓ PNB que já houve ein nosso 
País. E, por outro lado, a renda per capita, corno não poderia 
deixar de ocorrer, desceu a níveis de 1983. ESSe--é- 0-n!trato 
do atual Governo que, segundo o seu responsável m~ior, que 
é o Presidente Fernando Collor, teria vindo para salvar os 
descamisados e aqueles que andam de pés descalços. Receba, 
portanto V. Ex~ o meu apoio as suas palavras. E espero que 
esse comportamento do Governo em relação _àqueles que de
nunciam escândalos, que d_enu_nciam irregularidades, mude 
inteiramente, porque do contrário, inclusive, cada vez mais 
estará perdendo a sua credibilidade aos olhos da opinião pú
blica. 

O SR. BENI VERAS - Obrigado pelo aparte ilustre 
Colega. 

Esse Governo é o meSõiO- Governo que paga 50offiifCfõHl--
res a uma jornalista para trabalhar a sua imagem, que· lança 
na televisão, como está lançando agora, propaganda a r~speito 
da construção de grandes centros para a educação infantil, 
e que permite que o Nordeste, por exemplo, confronte-se 
atualrnente com uma situação de absoluta carência, atr_a_V"és 
do descuido que o Governo Federal lhe tem dado, do distan
ciamento que ele apresenta em relação ao sofrimento daq~elas 
populações. E- afinal da posição olímpica em que e:le se 
coloca em relação ao sofrimento de todo o povo brasileiro 
que, sabe-se hoje, vive talvez os seus pioreS "te-mpOs. Temos 
um Governo que faz festa, fan-tasia, propaganda, divulgação 

e trabalha a sua irr-aem, ao mesmo tempó em que leva o 
País ao maior ct•)S c . speros. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. Ex~ um aparte,. 
nobre Senador? 

O SR. BENI VERAS- Tem V. Ex• o aparte. 

-o Sr. Chagas Rodrigues- Senador Beni V eras, desejo 
neste momento, em nome da Liderança do PSDB, congratu
lar-me. .com o discurso que V. Ex• profere. E aproveito a 
oportunidade para, ainda de acordo com o discurso de V. Ex-, 
expressar a nossa solidariedade ao eminente ex-Gover
nador Tasso Jereissati. Numa época em que grandes estados, 
através da administração estadual, levaram o banco oficial 
do estado ã quase falência. Numa hora em que grandes gover
nadores grandes estados não conseguiram, sequer, pagar ao 
funcionalismo aquilo que lhe era devido, atrasando venci
mentos1 atrasando 13~ salário, grat!ficação natalina~ etc, o 
ex-governador Tasso Jereissati demonstrou_ ser não apenas 
um grande administrador na área privada, mas também um 
grande homem público, realizando, sem nenhum favor, uma 
das mais brilhantes, operosas e fecundas administrações. De 
modo que V. Ex~. tem o nosso apoio, e o ex~Governador· 
Tasso Jeressati, a nossa solidariedade. V. Ex~ está falando 
-também não posso deixar, de dizer- em nome da Bancada 
do PSDB. 

O SR. BENI VERAS -Obrigado,ilustie Senador Chagas 
Rodrigues. 

De fato, o que agride mais o Governo Federal é a face 
séria:, Cõmpetente,-do exRgvernador Tasso_JerCssati, que pôde 
realizar no governo do Estado do Ceará obra fecunda, sólida, 

-limpa, vitoriosa,_o que, çealme!].te, faz com que os cêarenses 
fiCjU.em Orgufhosos. 

Em conseqüêncía,"fizerarri afi.fniações"ie-vianas, Inas espa
lhafatosas, buscandq afixar à imagem do ex-governador Jeres
sãti este atributos_ negativos que lhe causaram insanáveis preR 
jUíZos como líder político, que tem em su~ ~nagem pública 
o seu maior capital. ~ 

O ex-Governador Tasso Jeressati venl dar entrada na 
justiça a uma queixa~crime--cõritra os senhores Ciátidiê) Hum
berto Rosa e Silva, secretário de Iinpre~nsa -da Presidência 
da República, e o Sr. João Martins, funcionário do DepanaR 
menta Federal de Segurança Pú.blica, acusando-os de CalUnia, 
Difamação e Injúria, pelo espetáculo vulgar de desrespeito 
e irresponsabilidade que deram ao País, usando seus cargos 
d~ maneira leviana, para enxovalhar a- ho11ra de potenciais 
adVCfS~ios, utilisando-se dos meios que o país coloca à dispo
sição do Governo para o ben~fício de seu povo, de maneira 
distorcida, prejudicando cidadãos indefeSos, qtie não- gozam 
das mesmas facilidades para a preser_vação de sua honra. 

O Sr. H~mberto Lucen~ :-_Permite um aparte V. Ex~? 
-- O SR. BENI VERAS - Pois não. 

O Sr. Hu~berto Lucena -Apenas para lembrar que 
o Senado está aguardando pressuroso que o Ooverno também 
esclareça a pedido do Senador Maurício Corrêa, Líder do 
PDT, o inteiro teor do contrato feito com a jornalista Belisa 
Ribeiro ao preço de 50 mil dólares-mensais, nO momento 
em que u~ trabalhador brasileiro ganha apenas 20 mil Crúzei
ros de salário mínimo. 

O SR. BENI VERAS - Correto. 
Confíainós que-a Justiça, ·agindo com a independência, 

que é um de seus mais caros atributos, possa demonstrar 
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ao país que por mais aguerrido e descompromissado que seja 
o grupo no Poder, sempre restará ao cidadão _o reçurso a 
ela como forma de preservar seus maís caros direitos. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

ATO DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 529, DE 1991 

O Presidente do Senado_ FedeJ;al, no uso de s~:~a compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora I)_" 2, de 4 de abril de 1973 ~ e tendo 
em vista o que consla do Processo n"'7.309/91-0 resolve.~posen
tar, voluntariamente, IVO JOSÉ DA SILVA, Técnico Legis
lativo, da Área de Transporte, Classe .-'Especial", Padrão 
III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos 
dG artigo 40, ínciso III, alínea c, da Constituiç-ão da República 
Federativa do Bra._sil~ artigos 186, inciso-Tir, alínea c, e 67, 
da Lei ri"' 8.112~ de 1990, combinados com os artigos 490 
e 492- do Regulamento Administrativo dó Sen-ado Federal, 
bem assim com o artigo 11 da Resolução SF no 87, de 1989, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, correspon
dentes à razão. de 30/35 (trinta e cinco avos) do sei.I vencimento, 
observado o disposto no artigo 37. incisO XI. da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 4 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRJMEIRO SECRETÁRIO 
N• 4, DE 1991 

O Primeiro Secretário ijQ __ Senado __ _Ee_deral, no uso de 
suas competências regimentais e regularllentares e, conside
rando a necessid_ade de alteração do Ato _n.,._ll/88, do Primeiro 
Secretário, que estabelece normas reguladoras do_gozo de 
férias dos servidores do Senado Federal; considerando a neces-:
sidade de normas para orientar as férias, compatibiHzando-as
com os _inter_~~~es do _s~rviço; e, considera_n!;iQ_ ainda a Lei 
n' 8.112, de 11 de ;lezembro de 1990, resolve: · ·. 

Art. 1' O servidor que Jizer jus a 30 (trinta} (lias de· 
férias regUlamerifãtcs_ deverá _solic_i!á-_las junto aos chefes ime
diatos, de preferêncía, para os _se-gúinfes períodos: 

a) 2 de janeiro a 31 de janeiro; 
b) 1 ~de fevereiro a 2 de março; 
c) 1• de julho a 30 de julho. 
§ 1"' No caso de ano bissexto, considerar-se-á todoS os 

dias de fevereiro para côiilpi.Ito dos 30 (trinta}dias de férias. 
§ , 29 Deverão constar das escalas t9Qos os ~ery_jdpres 

que tenham direito a férias, com início e ó término do períodO 
a ser gozado, acordadas de forma que permaneçam em exer~ 
cício 113 (um terço) dos s_ervidoies de cada órgão no caso 
da letra a, 2/3 (dois terços) no caso da letra" b, e nunca fnferior 
a 213 (dois terços) no caso da letra c. . . 

§ 39 As escalas deverão ser encaminhadas .ao Dir~tqr
Geral, impreteriVelmente, até o dia 30 de setembro de cada 
ano. 

Art. 2"' Os servídores que nãO" tiverem direito a férià.s 
(§ 49 do art. 447, do Regulamento Administrativo) deverão 
permanecer em serviço nos seus órgãos de lotação. 

Art. 3~ As alterações dos períodos de férias a serem 
gozadas ou as comunicações _de impossibilidade de afasta
mento, por absoluta necessidade do serviço_, deverãç ser envia
das ao Diretor-Getal, antes do início preVis~o na escala, -acom
panhadas de justificativa. 

Art. 4'-' Considerada a absoluta necessidade do serviço, 
os perfodos de férias -poderão ser -interrompidos ex olítcio, 
devendo o motivo sei" comunicado imediatamente ao Diretor
Geral, garantidos os direitos do servidor na forma da lei. 

- Art. 59 É fac_ultado ao servidor converter em abono 
pecuniário 113 (um terço) das suas férias.(§ 1', art. 78, da 
Lei no 8.112/90), na forma disciplinada por Ato da Comissão 
Diretora. 

Art. 69 Os servidores que se ausentarem do Distrito
Federal em gozo de férias, ou por qualquer outro motivo, 
deverão- fornecer Seu endereço eventual ao superior hierár
quico que o informará à Subsecretaria de Administração de 
Pessoal. 

Art. 79 Este ato entra em vigor a partir desta data. 
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrárjb, .espe

cialmente o Ato n9 11188, do Primeiro Secretário. 
Senado Federal, 3 de maio de 1991. -Senador Dirceu 

Carneiro, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N• 21, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentaí~, reSOlve: ~esignar ALA OR BAR
BOSA DOS SANTOS, Assessor Legislativo, para integrar 
e presidir a Comissão de Inquérito designada pela Portaria 
n~ 19, de_1991, em substituição a AbelardO Gomes Filho. 

Senado Federal, 5 de junho de 199L -Senador Dirceu 
Carneiro,_ Primeiro Secretário. 

RETIFICAÇÃO 

Em virtude da conce_ssão pela Justiça Federal de liminar 
contra ato de dispensa -das- pe-Ssoas de que tratam os A tos 
do Presidente n• 323, 324, 335, 336, 338,339, de 1991, publi
cados no DCN, II, de -14-3-91;-cuja· circulação deU:.se ein "2 
de abril do corrente ano, e consider~ndo que, por ocàsião 
da concessão da referida ordem judicial aos impetrantes~ o 
exemplar do referido Diário já-ilavia sido impresso e estava 
em fase de circulação, outra alternativa não restou à AdçlÍnis
tração que a de, por meio desta Retificação, cancelar a publi
cação·dos Atos mencionados até ulterior decisão da Justiça 
sobre a matéria, qU3.ndÕ eittão deverá haver nova publicação. 

Senado Federal, 27 de maio de 1991. -José Passos Porto, 
DiretOr-Geral. -

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n' 23/91. 
Contratada: Hospital Anchieta SIC Lida. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Pi:estação de serviços médico-hospitalares aos Se-

nhores Senadores Servidores e seus dependentes. -----
- Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta do Programa 

de Trabalho 13.075.0428.2004/0001, Natureza da Despesa 
3490.3900/2. - --

Empenho: Foi emitida a Nota de Enipenho n9 772/2. 
Valor Contratual: Estimado em Cr$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de cruzeiros). -
Vigência: 21-5-91 a 31-12-91. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Porto 

Pela Col:tiratãda: Délcio Rodrigues Pereira. 
Oscar Martins de Oliveira, Diretor Substituto da Subse

cretaria de AdminiStração de Material e Património. 



Junho de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao li) Quinta-feira 6 3003 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n• 26/91 
Contratada: Reman - Reformas, Manutenção e Obras 

Ltda. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Para prestação de serviços de manutenção e con

servação dos gramados e jardins internos e externos do_ Senado 
Federal. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa 
de Trabalho 3.007.025.20221002, Natureza da Despesa 
3490.394710. 

Empenho: Foi emitida a ~_ota de E_mpenho n9 545/2_. 
Valor Con~ratual: Estimado em Cr$ 15.076.7~9.83 (quin

ze milhões, setenta e seis mil, sete~ntos e oit~ilta e Iióve
cruzeii'Os- e oitenta e três ce_ntavos). · 

Vigência: 22-5-91 a 21-5-92 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Porto. 

Pela Contratada: Marcelo Oliveira Borges. 
Oscar Martins de Oliveira, Diretor Substituto da Subse

cretaria de AdministraÇaO -de Materia.I e Património. 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n• 27/91. 
Contratada: ENTHERM- Engenharia de Sistemas Ter

momecânicos Ltda. 
Contratante: senado Federal 
Objeto: Prestação dos serviços de manutenção preventiva 

nos sistemas de ar condicionado e "self·contained" do Senado 
Federal. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta do Progr~ma 
de Trabalho 3.007.025.202210002, Natureza da Despesa 
3490394710. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n' 4118: 
Valor Contratual: Estimado em Cr$ 28.000.000,00 (vinte 

e oito milhões de cruzeiros). 
Vigência: 14-5-91 a 13-5-92. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passõs Porto. 

Pela Contratada: Edmirson José de Oliveira. 
Oscar Martins de Oliveira, Diretor Substituto da Subse

cretaria de Administração de Material e Património. 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n' 28191. 
Contratada: Instituto de Neurologia, Neurocirurgia e Ele

troencefalografia de Brast1ia Ltda. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prestação de serviços- médicos complefnentares 

de diagnóstico e tratamento, aos Senhores Senadores, servi
dores do Senado e seus dependentes. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa 
de Trabalho 13.075.0428.2004TOOO!, Natureza da Despesa 
3490.3900. 

Empenho: Foi eriiitida a Nota de Empenho n" 642/4. 
c Valor Contratual: Estimado em Cr$ 1.500.000,00 (hum 

mUhão e quinhentos mil cruzeiros). 
c VIgência: 23-5-91 a 31-12-91, 

Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Porto. 
Pela Contratada: João da Cruz Carvalho. · 

Oscar Martins de Oliveira, Diretor Substituto da Subse
cretaria de Administração de Material e Património. 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n' 29191. 
Contratada: Moto Agrícola Slaviero SI A. 
Contratante: Senado -Federal · 
Objeto: Fornecimento, a partir da data de sua assinatura 

até 31 de dezembro de 1991, de peças originais para vefculos 
marca Ford, de propriedade do Senado Federal. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta do Programa 
de Trabalho 1.001.001.202110002, Natureza da Despesa 
3490.304612. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n' 14419. 
Valor Contratual: Estimado em Cr$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de cruzeiros). 
Vigência: 29-5-91 a 31-12-91. 
SigQatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Porto. 

Pela Contratada: Jorge da Silva Miranda. 
Oscar Martins d_e Oliveira, Diretor Substituto da Subse

cretaria de Administração de Material e P-atrimónio. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nac)onai aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o segui_ute 

DECRETO LEGISLATIVO N• 106, DE-1991 

Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 10 de agosto de 1988, 
a concessão da 8-lidiC) Santelenense Ltda., outorgada através do Decreto n• 81.908, 
de 10 de julho de 1978, para explorar, na cidade de Santa Helena de Goiás, Estado 
de Goilis, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. 

Art. 1• É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 10 de agosto de 1988, 
a concessão da Rádio Santelenense Ltda., outorgada através do Decreto n• 81.908, de 10 de 
julho de 1978, para explorar, na cidade de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o Decreto 
n• 98.794, de 4 de janeiro del990. · · · · . 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na dat_lldesuapublicação. 
Sehado Federal, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides Presidente. 

Faço saber que o Congresso Napional aprovou, nos termos do art. 49; inciso XII, da 
Constituição,() eu·Matiro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 107, DE 1991 
Aprova o ato que outorga concessão à Empresa de Televisão João Pessoa 

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba. 

Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto n• 99.127, de 9 de março de 1990, 
que outorga concessão à Empresa de Televisão João P~soa Ltda. para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço· de radiodifusão de sons e imagens,. na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. · 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de i;if.la·publicação. 
Senado Federal, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro Beqevides, Presidente. 
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Façá saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Consti
tuição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 108, DE 1991 

·.,__ Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jornal de Ubatã Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Ubatã, Estado da Bahia. 

Art. 1• É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio Jornal de Ubatã Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Ubatã, Estado da Bahia, a que se refere o Decreto n• 99.057, de 7 de 
março de 1990. · ·· ·· · 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, _Pn'!sjde~te. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Consti
tuição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federai, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 109, DE 1991 

Aprova o ·ato que outorga permissão à Radiodifusão Carvalho & Martins. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüêncla modulada na cidade de ltajobi, Estado de São Paulo. 

Art. 1• É aprovado o ato que outorga permissão à Radiodifusão Carvalho & Martins Ltda. 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, .sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Itajobi, Estado de São Paulo, a que se refere 
a Portaria n• 65, de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações. 

Art. 2• Este decretO legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso'Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Consti
tuição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 110, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Radiodifusora Resplendor Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

. sonora em freqüêncla modulada, na cidade de Resplendor, Estado de Minas Gerais. 
Art. 1• É aprovado o ato que outorga permissão à Radiodifusora Resplendor Ltda. para 

explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
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em frequência modulada, na cidade de Resplendor, Estado de Minas Gerais, a que se refere 
a Portaria n• 22, de 1• de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação . 
. Senado Federal, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Ptesidente. 

Faço saber que a Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Consti
tuição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N• 111, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Líder Rádio e Televisão Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direita de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada; mi ddàile 'de Uberlâlldia. Estado de Minas Gerais. 

Art. 1 • É aprovado o ato que outorga permissão à Líder Rádio e Televisão Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direit_o de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em-freqüência modulada, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. · -

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevidês, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1 - ATA DA 79• SESSÃO, EM 6 DE JUNHO DE 1.2.4- Pareceres 
1991 1.1 _ ABERTU.RA Referentes às seguintes matérias: 

1.2 _EXPEDIENTE - Projeto de Lei da Câmara n•. 83/90 (n' 3.672-B, 
de 1989, na origem), que dispõe sobre nova denominação 

1.2.1- Mensa_ge~ do Senhor Presidente da República para a rodovia BR-364, trecho que liga Goiânia a Santa 
- N' 139/91 (n' 257/91, na origem), restituindo autó- Rita do Araguaia, no Estado de Goiás. -

grofos do projeto de lei sancionado. . -Projeto de Lei da Câmara n• 88/90 (n' 3.347/89) 
- N<:> -t4oi91 (n9 258/91, na Origem), de agfadecimento na origem), que "i~clui o Município de São Romão, no 

de comunicação. --Estado de Minas Gerais, na área·da Sudene". 
1.2.2- Avisos do Secretário-Geral da Presidência da -Projeto de Lei da Câmara n• 127/90 (n• 3.654/89, 

República. na origem), que ''dá nova redação ao art. 1~ do Decreto-Lei 
- N~ 429/91, de 31 de maio .último, encaminhando n~ 6.460, de 2 de maio de 1944, que regula a construção 

esclarecimentos prestados pelo Ministério da Marinha so- e a exploração de instalacões portu_á_rias rUdimentares". 
bre os quesitos constantes_ do Requerimento n9 164, de 
1991. 1.2.5 - Ofício do I• Secretário da Câmara dos Depu-

tados 
- N"' 43.1191, de 31 de maio último, encaminhando -Solicitando retificação nos-autógrafos do Projeto 

esclarecimentos prestados pelo Ministéi"io da Economia, de Lei da Câmax:a n~ 16, de 1991 _(n9 6/91, na origem), 
Fazenda e Planejamento sobre os quesitos constantes do que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industria-
Requerimento n~ 113, de 1~91. lizados- IPI, na aquisição de automóveis para utilização 

1.2.3 - Aviso do Presidente do Tribunal de Contas no transporte autónomo de passageiros e dá outras provi-
da. União dências. 

-N• 269/91, de 31 de maio último, encaminhando 1.2.6- Falada Presidência 
escl~ecimentos prestados pelo Tribunal de. Contas da - Remessa à ComiSsão- de Assuntos Económicos e 
União sobre os quesitos constantes do RequerimentO n9 designação do Sr~ Valmir Campelo para proferir parecer 
134, de 1991.. sobre a retificaçãp solicitada. 
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1.2. 7 - Leitura de Projeto:s 
-Projeto de Resolução n'-' 33/91, de autoria do Sena

dor Amazonino Mendes e outros Srs. Senadores, que trans-_ 
forma cargos em comissão e cria tabela de rem_uneração. 

- Projeto de Lei do Senado n'-' 197/91, de autoria 
do Senador_ Louremberg Nunes Rocha, que concede isen
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, 
a equipamentos, instrumentos e demais produtos para 
Odontologia adquiridos por sindicatos e outras associações. 
sem fins lucrativos de amparo ao trabalhador. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 198/91, de autoria 
do Senador Dirceu Carneiro, que dispõe sobre a doação 
de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins 
terapêuticos e científicos e dá outras providências. -

- Projeto de Lei do Senado n' 129/91, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que torna obrigatpria 
a publicação mensal, pelo Denatran, fio DOU, da relação 
de veículos furtados e de veículos apreendidos. 

- Projeto de Lei do Senado n' _200/91, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que dis_põe sobre o ensine.? 
obrigatório da língua espanhola nos estabelecimentos de 
ensino de segundo grau. _ -

- Projeto de Lei do Senado n' 201/91, de autoria 
do Senador Darcy Ribeiro, que dispõe sobre a utilização 
das vias públicas, acidentes de trânsito e dá outras provi-· 
dências. · 

1.2.8 - Discursos do Expediente 
SENADOR EDUARDO SUPUCY - Apreciação 

dos acordos entre o Governo brasileiro e os credores inter
nacionais, particularmente o relativo aos juros não pagos 
durante o anc1 passado. 

SENADOR MAGNO BACELAR - Avaliação do 
Governo Collor. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN -Apreciação do 
acordo sobre os juros atrasados da dívida externa do Pafs. 

SENADOR MÁRIO COVAS - Reparos a declara
ções veiculadas em órgãos da imprensa- paulista, atribuídas 
ao ex~Governador Orestes Quércia~ e· relacionadas à indi-
. cação do Sr." António ~f.rJti_o F~_rnandes. _ _ _ 

SENADOR JUTAHY MAQALHAES, como Líder 
-Solidariedade ao Deputado Estadual Marcelo Nilo, víti
ma de agressão física no plenário_da Assem bléiª L&gislativa 
da Bahia. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Lf<!er::
Reuniã0 infOrniaf da Comissão de Assuntos Económicos 
do Senado~ com a participação do Yi'eSidente do Banco 
Central e Governadores da Paraíba, Píauf e Rio Grande 
do Norte para tratar da liquidação extrajudicial dos respec
tivos banco_s_ ~stad_uais. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Co
mentários sobre os números alarmantes de roubos de carro, 
a próposito de projeto de lei apresentado por S. Ex~. na 
data de hoje, objetivando coibi-los. 

SENADOR DIV ALDO SURUAG_Y - Artigo do 
jornalista Alberto Jambo, publicado no JornaLde Alagoas 
do último dia 31, intitulado "Governo de compadres". 

SENADOR V ALMIR CAMPELO c- 33' aniversári@ 
da cidade de Taguatinga -DF. 

SENADOR .ALFREDO CAMPOS - Privatização 
da Usiminas e_~a Usimec. 

SENADOR RUY BACELAR- Transcurso do pri
meiro aniversário de falecimento do Senador Luiz Viana. 
Filho. _ , 

SENADOR LOURlVAL BAPTISTA- Admissão 
do professor Silvano Mário Attilio Raia na Academia Na-
cional de Medicina. __ 

1-2.9 - Apreciaçãode Matéria · 
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n' 55/91 (n' 364/90, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autorga concessão à Televisão Londrina Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade 
de Londrina, Estado do_ Paraná. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n' 243/91. À Promulgação. . 

1.2.10-- Requerimentos 
--N'" 244/91, dos Srs, Oziel Carneiro e Mário Covas, 

SOlicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para a redação final da emenda do Sen_ado ao Pro
jeto de Decreto Legislativo n' 7/91 (n' 270/90, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que·o_utorga permissão· 
à Rádio Cidade de __ Cabreúva Ltda. para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de e_xc_lusividade, servi~· 
ço de radiodifusão sonora· em onde média na cidade de 
Cabreúva, Estado de São Paulo. Aprovado. 

- N' 245/91, do Sr. Jutahy Magalhães, solicitando 
a retirada do Projeto de Lei do Senado n' 165/91, que 
regula o art. 143, §§ 1' e 2', da Constituição da República, 
que dispõe sobre a prestação de serviço alternativo ao servi
ço militar obrigatório~--

1.2.11- Comunicação 
-Do Senador Divaldo Suruagy, de que se ausentará 

do País, no período de 12 a 15 do mês em curso. 
1.2.12- Comunicações da Presidência 
-Correção do avulso da,s maté,ri:;ts .4a Ordem do Dia~ 

devendo o item 24 figurar enl 19 lugãr. -
- Abertura de prazo para apresentação de recurso 

contra o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara 
n' 88/90 (n' 3.347/89, na Casa de origem). 

- Abertura de prazo para recebimento de emendas 
aos Projetas de Lei da Câmara n11s 83 e 127/90 . 

.....;. Designação dos membros da Comissão Temporária,· 
criada pelo Requerimento n11 142191, destinada a elaborar 
o projeto de código civil 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Cãmara n' 21, de 1991- Comple

mentar (n11 181/89- Compleinentar, na Casã de orlgem), 
de inici3.tivà do Presidente da República, que dispõe sobre 
normas gerais para a organização, o pre-paro e o emprego 
das Forças Armadas. AprovadO o projeto com emendas, 
após parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, tendo usado da palavra os Srs. Marco Maciel, Hum
berto Lucena e Fernando Henrique Cardoso. À Comissão 
Dire"tora. -

Redação final das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara a n9 21191. Aprovada, nos termos do Reque
rimento n' 246/91. Ã Câmara dos Deputados. 

Projeto de D_ecret<> Legislativo n' 39, de 1991 (n' 
342/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Objetiva I Ltda: para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direitO de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüênc1ã modul~da, 
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na cidade de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais. Apro
vado, após parecer da comissão competente. À promul
gação. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 40, de 1991 (n' 
343/90, na Câmara ·dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio FM Corumbá Ltda. para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás. Apro
vado, após parecer da comissão competente. À promul
gação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 41, de 1991 (n' 
344/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio FM Princesa Ltda. para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe. Apro
vado, após parecer da comissão competente. À promul-
gação. . 

Projeto de Decreto Legislativo n"' 42, de 1991 (ri9 
345190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 12 de novembro 
de 1989, a concessão da Rádio Humaitá Ltda. outorgada 
através do Decreto n• 84.026, de 25 de setembro de 1979, 
para explorar _na cidade de Campo Mourão, Estado do 
Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média. Aprovado, após parecer da 
comissão competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1991 (n' 
347/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Rádio das Três Fronteiras Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão_sonora na cidade de Cam
pos.Sales, Estado do Ceará. Aprovado, após parecer da 
comissão competente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 45, de 1991 (n' 
351190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, a partir de 28 de fevereiro de 1989, a permissãO 
outorgada à Rádio Santos Dumont Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de J undiaí, Estado 
de São Paulo. Aprovado, após parecer da comissão compe
tente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 46, de 1991 (n' 
352/90, na Câmara dos DepUtados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Cultura FM Stéreo Som Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Inhu
mas, Estado de Goiás: AprOVãao;-apos parecer da comissão 
competente, tendo usado da palavra os Srs. Oziel Carnerio, 
Humberto Lucena e Ronan Tito. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 47, de 1991 (n~' 
353/90, Da Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, a partir de 21 de janeiro de 1987, a permissão 
outorgada à Rádio Difusora de Pirassununga Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Piras
sununga, Estado de São Paulo. Aprovado, após parecer 
da comissão competente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 48, de 199-1 (n' 
354/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga]'ermissão _à_R_ádio. Modelo_ Ltda. para explor~r 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Modelo, Esta
do de Santa C~tarina. Aprovado, após parecer da comissão 
competente. A promulgação.-

Projeto de Decreto Legislativo n~ 49, de 1991 (_n~' 
355/90~ na Câmara dos Deputados); qUe apro-va o ato-Que 
outorga permissão à Rádio Vizinhança FM Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Dois 
Vizinhos, Estado do Paraná. Aprovado, após parecer da 
comissão competente, tendo usado da palavra O!% Srs. Mar
co Maciel, Humberto Lucena e Jutahy Magalhães. À pro
mulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 50, de 1991 (n' 
357/90, na Cámara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão ã Fundação Cultural Celinauta para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Pato 
Branco, Estado do Paraná. Aprovado o substitutivo, após 
parecer da comissão competente, ficandO- prejudicado o 
projeto. A comissão Diretora para redação do vencido. 

Re.dação do vencido para o turno suplementar do subs
titutivo do SenadC!: ao Projeto de Decreto Legislativo n" 
50/91. Aprovada. A Câmara dos Deputados. 

Proj~to_ de Decre~o Legislativo n9'.51, de 1991 (n"' 
360/90, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova, a partir de l~de novembro de1983, a pennissão 
outorgada à Sociedade Rádio da Paraíba Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Campina 
Grande, Estado da Paraíba. Aprovado o substitutivo, após 
parecer d,a comissão competente, ficando prejudicado o 
projeto. A Comissão Diretota para redação do vencido. 

Redação do vencido para o turno suplementar do subs
titutivo do Senad~ ao Projeto de Decreto Legislativo n" 
51/91. Aprovada. A Câmara dos Deputados. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 54, de 1991 (n' 
363/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Sistema Horizonte de ComunicaçãO 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cida
de de Carpina, Estado de Pemaptbuco. Aprovado, após 
parecer da comissão competente. A promu(2acão. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 59, de 1991 (n' 
373/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Clube de Mallet Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Ma
llet, Estado do Paraná. Aprovado, após parecer da comis
são competente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 60, de 1991 (n' 
375/90, na-Câmara dos Deputados), que aproVa o ato que 
outorga permissão à Radiodifusão Broto da Serra Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade 
de David Canabarro, Estado do Rio Grande do Sul. Apro
vado, após parecer da comissão competente. A promul
gação. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 61, de 1991 (n" 
337/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Organização Radiodifusão de Cesário 
Lange Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na cidade de Cesário Lange, Estado de São Paulo. Apro
vado, após parecer da comissão competente. À promul-
gação. . 

· Projeto de Decreto Legislativo n' 62, de 1991 (n' 
356190, na Câmara dos Deputados), que apiOva o ato que 
outorga_permissão à Rádio Sociedade Rural S/C Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Ma~ 
ringá, Estado do ~araná. Aprovado, após parecer da comis-. 
são competente. A promulgação. 



DIÁRIO DO C'ONGRFSSO NJ\CIONJ\1. (Scçâo II) Junho de 1991 

Projeto- de Decreto L~gislativo n"' 63, de 1991 (n-;-
358190, na Câmara dos Deputados), que aprova <>s atos 
que outorgam permissãO à SAC - Sist_ema Ararense de 
Comunicação Ltda. e à Rádio CentenáriO de-Araras Ltda~ 
para explorarem serviço de radiodifusão sono_r_a nã cid~ade 
de Araras, Estado de São Paulo. Aprovado, após parecer 
da comissão competente-. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 64, de 1991 (n' 
277190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, de acordo com o§ 39 do art. 33 da Lei n9 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 
15 de outubro de 1986, a permissão outorgada à Rede 
Gaúcha --Zero Hora de Comunicilçôes Ltda, através da 
Portaria n' 1.151, de 6 de outubro de 1976, para explorar 
na cidade de Brasília, Distrito Federal, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüêncii:l' mod~lada. Aprovado, após 
parecer da comissão competente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 65, de 1991 (n' 
359190, na Câmara dos Deputados), que aprova os atos 
que outorgam permissão à Sigma Radiofusão Ltda. e _à 
Brasília Comunic"!ção Ltda. para explorarem serviço de 
radiofusão sonora na cidade de. Brasília-,_ Distrito Federal. 
Aprovado, após parecer· da comissão competente. À pro
mulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 66, de 1991 (n' 
306/90; na Câmara dos Deputados), que aprova ô ato que 
outorga permissão à Sociedade Rádio FM Pé de CedN 
Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço_ de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Coxim. Estado do 
Mato Grosso do Sul. Aprovado, após parecer da comissão 
competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 67, de 1991 (n' 
320/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, de acordo com o § 3"' do art. 33 da Lei n"' 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 
25 de outubro de 1989, a permissão outorgada à TV Eldo
rado CatarinenSe Ltda,., atJ::avés da Portaria n9 836:t__de 19-
de outubro de 1979, para explorar, na cidade de Criciúma, 
Estado de San_ta Catarina, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada. Aprovado, após parecer da co
missão competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 69,- de 1991 (n<? 
336/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Cultural Riograndense para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Vaca
ria, Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado, após parecer 
da comissão competente. A promulgação. · 

Projeto de Lei do Senado n• 94, de 1988 - Comple
mentar, de autoria do SeJ;lador Cid_ Sabóia de ~rvalho, 
que dispõe sobr_e a relação d_e_ emprego protegida contra 
despedida arbitrária ou sem just_~ causa e dá outras _provi
dências. Apreciação sobrestada, nos termos do Requeri
mento n9 248/91, após usar da palavra o Sr. Cid sabóia 
de Carvalho, sendo, nesta oportunidade, apresentado o 
destaque supressivo para o art 2<? do substitutivo, nos ter
mos do Requerimento n' 247191. 

Projeto de Lei do Senado n' 214, de 1989 - Comple
mentar, de iniciativa da Comissão Diretora~ que -dispõe 
sobre a proteção da relação de empiego contra a d_i_spensa 

arbitrária ou sem justa causa e dá outras providências. 
Apreciação sobrestada, tendo em vista a sua tramitação 
com o Projeto de Lei do Senado n' 94/88- Complementar. 

Requerimento n"' 203, de 1991,- de autOria _do Senador 
Oziél Carneiro, s.olicitãndo, nos· termos- ·regimentais, te

. nham tramitação conjunta o Projetó de Lei do· Senado 
n9 33, de 1991, de. autoria do S_enador Márcio 1;-acerda, 
e o Projeto de Lei da Câmara n' 87, de 1989 (n' 3.151189, 
na Casa de origem), que dispõem sobre o controle e proibi
ção_ _de venda de so_lventes_ voláteis, colas_ de sapateiro e 
similares a menores de 18 anos. Aprovado. 

Redação final.(oferecida pela Comissão Diretora em 
seu Parecer n' 87, de 1991) do Projeto de Resolução n' 
27, de 1991, que. suspende, por inconstitucionalidade, a 
execução de dispositivo do· Decreto-Lei n' 1.438n5, ná 
redação que lhe deu o Decreto-Lei n<? L582177.-Aprovada. 
A promulgação. · 

Projeto de Lei da Câmara n' 14, de 1990 (n' 2.922189, 
na Casa de origem), que estabelece princípios para punição 
da violação dos direitos e deveres individuais e coletivos .. 
Discussão adiada, por 30 dias, nos termos do Requerimento 
n' 250/91-
... Projeto de Lei da Câmara n'.1:>, ,de 1991--,- Comple

mentar (n9 223/90,-na: Casa de origem), que regulamenta 
o§ 29 do art. 171 da Constituição Federal, dispondo sobre 
a ec;lição e o processo legislativo das medidas provisórias 
previstas no art. ,62 da CoD.stitUiçao. Fe-deral- e dá_ outras 
providências. Apreciação sobrestada, nos termos do Re
querimento n9 251191, para cumprimento de diligência. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 53, de,1991 (n<? 
362/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à S/ A Correio .Br~li~n~e. para exPionit 
serviço de radiodifusão_ Qe_ ~qn,s e j:g~agens na cidad~ _qe 
Goiânia, Estado de Goiás. Aprovado. A promulgação. 

. Proposta de Emenda à Cónstitwção n' 1, de 1991, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães e outros S_enhores 
Senadores, que altera a modalidade de votação estabe
lecida no § 49 do art. 66 da Constituição FederaL Discussão 
encerrada, em 1<? turno. 

Projeto de Decreto Legislativo .n' 56, de 1991 (n' 
366190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão â TV Santa Maria Ltda . .~_para explorar 
serviço âe radiodifusão de sons- e imagens na cidade de 
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado. 
A promulgação. . 

Projeto de Decreto Legislativo n' 57, de 1991 (n• 
367/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Chão Goiano Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Anápolis, 
Estado de Goiá_s. ~provado o substitutivo, ficando preju
dicado o projeto. A Comissão Diretora para redação do 
vencido. 
_ ~ _ Redação do vencido para turno suplementar do substi

tutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n<? 
57/91. Aprovada- A Câmara dos Deputados. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 58, de 1991 (n' 
372/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que. 
renova, a partir de 19 de setembro de 1988, a concessão 
à RBC- Rede Baiana de Comunicação Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Feira de 
Santana, Estado da Bahia. Aprovado. À promulgação. 
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Projeto de Decreto Legislativo n~' 68, de 1991 (no 
332/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, a partir de 15 de janeiro de 1989, a concessão 
outorgada ã Rádio Líder do. Vale Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Herval D'Oes~ 
te, Estado de Santa Catarina.Aprovado. À promulgação. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 2, de 1991, 
de autoria do Senador Affonso Camargo e outros Senhores 
Senadores, que dá nova redação ao inciso_lll, § 2';>, do 
art. 155 da Constituição_. Discussão encerrada, em l<! turno, 
após recebimento de emenda. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 4, de 1991, 
de autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores 
Senadores, que altera a redaç&o do inciso I do art. 37 
da ConstitUição Federal. Em discussão- -2~ sessão. 

Proposta de Emenda à Constituição n• 5, de 1991, 
de autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores 
Senadores, que altera a redaçâo do art. 28, item II, do 
art. 29, e § 2• do art. 32 da Constituição Federal. Em 
discussão- 2• sessão: usa da palavra o Sr. Marco Maciel. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 6, de 1991, 
de autoria do Senador Gariba.ldLAlves Filho e outros Se

. nhores Senadores,- que dá nova redação- à letra b do inciso 
. X do § 2• do art. 155 da Constituição Federal. Em discussão 
em 2~ sessão. · 

Proposta de Emenda à Constituição n' 7, de 1991, 
que altera a redação do parágrafo únicO do art. 62 -da 
Constituição Federal. Aprovado o prosseguimento da tra
mitação da matéria. 

- Projeto de Lei do Senado n• 94/88 '- Comple
~erl.tar, qUe diSpõe sobre a relação de emprego protegida 
contra despedida arbitrária ou sem justa causa e-aá outras 
providências .. Apreciação adiada para quarta-feira próxi~ 
ma, nos termos do Requerimento n9 252/91; 

- Projeto de Lei do Senado n' 214/89 - Comple
mentar, que dispõe sobre a proteção da relação de emprego 

contra a dispensa arbitrária ou Sem jUsta qmsa e dá outras 
providências. Apreciação adiada para quarta-feíra- próxi
ma, tendo em vista a sua tramitação com o Projeto de 
Lei do Senado n9 94/88 --Complementar. 

1.3.1 :-:- Matéria_ aprecia4a após a OrdeD:t do Dia 
- Retificação dqs autógrafos do Projeto de Lei da 

Câmara n916/91. Aprovada, após parecer da comissão com-
petente. -

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR DARCY RIBEIRO -Justificando pro

jeto c;l~ l~i apresentado por S. Ex• no Expediente da pre
sente sessão. 

. ·. SENADOR MANSUETO DE LAVOR ~ Conside
rações sobre o Projeto de Lei do Senado n' 201/91, apresen
tado nesta data pelo Senador Darcy Ribeiro. Inconstitucio
nalidade da taxa ro_d_oyiãria que q_.Governo pretendia co
brar no preço dos .combustíveis, decidida pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4 -ENCERRAMENTO 
2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTE

·RIOR 
-Do Senador Eduardo Suplicy, pronunciado na ses-

são de 27-5-91. 
3 __; ATOS DO PRESIDENTE 
- N•' 530 a 538/91 
4- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
-N' 22191 
S- GRUPO BRASILEIRO I)A UNIÃO INTERPAR

LAMENTAR 
-Ata da reunião da Comissão Deliberativa, realizada 

em 29-5-91. 
6 - MESA DIRETORA 
7- LIDERES E VICE-LÍOERES DE PARTIDOS 
8 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN

TES 

Ata da 79~ Sessão, em 6 de junho de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Mauro Benevides, Alexandre Costa, Nabor Júnior e Lucídio Portella 

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

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexa,n_dre Çosta 
- Aluízio Bezerra - Amazonino Mendes - Amir Lªndo 
·- Antonio Mariz - Beni V eras - Chagas Rodrigues -
Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro 
,- Dário Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy -
Elcio Álvares - Esperidião Amim - Epitácio Cafeteira·
Frailcisco Rollemberg - Garibaldi Alves -Gerson Cama ta 
-Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Napo
leão - Humberto Lucena - Ira~uan Costa Júnior - João 
Calmon - João França ..:_ João Rocha -_Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho - José Eduardo- José Fogaça -

José Paulo Biso! - José Richa - José Sarney - Jutahy 
Magalhães- Lavoisier Maia- Lourival Baptista-Lucídio 
Portella..., Magno Bacelar- Mansueto de Lavor~ Marco 
Macief- Márluce Pinto-;--- Maurício Corrêa- Mauro Berre
vides - Meira Filho - Moisés Abrão - Na_bor Júnior -
Nelsbn Carneiro -Onofre Quinan- Oziel Carneiro- Pe_dro 
Simon- Rachid Saldanha Derzi _.:..Raimundo Lira- Ronan 
Tito- Ruy Bacelar- Teotônio Vilela Filho- Valmir Cam
pelo - Wilson Martins 

. - -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores., Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos ttabalhos. 



3012 Sexta-feira 7 DIÁRIO 00 CONGRFSSO NACIONAl. (Scçao TI) Junho de 1991 

O Sr. 1~' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos do projeto de lei sancionado: 
N• 139/91 (n' 257/91, na origem), de 4 de junho corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 79, de 1990 (n' 
2.618/89, na Casa de origem), que autoriza a União a doar 
ao Município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, o-terreno 
que especifica. . . , , , _ . . 

(Projeto que se transformou na Lei n' 8.189, de 4 de 
junho de 1991). 

De agradecimento de comunicação: 
N• 140/91 (n' 258/91, na origem), de5 de junho corrente, 

referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens 
SM n•' 151 a 158. 

AVISOS DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA.DA.REPÚBLICA 

N<:> 429/91, de 31 de ma_io último, escaminhando esclare.ci
mentos prestados pelo Ministério da Marinha sobre os quesitos 
constantes do Requerimento n~' 164, de 1991, de autoria do 
Senador Maurício Corrêa, 

N-:>431191, de 31 de maio último, encaminhando esclareci-. 
mentos prestados pelo Ministério da EConomia·; Fazenda e 
Planejamento sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n\'0 113, de 1991, de autoria do Senador Mário Co_vas. 

(Encaminhe-se cópia aos requerentes) 

A VISO DO PRESIDENTE DO JRffiUNAL . 
DE CONTAS DA UNIAO 

N~' 269/91, de 31 de maio último, encaminhando esclareci
mentos prestados pelo Tribunal de Cont~ da Unjão sobre 
os quesitos constantes do Requerimerito n'i 134, de 1991, de 
autoria do Senador Maurício Corrêa. 

(Encaminhe-se cópia ao requerente) 

PARECERES 

PARECER N• 142, DE 1991 

Da Comissão de Serviços de lnfra-Estrut~ra, sobre Pro-. 
jeto de Lei da Câmara n• 83, de 1990 (n' 3.672-B, de 
1989, na Casa de origem), qu& dispõe sobre nova denomi
nação para a Rodovia BR-364, trecho que liga Goiânia 
a Santa Rita do Araguaia, no Estado de Goiás. 

Relator: Senador Louremberg Nunes Rocha 

Pretende o ilustre Deputado Maguito Vilela, através do 
Projeto de Lei da Câmara n~' 83/90 de Sua aUtoria, que o 
trecho da Rodovia BR-364 que liga Goiânia a Santa Rita 
do Araguaia, no Estado de Goiás, seja denominado "Rodovia 
Deputado José de Assis". 

I - Relatório 

o autor do projeto, justificando sua proposta afirma que 
o Deputado José de Assis "foi o maior respon-sável pela con
quista da pavimentação asfáltica'' da referida rodovia. 

ODeputado José de Assis nasceu na cidade de Mineiros, 
OoiáS, onde iniciou sua vida política como vereador, :repre-

sentou o sudoeste goiano na assembléia legislativa, foi secre- _ 
tário de Estado da Educação de .Goiás e deputado federal 
por duas legislaturas. 

O projeto foi aprovado na Câinara dos Deputados, mere
cexldo parecer favorável em t.odas as comissões pelas quais 
tramitou. 

II- Voto 

A proposta é uma justa homenagem pelos inúmeros e 
variados benefícios que o Deputado José de Assis prestou 
em prol do Estado de Goiás, especialmente à região do sudoes
te goiano. Ademais é um preito a um parlamentar que faleceu 
em-plenO eXercido de seu mandato. _ , _ 

Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de 
lei qUe, ademais, obedeceu todos os demais preceitos constitu-
cionais, legais e regimentais. · · 

Sala das Ccimtssões, 4 dé junho de 1991. -Júlio Campos, 
Presidente - Louremberg Nunes Rocha, Relator --Onofre 
Quinan- Henrique Almeida - Nabor Júnior - Gerson Ca
mata - Dário Pereira - Magno Bacelar - Amir Lando -
Marluce Pinto - Oziel Carneiro - Coutinho Jorge. 

PARECERES N•' 143 e 144, DE 1991 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 88, de 1990 (n~ 
3.347/89, na Casa de origem), que "Inclui o Município 
de São Romão, no Estado de Minas Gerais, na área da 
Sildelie". 

PARECER N• 143, DE 1991 
(Da Comissão de Con_stituição, Justiça e Cidadania) 
Relator: Senador Magno Bacelar 
A Câmara dos Deputados envia, para revisão do Senado 

Federal, projeto de lei de autoria do ilustre Deputado Mauro 
Campos, objetivando incluir o Município de São Romão, si
tuado no Estado_de Minas Gerais, na _área de atuação da 
Sudene. · 

Ã matéria tem amparo no art. -151, inciso II, da Consti
tuição Federal, que atribui à União competência para a conces
são de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio 
do desenvolvimento sócio-económico entre as diferentes re
giões do País. 

Destaca-se, na justificação apresentada pelo autor, a pas
sagem na qual argumenta-se que o referido município, uapesar 
de possuir, também o mesmo relevo geográfico e·estar sitUado 
na chamada região das 'secas', encontra-se em desigualdade 
perante as demais Iocalidad~s que já estão inseridaS- no con
texto das atividades da referida superintendência", isto é, 
a Sudene. 

Outro aspecto relevante a ser considerado é o fato de 
estar o município em questão situado na área limítrofe ao 
denominado "Polígono das Secas", que se constitui área de 
atuação da Sudene. 

Por todo o exposto, opinamos faVoravelmente à matéria, 
concluindo pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa. Entretanto, com relação ao mérito, solicita
mos na forma regimental, que a proposiçãO Sefa redistnDuída 
à douta Comissâo de Infra-Estrutura. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 1991. -Nelson Car
neiro, Presidente -Magno Bacelar, Relator -Wilson Mar
tins - Oziel Carneiro - José Eduardo - Josaphat Marinho 

. - Carlos Patrocínio - Francisco Rollemberg- Jutahy Maga-
lhães - Eduardo Suplicy - Antônio Mariz - Cesar Dias 
- Valmir Campelo. 
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PARECER N•144, DE 1991 
(Da COiil.iSsãO de Serviços de Infra-Estrutura) 

Relator: Senador Dano Pereira 
A Câmara dos Deputados envia à revisãO do Senado 

Federal, o seu Projeto de Lei n' 3.347-B, de 1989 (n' 88, 
de 1990, nesta Casa), que visa a incluir o MunicíPio de- São
Romão, situado no Estado de Minas Gerais, mi área da Su
dene. 

Pretende a propositura que venha aquela comuna a rece
ber os benefícios fiscais e o crédito subsidiado, inerentes ao 
sistema de desenvolvimento regional. Alega o autor que o 
município, "apesar de possuir, também, o mesmo relevo geo.; 
gráfico e estar situado na região das "secas", encontra-se e_m 
desigualdade perante as demais localidades que já estão inse
ridas no contexto das atividades da Sudene". Aduz que a 
área municipal é limítrofe do denominado "Polígono das Se
cas", que define o universo de atuação daquela superinten-
dência. -

A iniciativa foi apreciada pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que a aprovou, quanto aos aspectos rela
cionados no art. 101, inciso I, do Regimento Interno. QUanto 
ao mérito,- solicitou a audiência desta Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura, onde a matéria me foi distribuída. 

Atendo-me, portanto, apenas ao exame do mérito da 
proposição, diria ser inconveniente alterar, dessa maneira, 
o polígono da atuação da Sudene. A meu ver, a iniciativa
deveria compreender a revisão global da área abrangida pela 
superintendência, examinadas as condicionantes geográficas, 
económicas e sociais, bem como as determinantes de ordem 
geopolítica dos incentivos--do mecanismo-34/18. 

A alteração proposta, por outro lado, desfecharia uma 
onda de pequenos casos, que tumultuaria o já saturado_ pro
cesso legislativo. As premissas aventadas- mesmo perfil âas 
unidades situadas no "Polígono das Secas" e contiguidade 
especial com municípios incluídos na área de atuação da Sude
ne - poderiam, se admitidas, provocar profundas distorções 
geopolíticas e uma expansão indesejada daquele complexo 
de desenvolvimento. 

Pelas razões expostas, submeto à clariVidência e ao espí
rito público dos ilustres pares desta comissão o meu voto 
no sentido da rejeição, por inoportuno e inconveniente, deste 
Projeto de Lei da Câmara n' 88, de 1990. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 1991. -Júlio Campos, 
Presidente - Dario Pereira, Relator - Henrique Almeida 
- Onofre Quinan - Nabor Junlor - Louremberg Nunes 
Rocha - Coutinho Jorge - Marluce Pinto - Gerson Cantata 
- Amir Lando.....:. Magno Bacelar- Oziel Carneiro- Marluce 
Pinto. 

PARECER N• 145, DE 1991 

Da Comissâ.o de Serviços !le lnfra-)lstrutura, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara o• 127/90 (n' 3.654, de 1989, 
na Casa de origem), que "Dá nova redação ao art. 1<:> 
do Decreto-Lei n• 6.460, de 2 de maio de 1944, que regula 
a construção e a exploração de instalações portuárias rudi
mentares". 

Relator: Senador Gerson Camata __ _ 
Com. .. o objetivo de permitir aos estados, municípios, ar

!Jladores e embarcadores a construção, a conservação e a ex-

ploração de instalações portuárias ntdimentares, é apresen
tado o Projeto de Lei da Câmara n9 127, de 1990, que "Dá 
nova redação ao art. P do becreto-Lei n9 6.460, de 2 de 
maio de 1944, qu~ regula a construção e a exploração de 
instalações portuárias rudimentares". Revoga ainda o pará
grafo .únic~ do art. J ~ do mesmo decreto-lei. 

O projetO define como instalações portuárias rudimen-
tares as dimensionadas para a movimentação anual de até: 

I - 150.000 toneladas, para carga geral; 
II- 300.000 toneladas, para carga unitizada; 
JII- 500.000 toneladas, para granéis. 

Se, por um período de dois anos consecutivos, as instala
ções portuárias acusarem movimentação de mercadorias supe
rior aos limites fixados acima, as exigências legais passarão 
a ser atendidas mediante ato do Poder Executivo, através 
do regime de conceSsão. 

~Passemos, então, preliminarmente, a analiSar o projeto 
de lei, os documentos-que o acompanham, bem como os ante
cedentes que envolvem a questão da construção e exploração 
de instalações portuárias rudimentares. 

O Decreto-Lei n• 6.460, de 2 maio de 1~44, fixa, em 
seu art. !9, que as instalações portuárias das cidades e vilas 
do País, cujo valor não ultrapasse de Cr$ LOOO.OOO,OO (um 
milhão de cruzeiros r, poderão ser construídas pelos municípios 
e pelos estados e a sua construção, conservação e exploração 
serão regidas pelo mesmo decreto-lei. 

· A utilização de unidades físic~s em substituição ao valor 
monetário definido pelo decreto-lei evita que eventuais mu
danças na política económica dos governo-s, relacionadas a 
políticas de estabílização, possam trazer distorções à utilização 
de padrões monetários como orientadores do real movimento 
de cargas. 

Enquadram-se na categoria de "rudimentares" as instala
ções projetadas para a movimentação de até 150.000 tonela
das/ano. 

O parâmetro de 150.000 toneladas, em face das mudanças 
no mercado de cargas e na tecnologia portuária, vem se toman
do, com o correr dos anos, demasiadamente limitativo às car
gas granelizadas e unitizadas. 

Estes aspectos vém se constituindo em fatores restritivos 
à atuação do setor privado, bem como inibidores aos seus 
investimentos e instalações portuárias com capacidade de mo
vimentação de mercadorias tão reduzida. 

O Brasil depende economicamente do seu comércio exte
rior e sua expansão está acoplada à eficiência dos portos maríti
mos, por onde circulam de cerca 98% do 'volume das cargas 
brasileiras importadas e expqrtadas para o· exterior. 

Os portos brasileiros, maritimos e fluviais, movimenta
ram em 1988 cerca de 355 milhões de toneladas e o intercâmbio 
correspondeu a 39,5 bilhões de dólares americanos. Os termi
nais de uso privatíVO e outras instalações privadas foram res
ponsáveis por 271 milhões de toneladas, enquanto a partici
pação dos portos de uso público foi de apenas 84 milhões, 
ou seja, responsáveis somente por 24% do total. 
. Os portos, responsáveis pela interface entre o transporte 
aquaviário e o terrestre, deverão sofrer uma progressiva espe
cialização, de acordo com sua localização e papel a desem
penhar no contexto económico da região por eles atendida, 
objetivando aumentar sua eficiência, reôuzindo custos_ totais 
e bene_ficiando a comercialização das mercadorias. Para tanto, 
as entidades modais federais deverão abrir novas oportuni
dades para a participação do e;mpresário privado no Setor 
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Transportes na realização de investimentos em obras e equipa
mentos. 

solicitada pela Câmara, quarido :será a matéria, nos termos 
r~gimentais, submetida à discussão do Plenário. 

. ~SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre a mesa, 
projetos que serão lidos pelo Sr. 1° SecretáriO. 

São l!do_s.c~s seguin!es; 

Dentro deste enfoque, vem o Governo Federal fixando_, 
como objetivos princip3.is de sua política, a irnplantaç_ão no 
País de uma economia de mercado, redefinindo o papel do 
Estado, realizando a reforma administrativa de forma a redu
zir a inflação, e proporcionar o desenvolvimento do País. 
O projeto de lei or::rem a·nálise está coerente com este racio-
cínio, pois estimula a iniciativa privada a investir na construção PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 33, DE 1991 
de instalações portuárias_. Portanto, somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 1991. -Júlio Campos, Transforma cargos em comissão e cria tabela de remu-
Presidente - Gerson Camata, Relator - Nabor Júnior - --- - neração. 
Marluce Pinto- Oziel Carneiro - Coutinho Jorge - Lourem
berg Nunes Rocha- Magno Bacelar- Dario Pereira- Henri· 
que Almeida - Onofre Quinan - Amir Lando. 

O SR. PRESIDENTE ( Alexandré Costa) -. OExpediente 
lido vai à publicação. .. . .. . 

Sobre a mesa,_ofício que vai ser lido pelo Sr.!? Secretário. 
É lido o seguinte: . 

OF. PS/GSE - 125191 

Retifica autógrafos do 
Projeto de Lei 
N• 6, de 1991. 

Senhor Secretário, 

Brasília, 5 de junho de 1991 

Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência a seguinte 
retificaçãn nOs autógrafos referentes ao ProjetO de Lei n9 6, 
de 1991, que "Concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados- IPI, na aquisição de automóveis para utili
zação no transporte autónomo de passageiros e dá outras 
providências". 

Onde se lê: 

"Art. 39 A isenção ·se·r~ reconhecida pelo Departa· 
mento•da Receita Federal do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejarnento, mediante prévia verificação de 
que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta 
lei." 

Leia-Se 
"Art. 39 A isenção será reconhecida pel<?_ Departa

mento da Receita Federal do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento, mediante prévia verificação de 
que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta 
lei. 

Parágrafo único. - Através de cónvêni_o, ó recónhe-
cimento da isenÇão poderá ser fornecido pelas prefeituras 
~unicipais." 

Aproveito a ~portunidade para reno-va-r a Vossa Exce
lência os protestos d~ estima e apreço. -Deputado Inocêncio 
Oliveira, Primeiro Secretário. 

A Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) . ...._ Com refe
rênciã ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência 
esclarece ao Plenário que a matéria foi aprec~âa pelo Senado 
em regime de urgênCia c·on:stihiCion.ãJ, na sessão de 16 de 
maio de 1991, quando foi aprovada com emendas, retornando 
à Câmara dos Deputados. 

A Presidêncía designa o nobre Senador Valmir Campelo, 
relator da matéria na Comissão de Assuntos Económicos, 
para proferir, após a O t-Oem do Dia, parecer sol:ire i retificação 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Ficam criados os cargÇ)s em comissão de Secreta

riado Parlamentar, em número de até 10 (dez) por gabinete 
de senador, por transformação dos atuais cargos em comissão 
parlamentar. 

Art. 29 Aos cargos previstos no artigo anterior aplica-se 
a tabela de vencimentos constantes do anexo a esta resolução. 

Art. 3<:> A concessão prevista no art. 1<:> da Resolução 
n9 155, de 1988, com as alterações-posteriores, é facUltativa 
e dependerá da expressa manifestação_ do titular do gabinete. 

Art. 49 Os titulares· de gabin~ies poderão manter Os 
atuais ocupantes dos cargos em comissão de Assessor Técnico 
e Secretário Parlameritar com a remuneração prevista na legis~ 
lação vigente, até dispensa futura pelo senador. 

Art. 5• Em qualquer hipótese, fica limitado o valor de 
gastos de pessoal decorrentes da aplicação desta resolução, 
ao montante despendido com o AssessqrTécnico e Secretários 
Parlamentares, de conformidade com a legislação em vigor. 

Art. 69 A Comissão Diretora regulamentará os critérios 
de admissão dos servidores e demais dispositivos necessários 
à aplicação desta Resolução. · 

Art. 79 Esta resolução ent~a em vigo_r na data de sua 
publicação. 

Art. 89 revogam-se as disposições em contrário 

Justificação 

O objetivo da presente proposição é compatibilizar as 
normas internas do s-enado Federal ao Regime Jurídico _dos 
Servidores Civís da- União~ dandO~Ihes um tratamento mais 
racional que favoreçam o bom desempenho das atividades 
legislativas dos Senhores Senadores, sem acarretar qualquer 
aumento de despesa. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1991. - Amazonino 
Mendes - Raimundo Lira - Beni V eras - Fernando Henri
que Cardoso- Jonas Pinheiro- Antonio Mariz- Henrique 
Almeida - Cid Sabóia de Carvalho - Hugo Napoleão -
Rachid Saldanha Derzi - Louremberg Nunes Rocha- Moisés 
Abrão - Odacir Soares - lrapuan Costa Júnior - César 
Dias- Marl~ce Pinto- Francisco Rollemberg- Guilherme 
Palmeira- Onofre Quinan- CouUnho Jorge- Valmir Cam· 
pelo - Ronaldo Aragão - João Rocha - Elcio Álvares -
Meira Filho - G~rson Camata- Ney Maranhão - Mansueto 
de Lavor - Teotônio Vilela Filho - Chugas Rodrigues -
Jlilio Campos- Lucídio Portella- Nelson Wedekin- Mau
ríçio Corrêa - Flaviano Mello - Júnia Marise - Alfredo 
Campos - Ronan Tito - Aluizlo Bezerra - Almir Gabriel 
_:.-Carlos Patrocínio- Amir Lando- Nabor Júnior. 
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SECRETA H l.()l.r.U 

SF CC GP 01 

SF CC GP 0':> ( .. 

SF CC GF' 03 

SF CC GP 04 

SF CC GP 0~i 

SF CC GF' 06 

SF CC GF' 07 .... 

SF CC GP 08 

SF CC GP 0<7 

SF - CC ·- GP iü 

DOCUMENTOS ANEXADOS PELO PRIMEIRO 
SIGNATÁRIO DO PROJETO 

Senhor Deputado, 
Tendo em vista a edição do ato da Mesa n~ 3/91, cópia 

anexa, prestamos a Vossa Excelência·os seguintes esclare
cimentos: 

1) O art. 1~> do referido Ato estende aos ocupantes dos 
cargos em comissão de Secretariado Parlamentar, a critério 
do deputado, o pagamento da Gratificação de Atividade Le
gislativa-GAL, correspondente a 100% (cem por cento) dos 
valores constantes na tabela anexa ao mesmo ato. Para tanto 
existirá -formulário específico de indicação com e sem direito 
a tal benefício. 

Os novos formulários encontram-se disponíveis na Coor
denação de Apoio Parlamentar. 

As alterações das indicações entregues neste departamen
to até a presente data deverão ser feitas à Coordenação de 
Apoio Parlamentar, através de ofício. 

, Pf. 1 9q 'j 

í:!. 3 0 . i. '1'1. ~)I':!' 
1 C. \.1 

':>17 4<:)3 •. ,,. 1-. • • I .,) d 

i. 98. ê?.í~0, 1.9 

j 79. ~>::19 1 (!.6 

1 /.,(.,. 2•18 1 24 

j_ ~:i <;> • 8 ~'i ~) 1 :34 

1.40.6/1.17'/ 

U.~7. 804 1 :30 

1.t5.094,ni 

t 0í2. :3<~6, (~B 

2) O valor global da verba para remuneração dos cargos 
em cada gabinete, incluindo a Gratificação de Atividade Legis
lativa-GAL, passa a ser de Cr$ 1.534.634,80. 

3) As indicações realizadas até o dia 7-3-91, impreteri
velmente, poderão retroagir a 1 ~ do corrente. 

4) O servidor cedido com ónus para o órgão de origem, 
quando l).O exercício dos cargos acima referidos, fªrá jus ape
nas â Gratificação de Atividade Legislativa-GAL. 

Brasflia, 20 de fevereiro de 1991. -José Botelho Filho, 
Diretor. 

ATO DA MESA N• 3, DE 1991 

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribui
ções, resolve: 

Art. 19 À tabela e ao limite atuais dos cargos em comis
são do_Quadro Especial de Secretariado Parlamentar, resul
tantes da transformação determinada pelo art. 61 da Resolu
ção n!' 30, de 1990, aplica-se, a partir de }9 (primeiro) de 
fevereiro em curso, o dispOsto no art. 1~ do Ato da Mesa 
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n"20, de 1983, com a alteração decorrente do att. 59 da Resolu
ção n"' 25, de 1989, observando~se- o item 6 do Anexo III 
referido no art. 4• do Ato da Mesa n• 195, de 1990. 

.. Parágrafo únicO. A tabela decorrente da transformação 
dos cargos em comissão fica compatibilizada na forma do 
anexo. ~ 

Art. 2~' A concessão prevista no artigo anteriOr é facul
tativa ·e. dependerá de expressa manifestação do titular do 
gabinete, quando da indicação do servidor. 

. 

Art. 39 O servidor requisitado para exercer cargo co
missionado do Secretariado Parlamentar, com ónus para o 
órgão de origem, só far~ jus ao previsto no _art. 19 

Art. 4"' Este ato vigora na data de sua publicação. 

- - Art. 59 .. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 1991.- Deputado 
Ibsen Pin~e!r~, .. ~r~sidente da Câmara dos Deputados . 

ANEXO AO ATO D/\ MES!< Nº 03 , OE 1991 

SECRElARIADO PARLAHENTI'\11 

CD CC GP 01 2}0.191,25 

CD CC - GP 02 217.403,55 

CD CC GP 0} 198 •. 220. 19 

CD CC GP 04 179.D}9,26 

CD CC - GP 05 166.248,24 

CD CC - GP D6 159.855,}4 

CD CC - GP 07 140.671,77 

có CC GP 08 127.884,30 

CD CC GP 09 115.094,75 

CD CC GP 10 102.}06,08 

CD CC GP 11 95.911,12 

CD CC - GP 12 89.519,05 

c o CC - GP 13 76.728,07 

CD CC GP 14 63.939,26 

CD CC GP 15 51.151,34 

CD CC - GP 16 38.362,47 
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NÍVEL VENCII1ENTO GAL TOHIL 

GP-16 38.362,47 38.36?_,47 76.724,94 

GP-15 51.151 '34 51.151,34 10?.302,68 

GP-14 6}.939_.26 63.939.26. 127.676,52 

GP-13 76.7.28 ,ll7 76.728,07 153.4%,14 

GP-12 89.519,05 89.519;05 179-.038,10 

CP-11 95.911,12 95.911,12 191.822,24 

GP-10 102.306,08 102.306,08 204.612,16 

CP-09 115.094,75 115.0~4. 75 230.189,5') 

GP-08 127.884,30 127.884,30 255.766,60 

GP-07 140'.671 '77 140.671,77 281.343,54 

GP-06 159.855,34 159\855,34 319.710,68 

GP-05 166.246,24 166. 2l&8' 24 332.496,48 . 
GP-04 179.039,26 '179. 039 '26 358 .078·, 52 

GP-03 198.220,19 198.220,19 396.•140,38 

GP-02 217.403,55 217.403,55 4}4.807,10 

GP-01 230.191 ,2!1 230.191,25 460.382,50 

TOTAL 767.317,40 767-317 '40 }. . 534. 634·, 130 

(ÀS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUS'FI(:A E CIDADANIA E DIRETORA) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 197, DE 1991 

Concede isenção do ,I~_posto sobre Produtos Industria
lizados - IPI, a equipamentos, instrumentos e demais 
produtos para odontologia adquiridos por sindicatos e ou •. 
tr~s a~sociações sem_ fins lucrativos de amparo ao traba
lhador. 

O Congresso Nacional decreta: - . 
Art. 1 o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Indus

trializados- !PI, os equipamentos, instrumentos e demais 
produtos para odontologia, classificados na poSiÇão-9018 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema Karmoni
zado, quando adquiridos por sindicatos c outras associações 
sem fins lucrativos, para uso própriO, rio am:par-o ao traba
lhador e à sua família. -

Art. 2" É assegurada a manutenção do créditO _do Im
posto sobre Produtos Industrializados- !PI, relativo aos insu
mos utilizados na industrialização dos produtos saídos com 
isenção, desde que o estabelecimento industrial ou o ~ ~le 
equiparado conceda no preço respectivo desconto equivalente 
àquele crédito.__ _ - - ~ '-~= --- --- ---

Art. 3" A isenção será reconheçida pelo Departamento 
da Receita Federal que autorizará a -a:quisiçãõ dos produtos 
no prazo máximo de 15 (quinze) diasa contar da data da 
entrada do pedido formulado pelo interessaâo:-

tensamente estimulada, sobretudo, para assegurar o acesso 
ao tratamento dentário às classes trabalhadoras. 

' Esse o sentido do presente pr~jeto que, além" de tudo, 
visa operacionalizar, nó partiCUlar, o art. 196 da ConStituição 
Federal segundo o qual "a saúde é .direito de todos e dever 
do Estado, g~rantid~ m~diante políticas Sociais e ecónômicas 
que visem à redução da doença e de outros aspvos e ao 
acesso univers_al e igualitário ft.s a_çõeS ~ serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação''. 

Assim, considerando a repercussão económica da medida 
e, sobretudo, o seu alcance social, esperamos contar mais 
uma vez com o inestimável apoio de nOssos pares. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1991. __: Senadór Lourem-
berg NUnes Rocha. · · 

(A Comissão de Assuntos Ec.on.ôm~·cos.-:- dt!;çisão fermi~ 
nativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 198, DE 1991 

Dispõe sobre a doação de tecidos, órgãos e partes do 
corpo humano para fios terapêuticos e científicos e dá 
outras providências. 

. Art. 4<.> A alienação dos produtos adquiridos nos termos O COngresso Nacional decreta: 
desta lei, antes de 10 (dez) anos de sua aquisição, à p.essoa Art. 1" A doação de uma ou várias partes do corpo 
que não satisfaça às condições e aos requisitos estabelecidos, post mq_rtem e do próprio corpo vivo para fins terapêuticos 
sujeitará o alienante ao pagamento do tributo dispensado, e científicos, é permitida nos termos desta l_ei. 
corrigido monetariamente e acrescido das multas e juros_de Art. 2~ A retiradadetecidos,órgãosoupartesdocorpo 
mora previstos na legislação em vigot: - -- · post morteln," para OS finS previStoS nó artigo antefiot. deverá 

Art. s~ No caso do artigo anterior, pará-fins-~de cálculo ser precedida de_ prova incontestável de morte cerebral. 
do tributo devido, poderão ser deduzidas parcelas relativas . Parágrafo único. A prova incontestável de morte cere
à depreciação anual dos bens, que será total, em 10 (dez) bral referida no caput deste artigo deverá ser atestada por 
anos a partir da data da aquisição. - - . dois médiCos corifbase no exame- clínico e neurológicp e em 

Art. 69 o _ _poder Executivo regulamentará esta lei no exame cOinplementar. 
prazo de 90 dias co11:tados de sua publicação. __ : · __ · · ___ ; __ - Art. 39 Desde que não tenha em Vida se manifestado 

Art. 7" Esta lei entra em vtgor na data de sua pubhca- oficialmente em contrário, toda pessoa maior de idade e juridi-
ção, produzindo efeitos a partir de 1" de janeiro dê1992. camen~e capaz será potencialmente doadora de um~ Ou IJlais 

Art. s~ Revogam-se as disposições em--contrário. partes do corpo, para fins previstOs no art. V desta lei, após 
atestada sua moite cerebral.· _ -

Justificação § 1" A manifestaÇão em contráriO referida nO captit des-
É fato por todos sabido que o Brasil desgraçadamente te artigo será obrigatoriamente registra,da na cédula de. identi-

ostenta o pejorativo título de campeão mundial das cáries. dade de acordo com a regulamentação desta lei, pelo Poder 
Nosso País, infelizmente, também é conhecido como o País Executivq. 
dos banguelas. E todos sabemos que uma grande parte das § 29 No caso de pessoa juridicamente incapaz ou menor 
doenças que atacam o cor~o humano são decorrentes da má de idade, a retirada ·de uma ou várias partes do corpo post 
saúde bucal. ESta é a triste realidade _brasileira. mortem para fins terapêuticos ·ou científicos depénderá de 

Muitas razões-concorrem para a configurnçáo-do quadro prévia autorização do seu representante legal. 
caótico em que se encontra a ~aúde bucal dQbr~sileiro. Entre § 39 No caso de pessoa não-identificada, aretir~da de 
elas, seguramente, se encontra a política tributária que é im- paiie-docorjJoparafinsjireVistos~nóait.l~destale_idependerá 
posta sobre elos importantes do setor. Com efeito, serifl de de prévia autorização dó responsáv~ pela instituiçãO de saúde 
se esperar que as atividade.s voltadas_ para o aprimoramento onde a mesma se encontrar, ou de seu substituto legal. 
da saúde bucal no País fossem estimuladas, com a eliminação § 4~ O corpo sujeito por forçã da lei à necropSia poderá 

1 de entraves de toda ordem que estive_§sem a dificultar o seu ter seus órgãos·, se íntegros, retirados para transplante, deven
desenvolvimento. Entretanto, o que se verifica e que os apare- do a seguir o cadáver ser enviado à iriStitilfçãó médico~ legal, 
lhos, equipamentos, instrumentos e outros produtos utilizados acompanhado de· relatório do ato cirúrgico d~ retirada dos 
em Odontologia são gravados por vários tributos, entre eles órgãos. 
o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. Ou seja, .Art. 49 No caso cl.e não ser legalmente obrigatória a 
com a referida incidência tributária, o Estado está criando necropsia, após a retirada de partes do corpo, o c:idáver será 
óbices adiciol:iã.ls_à produção e à circulação de instrumentos .. devidamente recompostO e ~ntregue aos responsáveis para 
e_l)rodutos cuja disponibilidade deveria ser, ao contrá_rio, in- sepultamento. 
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Parágrafo· únicó. A não~observância do previsto-- ne-ste 
artigo será punida de a,e<;><do ÇO!l;l o·art. 211 do C6di!\o"Perial. 

Art. 5• Q transplante de tecidos, órgãos ou ·partes do 
corpo ·somente poderá ser realiZado por médii:9s éOm capaci
dade técniCa' Coinprovãda, em iilstituiÇõ_es públicas ou privadas 
reconhecidamen'te idQneas e devidamente, cadastradas para 
este fim' rio Miilisiério' dá S~úd~. : ' ' · ' 

Art. 6~ As instituições. onde foram reaUzaaõs-- Os trans
plantes manterão-arquivados os exames referentes ao diagnós
tico de morte cerebral e os relatórios dos a tos_ cirúrgicos relati
vos_ às re~irad~s _d.e qrgãos_, t~cidos .Oil partes do _corpo_, _por 
um prazo n;IÍmmo de, dez_ anos.. . _ . _ , 

Art. 7~ A doação de partes de co~.e?. r~feri~~ no ~rt. 
19 desta lei é obrigatoriamente gratuita, _sendo proibida sua 

· rei:ntirle'ração·por·qu3Iquer fofma. · · 
1 Parágrafo único. As despesas com as retiradas de partes 
1 

do corpo e conseqüentes transplantes previstos nesta lei serão 
custeadas na forma a ser determinada pelo Poder Executivo ' 

1 na sua regulamentação. _ ·-
Art. 89 Toda pessoa maidr de idade e juridicamente 

capaz poderá dispor gratuitamente de partes do próprio. corpo 
para fins exclusivamente terapêuticos humanitários. -

·§· 1 <:>· A permissão prevista no caput deste artigo limita-se 
à doação entre parentes· consangüfneós até segundo grau, in-
clusive entre cônjuges._ _ _ · 

§ 29 Qualquer do3ção entre- pessoas não rdãcionadas 
no parágrafo anterior somente poderá ser realizada após auto
rização judicial. 

§ 3• O doador referido no caput deste artigo deverá 
autorizar especificamente ~a Parie do c~npo a ser retirada. 

.§ 49 A permisSãO ie#iida neste artigo restringe~se ape-~ 
nas· a órgãos duplos, Parte_de_órgã,os, tecidos, víceras ou partes 
9-o c_Üq)q que não impliquem ,prejuízo~ Óll: ~~t~laçãO, gia-ve 
para o-disponente e corresponda a uma necessidade terapêu
tica comprovadamente indispensáv-el à peSs-oa reCeptora. 

Art. 9~ A não observância do disposto nos arts._ z~. 3~, 
s~, 6"', 7~ e 89 desta lei será punida com pena de deteação 
de um a três anos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Art. 10. O Poder ExecutiVo regulamentará esta lei no 
. praZQil;láximo de 90 (noventa) dias, a partir de su'a publicação. 

Art. 11. Esta lei entra ein vigor na data de sua publi· 
cação. 

, ;,.\rt. 12. Fica revogada a Lei n' 5.479, de 10 de azosto . 
de 1%8, e todas as demais disposições em contrário. 

Justificação 

Atendendo dispositivo constituCional - art. 199, § 4~ 
1 -que diz que "a lei disporá sobre as condições e os requisitos 
I que facilitem a remoção de órgãos, ~ecidose substâncias huma

nas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como 
1 a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus deriva
I dos, sendo vedado todo tipo de comercialização", apresen

tamos este projeto de lei buscando contemplar os aspectos 
que facilitem a realização de transplantes e ao m~smo tempo 
contenha as garantias necessárias para prevenír sua eventual 
prática abusiva e comercial. 

A legislação atual sobre a matéria data de 1968 e nestes 
1 22 anos c progresso técnico·e-cren.tífico na área de transplantes 

aumentou a eficácia e a ·segurança deste método terapêutico, · 
.. particularmente no controle da rejeição imunológica das par
~-tran.~plantadas, propiciand9_ ?. in_~m.ç!:~? pe~so~s gravemen-

te lesadas a oportunidade de vive:r~ Por maiS tempo em condi
ções mais satisfatórias. Assim, é neCessái"io que se atualize 
aquela legislação a fim de permitir que as restrições nel.a exis-

, tentes não con.tinuem· a dificultar a realização de transplantes. 
A essência do projeto é considerar ato de doação como 

de solidariedade humana, escoimando do mesmo interesse 
outros; p-articularmente os de natureza comercial. 

O projeto abrange tanto as doações post mortem quanto 
as em vida. Visa beneficiar aqueles indivíduos portadores de 
doenças graves e irreversíveis dqs rins, coração, fígado e de 
outros órgãos, teCidos ou partes do corpo., incompatíveis com 
a vida ou, como no caso de. transplante de córnea, lesões_ 
que produzem cegueira. Estes pacientes aguardam hoje ansio~ 
samente emJilas extensas a disponibilidade de doações compa
tíveis com a natureza dos seus organismos. Pela limitada oferta 
de órgãos e de uma legislação que facilite a remoção de partes 
do corpo de pessoas recém-falecidas, muitos morr'êm antes 
de realizar o transplante, por falta de doadores. 

Assim, est; projeto de lei determina que toda a pessoa 
maior de idade e juridicamente. capaz é doadora de partes 
do seu corpo após sua morte cerebral, Q_esde que não tenha 
se-- manifestado em contrário em vida. Na legislação atual a 
dçaÇão depende dos responsáveis pel9 falecido. Jsto cria uma 

.. situ~são muit_o difícil e constrangedo_ra para a famma, num 
--momento de intens~_profundidade emocional, angústia e tris-

teza. Inclusive o relacionamento do médico com a famt1ia 
ao propor ou discutir a doação de órgãos é realizada num 
clima muito difícil p_ara uma decisão sábia. Tudo isto faz_com 
que na maioria das vezes nãtt se disponha de órgãos _de uma 
pessoa recém~falecida e por conseqüência eventuais receptores 
venham a morrer antes de serem transplantados. 

Do ponto de vista científico, hoje pode-se detectar com 
precisão o momento_ da chamada morte cerebral ou encefálica, 
quando deixa de haver possibilidade de recuperação da vida 
além dos seus aspectos permanentes vegetativos. É importante 
a retirada de órgãos após a morte cerebral e antes de parada 

, completa do coração e da respiraçãO, pois o êxíto dos trans
plantes _é muito maior quando os órgãos são retirados nesta 
fase . 

Por outro lado, o projeto prevê salvaguardas para even
tuais abusos ou precipitações, ·exigindo atestado de dois médi
cos e exame complementar documentando a morte cerebral, 
q-ede!J.ciamento das instituições onde os transplantes podem 
ser realizados e capacitação técnica dos profissionais que os 
realizem. 

O projeto contempla ainda a forma como o cidadão deve 
manifestar~se em vida sobre sua condição ou não de doador, 
registrada em sua cédula de identidade. Protege ainda os me
nores de idade e os,-'juridicamente incapazes, remetendo a 
autorização de doação aos seus responsáveis legais. 

Finalmente, a doação entre pessoas vivas fica limitada 
entre familiares consangüíneos até segundo grau ou então 
depende de autorização judicial quando for necessária entre 
outras pessoas. 

Acreditamos que etícamente o projeto busca salvar vidas, 
ao tempo que garante;; as medidas de_ precaução necessárias 
pai-a evitar abusos e comercialização. - - - -

Estamos· certos de que ao aprovarmos este projeto de 
lei es_taremos contribuindo para facilitar a realização de trans
plantes, devidamente resguardados os direitos de opção dos 
cidadãos eventualmente doadores de órgãos. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1991.- Senador Dirceu 
Carneiro. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA . 
FEDERATIVA DO BRASIL .. 

.- O presente projeto é uma contribuição para que esse 
fator imporfantíssinio, a informação --=..-no caso informação 
oficial -,- esteja disponível pelo menos uma' vez por mês 

_a_ todos os interessados_: proprietário lesado, possível-compra-
. ao r. policias de todos os rincões~ - .. 

· · Para tanto, encarreg_ou-se o denatr:an, que é o órgão exe
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa pri- cutivo do Sistema Nacional de Trânsito~ e ao qual compete, 

vada. pelo Regulamento do Código Nacional de TrânSito; entre -
·····~··············---···-·-···"·-·····~~---········-~'--- -~- --outras competéncias: a) cooperar com os estados, territórios, 

§ ~~ A lei disp_?rá sobre as co_ndições e -~s ~equisitos -Distrito Fede~al e municípiOs n-o estudo e soluções dos proble
que fac1htem a remoçao de órgãos, tecidos e substancias hum a- mas de trânsito; b) organizar a estatística geral de trânsito 
nas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem_c.omo no território nacional. 
a cole.ta, processamento e transfusão de .sangue e seus deriva- Sala das Sessões, 6 de junho-de _1991. :.......-Senador Fran-
dos, sendo vedado todo tipo de comercialização. cisco Rollemberg. 
···· · ··· · · · · ··· · · · · · ·· "~~~-~~~ç·..,.~-~~-~- .... ~~ÜH·-~~.---~ .... ,..,.,.,.__...,._ ___ .__..___ ·--(À COin'iSsáô de Cohstituição, 'Justiça e- Cidizdlmia. Deci-

tiva.) 
(À ComiSSão de AsSuntos SocíaiS- -deciSão termina-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 199, DE 1991 

TonJa obrigatória a publica~ão_ mensal, pelo_ D~~at~_an, 
no DOU, da relação de veículos furtados e de veículos 
apreendidos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O Depártamento Nacional de Trânsito ra:rá pu-_ 

blicar, mensalmente, no Diário Oficial da União, a relação 
dos veículos furtados e dos veículos apreendidos desde a publi
cação do mês anterior. 

Art. 2" Da relação constarão: as datas do iníciO e do 
fim do período a que se refere a relação, e, para cada veículo, 
a data do furto ou apreensão, o município~ e- a unidade da 
Federação do furt<fou apreensão; os seguintes dados de identi
ficação: código renavam, placa, chassi; e os seguintes dados 
.de característica: marca/modelo, ano de fabricaçã(), tipo, car
roceria, cor predominante, categoria. 

Art. 39 Como primeira- relação, o denatran fará publi
car a estatística do número de veículos furtados e não recupe
rados desde _o registro mais antigo de que dispuser até a data 
mais próxima possível da publicação,· contendo município e 
unidade da Federação do furto, tipo do veículo e categoria, 
çom subtotais, totais e total geral. 

Art. 4" A forma de publicação será aquela que combi
Dilf, de maneira ótima, legibilidade, acessibilidade à infor
mação e economia de espaço. 

Art. 5• A partir da data de publicação desta lei, o dena
tran deverá encetar a publicação da primeira relação- no-prazo 
máximo de trinta dias. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de, sua publi~ 
cação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificaçáo · 

É notót:io o verdadçiro estado de calamidade pública a 
que se chegou com o furto de veículos, e concomitantes morti
cínios de caminhoneiros, insegurança de citadinos,_ destruição 
de riqueza e seguros exorbitantes. Acompanham-se com an
gústia, por exemplo, os esforços quase baldados que vêm 
sendo realizados pela Secretaria de Segurança Pública do Dis
trito Federal para baixar o nível médio, altíssim.o, de vintê 
carros furtados por dia. 

são te1J7iinativa.) · · · · · · · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 200, DE 19,1 

Dispõe sobre o ensino obrigató-rio da língua -éspanhola 
nos estabelecimentos de ensino de segundo -grau. 

O Córigresso Naciorial decreta: , .. 
Art. 19 Os estaQelecimenios de ensino de segundÕ -grau 

incluirão em seus currículos. escolares, obrigatoriamente, o 
ensino da língua espanhola. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3" Revogam -se as d~SJ:IOSiçóes em contrári_Q, 

Justificaçajo 

Em seu artigo 49, inciso IX, a Constituição Federal_ estabe· 
Ieee, entre os princípios das relações internacionais, "a coope
ração entre os-povos para o progressõ da humanidade". E 
o parágrafo único deste mesmo artigo afirma: "A República 
Federativa do Brasil buscará a integração económica, política, 
sodal e çultural dos povos da América Latina visando à forma
ção de uma comunidade latino-americana das nações''. 

Para que tais preceitos constituciOnais tenharii substância 
e se reflitam de forma concreta nas açóes e interã.ções, a 
todos os níveis, entre o Brasil e os outros países da América 
Latina, é condição sine qua non o conhecimento da língua 
espanhola, que é a língua oficial de todos os outros ·países 
latino-americanos. 

O domínio da língua espanhola não pode e não deve 
ser privilégio de algumas camadas sociais, mas sim deve ser 
oportunizado à população como um todo, especialmente na 
idade escolar. 

A língua espanhola está entre as mais faladas no mpndo 
inteiro e já se pi'evê-, num futurO próximo, que países como 
os Estados Unidos da América terão boa parte de sua popu
laçãO praticando O espanhol como língua materna. Não se 
pode esquecer que a Espanha do período colonial enviou 

-suas caravelas a todos os continentes e deixou raízes _em dife
rentes pontos da Terra. 

Por outro lado, não se pode ignorar o dinamismo editorial 
de países como o México e a Argentina que produzem e 
traduzem um grande número de títulos literários que vão da 
zicção às ciências, oferecendo inúmeras opq_rtunidades de 
acesso a importantes e insubstituíveis publicações, tanto origi
nárias de países onde se fala o espanhol, como de muitos 
outros países. 
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Desnecessário ressaltar os importantes passo_s que vêm 
sendo dados no sentido de uma maior integração. ·entre· 'as 
quais duas dezenas de países latino-americands, tanto do pon
to de vista polítiCo colnó ·soCial e cultural. A última década 
foi pródiga em ações e eventos qUe desenham uma inelutável 
tendência à cooperação e à integração, na busca de uma intera
ção coordenada e frutífera para os diferentes países· da Amé
rica Latina. 

Questões políticas como as que afetaram gravemente paí
ses como a Nicarágua e El Salvador, questões económicas 
como a da dívida externa latino-americana, têm encontrado 
correto encaminhamento, através da con-certação-e do empe
nho conjunto das nações latino-americanas, ém iilstãrici;;~.s co
mo a OrganizaÇão dos Estados Americanos, o Grupo -do Rio, 
o Pacto Andino, entre outras organizações J11Ultipartites, insti
tuídas em nosso contineilte. 

Para que essa integração institucional encontre ressonân
cia no seio das nações e de seus povos, é fundamental que 
possamos nos conhecer melhor, e nenhum instrumento é mais 
poderoso, em termos de comunicação social, do que a possibi
lidade de se falar uma mesma üng11a, COD;l base numa mesma 
lógica e riuma mesma racionalidade .. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1991. -Senador Mareio 
Lacerda. 

(À Comissão de Educação- -decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 201, DE 1991 

Dispõe sobre a utilização das vias públicas, acidentes 
de trânsito e dá outras providências. 

· O Congresso Nacion~l decreta: 
· Art. 1~' As ruas, estradas, praças e· demais vias públicas 

são de uso dos pedestres, sendo c_onsentido o _trânsito por 
elas de veículos automotores nas condições estabelecidas nesta 
lei. 

Art. -2~ Entende-se como acidente de trânsito, para os 
efeitos desta lei, qualquer sinistro envolvendo veículo automo
tor, a colisão de veículo contra ·obstáculo,. de veículos entre 
si e o atropelamento de pedestre. 

Art. 3~ O veículo causador de acidente de trânsito do 
qual resultar morte de pessoa será apreendido pela autoridade 
de trânsito imediatamente após os prOcedimentos legais de 
perícia técnica, e guardado, sob custódia, em depósito da 
prefeitura do município ein cujo território ocorreu o fato, __ _ 

Art. 4~> Transitada em julgado a sentença condenatória 
de motorista responsável por delito causador de morte de 
pessoa, a prefeitura muniCipal procederá ao leilão _do veículo, 
cujas despesas para a sua realização não pOderão exceder 
a 5% (cinco por cento) do lance inínimo estabelecido. 

Parágrafo único. .O valor auferido _no leilão será inte
gralmente revertido à instituição municipal de amparo à infân
cia. 

Art. 5~> Conhecida a autoria do acidente, será determi
nada, pelo órgão de trânsito, até 24 (vinte e quatro) horas 
após o fato, a suspensão da habilitação do motorista. 

Art. 6~> Sentença judicial que condenar motorista de 
veículo automotor por homicídio ou lesões corporais contra 
pessoa decretará, como pena acessória, a· perda definitiva d~ 
Carteira Nacional de Habilitação. 

Art. 7~ Sentença judicial decretará a incapacidade defi
nitiva do réu para licenciar-se como motorista, em qualquer 

categoria, se o condutor de veículo que acidentar pessoa, 
com· quã.Iquer conseqüência, não possuir a habilitação legal 
de motorista. 

Art. 8~> Presume-se o dolo eventual do motorista que 
causar lesão corporal ou morte de pessoa, quando ocorrer 
excesso de velocidade do veículo, avanço de sinal de trânsito, 
desrespeito a direito do pedestre ou omissão de socorro. 

Art. 9~_ As sanções cominadas nesta lei não prejudicam 
a aplicação- de outras, cabíveis nos proc::essos judiciais que 
apreciarem o delito. 

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

Art. 11. Revogam-se as disposi_ções em éOntrário. 

Justificação 

Um dos flagelos brasileiros que mais impressiona é a 
incapacídade do País de se adaptar ao mundo civilizado do 
automóvel. No Brasil, a cada 13_ minutos m-orre uma pessoa 
no trânsito em acidentes que assassinam mais que as doenças 
cardíacas, o câncer e a AIDS, lesando mais pessoas, anual
mente, do que esses dois últimos m,alçs jQntos. Trata-se da 
terceira causa mortis _no _Brasil, o que, além de trágico, é 
escandaloso. No planeta, morrem 500 mil pessoas por ano 
em acidentes de trânsito, e, somente fiO Brasil, 5ü mil. Calcu
la-se em ~50 mil as -que são feridas, ·eStropiadas, invalidadas 
física e psicologicamente, em cada 1 milhão de acidentes. 
Temos 20 milhões de motoristas "habilitados", conduzindo 

-16 milhões de veículos, transformando as cidades e estradas 
numa selva de crimes, num caos de violência e de morte_. 

Uma estatística intermi.cional sobre o _número de carros 
necessários para matar uma pessoa iilfor:ma que, enquanto 
na França, Alemanha, Suécia, Estados Unidos, Inglaterra e 
Japão, a relação é de um acidente para cada 30 veículos, 
no Brasil essa relação é de um acidente para.cada 10 carros. 
As vítimas de atropelamentos são pedestres, na sua maioria 
crianças e velhos. Mais de 40% dos acidentados no trânsito 
possuem menos de 25 anos. · 

A nossa sociedade transformou o pedestre, o ser humano, 
na exceção, no vilão, no marginal, no condenado por existir, 
sem direitos e sem espaços, privilegiando os veículos automo
tores, máquinas conduzidas irresponsável e criminosamente. 

Nossas esJatfsticas, que somam os acidentes, isolados e 
múltiplos, ocasionados por veículos automotores, minimizam 
ou apagam o número assustador de mortes e lesões por atrope
lamento. Esses delitos só ocupam os jornais quandO a vítimà 

_é notoriamente_ importante, ou quando o atropelamento viti
ma grupo ou multidão. Somente em 1989, em São Paulo, 
os acidentes de trânsito ocuparam o segundo lugar, depois 
dos homicídios, entre as causas de mortes violentas, com 2. 700 
vítiinas. Destas, 1.600 foram atropeladas. Este número é o 
dobro do ocorrido em 1982. Estima-se que, atualmente, cerca 
de 20 mil pedestres são atropelados e mortos, por ano, nas 
ruas e estradas do País. Os atropelados, ignorados pelo Estado 
e pela sociedade, não constam das estatísticas oficiais. São 
personagens apenas das páginas policiais. Oitenta por cento 
das vítimas de colisões e de atropelamentos morrem no local 
do acidente, quase sempre com omissão de socorro, seja dos 
motoristas, seja pela ausência de assistência médica imediata. 
Entretanto, os que alcançam socorro formam a massa principal 
dos internamentos nos hospitais de Brasília e de São Paulo, 
por exemplo. 

Diariamente, centenas de brasileiros, principalmente 
crianças no caminho da escola, meninos e meninas de 'rua 
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e velhos, são feridos, iD.capacitados ou assassinado:::; por moto~ 
· ristas despreparados, profissional e tecnicamente~ pal;'a a- alta 
responsabilidade de conduzir veículos, qu~_podem_ser m~Htais. 
A impunidade desses atos Criminosontgrava esta calamld~de, 
exigindo um remédio_leg~limediato, qu«? será ~ado, afmal, 
com a aprovação deste projeto. 

Acresce, ainda, que os acidentes de trânsito dão um pre
. juízo material de 2 bilhões de dólares aos cofres públi?o,s 
e outros 2 bilhões de dólares podem ser anotados como preJUI-
zos sociais. . " . . " _ ~- .-. . _ 

No Brasil, a causa fundamental da yiolênci,a, ~â tr~nsito 
tem sido a impunidade nos tribunais brasileiro~. oq~.siçmada 
não somente pela inócua legislaçãO cj_üé regula a matéria, mas, 
também, pela inoperância dos aparelhos policial e judiciário. 
Somam-se, assim, à irresponsabilidade criminal a criminali
dade do Estado_ ineficaz e conivente, co-a,utor desse genocídio 
continuado. 

Tenho vivido em váriaS capitais do mundo e posso teste
munhar a notória irrespõilsabilidade de grande parte dos mo
toristas brasileiros. Tive de aprender que eles não se sentem 
obrigados a respeitar as regras do_trânsito, ·uem--tampotfco 

, a reduzir a marcha quando se aproximam do pedestre. Este 
é que se vê obrigado a correr, se for capaz. Em outros países, 

1 uma legislação severa e uma justiça ágil e eficaz, combinadas 
' com a mentalidade responsável que elas imprimiram aos moto
, ristas e aos pedestres, tem evitado o número assombroso de 
. acidentes e mortes no trânsito que ocorre no BI'ãsil. 

A proporção de acideotes danosos- e fatais que ocorrem 
no Brasil, relativamente ao número de habitantes, é dez vezes 

' maior do que aquela verificada nos países ciVilizados. Em 
· face dessa calamidade em que se converteu o uso dos _veículos 
, automotores, se impõe, com urgência-, o remédio de uma 
. lei educativa e severamente punitiva. Assim é porque, para 

ser eficaz, ela tem de conter ameaças e sanções tão drásticas 
que coíbam a ação irrespo-nsável e criminosa dos motoristas. 
As penas previstas neste projeto são a_susp·ensão e ·a p·e!da 
definitiva da habilitação do motorista responsável pelo dehto, 
e, ainda, o confisco, pela Justiça, do próprio veículo tran~for
mado em instrumento de morte. As sanções estab~lectdas 
são acessórias e não-prejudicam outras que a JustiÇa poderá 
aplicar ao acusado. Essas medidas, que caracterizam, por cul

' pa ou dolo, os que, transgredindo as_ norm~s de segurança, 
. colidem, atropelam, ferem e matam. são, assim, severas, por
que se apresentam indispensáveis à proteção da vida humana, 
uma vez que, em nosso País, os vefculos autorilo_t_ores e seus 
condutores se transformaram em iminente perigo público e 
social. O CongreS1i0-Nacional poderá, com a aprovação deste 
projeto, decretar uma nova lei do tr:â~sito, a p:!m.ei!a,_ -~o 
género, construída neste País, que o_bJetlva, especificamente, 

. a defesa da vida humana. . 
Sala das Sessões, 6 de junho de 1991. - Senador Darcy 

Ribeiro. · 

(A Comissão de Çonstituição, Justiça e Cidadania_
Decisão terminativa.) 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os projetes 

' lidos serão publicados e remetidos às c9missões competentes. 
Há oradores inscritos. __ 
Concedo a pãlavra ao 'nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o 
:seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Senado Federal está por cumprir uma de 

'I 

suas principais atribuições, prevista- pela ConstituiÇão Federal, 
que é ã ·apreciação dos acord_os _entre o Governo brasileiro 
e .os credores i~tte!nac~ónaiS, partkulãirriCriteo acotâo relativo 

1 

;:tos juros não pagosdup_t:q.te .q_a~o pas~ado, que som.am cerca 
de _8.5_ bilhões de. dólares. . . _ _ _ , . _ 

Conforme é do cEmhecimento da Casa, já no~ foi enviada 
·a minuta desse acordo, que estamos examinando. Conforme 
requerimento do SeriadOr Maurício Corrêa, Líder do_ PDT, 
deveremos ouvir, em breve, o Ministro da Econorrii3., Marcflío 
Marques Moreira, sobre os termos desse ac?rdo e suas conse-
çlüê_ric~ª'-S pata 3. eCoilomia' brasileira. - -- -
~ -~ Ainda OO~te~ 'diãlog~os -~0~-- afgUnS sé~idOZ.es e com 
o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador 
'Rairriuitdo Lira,- sObre o pro-cedimento que vài ocorrer ein 
relação ao exame desse acordo._ O_ Senador Ronan Tito é 
o.Relator_da matéria. _ . _ . . . . 

Como há interesse da Comissão de Assuntos EcQn.ômicos 
em conhecer mais de perto e erii detalhes O teor dO_ acordo, 
além do depoimento do Ministro da Econorp.ja, foi acordado 
JIU_e iremos ouvi_r, segundo nOS tf~ns~iti~ -h_oje O Senador 
-Humberto Lucena, ·na terça pela manhã, o Presidente do Ban
co Central, Francisco Gros, sobre todas as conseqüências eco
nómiCas e a Situação de reservas da economia bra~ileira. Mas 
ser~. ~n;t e_specíal n~ tarde de terça_ ou na quarta-feira que 
teremos a Oportunidade de aqui-oUVir O Ministro da Economia, 
em plenário, sobre o assunto . 

Resolvi falar dessa matéria, para ressaltar a importância 
da- sessão na qual iremos discutir esse assunto. Será um dos 
momentos mais imporiãntes da vida do Senado neste semes
tre. 

E eu gostari3 de recordar um fato imPortante da história 
econômica brasileira, quando era Ministro da Fazenda aquele 
de quem foi aUXiliar o Ministro Marcflio Marques Moreira, 
ex-Ministro das_ Relações Exteriores e ex~Ministro da Fazenda 
-do Governo JoãO-G-oulart, San Tiago t>antas. Li, no Jornal 
do Brasil do primeiro trimestre dei 1963, quando o então Minis
tro da Fazenda, San Tiago Dantas se preparava para viajar 
aos Estados Unidos a fim de tratar da questão da dívida exter
na, com todo o peso que naquela ocasião tinha aquele que 
seguira brilhante carreira diplomática, tendo sido, em 1960, 
Embaixador do Brasil na ONU, no Governo do Presidente 
Jânio Quadro.s, e um dos responsáveis peJa concepção de 
uma política externa independente. Foi naquele ano que o 
Governo brasileiro reatou relações cora os países da órbita 

-SOcialista. Foi também o-ex-Ministro San Tiago Dantas qüe, 
em 1962, esteve em Mo:rltevidéu, numa conferência -impOr
tante da OEA- Organização dos Estados Americanos-, 
quando procurou_ d~er, com muita firmeZa, aO então Secre.., 
tário de Estado dos Estados Unidos, Dean Rusk; procurando 
Cõnvencê-10 - e conseguiu - e a todos os Ministros de 
Relações Exteriores dos países latino-americanos, que não 
se deveria admitir a intervenção militar em Cuba. O Ministro 
da Fazenda, San Tiago Dantas, à véspera de sua ida aos Es~a
dos Unidos, para entregar uma carta do Presidente João Gou
lart ao Presidente John Kennedy, fez uril prop.unciamento 
dé uma hora, em cadeia de rádio e de televisão, cujo feor 
está nesta notícia de primeira página do Jornal do Brasil da 
época, e que passo a ler: 

O Ministro da Fazenda, Sr. San Tiago Dantas, afirmou 
ontem, através de uma cadeia de rádio e televisão, que 
não vai negociar em Washington a Independência do Bra· 
siJ, mas falar na "linha dura" ("se linha dura é uma defini-
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ção de cooperação"). "para ·dizer o que queremos e o 
que não queremos".- Defenderemos os nossos compro
missos, principalmente aqueles de que não abrimos mãO, 
por fidelidade às convicções do nosso povo. Não há cláu
sulas secretas nem compromissos ocultos. O povo pode 
acompanhar tudo porque ninguém tem autoridade para 
falar sem· o apoio do povo. 

Em sua exposição, que durou uma hora- das 22h30 
min às 23h30min- o Mi:õistro San Tiago Dantas destacou 
que a atual política brasileira pode não ser ideal para 
o Ftiífdo Monetário Internacional e as Agências füian
ceiras, que se consideram conservadoras ou ortodoXas, 
mas "o que importa é a PolítiCa que o Brasil quer seguir". 

Assegurou o Sr. SanTiago D3.iltas que não Será adót3.âa 
no Brasil urna política de contenção brusca, porque isso 
acarretaria um colapso de atividades dentro do País, onde 
não existem entidades financeiras para reCorri:por'ocapital 
de giro das empresas. 

Mais adiante, disse o Ministro que- seria imprudente 
tocar na taxa cambial, enquanto não for possível conter 
os- fatOres -inflacionários que· ainda têm tráfego Jivre nà 
economia brasileira. --

- Não podemos mais - acrescentou - ligar a idéiã. 
de diplomacia à idéia· de disfarce. Os povos que se enten
dem são os que dizem a verdade. Minha missão é tratada 
politicámente colno um fato colocado aos olhos do povo. 
O Brasil já ni!o comporta hoje esse tipo de açiio de admi
nistrador, que consiste em jõgar·com cartas ocultas para 
depois apresentar o resultado que lhe convém. O risco · 
é do povo, é da Nação. 

Frisou o Ministro da Fazenda que a sua missão em 
Washington deve ser posta no ponto exato de sua signifi
cação para que o povo- brasileiro não pense que ela tem 
um caráter diplomático.· -

-Não é esta - disse - a primeira vez que o·B-rasil 
procura um acerto de suas contas no exterior. Nos últimos 
tempos isso se fez váriaS-vezes, e muitas vezes OOin-ê"Xito. 
O que nos preocupà é levar para essas conversações um 
entendimento nosso, ·um entendimento eminentemente 
brasileiro, dizer o que queremos obter da cooperação 
externa e, sobretudo, o que não queremos. 

A cooperação externa, segundo assinalou o Sr. San 
Tiago Dantas, pode abrir caminhos, mas pode compro-
metê-los. A autodeterminação do Brasil foi apontada pelo. 
Ministro como o pcrnto crucial das conversações que man
terá em Washington -para onde viajará hoje âs·13 h 
- com o Presidente John Kennedy e o Secretário do 
Tesouro, Sr. Douglas Dillon. 
--sejarrcquãis rorem- os-resU:lfãGõs-ãa1YifsSãó-SãnTiãgo 
Dan tas, a verdade é que o -·Ministro da Fazenda será 
recebido como o representante de um grande país, segp.n
do informa o Correspondente do Jornal do Brasil em 
Washington, Na hum. Sirotsky: 

A expectativa que cerca a chegada do Ministro traduz 
a impressão dos círculos governamentais e financeiros 
dos Estados Unidos, de que o Brasil ascendeu definitiva-
mente â condição de potência respeitável. ~ 

o· secretário de Estado norte-americano, Sr. Dean 
Rusk, disse ontem, em entrevista coletiva à imprensa 
internacional, que a visita do Ministro San Tiago Dan tas 
se dará nutn momento "em que há possibilidade de uma 
_real melhoria na situação finànceira do Brasil". 

O Ministro da Fazenda foi ontem a Brasília e ontem 
mesmo regressou ao· Rio, tnlse"ndo em Sua- pasta uma 
carta pessoal do Presidente João Goulart ao-Presidente 
John Kennedy, que a receberá segund3.-feira próxima, 
às llh, na Casa Branca. 

Inicialmente, o Sr. San Tiago Dantas deverá avistar-se 
t:om o Secretário do Tesouro. O possív~l terce_iro encon
tro do Ministr_o será corri o Diretor ExecutiVO-do Fundo 
Monetário Internacional, Sr. Per Jacobson. As conver
sações entre os dois figuram entre as principais da agenda 
da Missão brasileira. A decisão do FMI, sobre se apoiará 
o Plano Trienal do Governo~ influirá, ao que se espera 
nos meios governamentais de Washington, nas decisões 
norte-americanas e europeia de concessão de mais ajuda 
ao Brasil (Pág. 3). ~ 

Assim, é importante recordar esses fatos principãlmente 
em face da admiração que o Ministro da Economia, Marcílio 
Marques Moreira:, nutre por aquele que tentou, em 1963, 
o entendimento com as autoridades norte-americanas; enten
dimento, diria, que estaria, hoje, mais próximo daquilo que, 

, por exemplo, alguns Chefes de Estado têm-se dedicado junto 
a outros; como o Presidente da Polónia, Lech Walesa tem 
feito junto ao próprio Presidente dos Estados Unidos, George 

· Bush. Porque, o que temos visto nas viagens do Presidente 
Fernando Collor de Mello é que Sua Excelência tem-se dedi
cado mais às conversas, ora com os Primeiros-Ministros da 
Noruega, Gro Harlen Bundtland; da Suécia, Ingvar Carlsson; 
da Inglaterra John Major, e, na próxima semana;-éórii O Presi
dente--dos Estados Unidos, George Bush, mas sem propria
mente tratàr na fradição do que recomendariam as palavras 
aqui citadas de San TiagO Dantas; e, também, na forma 
como, por exemplo, tem conseguido realizar, com êxito, o 
Presidente da Polónia, Lech Walesa, bem como o Presidente 
do Egito, Hosni Mubarak, que conseguiu cc:mvencer as aut<::!r!
dades de que para não empobrecer o ,seu conterrâneo, para 
não levar as economias dos seus países a uma situação mais 
periclitante, não se -poderia cobrar daqueles -países toda a 
dívida externa. 

, É preciso assinalar ·que os esforços do Embaixador Jório
Dauster, que esteve aqui no Senado, explicanOO os __ temas 
desse acordo, são principalmente de natureza técnica. Não 
se envolveu o aspecto político, o aspecto que o Chefe da 
Naçãp, o Chefe de Estado, Presidente Fernando Collor de 
Mello, poderia levar adiante se colocasse o peso de sua autori
dade, de s_ua legitimidade para alterar, num sentido melhor, 
os termos da negociação não apenas Sobre os juros_ atrasados 
da dívida_exten:~a, mas, em especial, so_bre- o próprio estoque 
da dívida brasileira. 

seria -irrtportante-se-recoraãssem:os aqUiki -que ·o- própi"ío 
Senado Federal procurou definir e que foi compromisso do 
Governo de não fazer o Brasil pagar além da sua capacidade, 
de maneira a não sacrificar a possibilidade de progresso_ da 
economia brasileira. 

Será 1niportarite -pedir os esclarecimentos do Ministro da 
Economia sobre alguns témaS e, em especial, se forem levados 

·adiante os termos desse acordo, será possível ao Brasil acelerar 
o seu crescimento econômico e erraditafã. pObreza; será possí
vel ao Brasil sair dessa'situação que caracterizou os primeiros 
15 meses de governo: degradação da economia e empobre
citriento do brasileiro, de diminuiçãO do salário real en;a termos ' 
médios na economia na cidade e no carripo". S€úia importante, 
aqui, lembrar as l_ições da_ História. O economista John1M~I 
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nard Keynes em 1919, ao escrever o livro As Conseqüências 
Ec::onômicas da Paz ressalto·u que os pafses aliados que vence
ram a I Guerra Mundial não poderiam demandar da Alemanh:a 
e do Japão os chamados danos de reparação da guerra. John 
Maynard Keynes, analisando esse assunto, procurou_dizer _que 
se fosse para a Inglaterra, a Fraliça e os Estados Unidos cobra
rem da Alemanha tudo aquilo que estavam achando como 
justo, em função dos danos causados pela guerra, isso iria 
prejudicar a economia não apenas da própria Alemanha, que 
seria levada ao empobrecimento ainda maior do que estava 
acontecendo em 1918/19, mas, mais do que isso, iss_o iria preju
dicar a economia mundial e a dos próprios países ·que haviam 
vencido a guerra. 

Vou ler um parágrafo, citando John Maynard- KeYnes, 
que sumariza ·o seu pensamento: ---

"Eu não posso deixar esse assunto como se fosse sim
plesmente tratar de nossas reivindicações ou de fatõs eco
nómicos~. A política de reduzir a Alem_anha à servidão 
por uma geração, de degradar as vidas de milhõ,es de 
seres humanos, de retirar o direito à felicidade- de toda 
uma nação, deve ser considerada horrível e detestável. 
Horrível e dete_stável, mesmo que fosse possível, mesmo 
se isto nos enriquecesse, mesmo que isto não signifiCasse 
a decadência de toda a vida civilizaçla da Europa. Al_guns 
pregam isso em nome da justiça. Nos_ grandes aconteciR 
mentos da história da humani_dade, o desdobrar dos com
plexos feitos qrie envolvem a justiçã das nações não é 
assim tão simples. E, mesmo se fosse, as nações não 
estariam autorizadas, seja por religião ou pela natureza 
moral, a cobrar dos filhos dos seus inimigos pelos erros 
de seus pais ou de seus governantes." 

O Sr. Coutinho Jorge- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre ÇQsta. Fazendo soaJ 
a campainha.)- Lembro ao nobre orador que já se esgotou 
D tempo regimental de que dispunha. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Esto~ para concluir, Sr .. 
Presidente, mas gostaria de permitir o aparte ao riobre Sena 
dor Coutinho Jorge. · 

O Sr. Coutinho Jorge - Eu agradeço, Senador Eduardo 
Suplicy. Compn.':-endo, e louvo, a sua preocupação em relação 
a esse tema tão relevante, que é a dívida externa brasilf;!ira. 
V. Ex~ coloca muito bem a sua preocupação, mostrarido qtie 
o Senado_ Federal tem uma responsabilidade muito grande, 
porque é ele que vai aprovar os acordos que o Brasil venha 
ã fazer com os banqueiros intern~cionais quanto· ã-nosSã dívi
da. A sua preocupação é pertinente, OOD.side-ranao-se que, 
quando da exposição feita pelo negociador da dívida do Brasil 
junto à Comissãõ de Economia, juntamente corri o então PresiR 
dente do Banco Central, ficou claro que a dívida que está 
sendo negociada agora, de forma preliminar, po-demos assim 
dizer, não é a dívida global, nem o estoque da dívida que 
o Brasil tem em relação ao resto do mundo. Está sendo nego
ciada, exclusivamente, agora, a dívida em relação aos juros 
atrasados que perfazem, aproximadamente, a garantia de oito 
bilhões de dólares. O que foi colocado na comissão, e que 
representa o protocolo atual que a Comissão de Economia 
do Senado está analisando, são as condições dessa negociação 
que, em síntese, mostram que 25% dessa dívida tem que 
ser pago este ano - seria aproximadamente dois bilhões de 
dólares- e os 75% restantes seriam transformados em bónus, 
num período de dez anos, condicionando-se a emissão do 

bónus à negociação do estoque da dívida. Esta seria a estra
tégia preliminar. Mas o que é inlportante,_ e nisso ·cotrcordo 
com V. Ex', é, primeiro, -gãi"aritir 6 cUmprimento da Resolução 
do Senado n~' 82/90,- que eXIge-que· se tl'emoiiS:tre- a ·capacidade 
de pagamento que tem a Nação ·e· também que se cumpra 
o ·dispositivo que exige que as reservas a serem utilizadas 
não Venham a comprometer o nosso nfvel mínimo de reservas, 
que corresponde, na prática, a quatro vezes o Valor mensal 
da importação, ou quatro meses. Essas informações- concor
do com V. Ex~- não foram demonstradas até agora oficial
mente pelo Governo. Daí ser necessário que venha o Presi
dente do- Banco Central ou o Ministro da Economia garantir, 
~lo menC?S, o cumprhne'nto dos arts. 2~' e 3~' da Resolução 
n'? 82/90, do Senado, na qual temos que nos basear para apro
vatciualquer negociação. Portanto, a sua preocupaÇâo'é perti
ne.nte e -correta. Acredito que a vinda dessas _autoridades na 
próxima semana poderá trazer o esclarecimento, a luz que 
vai permitir que a Cómissão- de Econontia e o próprio Senado 
Federal, posteriormente, através deste Plenário, possam to
mar uma decisão consciente a respeito dessas negociações 
preliminares da dívida externa. Parabenizo V. Ex• pela sua 
exposição. _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte ~de 
V. Ex~,_ ó.õbre SehádófÇàiitirtho Jorge, que vem ao encontro 
da minha preocupação.- . 

Fico pensando em como poderia o Senador Ronail Tito 
redigir já o parecer, concluindo favoravelmente ou não ao 
acordo, sem antes ter tido as explicações devidas sobre como 
esse acordo fa:rá com que os termos da Resolução n'? 82 estejam 
previstos. 

_ Essas_ questões em especial eu gostaria de poder, junto 
com os companheiros senadores, formular ao Presidente do 
Banco Central e ao Ministro da Economia na próxiina semana. 
E que isto fiqtie bem claro e demonstrad_o. . . _ _ __ 

Mas a minha preocupação é que 9 Governo, nestes 15 
mese_s, em verdade, preparou a economia brasileira para fazer 
frente a essa capacidade de pagamento, para preparar reser
vas. A que preço? Ao preço do empobrecimento dos brasi
leiros. 

Diz o Governo que fOi neces.sário fazer essa ·recessão 
toda para combater a inflação e fazê-la descer d_e_ ao~% "para 
8% ou algo assim. Mas o que não é discutido é que o Governo 
brasileiro levou a_ c;::conomia à recessão para fazer com que 
aumentasse o saldo de exportações sobre importações, aumen
tasse o volume de reservas, parà então fazer frente àquilo 
que os credores internacióriais têm força extraordináiiã- parà. 
exigir deste Governo. Cabe ao Senado Federal dizer o que 
pensa o povo brasileiro, cabe ao Senado Federal fazer exigên
cias no sentido de não se permitir mais qUe coiltiiiUe essa 
recessão e que isto fique muito bem claro e demonstrado. 
Isto nós estaremos demandando do Ministro Marcl1io Marques 
Moreira. 

O Sr. Mansuetode Lavor -Permite-me V. Ex• um apar-
te? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Nobre Senador Mansueto 
de Lavor, concedo-lhe o aparte com muito prazer, mas eu 
dependo, agora, -da autOrização da Mesa. 

o SR.~ PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Ainda~iel1los 
muitos oradores inscritos, mas y. Ex~ tem um minuto. · · 

O Sr. Mansueto de Lavor - Agradeço a permissão de 
V. E~, Sr. Presidente. Lembro ao eminente Senador Eduardo 
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Suplicy que, na realidade, faz mais de um ano que temos 
uma moratória, decretada ainda no Governo Samey. Era Qe 
se supor que, neste_ pç::ríodo _de. moratória, não havendo ,a 
sangria em pagamento de juros, parcelas do principal da dívida 
externa, houvesse um equilíbrio Das finanças do País.- Entre
tanto, os dados são piores atualmente do que antes da mora
tória. O PIB caiu assustadoramente do ano passado para cá. 
O País, em termos económicos, empobreceu_ 20 bilhões de 
dólares. Ora, o PIB de alguns países, inclusive da América 
Latina, é de 20 bilhões de dólares, talvez menos do que isso. 
Então, essa queda do PIB de quase 7% e, como conseqüência, 
a reces_são, deve _ser a nossa maior. preocupação. Iss_o não 
quer diz.er que a questão. da dívida_não seja .central; mas 
também não_ é a razão única e exclusiva das mazelas econó
micas do País. O. que nos leva a essa recessão é também 
essa submissão aos ditames, às determinações da banca_in~er-_ 
nacional. É importante dizer que uma negociação soberana 
da dívida externa brasileira talvez nos leva a sair das outras 
causas da recessão brasileira. Ê preciso lembrar, repito, que· 
estamos há, aproximadamente, dois anos numa moratória, 
sem cumprir, portanto, os_compromissos legais ou não, legíti
mos ou não, referentes à dívida externa; e, no entanto, o 
nosso PIB, e o País todo, empobreceu 6,78%, significando 
um empobrecimento· geral de 20 bilhõeS de dólares. É isto 
que eu gostaria de adiCionar, congratulando-meco~ o pronun:-
,ciamento de V. Ex•. · · · 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço suas palavras, 
·nobre Senador Mansueto de Lavor. O que precisamos_ é ter· 
a demonstração clara, por parte da autoridade ec_onómica, 
de que, daqui para a fentre, serão _compatibilizados objetivos 
especialmente de fazer o País sair da recessão, retomando 
o .crescimento económico, mais com_a erradicação da miséria, 
a melh~)[ia da distribuição da renda, como, aliás, havia prome
tido, enquanto candidato, o Presidente da República. 

Sr. Presidente era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

• O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
futuro, os estudiosos que se voltarem para analisar a conjun
tura em que vivemos, já com a isenção trazida pelo tempo, 
por certo verão, com a clareza que hoje a inexiste, os esforços 
de uma parcela da sociedade e seus resultados. na tentativa 
de impedir o desastre total da nacionalidad.e. 

Sou otimist?-, mas oS indícios de resistência exiStenteS, 
apesar de todas as dificuldades advindas da brutal recessão 
económica, me levam a acreditar que o Brasil dos próximos 
anos não será o Brasil embutido nos planos do Presidente 
Collor, haja vista as dificuldades para a implantação dos mes
mos, as correções que vêm sendo feitas, o que prova a fatui
dade de quem pensou dirigir uni' país de forma imposjtiva 
e autoritária, desconhecendo o conjunto de forças saciais orga
nizadas. 

Chama atenção o incrível desperdício de recursos públicos 
que, se foi herança de outros governos, não diminuiu, como 
seria de se esperar do discurso de austeridade e do_ perfil 
presidencial apresentado pelos meios de comunicação. 

Falamos de forma individual no presidente, pela premiS&& 
por ele oolocada, quando de sua poose,ao declarar q"" d-~ 
o governo seria ele o ministro da economia. 

Errou o presidente, colocando em disponibilidade 50.000 
funcionários públicos federais, aleatoriamente, ao arrepio da 
Constituição, onerando os cofres públicos em mais de Cr$ 
3.46 bilhões mensais, desperdiçando não apenas recursos, mas 
tão grave quanto, desperdiçando profissionais, Sein que com 
isso houvesse mudanças qualitativas nos serviços. 

Desperdício com o tempo dos tribunais, abarrotados com 
ações trabalhistas, de mutuários, de poupadores e do próprio 
Ministério Público lutando por sua independência. 

Desperdício com o tempo do Legislativo nas idas e vindas 
das medidas provisórias, nos vetos a projetos, visando não 
·ao _bem.:-es.tar geral, mas à imposição de um modelo de desen
volvimento questionável. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, os contínuos requeri
mentos de informação e os pedidos de instalação de CPI, 
envolvendo parlamentares, movimentos sociais, funcionários 
do Legislativo e do Executivo, proVado que estamos mtti.to 
aquém da transparência exigida no trato da coisa pública e 
do fim das irregularidades, constituem um esforço que poderia 
ser economizado e d~Í'igido, se houvesse acerto no caminho 
trilhado. 

Denúncias de desperdício e de fraude vêm de todas as 
partes: é a merenda escolar, o livro didático, o equipain-erito 
hospitalar, provando nossa tese de que o desperdício está 
institucionalizado em nosso País. 

·aS' brasileiros ·vivem um tempo de espera, já cansados 
do marketing das pirotecnias esportivas Selnai1ais; das viagens 
sucessivas, dos lances de "fatosn televisivoS, à espera de que 
o País volte a se encontrar, para o que é preciso que cada 
um também aconteça. No vácuo, desperdiçamos tempo e gen
te. Desperdiçamos a fé e as energias dos jovens, exportando 
mão-de-obra barata ao mundo desenvolvido, exportando gen
te qualificada. 

Nasce agora, de forma voluntarista, o projetO 1 'Minha 
Gente.,, do qual, de passagem, questionamos o próprio nome: 
Minha Gente, convenhamos ... um projeto nacional sério, da 

.área de educação, deveria considerar que gente é para ser 
livre, não ter dono, não ser propriedade de ninguém. E para 
que a sociedade que se quer envolvida acredite, é preciSõ" 
que sinta que esse projeto caminha no sentido de sua indepen
dência . 

O ~r~ Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex"' uma aparte 
nobre Senador! 

O SR. MAGNO BACELAR - Pois não, com o maior 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Divaldo Suruagy - V. Ex~ disseca, com muita 
profundidade, todas_as distorç-ões do Governo Collor que está 
levando o País ao cao.s. Em apenas um ano e meses de adminis
tração-, mais de cinco milhões de brasileiros perderam empre
gos, milhares de empresas requerereram concordata ou falên
cia, o--nosso PIB, que era o oitavo do mundo, passou a ser 
o décifllO primeiro, enquanto isso Sua_ Excelência brinca de 
governar e passeia pelo mundo. Agora, Sua Excelência está 
fazendo um curso--de reinado. Sua Excelência treinou com 
o Rei da Espanha, com o Rei da Suécia e treinará, depois, 
com o Rêi da Noruega. Estou profundamente preocupado, 
porque as· assertivas_ que ousei levantar da tribuna desta Casa, 
todas elas. se transformaram em realidade. Eu afirmava- que 
o Presidente não passaria, depois de seis meses de Governo, 
mais cinco dias em seu gabinete de trabalho, Sua Excelência 
sempre estaria a inventar viapns., a criar via&eM-. Aaon-, 
cada viagem dessas, Senador Magno Bacelar, é precedida, 
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como o' próprio nom-e-define, por um grupo precursor. Depois 
Sua Excelência viaja, a título de economia, na primeira classe 
da Varig, toda reservada para a comitiva presidencial, que 
fica "Instalada nos melhores hotéis do mundo, e Sua Excelência 
nos palácios reais. Agora, Sua EXcelênCia_ lança <? projetO 
CIAC. É sempre louvável, é s.empre um motivo de aplausos 
construírem-se mais escolas, construírem-se mais hospitais 
num País tão carente de escolas como o nosso. Mas, ao mesmo 
tempo, a criação desse projeto CIAC revela que o Presidente 
vai acentuar o fosso existente entre as regiões mais ricas e 
as mais pobres do país, por-uma simples razão: não- tem ne
nhum município do interior do Norte e Nordeste que tenha 
condições de manter um CIAC desse, e será um presente 
de grego. O Governo Federal construir~ o CIAC e o entregará 
ao município, o que-significa dizer que ele não irá fuÍJ.cionar,, 
porque os municípios do interior do Brasil, com raríssimas 
exceções, talvez nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, nenhum deles têm condi
ções financeiras de manter um CIAC e, agota, vem es~e pro
jefo Minha Gente. V. Ex• merece as minhas congratulações, 
merece os nossos aplausos, porque V. Ex•, neste instante, 
está traduzindo a angúStia de milhões de brasileiros. 

O SR- MAGNO BACELAR- Muito obrigado a V. Ex• 
pelo aparte que enriquece o meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu falava de indepen
dência, e terminava a frase dizendo que quatrocentos anos 
de bons escravos já foram suficientes. 

Os riscos de distorção do proj~to i~l~iat dos CIEP_, com 
a rigidez arquitetônita proposta e sem considerar as diferenças 
regionais, estimativa de custos administrativos, entre outros 
itens esse"nciais, servem como uma luva, não apenas para esta 
questão - onde fica presente o fator desperdício ......:., riiãs 
para todas as inerentes â utilização de recursos, manutenção 
e qualificaçã()ldos serviços públicos. . 

De que vale construir, se o funcioiiamento não fíCa, a 
posteriori, assegurado como prioridade? E recursos exist~m. 
A prova disso são os 20 bilhões de cru~iros destinados aos 
usineíros. __ -- _ _ _ 

O caso da contrat~ção da empresa Alma e Imagem Insti
tucional, de propriedade da jornalista Belisa Ribeiro, é antoló
gico. Contrata-se, a valores milionários, alguém para cuidar 
da imagem presidencial, a() mesmo tempo em que se·_ fala 
de enxugamento da máquina administrativa e se castiga o 
conjunto do funcionalismo com um arrocho salarial sem prece
dentes. Há um meio, que sabemos mais econôni'ico, de se 
cuidar da imagem de um presidente: é bem governar. 

A alma brasileira, contudo, virá, e com todo o vigor, 
à tona; dando outra feição, outro perfil a este Infeliz País, 
pondo fim ao desperdício, â impunidade, ao ave~tu:reirisrno 
e â improvisação que a querem desfigurar. · 

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

O SR. PRESTOENTE (Alexandré Costa) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperídíão Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Piesidente, 
Srs. Senadores sei que a Ordem do Dia de hoje tem assuntos 
que já estão há algum tempo por serem resolvidos nesta Casa 
-e não quero retardar essas decisões-, mas desejo assinalar 
e ressaltar uma questão que aqui foi abordada também -pelo 
Senador Eduardo Suplicy, a quem não aparteei em função . 
do contingenciantento do tempo. 

Encontra-se para receber parecer e decisão não termi
nativA da Comissão de Assuntos- Económicos o acordo sobre 
os juros atrasados da dívida externa do Brasil. Deveremos, 
já na próxima terça-feira, tendo como Relator o,Senadpr Ro
nan Tito e como colaboradores os Senadores Elcio Alvares 
e eu próprio, debater esse assunto. Certamente, formaremos 
um juízo no sentido de ajudar nosso País a cruzar urna questã9_ 
tão dramática, historicamente tão injusta, quanto é a da nego
ciação da dívida externa. 

Só para relembrar- e o Senador Eduardo Suplicy muito 
gentilmente me mostrou um documento que usou no início 
do seu discurSo, quando eu ainda não estava presente -, 
o Presidente Figueiredo, em 1982, numa fala na ONU, o 
Presidente Sarney, o. Presidente Collor e, nesse meio tempo, 
o então Pre_sidente eleito Tancredo Neves imprimiram urna 
frase a respeito dessa questão da dívida externa, que está 
traduzida na resolução do Senado, que versa sobre o que 
pode.remos pagar da dívida externa, Resolução n~ 82/90. 

E o que desejo, neste moménto, muito sucintamente res
saltar é o seguinte: a aprovação do acordo pode ser até o 
caminho político viável e inelutável que nos resta, mas consi
dero muito perigosa a aprovação do acordo sem haver sequer 
uma manifestação pública, oficial, de desagrado desta Casa 
que, pela Constituição de 1988, passou a ter uma responsa~
bilidade que não tinha, ilem quando o Presidente Figueiredo 
falou, nem quando o Presidente Sarney disclJrsou, e muito 
menos tinha esta responsabilidade quando da fala- comple
mentada pelo artigo de jornal que o Senador Eduardo Supticy 
exibiu -do ex-Ministro Santiago Dantas; ou seja, a responsa
bilidade que o Senado tem de homologar e com isso cunhar 
essa moeda do acordo. 

Faço essa observação não no sentido de desagrado pes
soal, mas porque, logo depois daquele veto aposto pelo G-7, 
pelo grupo dos países desenvolvidos, a um empréstimo do 
BID, veto esse orquestrado, capitaneado, liderado pelo repre
sentante dos Estados Unidos, junto ao Conselho Diretor do 
BaDc9 Interamericano de Desenvolvimento, entendi que era 
obrigação do Senado Federal da República do Brasil dizer 
.que esse tipo de interferência, quando se discutia, ainda, os 
termos desse acordo que vamos apreciar, essa intromissão, 
além de indébita, feria muito fundo e muito aviltadamente 
um organismo internacional, urna agéncia d~ desenvolvimento 
a amais afeiçoada ao Terceiro Mundo. como é o Banco Intera
mericano de Desenvolvimento. De todas as agências de desen
volvimento que existem no mundo, nenhuma é tão afeiçoada 
ao Terceiro Mundo quanto o BID. Nem o Banco-Mundial, 
nem o KFW, nem os fundos nipónicos, Nakasone e outros, 
são tão afeiçoados ao Terceiro Mundo, têm tanta semelhança 
quanto o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Pois 
foi no cenário do BID que esse veto ocorreu. Nove dias depois, 
o acordo foi anunciado; até com esse incómodo aparente, 
o veto no dia 29 de março, Quinta-Feira Sarifa, e o anúncio 
do acordo no dia 8 de abril deste ano. Agora, com a apreciação 
desse acordo, Srs. Senadores- é preciso que tenhamos muita 
atenção sobre isso- que é o primeiro de, no mínimo, três . 
acordos que deveremos apreciar, porque depois desse, deverá 
ocorrer o acordo sobre o estoque da dívida com os bancos 
privados, que monta mais ou menos 50 bilhões de dólares; 
e, numa terceira etapa, o acordo com o Clube de Paris. Todos 
esses entendimentos, que dizem profundamente à capacidade 
de subsistência e de investimento do Brasil, serão referen
dados_, por força da Constituição, pelo Senado. Por esta razão-,_ 
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tomo a liberdade de lembrar a esta Casa que aquele voto 
de _censura que apresentei logo depois do anúncio do veto, 
ou de um sucedâneo se.u, seria útil para demonstrar que uma 
coisa é aprovar um acordo, outra coisa _é concordar com a 
negociação__ meramente- contábil, meramente fin-ãnCeira de 
uma dívida cujo conteúdo económico e cujas repercussões 
sociais têm que ser avaliadas, tanto pelos credores quanto 
pelos agentes institucionais que, no âmbito do organismo dos 
devedores, têm a ver com a sua resolução. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Pois não. 
Q_ Sr. EduardO Suplicy - Nobre Senador _Esperidião 

Amin, apóio integralmente a proposição que V. Ex~-otã está 
colocando para os_ Senadores da República, de haver urna 
sinalização, de haver esse voto de censura à atitude do_Go
verno dos Estados Unidos, quando, na reunião do_ Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, há pouco mais de um 
mês, vetou o empréstimo que era solicitado pelo Governo 
brasileiro, da ordem de 300 milhões de dólares, como meca
nismo para pressionar o GoYerno brasileiro _a_entrar cm acordo 
com os credores internacionais. O Presidente Fernando Collor 
de Mello, _n_o próximo dia 18, embarcará para os· ·Estados 
UnidoS, e se percebe no âmbito do_Senado que se gostaria 
muito que houvesse_ um entendimento, uma_ decisão sobre_ 
o acordo da dívida externa antes da viagem de Sua Exce_!ência 
a esse País. Ora, precisamos lembrar que, por ocãsião dos 
acOTdos firmados pelos Governos dos ex-Presidentes-Gene
rais, Ernesto Geisel e João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
em nosso País, muitas y:ozes_se ergueram, no Senado Federal 
e na Câinara dos Deputados, afirmando que o Poder Execu
tivo não poderia estar realizando acordos sem que fosse ouvido 
o Congresso Nacional. Pois agora, desde 1988, corno salientou 
V. Ex~, cabe ao COngresso Nacional dizer os termos em que 
este acordo pode ou não serfirmadci. Portanto, é muíto-grande 
a nossa responsabilidade. Acredito mesmo que o Senado Fe
deral, cumprindo bem esta missão, estará fazendo-a melhor 
se colocar termos que poderão, inclusive, ajudar o Presidente 
da República cm seu diálogo com o Presidente dos Estados 
Unidos, George Bush, com autoridades do mundo das fiJ!~n
ças internacionais, com outros chefes de Estado. Porque se 
poderá dizer:" O Senado Federal. infeliiinente, não aprovà 
inteirarrlente--Os termos em que oS-Senhores o propuseram. 
Agora, no Brasil, as coisas são diferentes. O Senado Fede!.?~-.1 
quer outras condições". Observei, nas diversas participações
de V. Ex~ na ComiSsão:de Assuntos EconómiCOS ·e- mesmo 
no plenário que V. Ex~ tem· conhecimento da História dos 
povos e, particularmente, talvez por ser muito conhecedor 
de tudo o que se passa na colónia alemã, em Santa Catarina, 
V. Ex~ conhece, muito bem, os fatos da história da Alemanha. 
Até gostaria de ouvir, quem sabe, algumas lições pelo seu 
conhecimento. Porque estava me referindo às reflexões que 
o economista John Maynard Keynes fez, ~dvertind_o _a_§_p.ª_çpe~ 
que havia vencido a Primeira Guerra Mundial, que se fosse 
para cobrar da Alemanha os danos de reparação, isto levaria 
a economia alemã ao ·empobrecimento, ao estrangulamento 
e acabaria prejudicando a própria saúde das economias dos 
países aliados, a médio e a longo prazos. A verdade é que 
quem só conseguiu convencer os países aliados depoi~ da tragé
dia, por não terem ·sido convencidos, a Inglaterra e a França, 
do seu ponto de vista, acabaram cobrando da Alemanha, 
em boa parte, pelo menos por algum tempo, danos de_ repara
ção, em termos que fizeram a economia alemã só se recobrar 

um pouco mais tarde, mas, aí, já sob o regime de Hitler 
e o desastre que foi o nazismo com conseqüências dramáticas 
para toda saúde da economia mundial e das nações. Só, então, 
após a Segunda Grande Guerra, tendo havido essa lição, é 
que os Estados Unidos e demais paíSes aliados promove-raqt
o Plano Marshall e, ao invés de cobrar da Alemanha e do 
Japão, pela dívida que certamente poderia avaliar como justa, 
mafs de 20 bilhões de dólares para que a Alemanha e o 

Japão reconstruíssem e daí se tornassem as potências econó-
micas que hoje todos conhecemo~. Pois bem é nessa direção, 
nobre Senador _Esperidião Amin, que acredito agora- cabe 
a nós, no Brasil e na América Latina, mostrarmos o que 
pode ser feito. 

O SR. ESPERIDIÃO AMJN - Agradeço a V. Ex• o 
aparte. E, procurando me cingir ao -tempo e à brevidade._ 
Nesta minha intervenção, farei apenas uma reflexão a respeitO 
do seu aparte. Sem dúvida alguma,_ foram os termos ·do acordo 
pós I Guerra Mundial, o Tratado de Versailles, que permi
tiram o ~urgimento: ~e um líder à feição de Hitler, porque 
o recalque e o inconformismo de uma sociedade como a-alemã 
se materializaram n·a pessoa de um condutor que lhes apresen
tava esperança. No mínimo, no fundo, era uma réplica à humi
lhação das indenizações que foram impostas ã naçãO derro
tada. Se observamos hoje o que aconteceu entre os pafses__ 
desenvolvidos, exportadores de capitais. e os países dO Ter- -
ceiro Mundo, ao longo da década de 80, a forma de negociação 
entre o Norte e o Sul foi de tal sorte sufocante, constrangedora, 
que houve uma _estagnação como todos os relatórios das agên
cias de desenvolvimento demonstram. Ora, repito no mo
mento em que o Senado brasileiro tem responsabilidade auto
rais que não tinha antes da Constituição de 88 - hoje ao 
ratificar um acordo, temos a responsabilidade da autoria ~. 
o mínimo de advertência que devemos -ter diante de nós é 
que ratificar, sem qualquer espécie de manifestação política, 
de um foro independente, autónimo, como é o Senado Fede
ral, é, a meu ver, uma omissão grave c dramática. 

Só para encerrar - isto vem bem a calhar - V. Ex~ 
ainda teve a oportunidade de relembrar freqüentemente, rei
vindicações até de na!ureza comercial, que o Brasil e outros 
países apresentam junto aos Estados Unidos da América, são 
embaraçadas, não pelo Poder Executivo, mas sirri pelo Poder 
Legislativo americano, posto que principalmente, no Senado_ 
americano, as responsabilidades são conduzidas aÇ> sabor de 
pressões que a sociedade democrática dos Estados Unidos 
não _apenas agasalha, mas estimula, porque é- democrática. 
E o Senado americano tem responsabilidades e as exerce de 
sorte a penalizar países, como já aconteceu conosco na hora 
de não pessoalizar o "não", e neSta hora o Congresso ameri
cano tem sido muito útil à política externa norte-americana. 

E nós que vamos ter a responsabilidade de homologar 
ou não o "sim", devemos saber que a prerrogativa que hoje 
é do Senado, por força da Constituição, em matéria de acordos 
internacionais, não é apenas podef, é, acima de tudo, dever 
e responsabilidade._ 

Era esta a advertência, Sr. Presidente, que eu gostaria 
de deixar perante os meus nobres pares, no momento em 
que nosso País, debatendo-se com os problemas que, infeliz
mente, fornecem o fundo da moldura de todos os nossos pro
nunciamentos: queda de _salário, perda de poder aquisitivo 
do salário -=-- segundo o IBGE, na Bahia 28%, no Rio de 
Janeiro 18%, no Rio Grande do Sul 14% de um salário que 
há um_ ano já era mais que insatisfório. 
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Todas aquelas frases de presidentes, que por Já tétem 
passado, já foram julgadas, vêm-me à baila, vêm-me à mente 
quando temos diante de nós· o deverde homologar ou não, 
e de não silenciar neste processo de extorsão que; ·ao longo 
do tempo, as formas jurídicas perpetuaram. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Permite-me V. EJr.' um aparte?_ 

O Sr. Humberto Lucena- Pennite-nie V~ Ex' um aparte? 

O SR. ESPERIOIÃO AMIN- Senador Humberto Luce
na, vou ouvir o Senador Maurício Coi"rêa e, em seguida, ouvi
rei V. Ex~ 

O Sr. Maurício Corrêa - Senador_ Esperidião Amin, 
acompanhei o que V. Ex' falou. É claro _que se trata de um 
ato complexo, porque, na verdade, o Governo Federal, atra
vés dos seus organisrrios, inicia a operação, e o· senado Fede
ral, hoje, por força de imperativo constitucional, autoriza ou 
não que a operação se consuma. V. E~-:- confesso que não 
entendi direitó - faz apenas uma advertência para que nós 
nos atenhamos aos riscos dessa negociaç-ão, às suas cláusulas, 
ou V. Ex•, ao que depreendi, sugere um fórum? Gostaria 
que V. Ex• elucidasse, para que eu pudesse entender com 
mais amplitude o seu raciocínio, o seu pensamento. Eu tenho 
desenvolvido, ao meu alcance, o que é-possível. Já tivemos 
aqui a presença do Sr. Jório Dauster para explicar a questão. 
Teremos aqui, ao que estou sabendo, na semana que vem, 
a presença do Presidente do Banco Central, especificamente 
para explanar sobre a matéria. E, por requerimento meu, 
o Ministro Marcflio Marques Moreira deverá vir ao plenário 
do Senado. Estou preocupado. E o Professor Osni Duarte, 
eminente juiz aposentado do Rio de Janeiro, homem que 
sempre se preocupou com a questão da dívida externa, prepa
rou até uma ação popular com relação a essa negociação. 
agora, não sei o que mais podemos fazer, além de nos posicio
narmos segundo as convicções que vamos formaõdo ao longo 
do exame da questão. Gostaria que V~ Ex~ explicitasse exata
mente o alcance dessa advertência, porque omiti alguma infor
mação do seu pronunciamento. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Vou procurar ser muito 
conciso, Senador Maurício Corrêa, porque tenho acompa
nhado o esforço de V. Ex~ na Comissão de Assuntos Econô
núcos. 

Fiz um breve histórico para salientar que oito dias antes 
do anúncio desse acordo, na quinta-feira santa, dia 29 de 
março, o Governo dos Estados Unidos liderou um veto a 
um financiamento âóBID, no valor de 350 milhões de dólares, 
destinados a saneamento básico no Brasil. Oito dias_ depois 
desse fato foi anunciado o acordo. Não há nenhuma relação 
de causa e efeito, aparentemente. Mas, o que resta é um 
poder de pressão contra o qual a sociedade brasileira nada 
disse. 

Nada impede qu.e se demore na apreciação desse acordo, 
ou dos acordos que se seguirão, porque, no mínimo, mais 
dois terão que ser apreciados pelo Senado, o do estoque da 
Dívida Externa que monta a 55 bilhões de dólares, e o acordo 
com o Clube de Paris, que deVe monta:r a algo em torno 
de 20, talvez um pouco mais, ou um pouco menos, de 20 
bilhões de dólares. Não tenho o numero atualizado .. 

Então, teremos que forçosamente apreciar não SÓ esse 
acordo, que é um dos iceberg, que diz respeito a 8 bilhões 
de dólares atrasados, de juros não. pagos. 

Ora, o nosso convencimento - e V. Ex~ disse muito 
bem, pode ser um ou outro, pelo sim ou pelo não- vai-nos 
remeter a Uma decisão interna sem. ·qualquer reflexo de adver
tência pública do nosso País àqueles_ que, valenâo-se até da
quele expediente de quinta-feira Santa deste ano, se ausenta
ram, porque esse expediente é inorriináVel na Sua iriiqüidade~ 
tratava-se de um veto a um empréstimo numa agência de 
desenvolvimento para forçar um acordo, na qual o Brasil não 
deve nada; pelo contrário~ só tem pago. O fluxo, nos últimos 
5 anos, do BID para o Brasil é negativo, pois temos pago 
mais do que recebido. Usar uma agência de desenvolvimento 
com força de pressão para que um país apresse- uiti ácorod 
com um banco privado, é uma iniquidade cujo registro eu 
nãu tinha até este rnoment_o. Não praticamos nenhum gesto 
político como Casa responsável para referendar esses acordos, 
a não ser chamar as nossas autoridades. 

_ Entendo que podemos avançar nesse caminho, nessa dire
ção, para, como Senado da República do Brasil, dizer muito 
claro que temos· uma equipe, e além das dúvidas que vamos 
resolver aqui, teríamos a coragem de externar um-a_-posição 
de quem tem sido pressionado até dessa forma iníqua a que 
me referi. 

E neste sentido -sem dar-lhe uma forma fiilal, poSto 
que, mesmo tendo apresentado uma proposta de voto de cen
sura, eu a considero, sob certos aspectos, até porque não 
houve deliberação do Senado - nã_o sei se _ela ainda é aplicá
vel; mas na época em que apresentei a proposta de voto de 
censura, ela era aplicável. Parece-me que a Comissão de Rela
ções Exteriores vai apreciá-la no dia 22 de junho, porque 
consta da pauta da Comissão para essa data. Nem mesmo 
sei se ela é aplicável. 

Este o esclarecimento que lhe devo, Senador. 
O nobre Senador Humberto Lucena solicitou um aparte. 

·O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nobre Sena-
dor Esperidião Amin, V. Ex~ poderá conceder este últiino 
aparte mas V. Ex~ }á excedeu, e muito, o tempo regimenti!l. 

- O Sr. Humberto Lucena- Desejo dizer a V. Ex~. como 
fez o nobre Senado Maurício Corrêa, que tomamos as_ caute
las, quanto à apreciação desse acordo sobre o pagamento 
dos juros da dívida externa, do qual é Relator um membro 
da minha Bancada, o nobre Senador Ronan Tito, que está 
estudando profundamente a matéria. Ainda ontem reunimos 
a Bancada do PMDB para discutirá respeito. Tanto nós esta
mo~ preocupados que resolvemos convidar o Pr~idente do 
Banco Central para, na próxima terça-feira, ir à Comissão 
de Assuntos Económicos, e estamos apoiando o pedido do 
Senador Maurício Corrêa, no sentido da presença, no plená
rio, do Ministro da Economia. Fazenda e Phmejamento Mar
cílio Marques Moreira, a fim de que possamos completar a 
discussão do assunto. _ 

Na verdade, nobre Senador Esperidião Amin, temos qUe 
estar cônscios não apenas da nossa responsabilidade, mas do 
nosso dever na apreciação dessa matéria. 

Quero solidarizar-me inteiramente com o voto de censura 
que V. Ex• propôs ao goverto americano. Penso que ainda 
está em tempo de ele se votado, nãb só na Comissão_ da 
Relações Exteriores, como neste plenário, pois é absoluta
mente regimental. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Agradeço ao Prosidente 
a complacência, relativamente ao uso do tempo. Agradeço 
também aos n9bres pares a atenção. 
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O SR. PRESIDENl'E (Alexan<lre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSO S-SI'. Pro!luncia o .gguin- . 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço desculpas 
ao Senado pelo tema que vou tratar. 

Para mim, entretanto, é fUndamental que quando alguma_ 
somb_ra, alg!lma dúvida possa pairar sobre a personalidade 
moral de quem quer que seja, ofereça-se imed_ita_mente uma _ 
explicação. . 

Os Jornais de São Paulo dão, há cerca de d~z dias,notícia~ 
a respeito do comportamento de alguém que teria sido indica
do para ocupar, como secretário, um cargo de uma secretaria 
que ainda está para ser criada, Secretaria Metropolitana de 
TranspOrtes. Em São Pa_ulo existe a Secretaria-de Negócio~ 
Metropolitanos a nível de Estado. E agora está em curso, 
na Assembléia Legislativa, projeto de lei cr1ã.ndo a_ Secretaria 
Metropolitana de Transportes. _ 

Aparentemente o ex-Governador, o esquisito Dr. Orestes 
Quércia:, indicou ao governador eleito, Antônio Fleury, a figu
ra do ex-presidente do Metrô, com gestão durante a sua passa
gem pelo Governo do Estado, para ocupar essa secretaría. 

Na última terça-feira, o jornal Q EstadO de S. Paulo publi
ca o seguinte editorial: 

OS HOMENS DO QUÉRCIA 

"A maior ameaça à imagem· do governo Fleury, neste 
início de gestão, é o caso do Secr~tário ·-ao$ Transportes 
Metropolitanos, Antônio Sérgio Fernandes, ex-presiden
te do Metrô no governo Quércia~ Justamente o indicad9_ 
para uma nova Secretaria de Estado - cuja a criaç~o 
.depende de aprovação da Assembléia Legislativa, nos 
últimos quatro anos- acumulou bens estimados em pelo 
menos Cr$ 1,34 bilhão ou US$ 4,4 milhões ~enquanto 
o salário que recebia na estatal não ultrapassava Cr$ 800 
mil (em março}. Quer dizer~ para adquirir os do•s haras 
de A varé, o de Campinas e as três fazendas nas regiões 
de Bananal, Barra Mansa e Rio Claro, Fernandes preci
saria ter trabalhado 130 anos sem gastar um centavo de 
seu salário em ouh -as coisas afora aqueles inves~1merttos." 

Posteriormente cópiaS das declarações de bem; pertecen-
tes à figura citada foram tornadas públicas. Mais recente
mente, ainda num retrospecto, o mesmo jornal, O Estado 
de S. Paulo, faz a se~inte síntese dos acon,tecimentos: 

"Dia 29 cJ..e ~aio, quarta~ feira, o Jornal da Tarde revela 
qu~, nos últimos quatro anos, Fernandes comprou três 
fazendas na divisa do Estado de São Paulo e Rio, no 
valor de 500 milhões e o Haras HM, em Campinas, avalia
do em 600 mil. Dia 30, quinta-feira, Fernandes some. 
Dia 3_1, sexta-feira, O Estado de S. Paulo informa que 
Fleury, preocupado com o desgaste do governo estadual, 
espera pela demissão do Secretário. Dia 1', sábado, Fleu
ry sobe o tom da sua apreensão: "ele tem. que dar explica
ções à _opinião pública." Dia 3, segunda-feira, deputados 
petistas - Lucas Buzato e José Zico de Andrade -
pedem à Receita Federal que investigue as declarações 
do Imposto de Renda de Fernandes. E dia 4, te(ça-feira, 
Fernandes entrega a· sua carta de demissão a Fleu:ry_. '' 

Os jornais de São Paulo desse dia tratam o assunto com 
muita profUDdidade. 

E, finalmente, hoje, p Jornal da Tarde, ao anunciar que 
o Tribunal de Contas do Estado faz auditoria na gestão de 

Fernandes, tem um subtítulo, ao lado, cuja manchete diz o 
- seguinte: - · 

"PRESIDENTE DO PMDB DIZ QUE 
INDICAÇÃO FOI DE COVAS 

O Presidente nacional do PMDB, Orestes Quércia, 
aproveitou o atraso da noiva, Soraya Lopes, filha de seu 
braço direito~ José Lopes, o "Zé POrtuguês", para defen

-.der ;ont_em à noite, na Catedral Metropolitana de Campi
!las~ Antônio ~érgio Fernanc;les, o ex-p:residente do Metró 
de São Pau_lo, e ao mesmo tempo alfinetar um adversáriO, 
o Senador Mário Covas (PSDB- SP). Fernandes "decli, 
nou" da indicação para ocupar a riova Secretaria de Trans-

oo_põrtes Metropo!j!anos, criada pelo Governador Luiz An
tônio Fleury Filho (PMDB). 

MIL CONViDADOS . --- ·- . 
Ele- é aCus_ado de enriqu<icimento ilícito, dUrante os 

quatro anos que assessorou Quércia. "Trata-se de uma 
pessoa excelente, indicada a mim para o posto pelo Sena
dor Mário Covas. Não acho possível haver nada contra 
sua honorabilida_de", afirmou o ex-governador.'' 

- -Sr. PreSidente, não me surpreende que o Governador 
Orestes Quérda busque, para justificar a honorabilidade de 
um subordinado seu, o respaldo de outras pessoas. É-natural. 
Se S. Ex~ simplesmente tivesse dito que ele próprio convidou, 
era muito provável que se acreditasse imediatamente nas notí
cias de enriquecimento rápido. E no terreno moral, não quero 
usar de falsa modéstia, não. Acho que, nesse terreno, concor
rer com o esquisito Governador Orestes Quércia é covardia 
- não tenho nenhum constrangimento que S. Ex~ tenha ido 
buscar o meu nome para garantir com isso que a honora
bilidade de uma pessoa era absoluta. _ 

Mas a verdade é que essa não é a verdade. Quando o 
ex-Governador Orestes Quércia foi eleito, eu pertencia ao 
Partido de S. Ex' O Senador Pedro Simon também, o que 
me honrava muito, muito mais pelo Senador Pedro Simon 
do que pelo ex-Governador Orestes Quérda. Mas S. _Ex~ me 
pediu que indicasse dois secretários de Estado - até porque 
creio ter dado uma contribuição bastante tazoável para sua 
eleição de governador. Não importa se hoje me arrependo 
ou não -, pedia-me que indicasse o Secretário de Negócios 
Metropolitanos - e indiquei aquele que havia sido o meu 
Secretário de Transporte na Prefeítura, hoje Deputado Esta
dual, Getúlio Hanashiro, e o Secretário de Abastecimento 
-engenheiro Antônio Arnaldo Queiroz e Silva-, bem como 
um dirigente de empresa, a Paulistur- o Dr. Nelson Fabiano 
Sobrinho. 

Lembro-me que, tão logo completou as indicações de 
seus auxiliares para os vários cargos, ainda lhe apontei o que 
certamente representaria de dificuldades a nomeação para 
o Banco do Estado de um presidente que não tenha nenhuma 
tradição nessa área. Parecia que, naquele instante, eu adivi
nhava o que iria aconteCer em seguida. A figura a que os 
jornais,-hoje, se referem;-o Engenheiro Antônio Sérgio Fer
nandes, é minha conhecida pelo menos enquanto profissional. 
Tão conhecida que, quando foi Secretário de Transportes do 
Governo Franco Montoro, convoquei-o para ser Diretor da 
F~pasa onde ocupou a Diretoria de Operações. Saiu do Metró, 

-onde lhe conheci a competência, e foi ser dingfmte da Fepasa. 
E, certamente, quatro anos depois, nínguém -o acusou cj.e ne
nhuma prevaricação; ninguém o acusou, ao fim de QUatro 
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anos no excrdciO-daquele cargo, de nenhum enriqueciinento 
rápido. Eu sei que enriquecimento rápido não é uma coisa 
que surpreenda o esquisito ex-Governador Orestes.-_-au-ércia--: 
Quando o Secretário Getúlio Hanashiro montou aS Suas equi
pes, tirou alguém do próprio Metrô para presidi-lo e fez Antó
nio Sérgio Fernárídes ocupar o cargo. 

No dia em que saí do PMDB para, junto corn-ouüos 
companheiros, fundar o PSDB, fiz- o que- repufó-õ que um 
homem me-dianamente correto-é obrigado a fazer, sobretudo 
se faz vida política-:- anunciei_a minha saída numa quinta-feira 
e, no domingo, pedi ao Sr. Governador que me recebesse 
em Palácio, aonde fui, com os dois Secretários e mais com 
o dirigente cda estatal que indiquei, devolver os cargos para 
os quais eu tinha feito indicação. E lhe disse com muita clareza: 
"A nomeação foi de natureza política. Tendo terminãdo o 
vínculo de natureza política, eu lhe devolvo os cargos. Daqui 
para frente, quem quer que seja-, se pietender fiCãr, 'V'ai"fiCar 
por conta do seu convite, e não da minha indicação!" Estra~ 
nhamente - mas ele sabe as suas_razões! É problema dele! 
- o presidente do Metrô, a despeito da saída do Secretário 
que o indicou, decidiu que deveria contínuar. Foi convocado 
pelo Governador, conversou com o Governador e decidiu 
que queria ficar. - --- ." 

Eu também acho- e peço a Deus que isso sejã verdade 
-que ele é um homem sério. Para mim, até-provaem-conrrá
rio, é um homem sério. Eu nem discuto esse ponto! 

Parece-me que é Um ·absurdo, nesse instanfe;-que brote 
nov~mente um pouca dessa esperteza, que tem sido o apanágio 
do sucesso - ainda se coloque sucesso" entre aspas, dessa 
figura esquisita do _ex.,.Governador Orestes Quércia. Essa es
perteza que faz com que, numa circunstância como e_ssa, ele 
busque oferecer uma ii:n3gelri de seriedade ao subordinado 
-que até presumo existente -, dizendo que ela está implí
cita, porque eu fiz a iodica_ção. Não só não fiz a indicação 
--as coisas ocorreram tal qual estou contando -_como, de 
resto, de alguma forma, desvanece-me a fato de o _ex_-Go
vernador ir buscar a minha sustentação, numa eventual indica
ção,para com isso garantir que a figura é sécrii. Ele terá suas 
razões para fazer isso_. certamente, o seu aval sozinho não 
seria suficiente para-garantir essa honorabilidade. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente, ainda que o faça 
a opinião pública, é, sobretudo, a esta Casa que a minha 
modesta comunicação se dirige, porque aqu1 convivo com 
companheiros aos quais respeito e dos quais tenho recebido 
respeito. 

· Soli um homeni cheio de defeitos e, como políticos exa
cerbo nesses defeitos. Mas, volto a insistir: --nesse_ terreno, 
sobretudo em se tratando de Orestes Quércia, qualquer dispu~ 
ta é, realmente, uma covârdia. Não tem o menor sentido, 
não tem o men·or significado. __ " 

Espero - e espero ·em nome da família, em nome do 
próprio engenheiro - que ele realmente possa provar que 
nada aconteceu de anormal enl sua vida -sua vida nos. últimos 
quatro anos, porque é essa que está em questão. FOi nesse 
período, exatamente quand.o esteve no Governo Quércia:~· Cfue
se diz que ele enriqueCeU. Espero que não seja verdade_. Tenho 
por ele o respeito que tenho por qualquer ser humano. Cons
trange-:-me que isso ocorra com uma pessoa humana. Certa
mente, se tivesse ocorrido há seis ou sete anos, eu até sentiria 
uma certa dose de responsabilidade. Hoje, se aconteceu -

a encaminhou para um rumo errado. Portanto, espero que 
isso ilão tenha aconteCido~- Mas se tiver acontecido, Sr. Presi
dente, isso vai acabar dando validade a certos_ axiomas de 
que "o meio_ altera os homens". de que "o ambiente onde 
se vive acaba por condicionar a conduta das pessoas", e o 
fatO de que "o exemplo, sobretudo quando ele é negativo, 
acaba: gerando conseqüênciaS''. -Fico satisfe'itO do ·ex-GOver
nador ter" dito:- "Olha com quem ele anda que vOcê conhe
cerá quem ele é", ele foi iridicado por Mário Covas, deve 
ser bom, deve ser sério. Ele não preciSa desse fato para ser 
sério. Mas, realmente, parece~me bastante razoável que o 
GoVernador use desse artifício para atirtgif oS Séus-óbjetivOs. 

Volto a insiStir, Sr. Presidente, a mim me deixa profunda
mente constrangido esse tipO de atitude:_ Sempre disse que 
não entendo por que a política tem que se·r feita nesses tenpoS. 
Por que é que se tem que usar desse tipo de a-rtifíciO? Po-r
que é que se teril que adotar esse tipo de conduta para se 
atingir determinados fins? Por que não se pode fazer disso 
uma coisa transparente, séria onde o embate se dê, onde 
a diferença de opiniões ocOITã1-Será que iSSo é pedir demais, 
Sr. eresidente? Ser_á que isso é ser inocente demais? Será 
que é pedir demais que se retomem valores que, afinal, são 
a_única plataforma, a partir da qual, a vida política se tornã 
realmente um fato auspicioSO? · 

- -- -- Enfim, todos estamos aí por conta da crença que o povo 
coloca:-_em cada um de nós. Sou obrigado a respeitar aqueles 
que, em determinado instante, d_ecidiram fazer de Orestes_ 
Quércia um governador, ou que venham a elegê-lo para qual
quer outro cargo. Não tenho nenhuma contestação a fazer 
ao fato, o povo é sempre soberano numa democracia. Não 
pretendO dar lições, Sr. Presidente. Mas acho difícil que o 
Sr. Orestes Quérda possa chegar até um terreno onde a digni-
dade esteja presente. ~· 

O que posso; ne-ste iilstante, é pedir a Deus que nunca 
me leve ao lamaçal onde S~ EX~ transjta tradicíonalniCDte._ 

Era o que tinha a dizei,-Sr. erCsidente. 

Durante o discurso do Sr. Mário Covas, o Sr. 
Alexandre Costa, 1~ Vice~Presidente, deixa a cadeira 

· da presidência, que é ocupãda pelo Sr. NaboTJUizior, 
Suplente de Secretário. -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra -ao nobre Senador Jutahy Magalhães, como líder: 

o SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDil ---- aA.. Como 
üder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, inicio também pedindo desculpas aos Srs. Sena
dores pelo assunto que vou tratar. 

Anteontem, na Assembléia Legislativa do meu estado, 
houve uma agressão que deve ter repercussão neSte plenáriO. 
Não é por um dever de solidariedade a um companheiro de 
partido, nem tampouco ao amigo, do qual me honro e me 
orgulho,~ na esperança de que me sinto imbuído de, através 
da repercUssão deSse episódio aqui, nesta Casa, retomarmos, 
daqui por diante, na Assembléia Legislativa da Bahia, o clima 
de diálogo que está faltando. 

e duvido que tenha acontecido-, sinto a solidariedade que 
devemos a uma pessoa humana, o constrangimento que acaba
mos por sentir ao conhecer uma pessoa e ver que uma fraqueza _ 

Coincidentemente, desde o final da legislatura passada, 
quando foram conhecidoS os resultadOs das eleições majori
tárias para governador do Estado, tivemos a modificaçãO tOtal 
do comportamento entre os componentes da Assembléia Le
gislativa da Bahia. Não existe mais diálogo. Ess~ companheiro 
e partido e meu amigo, Deputado Estadual Marcelo Nilo, 
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foi agredido cOvardemente por um outro deputado estadual, 
ligado ao Governador do Estado._ Pergunto: Qual a razão? 
Não houve bem a discussão na_tural que pode ocorrer num 
plenário de qualquer parlamento. O Sr. Marcelo Nilo era 
vizinho de gabinete do Sr. Horácio de Matos, tendo com 
ele, portanto, um convívio ameno, pelo menos. Tendo tido 
conhecimento de que teria sido_ injuriado pelo Sr. Horácio 
de Matos, em discurso feito na su-a auséncia, injúria que era 
extensiva a outro deputado estadual do PSD B e a um deputado 
federal do Partido Socialista, como colega e vizinho de gabi~ 
nete, e pelo relacionamento existente entre ambos, o Depu
tado Marcelo Nilo dirigiu.:se ao- Deputado Horácio de Matos 
para confirmar se este havia ou não feito as aCusações que 
um deputado lhe transmitira. Em vez de uma resposta, rece-
beu um murro. _ 

A covardia do fato, Sr. Presidente, Srs. St:nadores, é 
que o Deputado Marcelo Nilo nem reagir podia, porque teve 
o braço quebrado em acidente de carro. Mas não é este fato, 
que para mim já é reprovável. Esse fato poderia ser decidido 
nesse simples ofício, que passo a ler, de autoria do Deputado 
Saulo Pedrosa, Líder do PSDB na Assembléia Legislativa, 
dirigido ao Presidente da Assembléia Legislativa da Bahia, 
que diz simplesmente o seguinte: 

"Coino já é do conhecimento de V. Ex•, ao final da 
sessão de hoje, no recinto do plenário desta Casa, o Depu
tado Marcelo Nilo foi agredido de forma covarde pelo 
também Deputado Horácio de Matos, configurando in
fração do decoro parlamentar. 

O comportamento do agressor, injusto e reproVável, 
deve ser apurado em sindicância regular, para que a con
duta atípica seja devidamente punida. 

Diante disto, em nome de representação do nosso par
tido nesta Casa, requeremos a V. Ex' a apuração dos 
fatos, para a adoção das providências cabíveis. 

Uder do PSDB na Assembléia Legislativa, Deputado 
Saulo Pedrosa. 

Em 4 de junho de 1991." 

Sr. Presidente, o PSDB está procurando apenas que se
jam apurados os fatos. No entanto, o que tem ocorrido? O 
que tem motivado esses incidentes que não tinham chegado 
até então ã agressão física, mas que vêm se repetindo constan
temente, sob a forma de agressões verbais? Por que isso, 
Sr. Presidente? 

Como-disse, de início, é pela falta de diálogo. 
Um jornal da Bahia, de ontem, diz, no· seu noticiário, 

que existe uma Comissão de Direitos Humanos, da Assem
bléia Legislativa daquele estado da Federação, -que está apu
rando um fato ocorrido no extremo sul do estado, sobre o 
desaparecimento de um jornalista do Município de Teixeira 
de Freitas, fato oCorrido há quarenta e cinco dias. Essa comis~ 
são, que é presidida pelo Partido dos Trabalhadores, vem 
procurando Uescobrir- porque não se pode dizer que ocorreu 
um crime, porque até hoje não foi encontrado nenhum cadáver 
- o que ocorreu com esse senhor. 

Como é que se faZ- hoje na Assembléia Legislativa da 
Bahia? Como não se quer ·que se discuta esse assunto, a maio
ria, representada pelos deputados da coligação majoritária, 
o líder da maioria oficiou ao presidente para retirar todos 
os deputados efetivos e suplentes, mesmo tendo maioria na 
comissão, para que esta não pudesse funcionar, porque ali 
vigOra o rolo compressor. 

Sr. Presidente, a repercussão do fato ocorrido, há pouco 
mais- de uma semana, no recinto da Câmara Federal gerou 
a expectatiVa no País de que esse episódio não fique impune. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) -O tempo de 
V. EX' já está esgotado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Concluo, Sr. Presi
dente, na esperança de que não fique impune esse ato covarde 
ocorrido na Assembléia Legislativa do estado, que o Sr. Presi
dente da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia tome 
as providências necessárias -para apurar a responsabilidade 
de tal episódio, a fim de que o fato não se repita. 

Sr. Presidente, permita-me complementar, dizendo que 
estou me recordando de anos atrás, quando eu era, na Assem
bléia Legislativa, líder da oposição ao mesmo governador de 
hoje. Quanto estava eu no exercício do mandato, deputados 
ligados a S. Ex~ mostravam~me apartes manuscritos pelo Go~ 
vernador do Estado, apartes ofensivos a minha pessOa, para 
que fossem proferidos no sentido de que eu tivesse um des
forço pessoal co_tp o deputado que me agredisse verbalmente. 

Mas, graçaS a Deus, Sr. Presidente, eu tinha na Bahia 
autoridade moral, e jamais um desses deputados teve a cora
gem de proferir qualquer um desses apartes. Mostravam-me 
os apartes por escrito. E aí é um assunto risível, Sr. Presidente, 
para se mostrar como é que se chega à exacerbação do au~orita
rismo. Não podendo me agredir verbalmente, o que fez S. 
Ex•? DeterminOu ao Presidente da Assembléia Legislativa 
para que, aproveitando uma viagem que eu havia feito durante 
o recesso parlamentar (fato comunicado â Mesa), mandasse 
cortar o meu subsídio por haver-me ausentado do País. 

Veja V. Ex• a que ponto chegamos. Hoje, espero que 
o Governador tenha mudado, mas os seus adeptos creio que 
continuam da mesma maneira. E, para agradá-lo, provocam 
atas dessa natureza, atos de covardia, ao agredir uma pessoa 
que nem reagir podia, pOr ter o braço quebrado. __ . 

Esse o apelo que faço ao Presidente da Assembléia Legis
lativa do Estado da Bahia, para que tome as providências 
cabíveis, a fiin de punir o responsável por esse ato covarde. 

O Sr. Josaphat Marinho -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito prazei, 
nobre Senador. · 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, o fato a que V. Ex• se refere, qualquer que seja a 
motivação, é lamentável, tão lamentável quanto o que ocorreu 
há poucos dias na Câmara dos Deputados. Estou certo porém 
- é o que ponderarei a V. Ex~ - .que nada disso ocorreu 
em função do resultado das Ultimas eleições, antes, em decor
rência de acontecimentos que se sucederam_ à eleição, com 
as divergências verificadas na Assembléia Legislativa, como 
V. Ex•,. também entendo que é preciso que se acalmem os 
ânimos; a asseinbléia precisa trabalhar na base do diálogo 
e não na base do desrespeito pessoal entre os representantes 
eleitos. Estou certo de que um governador não tem nenhuma 
intervenção no caso a que V. Ex• se re.feriu. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Espero. Senador Josa
phat Marinho, que V. Ex• tenha razão. Pedi a palavra, como 
Líder, ao contrário dos meus hábitos, certament~ para po-ssi
bilitar que me fosse possível conceder apartes, o que não 
seria possível se eu pedisse a palavra para uma breve comuni
cação. Por essa razão é que solicitei a· palavra,--como Líder, 
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para poder ser aparteado, se assim V. Ex~ desejasse. Mas, 
infelizmente, não confio, tanto quanto V. EX-~, em que, na 
Assembléia Legislativa, iremos ter a apuração desse fato, pelo 
que tem ocorrido nestas últimas 48 horas. Iss_o não me traz 
a esperança nem a expectativa de que venhamos a ter uma 
decisão, por parte da direção da Assembléia, para punir os 
responsáveis por esse ato. Espero que V~ E~ conSiga fazer 
com que haja qualquer preocupação de se apurar o fato ocor
rido. Desejo qüe sefã feita a apuraÇão, que o- resj56riSáVel 
seja punido, porque quando falo do diálogo que acabou de 
existir, coincidentemente acabou de existir no momento em 
que se publicou o resultado das eleições .. Por issó, que disse: 
coincidentemente, desde essa época, acabou o diálogo na As-: 
sembléia Legislativa. 

Vamos esperar, Sr. Presidente, que esses fatós não se 
repitam no meu estado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o Sr. Na

bar Júnior, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Porte/la, Su-
plente de Secretário. ·· ··· 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella)- Tem a palavra 
o nobre Senador Humberto Lucena, como Líder. S. Ex• dispõe 
de cinco minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PN!DB - PB. Como 
Líder, pronuncia o seguihte discurso. Seni revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores. Desejo registrar, no~ Anais, 
a reunião de hoje, de caráter informal, na Comissão de Assun
tos Económicos, entre o Presidente do Banco Central, Dr. 
Francisco Gros e os Governadores da Paraíba, Piauí, Rio 
Grande do Nort& e as- bancadas desses estados no Senado 
e na Câmara, no qual se discutiu a poSSibilidade do levanta
mento das liquidaç6es extrajudiciais dos bancos do Estado 
da Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí. 

O Sr. Presidente do Banco Central, sem que isso signifi
casse para mim, e creio que para a maioria- dos presentes, 
não trouxe nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Pelo con
trário, S. S' frustrou os que participaram daquele encontro 
ao afirmar que havia a necessidade imperiosa de uma aparte 
de recursos, da ordem de 24 bilhões, que o Banco Central 
não podia bancar, e que esperava que os estados envolvidos 
naquele affair carreassem, para que fosse viável a reabertura 
dos bancos. - --

Sr. Presidente, Srs. Senadores, naquela reunião houve 
pronunciamentos itáo só dos Srs. Governadores, do Presidente 
do Banco Central, como de representantes das diversas banca
das estaduais. 

Eu, de minha parte, chamei a atenção do Presidente do 
Banco Central, Dr. Francisco Gros, paTa 0- fato de que, ao 
contrário do que ele dissera, o levantamento das liquidações 
extra judiciais dos Bancos do Estado da_ Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Piauí, dependeria de urna decisão política, que 
a meu ver teria que passar pelo crivo do Senhor Presidente 
da República, Fernando Collor de Mello. Cabe a Sua Exce
lência dar um ponto final nesta questão, pois como o seu 
Governo executa uma política económica de rígido caráter 
ortodoxo,. se não se permitir um mínimo -de flexibilização, 
não vejo como se conseguir os recursos financeiros indispeb
sáveis para possibilitar o saneamento das três iristituições fi
nanceiras. Se possível, inclusive, poder-se-ia transformar o 
pr<><::eM<> de liquidação em intervenção, nos termos da lei que 
re,ge o Sistema Financeiro Nacional. 

Todos nós sabemos que várias intervenções foiam feitas 
em bancos estaduais, em gestões do Banco Central, em gover
nos anteriores. Cito, por exemplo, a intervenção no Banco 
do Estado de Alagoas, quando aquela unidade da Federação 
era dirigida pelo atual Presidente _da República e, bem assim, 
a intervenção· no Banco do Estado do Rio deJan_eiro, o Banerj, 
quando o Dr. Francisco Grós, ex-erCia a Presidência do Banco 
Central, no Governo Sarney. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar de tudo isso fico 
na expectativa de que o Senhor Presidente da República, 
tão logo retorne de sua viagem à Europa, possa assumir pe
rante a Nação, e sobretudo perante o Nordeste, a responsa
bilidade final sobre o levantamento ou não das liquidações 
extrajudicía_is desses três bancos estaduais. 

Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena o -Sr. Lucf
dio Portel/a, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL .:::.~SE." Pro
nuncia-o seguinte discu-rso.)- Sr. Presiden!e, Srs. Senadores, 
nao sei se pof"um legado cultural,, se por uma injusta distri
buição da renda nacional com suas graves conseqüêri.cias so
ciais, se -por razão de nossa deficiente educação, ou se pela 
conjugação de todas essas causas, vivemos nosso cotidiano 
tão distante do conceito de cidadania. A sociedade brasileira 
caracteriza-se dominantemente por um desequilíbriO: cobra
nos obrigações sem zelar pelos nossos respectivos direitos. 

Ao longo de minha atividade parfamentar, tenho buscado 
com tenacidade apontar essas iriiqu'idades e propor soluções 
legaiS para vencê-las, n(!SSa árdua tarefa, desenvolvida atr.avés 
dos anos, inspira-me- seriJ.pre o ·pettsa:mento :de André Gide, 
que para mim fundóna como ponte renovadora de energia 
nesse combate. 

Disse Gide: "todas as coisas já foram ditas, mas como 
ninguém escuta, força é recomeçar sempre." 

Essas reflexões, Sr. Presidente, vêm a propósito do núme
ro alarmante de roubos de carros, principalmente nas grandes 
cidades, onde sua presença é maior. -

É até ocioso, Srs. Senadores, falar da importância do 
carro em nossa civilização. Por isso, ele é um bem valorizado, 
que exige manutenção cara, seguro exorbitante, mas, lamenta
velmente, ele pode ser roubado com facilidade e raramente 
é recuperado. 

É necessário, Sr. Presidente, que tomemos_ providências 
em relação a essa apropriação indébita, está-se tornando uma 
atividade rentável, quase regular, destruir carros, montando 
outros com peças roubadas, que são revendidas. 

- Durante a visita reportagem. que a Folha- de S. "Paulo 
fez às estradas de acesso a São Paulo, durante um período 
de sessenta minutos, foram flagradas quatorze "carcaças" de 
automóveis tipo Brasília, largadas em áreas nebulosas, onde 
não se sabe onde começa o matagal ou onde termina a via 
expressa. Essa incidência tão grande de furtos do tipo Brasília 
explica-se, porque seu chassis, depois de r~llbado, é vc;::ndido 
e compõe um automóvel novo_- o ilegal "cabrito", conforme 
a gíria policial. 

Senhores, o Comando de Operações EspeciaiS da Polícia 
Militar prende uma média de 100 assaltantes de carros por 
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dia, nas grandes cidades do País. Mas já se toma eviderite 
que o problema transcende ao mero policiamento. 

CompreendaRse, assim, Srs. Senadores, o quadro absurdo 
e perverso a que essas quadrilhas submetem os compradores 
de carro e os donos roubados: além de roubar, ou furtar 
o carro do proprietário, eles lesam também o compnidor que, 
inocentemente, adquire esses veículos rematados, lesam a fis
calização policial, lesam o fisCo, lesam a crença de todos no 
sistema de compra e venda. 

Por essa razãO, Sr. Presidente, estou apresentando pro
jeto de lei nesta Casa para qüe um·importail.tfsSiino' fatór, 
a informação ---:-no caso a informação oficial, pelo Denatran 
ou DOU-, esteja disponível, pelo menos uma vez por mês, 
a todos os proprietários lesados, interessados, possíveis com
pradores policiais de todas as regiões. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador DiValdo Suruagy. 

O SR. DIV ALDO SURUAG'Y (PMDB- AL. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presiderite, Srs. -SenadõiCs, consi
derando oportunas as denú-nCias formuladas pelo jornalista 
Alberto· Jambo, leio desta tribuna, para ficar íilse-tido nos 
Anais da Casa, o artigO intitulado Governo de Compadres, 
publiéado no Jornal de Alagoas de sexta-feira, 31 de maio 
último: · 

"O que está escaridalizando muita gente pelo valor apa
rente, para mim não causa pelo seu aspecto superficial. O 
que enseja estranheza- e que infelizmente não é novidade 
nos últimos quinze- rile~es .....:.. é a sem·:.cerimónia, o :tepétido 
desrespeito às normas e legislação que regulam o chamado 
ato administrativo. 

Reporto-me ao fato corriqtieiTÔ representado pela com
pra ou aluguel de serviços da competência profissional da 
jornalista Belisa Ribeiro. É usual em todo o mundo a premia
ção à especialização e notória sabedoria profissional em qual
quer área de atividades. No jornalismo e publicidade, não 
há de ser de outro modo. 

O que pasma a alguns - talvez ã maioria -::....:...., é o valor
do contrato que, em números atu3is (dependendo das taxas 
de câmbio) seriam em tOrno de 15,5 milhões de cruzeiros 
mensais. Isto, no entanto, a meu ver, é um dado irrelevante, 
se for considerada a excepcional competência do profissional 
objeto do contrato, a quem assiste o direito de alugar o seu 
trabalho pelo preço que julgar mais justo. Portanto, um milhão 
e duzentos mil dólares por dois anos de, trabalho seria, a 
meu ver, um dado de meno importância. --

0 que constrange a qualquer cidadão brasileiro é que 
esse dinheiro a ser pago dos cofres do Erário se destina aos 
retoques necessários e urgentes à imagem do Presidente da

1 

República, em taxa vertiginosa- desde 16 de março de 1990. 
Isto, sem mesmo consíderar o contrato de cerca de um bilhão 
de cruzeiros firmado com uma empresa de publicidade além 
e ainda em vigor, de outras despesas diárias com o mesmo 
objetivo. - - - - - -------- -

É por demais sa~ido entre os profissionais do ramo que, 
por mais genial que seja a peça publiciatária (ou campanha), 
se o produto não prestar, a despesa com a mídia será apenas 
dinheiro jogado fora. Daí concluir-se que não há varinha de 
condão que transforme em bom um produto imprestável desa
creditado. 

O desperdício, todavia, não é o que de mais revoltante 
se identifica na negociata. E repelente, é ordinário, é _soez, 
o fato de que o encontro, se configurando num "cumprimento 
com o chapéu alheio", não pretende pagar um serviço a ser 
realizado, mas, e unicamente, presentear o solidário amigo 
de campanha eleitoral. 

Como se não bastasse, o "acerto" tem outros ingredien
tes. No momento em que o Governo expurga:-· dos neg&Cios 
no País todos os indexadores, se propõe a firiiUlr com um 
amigo, com o dinheiro da Nação, um contrato em dólares, 
-o-que vale dizer, numa moeda indexada diariarrienie, fazendo 
com que os 15,5-milhões de cruzeiros mensais possam vir 
a representar, no final, mais de so milhões de cruzeirOs nl.en
sais. 

Quanto às normas administrativas, _o_ Governo, no caso, 
não peca somente pelo desprezo à imposição Iegãi da concor
rência públicã pitra tais serviços, exibe também sua verdadeira 
face de fautor de "marajás" e privilegiados, cujo valor reside 
apenas na -condiÇã"o-de "amigo do rei... - -

É verdade que, nos países chamados do Primeiro Mundo, 
há muito daquilo que o nosso povo denominou de "tirineta", 
mas desconfio e sou capaz até de provar que lá existem muitos 
negócios escuses nas administraÇões, mas duvido que tais irre
g.ularidades sejam praticadas sem o mfnimo recato, como aqui 
se faz, nem que lá, como aqui, também haja administra-ção 
de compradres." 

Era o que tinha a-dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

6 SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronunda 
o _seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao 
completar 33 anos de existência, Taguatinga pode orgulhar-se 
de ser uma cidade praticamente consolidada, ao menos no 
que se refere â sua infra-estrutura urbana, que oferece aos 
seus moradores uma qualidade de vida bastante~razoável, den
tro dos padrões das cidades brasileiras de médio porte. 

Há que se ress-altar, também, a soberba posição alcançada 
pela atividade econômica, que ostenta o comércio mais vigo
roso e diversificado do Distrito Federal e uma indústria que 
cresce em ritmo acelerado, tornandp Taguatinga uma refe
rência obrigatória no contexto da região CentrO-Oeste. 

Nos cinco anos em que tiVe o privilégio de adminsitrar 
esta progressista cidade, pude constatar o alto grau de organi
zação desta comunidade. Os segmentos representativos da 
sç:>ciedade taguatinguense cons_tituem, na minha opiniãO, um 
dos mais importantes atributos da cidade. O interesse demons
trado pelos diversos grupos representatíVOS, bem como a efeti
va partiCipação na solução dos problemas comuns, tornaram 
possfvel algumas realizações de vulto, cuja concreti2:ação seria 
inviável sem a colaboração da comunidade. 

Naquele época, contagiado pelo intenso movimento e 
pelo ardor com que o taguatinguense defende seus direitos, 
organizei inúmeros encontros para discutir carências-. elaborar 
sUgeStões ·e buscar formas comuns de cooperação, que torna
ram possível a execução de projetes de grande significado. 

Sei, hoje, que aquele período exerceu poderosa influência 
sobre minha carreira política, como se fosse um estágiõ para 
·a minha futura atuação como representante do povo brasi
liense no Congresso Nacional. 

Lembro-me, com particular carinho, que aquelas discus
sões originaram muitas propostas que abraçei posterioniiente 
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como Deputado Federal e, ainda hoje, como Senador daRe
pública. 

Dentre aquelas propostas, uma constitui agora uma das 
bandeiras do Governo Roriz: a implantação da Universidade 
Regional. 

Fruto de um projeto de minha autoria, encaminhado à 
Comissão do Distrito Federal no Senadq, a quem competia 
legislar por Brasília, a proposta foi aprovada em todas as 
comissões técnicas e deverá, muito em breve, _ser apreciado 
pela Câmara Legislativa, que tem, desde a sua instalação, 
a prerrogativa de avaliar proposições como esta, que enVOlVe 
interesses da comunidade; bJ;"as~Iiense. . , , _ . ---~~. , , 

A Universidade Regional do Distrito_ Federal, com ~ede 
em Taguafingã, s-e~á ce~men.te uma providência acerta.dfs
sima para melhorar as condições de ensino Da Capital federal, 
pois objetiva atender a uma clientela muito sacrificada, forma
da pelos estudantes que concluem o 2ç grau. A maioria desses 
estudantes, moradores das __ cidades_ satélites, raramente tem 
acesso à UnB, uma escola eliti2:ada, que não dá oportunidade 
aos jovens de menor poder aquisitivo, vez que quas~ todos 
os se_us cursos de gre~:du_ação ~ã_o realiz~~:das no período diurno, 
tornando inviável a f;reqüência daqueleS que têm que trabalhar 
para ajudar no orçamento familiar. . _ 

A Universidade Re.gional será voltada para o atendimen
to dessa clientela que, nãO tei1do chance de freqüentar a UnB, 
não tem, também, como custear as 
elevadas mensalidades das faculdad~s partiCulares. S_e~á uma 
universidade mantida pelo poder público, gratuita para a co
munidade e com cursos no período noturno, a fim de !lthigir 
exatamente o estudante trabalhador. 

Este é um grande projeto para TaguatiD.ga, em cUja' reali
zação estou profundamente empenhado e que conta com o 
pleno apoio do Governo Roriz. 

Paralelamente, Tagtfatinga tem apresentado, pari passo 
desenvolvimento, um conjunto natural de ca,rências.e necessi
dades típicas de uma cidade em processo de cresc4Jtento acele
rado. 

Tenho acompanhado, com particular interesse, as provi
dências destinadas a ainpliar o setor industrial, que entendo 
indispensável para a plena autonomia económica -não só de 
Taguatinga, mas do Distrito Fede~?L CC?J!IO um todq, bem 
como para a criação dos empregos de que a população tanto_ 
depende. 

A questão do sis_te_ma viário é outro assunto que preoc11pa 
a todos que têm compromisso-com a cidade. Há que se encon~ 
trar solução urgente para o estado de quase colapso do trânsito 
no centro da cidade. A construção do Metró de Sup~:rfície 
certamente minimizará-O problema, mas não é tudo e, nesse 
sentido, tenho discutido muito com as autoridades do GDF, _ 
visando à ampliação das vias de acesso ~-à construção de 
estacionamentos, cujas verbas estou empenhado em conseguir 
junto ao Governo Federal. 

Dessa forma, posSo afirmar que é impóssível conviver 
com Taguatinga sem _envolver-se com 5:eug, problemas, com 
sua gente e suas particularidades. Ainda vejo Taguatinga como 
uma filha crescida, que permanentemente demanda cuidados -
e muito carinho. 

ao futuro e de renovação do contagiante otimismo que impul
sionou o crescimento e o progresso da çidade.. . 

Parabéns Taguatinga! (Muito bem!) 

O SR. PRESiDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o afas
tamento progressivo do Estado da gestão de tarefas que jamais 
lhe disseram respeito tem sido constantemente c,lefendido por 
mim, como forma de aprimorar as funções da administração 
pública para atividades específic<is' a seu mister: -

Por isso, sempre discordei de sua intrOmissão no gerencia
mento de empresas por natureza ligadas ao setor produtivo, 
ou seja, à iniciativa privada, por falecer a ele aptidão neces~ 
sária, diferentemente da destinação constitucional que lhe caw 
be de zelar pelo bem coletivo. 

A privatizã.ção de empresas se tórna, poiS, a meu. juízo, 
a_ própria sobrevivência do Estado, sem que lhe caiba o arre
medo de gestor incompetente do negócio produtivo. 

Não quero, entretanto, misturar essa perspectiva Dão-in
tervencionista com processos sabidamente vitoriosos, que hoje 
representam vitalidade da participação estatal no setor .ecooôw 
m_icq.. 

Refíro~me, em particular, às notícias veiculadas nos últiw 
mos dias acerca da privatização da USIMINAS -_Usinas 
Side_rúrgicas de Minas Gerais e da USIMEC- Usinas Mecâ-
nicas S.A._ _ : _ _ ---

0 presidente do BNDES providenciou, inclusive, a com
pra da Usimec pela -~siminas, a fim de que a alienação das 
duas se fizesse em Um único processo. _ · 

Criada pelo presente Kubitschek, em 1956, e inaugurada 
em 1962, a Usiminas, além da maior, é a mais bem equipada 
usina siderúrgica naCional. Me_tade de sua produção é expor
tada para cerca de trinta países, juntamente, em muitos casos, 
com a tecnologia por ela gerada, o que já lhe possibilitou 
receitas estimadas em 72 milhões de dólares, só com a venda 
de hnow how. 

Somente em investimentos, para fazer face à elevada de
mãnda por produtos e tecnologias, o Governo Federal aplicou 
nà Usiminas sete bilhões de dólares, quando o edital de privati
zação estabelece o lance inicial de 1 bilhão e 570 milhões 

· de dólares. 
Só nisso, a perda é violentíssima. ; -

Mesmo a avaliação precipitada, em torno de 4 bilhões 
de dólares, torna~se irreal diante do quadro apresentado. 

Em 1989, o lucro líquido da Usiminas foi de 239 milhões 
de dólares, enquanto que, no ano passado, esse montante 
caiu para 11 milhões! Apesar de tudo, ela conseguiu situar-se 
dentre as mais lucrativas no raoking das empresas instaladas 
no País. 

·-Além disso, os relatórios de c_onsultoria, base para o de
sencadeamento do processo, não são plenamente conhecidos. 
Isso é imprescindível para uma avaliação precisa dos resultados 
contábeis das duas empresas. 

O Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais, 
apesar de insistentes pedidos, até hoje não cOnseguiu cópia 
desses documentos~---_ _ Os trinta e três anos a serem comert}.órado~, agoia, no 

dia 5 de junho, são" motivo de orgulho, pelo muito qu_e já 
foi conquistado e pela posição de destaque que Taguatinga 
ostenta, no âmbito_ _do Distrito Feder~! e do País. É, também, 
uma 6tima oportunidade de reflexão, de planejamento quanto 

Em face disso~ já está·traffiitando na Assembléia J:.egis
lativa do Estado de Minas Gerais urri re-qUerimento no sentido 

_ de providenciar a necessária transparência l"elacio'nada com 
tais processo de privatização. 
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Não bastà.s_sC tudo· iSso" - a -àlicnação- e a -depreciação·· 
do válor de vendá- outros fatores se encarregam de desacon- · 
selhar a continuidade das_aç6es. ' -, · · ' · · 

O primeiro deles diz respeito à desatualizaÇãO do preço 
do aço, hoje defasado.em 30%. A esse-preço, póucos se 
interessariam no desenibolso da soma requerida, em virtude 
do reduzido retorno do capital investido. Por outro Jade, a 
recOinpOsiçãõ dos v*lÇ~res representaria um impacto. bastante 
sig~ifiCatiVo rios fridicés. inflacionárioS-~ Trata-Se dé Um'iinp3Ss_e 
a ser de imediato solucionado~ - · · _ · 

.O segundo_Jator·, ~~ ·na~Ur~~4 Scidal, çliz r~Speito,à: con,di-
ção dos empre~ad_os da. U~inl:iJ;t~S.. , . , , . . 

. ~c;mfonne re.lata. um e;x~fun.citmário, hoje aposentado, 
ao Jornal do Brasil de 21 de maio último: . . 

. "Tudo em Ipatinga gira em torno da Usimll)<!S· O çapitaJ 
particular vem para cá para produzir aço a baixo custo, e 
não Vâi qUerei sáber de facilitar casa para empregados, nem 
sustentar serviçO médico para sua famíli:i e garantir escola 
para seus filhos:'. · _ _ _ . _ _ _ _ _ , . ~ _ 

Conquanto não séjil-latefà precípua de qualquer empresa 
desempenhar funçãO So'cial,- é çertO (j_ue o -ângulo humat1itário 
da questãO nãó põde ser deslocado do eixo-dos interesses. 

A iealidade de Ipatínga, n~ssas três décadas·, gravita em 
tornO d3 siderúrgica. Estou falando em mais de uma_-ger'a_ç~O 
criada na dependência de _uma empresa que, durante todo 
esse tempo, ·procurou- desenvolver mecanismos de recruta~ 
menta e de preservação de pessoas a desempenhar uma ativi~ 
dade- de alto risco profissiOnal em em condições inóspitas de 
trabalho. E issO precisa ser visto e respeitado. · · · 

Senhor PreSidente e Srs. _senadores, a VSiffiinã:s e!nErega 
18.500 pessoas e participa com 80% do orçamento mu.Jicipal 
de 68 bilhões de cruzeiros aprovado pela Câmara Municipal 
para 1991. · 

Ipatinga é o município mais pbpuloso da regiãO do· Vale 
do Aço e se situa em terceiro lugar em arrecadação de ICMS 
em todo o e%tado, com 6,3%, dos <Juais 6% ·se oríginaram· 
da Usiinínas, no ano passado. 

Não ·só o mu-nicípio está engajado··-ness? luta contra ~ 
privatização. - - · · ·· 

A Assembléia LegislatiVa, corilo Se Viu, ta:ri:tbêiit eStàzelo
sa ern relação ao ·processo, que -não pode representar, em 
qualquer hipótese, prejuízo pirfa Ipatinga, -para Minas-Gerais 
e para o Brasil. 

Minha grande preocupação é com o quadro que se ante
põe às negociações e com as _conseqüências dessa decisão do 
Governo Federal. 

Embora julgue salutares as privatizações, nesse caso espe~ 
cial coloco~ me como seu frontal opositor, na defesa dos inte
resses qtaiores do estado que honrosamente repre~ento.- {M~i-
to bem!) · · · · -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar,-

0 SR- RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ~Sr. Presid-ente, Srs. Senadore~ já se 
passou um ano do fatídico cinco de junho, quando a morte, 
com o seu inexorável poder, arrebatou de nosso convívio o 
homem de caminhar suave, de olhar manso e de palavra colo
quial, o Senador Luiz Viana Filho, mas cóntinu'am ainda muito 
vivos na alma a emoção e o pesar provocados pelo passamento 
e pela lembrança do instante em que os despojos do il4,stre 
amigo foram depositados na sepultura, em Sa,lvador, capital 
do seu Estado, a Bahia. Lá estavam reunidos, irril.anados na 

mesma emoção, no mesmo pesar, na mesma dor, familiares 
e GOmp~nhdros, correligionários e admiradores, antigos ad~ 
Versános políticos _e o povo. Nada mais eloqUente do_que 
aquela_unanimidade de sentimentos ·ao-redor do home_n::t q~~ 
deixava a todos. _ 

Foi sepultado 'no mesmo mausoléU em 'que repousam 
os restos mortais do Conselheiro Luis Viana, seu pai, falecido 
há mai~ de setenta anos. Tinha, então, o Senador Luiz Viana 
Filho doze anos de idade e, certamente, não vislumbrava os 
horizontes, a caminhada que o aguardava, existência que pai~ 
m.ilhou com brilho e segurança, associando, exemplarmente, 
a lide po1ítica e a verve do homem de letras. 

' ' ~Hni 1933, coin apenas vinte e cincd anos de idade, candl
datoú~se_para a ASsembléia Nacional ConStituinú~.- PádeU· 
por apenas cem votos de diferença, mas, não se deixou abater 
por ess-e·-revés, corno ocorrera com Joaquim Nabuco, atingido 
pelo desânimo, CD) plen_a _rp:aturidade, diante da derrota políti~ 
ca. Candidatou~se novamente em 1934 e foi, desta feita, eleito 
4~utado federal. 

De _então para frente, percorreú u·m logo Caminho_ de 
vitórias políticas ê de realizações_. Em 1945, após o Estado 
Novo, elegeu~se deputado federal constituinte, pela Bahia. 
~e,e!eg~~-se suce~s!v_amente nos pleitos de 50, 54; 58 e 62. 
FOi eleito senador.. em 74 e reeleitO em: 82.: __ _ _ : 

Em 1935, era o m~is jovem deputado na Câmara Federal, 
em 1990, deixou-nos no posto de decano do Senado Federal. 

Foi, também, administrador, ministro extraordinário pa
ra os assuntos do Gabit;ete Civil da Presidência da República, 
riOGOverrio Caste"llo Branco, ministro interiilo ·da JliSÚ!tª- _e_ 
da Eduçaçâo e Cultura. E, de 67 a71, governador do Estado 
da Bahia. · · · · 

Bãstariam, Sr.-Pfesidente e Srs.. senadores, esses títulos 
para espraiar à _nossa contemplação _as ações e oS feitós- do 
Senador Luiz Via-na F]Iho. Porém, Q Senador _se destacou 
em outra~ á~~as, além do LegislatiVO e do _ExecutiVO~ _ _Q~tras· 
estradas_ percorreU e outras glórias ·conquistou. Luiz Viana 
filh9 foi, também, homem de letras. Assim como na política, 
eleições vitoriosas pontilharam sua carreira, brilhante fo~ sua 
trajet6ria -~omq es~ritor. · · · · _ 

Em 1943, foi eleito para a Academia de Letras da Bahia, 
em 54, para a Academia Brasileira de Letras. Em 1980, estabe~ 
teCido na capital federal, para a Academia Brasiliense de Le~ 
tras. Essas três eleições chancelam a elevada qualidade de 
sua produção literária, na qual poderíamos destacar o histo~ 
riador e o biógrafo. 

Como histoi'i.idor, escreveu a Sabinada,em que estudou 
o movimento separatista que eclodiu na Bahia em 1837, bem 
como, o negro da Bahia, obra esta que, de acordo com os 
especialistas,_ mantém sua importância e sua atualidade. 

Mais extensos e mais alentados são seus estudos biográ~ 
ficas, por meio dos quais enfrentou o desafio de escrever 
a vida de grandes personalidades brasileiras e estrangeiras. 
Nesse contexto, como divisor de águas, estaria no centro de 
seus trabalhos a biografia de José- de Alencar, cuja existência 
se dividiu entre as letras e a pqlítica. A es_querda do autor 
de Iracema, estariam Machado de Assis e Eça de Queiroz. 
À direita do deputado, José de Alencar e os grandes estadistas 
Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e RíO Bràncó. E, como obra 
póstuma do nosso meticuloso biógrafo, veio a público, recen
temente, seu livro sobre a vida do inesquecível educador baia
no Anísio Teixeira. - -

Sua atívidade na política teria sido suficiente para consa
grar o Senador Luiz Viana Filho como eminente estadista. 
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Sua produção literária teria bastado para elevá-lo, projetan
do-o entre os maiores .representantes de nossas letras. No 
entanto, detacou-se, ao mesmo tempo, como estadista e-como 
homem de letras. Nasce daí sua posição ímpar no ·meio dos 
literatos e homens públicos do Brasil. Nasce dessa fonte o 
duplo sentimento de perda daqueles que o tínhamos como 
companheiro nesta Casà e daqueles qUe O saudavam como 
confrade nas Academias_. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como pode alguém ser, 
ao mesmo tempo, gran-de político e destacado escritor? Essa 
difícil, mas construtiva convivênCia, Luiz Viana Filho eluci
dou-a quando, em 1954, foi eleito para a .Acatle~ia Brasile_ira 
de Letras. Assim se expresSou naquela ~Casião: 

"'Tendo começado na vida pública como jornalista, é 
evidente que sempre andaram em mim, mais óu menos 
associados, o escritor e o político, erribora seja-esta uma 
terrível inimiga da tranqüilidade necessária a qualquer 
produção propriamente literária. Dentro desse conflito, 
estou há mais-de 20 anos e dele não consigo me libertar. 
Quando deixo O escritor sobrepujar o político, tenho sau
dades da política;·quando a política domina rp.eu espírito 
nao tardo em sentir a necessidade de me refugiar nas 
letras." 

É sugestivo que,cm sua posse na Acádemia Brasileira 
de Letras, Luiz Viana Filho tenha sido recebido pelo escritor 
~poeta Menotti Dei Piccbia que, dirigindo-se ao novo imortal, 
sentenciou: "Todo escritor é, por destino, um poJítico". 

Certamente, naquela altura e naquele instante, estavam 
ambos reme~o_rando a_queles longínqüõs· momentos de nossa 
história em que se encontrara-m juntos, na· mesma trincheira, 
lutando pela revolução constituci_onalista de 1932, naquela 
oportunidde, o joyem Luiz Viana Filho Joí levado à prisão, 
após "te{ redigido, em Salvador, grande_parte do Manifesto 
da liga de ação social-e política, em apoio ao movimento 
revolucionário. Enquanto isso, Menotti Dei Picchia, em São 
Pualo, particíparite da semana da arte rllO<;~.erna, envolvia-se 
também na revolução constitucionalista d.a- qual deixarfã ein 
livro seu testemuho. ___ ----------· 

. Luiz Viana Filho encarnava a defini~;io._ de Mienotti Dei 
Picchia: "Todo escritor-é, por destino, ·Uni político". 

Talvez para compen-sar os-momentos que o esCritor rouba
va do político, Luiz Viana Filho debruç<;m-se sobre figuras 
que, em nossa história, desempenharam destacado papel polí
ticO. De José de Alencar, hoje mais conhecido como escritor 
do que como político, ressaltou a ação pública: 

"Ambos, o polítiCo e o iOmancista, são extraordina
riamente importantes. Nas letras, ele é_ o ve~dad~~o fun
dador da nossa literatura, libertando-a dos veículos de 
sujeição a Portugal ( ... ) mas o político·, o parlamentar, 
o ministro nada fica a dever ao Iiteí'ato. Apoiado numa 
inteligência privilegiada e numa força de vontade invul
gar, Alencar é admirável exemplo de caráter." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir estas palavras 
de admiração e test'emunho, tenho a certeza de estar sendo 
fiel à sua memória ao reavivar ,-·as aÇões e oS feitos dO-Senador 
Luiz Viana Filho, em uma demonstração sentida e saudosa 
pela perda do ilustre homem público, cuja vida tanto merece 
de sua província e do Brasil. 

"Para o coração- na palavra eloqüente de Rui Barbo
sa- não há passado, nem futuro, nem ausência. Ausên
cia, pretérito e porvir, tudo lhe é atualidade, tudo presen-

ça. Mas presença animada e vivente~ palpitante_ e criado
ra, neste regaço interior, onde os mortos renascem ... " 

Assim é para Luiz Viana Filho. 
Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lou_r!vai-Bãptístã. · 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -·SE."Pro.nuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:_ no 
BI:asil ~á. set9res de especialização das diversas atividades, 
altamente desenv<?1vid~s, O!J.d~ ~lguns ~~cni~s-e-es-pl!ci~listas 
se destacam. pelo nível de ,aperfeiçoamento, fl!'lb~lídades e co-
nhecimentos adquiridos. - _ - - : 

Em alguns setores o Brasil .compete com os centros mais 
avançados do mundo. 

Um desses setores, altamente desenvolvidos em alguns 
centros, é a medicina, que já atingiu níveís bastantes avançados 
na ·área de transplante de órgãos, cirurgia de. olp.os ,e trata
mentos ortopédicos. A medicina-nuclear brasileira, também 
está bastante desenvolvida. 
- ·- · Por outro lado. na área de saúd.e pública, na contenção 
e ·erradicação ·de antigas endemias, um grande esforço tem 
que ser realizado. - - -

Na comunidade médica brasileira, vários nomes têm se 
destacado, entre eles, no campo da pesquisa e da militância 
em clínica cirúrgica, distingUiu-se o professor Silvano Mario 
Attilio Raia formado pela Universidade de São Paulo, Douto
rado pela Universidade de Londres e, há muitos anos, também 
professor da própria Universidade de São Paulo. 

Nós últimos anos participou de mais de _80 congressos 
sobre medicina, cerca de 36 no exteriói,:tendo redigido mais 
de 200.trabalhos em, revistas do País e 43 do exterior; dos 
quais recebeu cerca de 250 pedidos de separatas d_e ·trinta 
países. 

Com várias obras publicadas, o professor Si~vano Raia, 
foi recentemente eleito membro da Academia Nacional de 
Medicina acontecimento que consagra os seus mérf~os e o 
alto conceito que desfruta e sua comunidade profissional e 
na própria sociedade. 

.Ao saber da notícia de sua indicação para a Academia, 
em 16 de maio último, considerei, pelas excelentes informa
ções qi.Ie tive a seu respeitO, justo trazer ao conh~cimento 
desta Casa este fato que honra a classe médica, à qual também 
pertenço. 

A admissão do Professor Silvano Raia na Academia Na
cional de Medicina é um reconhecimento da classe mê-dica 
brasileira ao trabalho por ele desenvolvido ao longo de sua 
vida profissional, contribuindo, com o seu talento e dedicação, 
paJ? _o ~perfeiçoam~nto da medicina brasileira e das ciências 
médicas, e, nos congr_e~sos micionais e internacionaís-de que 
vem participando, divulgando os nossos progressos neste ramo 
tão importante da ativídade humana, em benefício da saúde 
dos seus semelhantes, e elevando, sempre, o nome do Brasil 
no exterior. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos - Almir Gabriel - César Dias -

Eduardo Suplicy Fernando Henrique Cardoso- Julio Cam
pos - Levy Dias - Louremberg Nunes R.oclia - Mário 
Covas - Ney Maranhão - Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1"-Secretário. 
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É lida a seguinte: 
PARECER No 146, DE 1991 

1(Da Comissão Díretora) ' -

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~" 55, 
de 1991 (n• 364, de 1990, na Câmara dos Deputados.) 

A Comissão DiretOra apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 55, de 1991 (n• 364, de 1990, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o-ato qoe outorga conces
são à Televisão Londrina Ltda. para eXplorar serviÇo de radio
difuSão sOitora, na Cidade âe Londrina,- Esfado d0-Par3.ilá. 

Sala de Reuniões da Comissão; iJ de íunho· de 1991. -
Alexandre Costa, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator -
Meira Filho - Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N° 146, DE 1991 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 55, 
de 1991. 

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 N< , DE 1991 

Aprova o ato a que se refere o Decreto n' 98.476, de 
6 de dezembro de 1989 à Televisão Londrina Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), na cidade de Londrina, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. P É aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n' 98A76, de 6 de dezembro de 1989, que outorga concessão 
à Televisão Londrina. Ltda. para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonõra de sons e imagens (televisão), na cidade de Lon-
drina, Estado do Paraná. ---- -- -

Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -A redação 
final lida vai à publicação. 

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

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO No 243, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, re
queiro dispensa de publicação, para imediata discussão 
e votação, da redação final do Projeto de Decreto Legis
lativo n"' 55, de 1991, que "aprova o ato a que se refere 
o Decreto n° 98.476, de 6 de dezembro de 1989, que 
outorga concessão ã Televisão Londrina Ltda. para explo
rar serviço de radiodüusão de sons e imagens (televisão), 
na cidade de Londrina, Estado do Paraná". 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1991. -José Ednar· 
do. 

O SR. PRESIDENT..E (MauroBenevides}-em con
seqüência ã aprovação do requerimento, passa-se à apre
ciação da redação final. 

Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Sobre 
a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

. REQUERiMENTO N• 244, DE 1991 

_ Nos tel'mos do art. 281 do Reghnento Interno, re
queiro dispensa de interfíciO e prévia distribuição de a vul~ 
sos para a redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo n° 7, de 1991 (n• 270190, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cidade de Cabreúva Ltda. para explorar, pelo 
prazo de 10 {dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em Onda média, na cidade 
de Cabreúva, Estado de São Paulo, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da próxima seis"são. -

Sala das Sessões, 6 de junho de 1991.- OzielCar
neiro - Mário Covas 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Apro
-vado o requerimento, a matéria a ·que se refere figurará 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

1 

Sobre a mesa, requerimento que va-i ser lido pelo 
Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 245, DE 1991 

Confonne'_ó disposto no art. 256, a, -do Regimento 
Interno, req1,1eiro a V. Ex• a retirada do Projeto de Lei 
do Senado n"' 165, de 1991, de minha autoria, que "regula
menta o art. 143, §§toe 2°, da Constituição da República, 
que dispõem sobre a prestação de Serviço Alternativo 
ao Serviço Militar Obrigatório. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1991. - Senador 
Jutahy Magalhães 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O re
querimento lido será oportunamente incluído em Oi-dem 
doDia. -

· Sobre a niesa, comunicaç_ão que vai ser IÚ:la PelO 
Sr. 1~" Secretário. 

É lida a segointe: 

BraSJ1ia, 6 de junho de 1991. 

Senhor Presidente: 
Tenho a hora de_ comunicar a Vossa Excelência, de acordo 

com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento Interno 
do Senado Federal, que me ausentarei dos trabalhos desta 
Casa no período de 12 a 15-6-91, par-a breve viagem ao estran
geiro. 

Atenciosas saudações, - Divaldo Suruagy,Senador 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A comuni

cação lida vai à publicação. 
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados n° 21, de 1991 - Complementar 
- foi pautado, por lapso, como item 24. TodaVia, por se 
tratar· de matéria preferencial, prevista no art. 172, item II, 
alínea d, do Regimento Interno, deverá ser aprecià.do como 
item 1 da pauta, renumerando-se os demais. 
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O Sr. M8.rco Mã.ciel - Sr. Presidente peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :..__ éo;;cedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente~ já_ que V. Ex~ vai come
çar a Ordem do Dia com a discussão. do Projeto de Lei da· 
Câmara dos Deputados n9 21, e como o referido projeto pres
supõe votação no~inal e_ quorum qualificado, gostaria que 
V. Er fizesse um apelo aos Srs. Senadores que se ençon,tram 
em seus gabinetes para que acorram ao--plenário, 'a_ fim de 
que possam iniciar a discussão e votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi
dência reitera o a-pdo agorâ transrriitido PetO nobre lÍder Mar
co Maciel e apela aos Srs. Senadore.s que se encontram nos 
~eus gabinetes, entregues aos misteres parlamentares, que 
Imediatamente se encaminhem para o plenário, já que a maté
ria a ser apreciada é daquelas que somente poderão sê-lo 
se obtivermos o quorum qualificado na ,apreciação e, cóiiSé
qtientemente, na maJ;Iifestação soberana do PlenáriO: 

Portanto, é o apelo que transmito neste instante aos Srs. 
Senadores, que, s·eus nbs gabinetes, atentos aos encãrgóS Par
lamentares, devem imediatamente vir_~d plenário, a fim de 
apreciarmos a matéiia conStante da Ordem do Dia que tem 
conotação preferenciaL 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - ConcesJo 
a palavra ao nobre Senador. ~ · 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA: Pela or
dem. Sem revisão ~o orador.) -Sr. Presidi:mte, quero parabe
nizar V. Ex•, a Mesa e os reponsáveis-pelci melhoiia- da forma 
de apresentação da Ordem do Dia. Ela está realmente muito 
bem apresentada, em letras que permitem a sua fácil leitura. 
V. Ex~ está marcand(_) um. tento com a Pistribuição desses 
avulsos. Por isso, quero parabenizar V. _Ex• por essa melhoria 
em nossos trabalhos, já que tantas vezes protesto pOr outras 
coisas. ~ ·~ --- -- · 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevidés)- A Mesa agra
dece a manifestação ·do nobre Senador Jutahy !\.{agalhães e 
estende as suas congratulações aos integrantes" da Çasa, aos 
dois Vice-Presidentes, Senadores Alexanc;lre Costa e CarlOs 
De'Carli; ao 19 Secretário~ Senador Dirceu Carneiro, que se 
empenhou para que esse projeto fosse imediatamente ultima
do pelo Cegraf; ao 29 Secretário, nobre Senador MárC1_o _Lace_r
da ; ao 3" Secretário, Senador Rachid Saldanha Derzi; ao 
49 Secretário-, Scinador Iram Saraiva, bem como aos suplentes, 
sempre atentos às eventuais auséncias dos titulares da decre
taria, especialmente ao Senador Lucídio Portella, que, neste 
m?mento, ocupa a 1' Secretaria da Casa. 

O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço -a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benévides) :..__ Co~~edo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO.MACIEL (PFL - PE .. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, em breves palavras, eu gostaria de me asso
ciar à manifestação do Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Behevides) -.Recolhemos 
também, com imensa alegria; a manifestação do nobre Líder 

Marco Maciel, entendendo ·que S. Ex_~ certamente expressa 
o_r~~çziJo da Ca~a por essa _inovação. , : - , _ 

.. O SR. PRESIDENTE_(Mauro Benevicl.es)- .A Presi
dência comunica que, nos termos do art~ 254 do Regimento 
Interno, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura·, o Projeto de 
Lei da Câmara n' 88, de 1990 (n' 3.347/89, na Casa de origem), 
-que inclui o Município de São Romão, no Estado de Minas 
Gerais, na área da Sudene, deverá ser defínitiVamente arqui
vado. 

- - Entretanto, de acordo com o disposto no parágrafo-único 
do art. 254, fica aberto ·o prazo de quarenta e oito horas, 
a partir deste momento, para à interposição de recurso de 
um décimo dos membros do Semnado no sentido da conti-
nuação da tramitaÇão da matéria. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bem;vides) - A Presi
dên_cia comunica que fo~am encaminhados à publicação pare
ceres da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura que con
cluem favoravelmente aos Projetos ode _Lei da Câmara n9S 83 
e 127. de 1990. · · - · · · · · 
---- As proposições-fiCarãO sobre a illesa, durante cirico ses
sõês ordinárias, para recebimento de emendas, nos _termos 
do a~·~235, !J. d, d_o Regime~to Interno. _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro.Benevides)..:.. Enquanto, 
os Srs. Senadores se_deslocam dqs seu~ gabinetes para o plená
rio,- a fim de se processar a votação .do Projeto de Lei da 
.Câmara n9 21, a Presidência se permite destacar que, na' sessão 
de 19 de abril úJtirp.o, foi lido o Requerimento n~' 142, de 
1991, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho, solici
tando, nos termOs regimentais, a criação de uma Comissão 
Têri'lpótáiia- Interna, para elaborar o Projeto de Código CiviL 

A Presidência, em obediência ao art. 78 do Regimento 
Interno, vai designar os Srs. Senadores para comporem a 
comissão. A Presidência chama a atenção .dos Srs. Senadores, 
porque é uma comissão que vai apreciar mat~ria de inquestio
nável relevância, que é o Projeto do Código Civil: 

Titulares Partido Suplentes 
-PMD8 

Amlr LaiJdo Alfredo CampclS 
Antônio Mariz Alutzlo Uc~crra 
Cid s"obóia de Carvalho Man.~cro de J.avor 

PFL 
Josaphat Marinho Nydckel Frcita~ 
Guilherme Palmctra Carlm; l'atr~fnio 

PSDB 
Wilson Martin& 

I'TB 
Cl!aga.'ô Rodrisucs. 

Lourcmberg Nunes Rocha 
PDT 

I.cvy Dias 

Maudeio Correa Magno Bacelar 
PRN 

Rachld SaldHnhta Dcrzl JOnla Marisc 
PDC 

.r'JCmm Camata 
PDS 

F.pltáclo Cafeteira: 

Espiricli!l.o Amin Luddlo Portclla 

--o SR • .PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 24: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
1'/' 21, DE 1991- COMPLEMENTAR 

Incluindo em Ordem do Dia nos termos do art. 17.2, 
II d, do Regimento· Interno.) 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 21, de 1991 ---Complementar (n-9 181189 -
Complementar, na Casa de origem), de iniciativ~ do Pre
sidente da República, que dispõe sobre normas gerais 
para a organização, o preparo e o emprego das Forças 
Armadas, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorá

vel ao projeto. 

A matéria constou da Ordem do Dia do dia 4 passado, 
quando teve sua votação adiada por 24 horas, a fim de que 
a Contissão de Constituição, Justiça e Cidadania se pronun
ciasse a respeito das emendas apresentadas como de redação. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Sobre a me, 
sa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,-
que será lido pelo Sr. I• Secretário. ~ ~-c ~ 

É lido o seguinte 

PARECER N• 147, DE 1991 

Da Comissão de ConStitUIÇão, Justiça e Cidad3nia, so- · 
bre consulta formulada pela Presidência do Senado, ares
peito do caráter redacional ou não das emendas apresen
tadas aos arts. 3 .. e 89, e § 1" do art. s~, referentes ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 21, de .1991 - Complementar, 
que "Dispõe sobre as normas gerais par~ a organização, 
o preparo e o emprego das Forças Armadas." 

Relator: Senador Élcio Álvares 
1. Vem· a exame da Comissão de Constituição,- Justiça 

e Cidadania consulta formulada pela Presidência do Senado 
Federal, a respeito do caráter redacional ou não das emendas 
apresentadas aos arts. 3~ e 89 , e § 1~' do art. 89 , oferecidas 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1991 -Complementar 
n•(181/89-Complementar, na Casa de origem), que "Dispõe 
sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o 
emprego das Forças Armadas.. 

2. Fundamentalmente, são as seguintes ãS inodificações 
postuladas. 

a) no art. 3~, caput, introduz a expressão una forma da 
lei", após o termo "organizará"; 

b) no art. 8"', caput, substitui o termá '•responsabilidade'' 
por .. competência"i e , 

c) no·§ .19 do art. 89, substitui o -termo "deCisão" por 
"autorização". -

3. Data maxima venia, tais alterações propostas encer
ram nítida modificação de substância. Inegável é que ao se 
incluir a expressão_"na forma da lei" altera-se, em essência, 
o texto recebido da Câmara dos Deputados, posto que fica 
caracterizado, expressamente, a forma ou espécie legislativa 
pela qual o Poder Executivo tei'á que brganizar as forçaS singu
lares, ou seja, mediante lei. 

4. Quanto às substituições d9s termos responsabilidade 
e decisão, por competência e autorização, rC-spectiVanlente, 
é visível, também, o atingimento do mérito. Em verdade, 
não se trata de simples substituição de vocábulos. Esses são 
termos que possuem sentido técnico e, portanto, ensejam en
tendimento preciso do ponto de vista da exegese especializada 
ou da hermenêutica jurídica. 

Conclusão 
5. Dianle dessa insofisrriáVel constatação, resta, apenas, 

sufragar a hipótese de que aludidas·modif1cações atiD.gem:subs-

tancialmente os dispositiVOs citados. alterando-lhes. em essên
cia, o mérito. 

Salvo melhor juízo, é o parecer. 
Sala das Comissões, 6 de junho· de 1991. Nelson Carneiro 

Presidente, Elcio Álvares Relator, Mauricio Corrêa - Jutahy 
Magalhães - Pedro Simon - João- CaJmon - José Paulo 
Bisol - Amir Lando - Francisco Rollemberg - Josaphat 
Marinho - Magno Bacelar. 

~o Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, a campainha estava soando _junto 
a mim, por isso não ouvi o teor do parecer. Indago a V. 
Ex~ se ele_diz respeito ao Projeto de Lei da Câmara nÇ> 21, 
sob--estudo hoje na Comissão de Censtituição, Justiça e Cida
dania, decidindo que as emendas são de mérito e não de 
redação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui, nobre Senador Jutahy Magalhães, que as modifica
ções pretendidas atingem substancialmente o mérito da maté
ria~- Assíni. sendo, se aprovadas as emendas, a matéria retor
nará à Câmara dos Deputados. 

Prestados esses esclarecimentos; me permito que s_e res
salve neste instante que a decisão cautelar adotada pela Mesa 

· ontem, ao remeter a fllatéria à ComisSão de Constituiçãç~ 
Justiça-e Cidadania, demonstrou irlequivocamente que o Presi
dente, louvado sempre na experiência dos seus pares, procu
rou decidir acertadamente em relação a essa matéria. 

A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assen
to nas suas bancad~s, porque vai-se processar, dentro de al
guns instantes, a votação dessa rilatéría: 

· O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para -ericaininhai a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra, como Líder, o nobre Senador Marco Maciel. 

O SR: MARCO MACIEL (PFL -PE. Como Lidei. Para 
. encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi

dente, Srs. Senadores, desejo,.em rápidas palavras, encami
nhar a votação do Projeto de Lei Complementar n9 21, de 
iniciãtiVa do Senhor Presidente da República, já aprovado 
na Câmara dos Deputados. . __ _ 

O referido projetá- de lei, como sabe V. Ex~. Sr. Presi
dente, dispõe sobre as non11as gerais para a organização, O 
preparo e o emprego-das Forças Armadas, e se trata de projeto 
de lei complementar, razão pela qual vai necessitar para a 
sua apreciação quorum qualificido, ou seja, da aprovação 
de 41 Srs. Senadores, para que dessa forma se perfaça a maio
ria absoluta exigida para a sua aprovação. 

O referido projeto de lei, Sr. Presidente, como disse, 
foi discutido e votado na Câmara_dos Deputados, e no Senado 
Federal foi distribuído à Comissão de Relações Exteriof"es 
e Defesa Nacional, onde obteve parecer favorável de autoria 
do nobre e ilustre Senador Lourival Bapfísta. 

Ao descer para a diScussão no plenário, Sr. Presidente, 
o referido projeto de lei foi objeto de debates. Em função 
de dúvidas suscitadas por ilustre senadores, dentre os quais 
gostaria -de destacar os Senadores: Fernando Henrique Cardo
so, Cid Sabóia de Carvalho, José Fogaça e Josaphat Marinho, 
dentre outros, o referido projeto foi submetid~ também_ à. 
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Comissão de Constitúiçiao;-Justiça e Cidadania, para que eluci
dasse, esclarecesse pontos obscuros na proposição, que ofere
ceu parecer que acaba de ser lido pela Mesa. 

O projeto, Sr. Presidente, a meu ver, Satisfaz às exigências 
de novo constitucionalismo brasileiro. Como se sabe, o projeto 
de lei complementar, friso, regulamenta a nova Constittiiçãd, 
a Carta Magna de 1988. Por isso trata-se de um projeto de 
lei muito importãnfe, porque, de alguma forma, dá condições 
para que se assegure eficácia plena à nova Carta Constitucional 
brasileira. 

De_ outra parte, Sr. Presidente, o projeto também incor
pora, além de emendas e _sugestões desta Casa, lnQdernaS: 
técnicas legislativas, .e eStá de acordo com o papel_que as 
Forças Armadas braSileiras passarão a desempenhar e a exer
cer no cumprimentO das suas tarefas consfífuciOnaís. -

Em face do exposto, Sr. Presidente, peço·à Bancada do 
PFL e às outras bâ.ncadas que apóiam o Governo, para que 
votem favoravelmente à referida proposição, e, assim fazendo, 
estaremos não somente concorrendo para regulamentar a nova 
Constituição, mas também para dotar o País de novos instru
mentos legais, adequados_aos_ novos tempos que· estamos vi
vendo. 

Concluindo, Sr. Presidente, reitero o- apelo aos colegas 
de bancada para que votem "sim" à refeiida proposição. 

Era o que tinha a ~izer, Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem V. Ex• 
a palavra. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
a Bancada do PMDB votará- favoravelmente ao projeto_ e 
também às emendas apresentadas em plenário, qo:e foram 
consideradas de mérito pela ComiSsão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, após consulta de V. Ex~ àquele órgão técnico, 
justamente porque essas alterações visam aperfeiçoar o pro-
jeto de lei ora em apreciação. ~ ~ 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra o nobre Líder Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)_
Sr. Presidente, o PSDB também votará favoravelmente ao 
projeto, porque .houve acordo em torno das emendas aqui 
apresentadas, e nos curvamos à decisão da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, que as considerou como emendas_ 
de mérito. 

Preferiríamos que foSsem de redação, mas não é uma 
questão meramente técnica; realmente, a decisão da Comissão 
de Justiça e Cidadania foi substantiva. Acredito que o projeto, 
na forma em que será aprOVado pelo Senado, é o que corres
ponde agora plenamente às determinações constitucionais que 
dotarão as Forças Arma~das dos elementos necessários para 
o seu bom desempenho da missão constitucioriãl. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os 
Srs. Seiladores já votaram? -

A Presidência pede a todos os Srs. senadores que tornem 
assento nas respectivas bancadas. 

Vai-se processar à votação. 

Tfatà'-se de lei'c9!DP1em_~!!t_a:r que exig_e_quoium qUalifi
cado de 41 votos sim para a sua aprovação. - -

Sem pretender influir na votação, a·]>residênda Serite-se 
Iiõ- ~evç"r de esdaiecer uma vez m-aís que para a aprovação 
da lei, há necessi~ade da r11anifestação favorável de 41 Srs. 
Senadores. · · - · · .. ·· · 

Todos os Srs. Senadores já estão -ein condição de votar? 
A Presidência apela aos nobres senadores para que to-

mem assento nas respectjvas bancadas. 
Vai-se processar à votação neste momento. 
Os Srs. Senadores já podCm votar. 

O Sr. Marco Macfel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

~~ - O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Com a palvra 
o nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, de acordo com o enten
dimento havido na Casa, o nosso voto é "sím", para o conheci
mento dq_s Srs. Senadores que agora acorrem a:o plenáriO. 

(Procede~se à votaçúo) 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:-~-

Alfredo Campos--~ Almir Gabriel - Aluízio Bezerr-a 
-· Amazonino Mendes - Amir Lando - Antonio Mariz 
-Chagas Rodrigues -Cid Carvalho -Coutinho Jorge-
Dário Pereira- Dirceu Carneiro- Eduardo SupUcy- Elcio 
Alvãres- Epitái:::io Cafeteirã-Esperidião Amin- Fernan
do Cardoso - Garibaldi Alves - Gerson Camata - Gui
lherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão 
--Humberto Lucena - Irapuan J unior - João Calmon -
João __ França - João Rocha - Jonas Pinheiro ...:...._ Josaphat 
Marinho- José Richa- José Samey- Júlio Campos
Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia --Levy Dias - Lucidio 
Portella- Magno Bacelar- Marco Maciel -Moisés Abrão 
- Oziel Carneiro - Pedro Simon - Ronaldo Aragão -
Ronan Tito - Ruy Bacelar - Saldanha Derzi - V almir 
Campelo -Wilson Martins. 

VOTA NÃO O SR. SENADOR: 
José Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram 
''sim" 46 Srs. Senadores, e "não", 1. 

Não houve abstenção. 
Total de votos: 47 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprávado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 21, 
DE 1991-COMPLEMENTAR 

(N• 181/89- Complementar, na Casa de origem) 

Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o 
preparo e o emprego das Forças Armadas. 

O-Congresso Nacional decreta: 
CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

SEÇÃOI 
Destinação e Atribuições 

Art. 1" As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, 
pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituiçóes nacionais 
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia 
e na disciplina. sob a autoridade suprema do Presidente da 
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Repúbiicã e d~stinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 
poderes constitucionais_e, por iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem. 

Parágrafo único. Sem comprometimento de sua desti
nação constitucional, cabe também às Forças Armadas o cum
primentO das atribuições subsidiárias explicitadas nesta lei 
complementar. 

SEÇÁO II 
Do Comando Supremo 

Art. 2• O Presidente da. República, na qualidade de 
comandante supremo das Forças Armadas, é assessorado: 

I- no que concerne a estratégia, operãÇões, logística, 
informações estratégicas e assuntos administrativoS que trans
cendam cada uma das forças, pelo Estado-M3:ior das Forças 
Armadas;e 

II- no que concerne à politica militar, pelo alto comando 
das Forças Armadas. 

§ 19 O Estado-Maior das Forças Armadas, cuja chefia 
é exerCida por oficial-general da ativa, do mais alto posto, 
obedecido o critério de rodízio entre as Forças, terá sua organi
zação e atribuições estabelecidas pelo Poder Executivo. 

§ 2• O alto comando das Forças Armadas é constituído 
pelos comandantes superiores da Marinha, do Exército·e da 
Aeronáutica, pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 
e pelos chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército 
e da Aeronáutica. 

CAPÍTULO II 
Da Organização 

Art. 3~' O Po_d_er Executivo organizará- ·a Mã-tinha, o 
Exército e a Aeronáutica eril estruturas básicas de ministérios, 
definindo denominações, sede ou localizações e atribuições 
doS órgãos cJ.ue coriip6erii essas estruturas. 

Parágrafo único.- O Poder Executivo __ definirá, ainda, 
a competência dos ministros militares para a criação, ã deno
minação, a localização e a definição das atribuições dos demais 
órgãos que compõem a estrutura de cada ministério. 

Art. 49 Os Ministros da Marinha, do Exército e da Ae
ronáutica exercem a direção geral de seus ministériOs e são 
os comandantes superiores da Marinha, do Exército e da Ae-
ronáutica. -

Art. 5~' Os miri_istérió$-iiúlitares dispõem de efetivos de 
pessoal militar e civil fixados em lei e dos meios orgânicos 
necessários ao -cumprimento de sua destinação constitucional 
e atribuições subsidiárias. 1 _ 

Parágrafo único. ConStituem i'eserVas das Forças Arma
das o pessoal sujeito a incorporação, mediante mobilização 
ou convocação, pela Marinha, pelo Exécito e pela Aeronáu
tica, bem como as organizações assim definidas, na forma 
da lei. 

CAPÍTULO III 
Do Preparo 

Art. 6"' Para cumprimento da destinação constitucional 
das Forças Armadas, cabe aos ministérios militares o pl3.neja~ 
mento e a e~ecução do _preparo de ,seus órgãos operativos 
e de apoio. 

Ar1;. 7• O preparo das Forças Armadas é orientado pe-
los ~eguintes parâmetros bá.sicos: -

I - permanente eficiência operacional singular e nas dife~ 
rentes modalidades de empregÇ> interdêpendentes.; 

II- procura da autonomia nacional crescente, através 
da contínua nacionalização de seus meios, nela incluídas pes~ 
quisa e desenvolvimento e o estímulo â indústria nacional; 

III -correta utilização do potencial nacional, mediante 
mobilização criteriosamente planejada. 

CAPÍTULO IV 
Do Emprego 

Art. 8~' O emprego das Forças Armadas, na defesa da 
Pátria, dos poderes constitucionaiS,- da lei e da ordem, é da 
responsabilidade do Presidente da República, que o determi
nará aos respectivos ministros militares. 

§ 1~' Compete ao Presidente da República a decisão do 
emprego das Forças Armadas, por sua iniciativa pr6pri"a ou 
em atendimento a pedido manifestado por qualquer dos pode
res cOnstitucionais, através dó Presidente do Supremo Tribu
nal Federal ou do Presidente do Senado Federal ou do Presi-

. dente da Câmara dos Deputados, no âmbito de suas respec~ 
tivas áreas. 

§ 2~' A atuação das Forças Armadas ocorrerá de acordo 
com as diretrizes-do Presidente da República, após esgotados 
os instrumentos destinados à preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do património, relacionados 
no art. 144 da Constituição Federal. 

CAPÍTULO V 
Das Disposições Complementares 

Art. 99 Cabem às Forças Armadas as seguintes atribui-
ções subsidiárias: - - _ -- ~- . _ _ -

I- como atribuição geral: cooperar com o desenvolvi-
mento nacional e a defesa civil; -

II- como atribuições particulares da Marinha: 
a) orientar e controlar a Marinha Mercante e suas ativida

des correlatas, no que interessa â defesa naciOnal; 
b) prover a segurança da navegação aqú.aviária; 
c) contribuir para a formulação e condução de políticas 

nacionais que digam respeito ao mar; e 
d) implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regu-

lamentOs, no mar e águas interiores; e -
III~ como atribuições particulares da AeronáUtica: 
a) orientar, co-ordenare controlar as atividades de Avia

ção _çivil; 
b) próver a segurança da navegação aérea; 
c) contribuir para a formulação e condução da Política 

Aeroespacial Nacional; 
- d) estabelecer, equipar e operar, diretamente ou median

te concessão, a infra-estrutura aeroespacial; e 
e) operar o COrreio Aéreo Nacional. 
Art.. 10. Esta lei complementar entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (MauruBenevides)- Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. P~la ordem.) 
-Sr. PreSidente, V. Ex• foi ligeiro, acabei dormindo no ponto 

--e não-registrei o meu voto. O meu voto_ é favorável. Participei 
das discu~sões na Comissão de_ Constitili~o, Justiça e Cidada· 
nia, de modo que é "sim" o meu voto. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Consigna-se, 
portanto, o voto do nobre Líder Maurício "Corrêa, ViCe·-Pre
sidente da ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadan_ia. 

Passa-se à votação das emendas. 
As emendas foram lidas e serão votadas globalmente. 
As emendas já são do conhecimento do nobre_Líder_Mau-

rício Corrêa e S. Ex•, portanto, dispensa a leitura que podúlà. 
ser feita pelo Sr. 1<:> Secretário. - -

Vamos processar a votação. 
Como vota o nobre Líder do PSDB? 
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PS))B -

'SP)- O PSDB vota."sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o nobre Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE) ,-Sr. Presidente, 
o PFL, a exemplo do PMDB, do PDT, do PSDB, do PTB, 
do PDS e do ;poc, vota "sim ••. 

Os Srs-. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votaçáo.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: -

Albano Franco·=-Alfredo Campos - Almir Gabriel 
- Alufzio Bezerra - -Amazonino Mendes - Ami_r Lapdo 
- Antonio Mariz - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de 
Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira -Dirceu Car
neiro - Eduardo Suplicy - Elcio ÁlvareS - Epitácio Cafe
teira - Esperidião Amin -Fernando Cardoso - Garibaldi 
Alves- Getson Cama ta, - Guilherme Palmeira - Henrique 
Almeida- Hugb Napoleão- Humberto Lucena- Irapuan 
Costa JúriiOr --João Calmon- João Fra!J~ _-:-_JQ_ão Rocha 
-Jonas Pinheiro -Josaphat Marinho -José Richa -José 
Sarney - Júlio Campos ........;. Jutahy Magalhães - Lavoisier 
Maia - Levy Dias - Lucfdio _ Portella - Magno Bacelar 
- Marco Maciel --Maurício ·corrêa ~ MoiséS Abrão -
Ney· Maranhão - Oziel Çai'neiro - Paulo Bisof :...... -Pedro 
Simon - Ronaldo Aragão - Ronan Tito· - Ruy Bacelar 
-Saldanha Derzi- Valmir Campelo- Wilson M~rtins. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Darcy Ribeiro. --·---

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votaram 
"sim" 50 Srs: Senadores; e "nãon 1. - - -- -- --

Total de votos: 51. 

Aprovadas. -~ 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A matéria 

vai à Comissão Diretorã para redação final das emendas. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1 c:o 

Secretário. 
É lida a seguinte: 

PARECER N•148, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final das emendas do Seoado ao Projeto de 
Lei da Câmara n' 21, de 1991 - Complementar (n~ 181, 
de 1989- Complementar, na casa de origem). 
A Comissão Diretora apresenta a redação final das emen

das do Seoado ao Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1991 
-Complementar (n• 181, de 1989 -Complementar, na casa 

de Origem), que dispõe sobre as normas gerais para a organi
zação, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

Sala de Reuniões -aa· Comissão, 8 de junliO de 1991. -
Mauro Be_nevides, Presi_~ente -Dirceu Carneiro, Relator -
Áureo Melo - -Meira Filho. - - - -- . -- -

ANEXO AO PARECER N• 148, DE 1991 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 21, de 1991_- Complementar (n' 181, 
de 1989- Complementar, na Casa de origem). 

Dispõe sobre as nonitas gerais para a organização, o 
preparo e o emprego das Forças Armadas. 

EMENDAN'l 
(De Redação) 

Dê-s_e à emenda a seguinte reâação: 
, "Dispõe sobre normas gerais para a organização, o prepa

ro e o emprego das Forças Armadas . .:' 

EMENDAN•2 
(Corresponde â Emenda n'.l, de Plenário) 

Ao caput do art. 3<? 
Onde se lê: 
"O Poder Executivo organizará a Marinha ... " 
Leia-se: 
"Q_Poder Executivo organizará, na forma da lei, a Mari

nha ... " 
EMENDAN'3 

(Corresponde à Emenda nc:o 2, de Plenário) 
Ao caput do 3rt. 89 
Onde se lê: 
..... da lei e da ordem, é da responsabilidade do Presidente 

da Repúbliça ... " 
Leia-se: 
" ... da lei e da ordem, compete ao Presidente da Repú-

blica ... " 

EMENDAN•4 

(Corresponde â Emenda n• 3, de Plenário) 

Ao§ 1' do art. 8• 
Onde se lê: 
"Compete ao Presidente -da·--ReiiúbliCa- a decisãO dO ·em-

ptego ... ''c · 
Leia-se: 
"Compete ao Presidente da República autorizar o empre-

go ... " -- -

O SR. PRESIDENTE (Ma4ro Benevides) - A redação 
final lida vai â publicação. 

So_bre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1 c:o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 246, DE 1991 
Nos termos do disposto no art. 321 do Kegtmento Interno, 

requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e 
votação, da redação fínal do Projeto de Lei da Câmara n' 
21, de 1991. . 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1991. - Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação 
a redação final. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 
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Aprovadá. 
A matéria retorna à Câma_ra dos Deputados. 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~item 1: 

PROJETOU E DECRETO 'LEúiSLATlVO 
N• 39, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172_, 
II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, ei:n turnO único-, do Projeto de decreto_ 
Legislativo n' 39, de 1991 (n' 342190.), na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Objetivã- I Ltda. -para explorar, pelO prazo cte 
10 (dez) anos, sem direito de exclUsividade, Serviço de 
radiodifusão sonora em fred?'ência modulada, na Cídade 
de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais (dependendo de 
parecer da Comissão de Educação). 

Solicito ao nobre Sena-dor Ronan Títo que-prófira o Pare
cer da Comissão de Educação. 

O SR, RONAN TITO (PMDB - MG. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

I Relatório 
Chega a esta comissão,-para parecer, o Projeto de Decre

to Legislativo n' 39, de 1991 (n' 342, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Objetiva I Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade. de Para
guaçu, Estado de Minas Gerais". 

Por meio da Mensagem Presidencial n"' 272, de 1990, 
o Excelentfssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de fred?'ência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 1"' do artigo 223,'da Consti
tuição Federal, ato esse constante da Portaria n"' 95, de 9 
de março de 1990, publicada no Diário Oficial da __ União no 
dia 13 de março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Mensagem de Expo
sição de Motivos onde, o então Ministro de Estado das Comu
nicações esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades; 

Rádio Objetiva I Ltda. e 
Global Comunicação Ltda. _ 
"Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes 

deste Ministério, as conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, as entidades proponentes satisfi
zeram às exigências do EdjtaLe aos requisitos da legislação 
específica da radiodifusão." 

Coube então ao Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações, nos termos do artigo 13 e seus parágrafos do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n"' 91.837/85, determinar, a partir de critérios 
exclusivamente seus, a vencedora. 

O presenre prOjétõToíeXafuiriado pela ComiSsãO de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo aprovado, com restríções- a-as-Deji"riiadas 
Irma Passoni e Cristim8. Tavares, parecer faVoráVel de seu 
Relator, Deputado Antonio Salim Curiati. 

Submetido à Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, foi ele aprovado, GOntra o vo_to do Deputado Fernando 
Santana, quanto à sua técnica legislativa e constitucionalidade, 
êsn a seguinie emenda: -- -

"Acrescente-se ao art. 19 do projeto a seguinte expressão 
final: (a que se refere a Portaria n9 95 de 9 de março de 
1990, do Ministro das Comunicações)." 

Já no Senado, e·steve o Projeto em análise nesta Comis
são, ã disposição _dC!s _s~riho~~s ·_SenaélóieS p3f<i recebimento 
de emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quais
quer reparos. 

H - Voto do Relator 
Diaiite da regularidade dos procedimentos e do testemu

nho ministerial de que a Rádio Objetiva I Ltda., atende a 
todos os requisitos técnicos e legais para recebimento da per-
missão. - -

A alínea a do art. 16 do Regulam~nto dos Serviços de 
Radiodifusão, instituído pelo Decreto n"' 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n9 
91.837/85, diz: 

§ 3"' Constitui ato de livre escolha do Presidente da Re
pública a outorga de concessão, e do Ministro de Estado das· 
Comunicações a outorga de permissão, para exploração do 
serviço de radiodifusão'' ... 

Qpinamos pela aproVação do ato, na forma do presente 
projeto de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ O parecer 
emitido pelo nobre Senador Ronan Tito é favorável. 

-Em discussão o projeto, em turno único, (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 

a discussão. 
-E:ID votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. ~ ~ ~ 

-É o seguinte o projeto aprovado: 

~PROJETO DE DEcRETO LEGISLATIVO 
N' 39, DE 1991 . ~ ~ ~ 

(N• 342/90, na Câmara dos Deputados) 
_, Aprova o ato que outorga permiss8o à Rádio Objetiva 

I, Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na Cidade de Paraguaçu, Estado 
de Minas Gerais. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado_ o_ ato qu_e outorga permissão 

à Rádio Objetiva I Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anqs, sem direito de exclusivid~de, serviço de radiodi
fus_ão sonora ·em ffeqüência moçlulada, na Cidade de Para
guaçu, Estado de Minas Gerai~, a que se refere a Portaria 
n9 95, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações. -

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor n3. data 
de sua publicação. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

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

O SR, EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, nessas matérias, 
tenho me pronunciado contrariamente, urna vez que ainda 
não foi regulamentada e efetivada a_ constituição do Conselho 
que irá exam~nar essas concessões. 
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POr esta razão, por uma questão de princípio,--tem:os-VOta
do "não ... Peço que seja registrado o meu voto "não" nas 
diversas votações congéneres. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Fica regis· 
trada a manifestação do nobre Senador Eduardo Suplicy. 

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

PROJETO DE DECREJ"O LEGISLATIVO 
N' 40 DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos- do art. 172, 
II, d, do Regimento Iterou.) 

Discussão, em turno único,' do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 40, de 1991 (n' 343/90, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o ato que outorga permissão à RádiO 
FM Corumbá Ltda. para explorar, pelo praz<> de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na Cidadede Pires 
do Rio, estado de Goiás. (dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 
Sobre a Mesa, pãrecer que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 
É lido o seguinte: 

PARECER N•149, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n' 40, de 1991 (n~ 343, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga pennissão 
à Rádio FM Corumbá Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Pires do Rio, Estado de Goiás". 

Relator: Senador Júlio Campos 
I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, sobre o Projeto 
de Decreto l':egislatiV'o n• 40, de 1991 (n' 343; de 1990 na 
Câmara dos Deputados) que "aprova o ato que outorga per
missão à Rádio FM Corumbá Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, serviço de radiodifusão sonora em fred?'ên
cia modulada, na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás". 

Por meio -da Mensagem Presidencial n"' 182, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canais de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 19 do artigo 223, da Consti
tuição Federal, ato esse constante da Portaria n"' 50, de 23 
de fevereiro de 1990, publicado no Diário ·oficial da União 
do dia 28 de fevereiro de 1990. -

Sua Excelência faZ aConipanha:r sua Mensagem de Expo
sição de Nativos onde, o então Senhor Ministro de Estado 
das COmunicações esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

FM Pires do Rio Ltda., 
FM Santa Luzia Comunicações; e 
FM Cofumbá Ltda., 
"Submetido o assunto ao exame dos órgãos com

petentes deste ministeno~ aS -conclusões no sentiddo 
de que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades 
proponentes satisfizeram às exigê:ncias do edital e aos 
requisitos da legislação específica da radiodifusão." 

Coube então ao Senhor Ministro de Estado das ComuOi
cações, nos ternros do art. 13 e seus parágrafos do Regula-

mento dos Serviços- de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo ·Decreto no;o 91.837/85, determinar, a partir de critérios 
exclusivamente seus, a vencedora. _ _ _ _ _ 

O presente projeto foi examinado pela Comissão àe Ciên
cia e tecnologia, Comunicação e Informática da Câffiara dos 
Deputados, tendo aprovado, Com- restrições das Deputãdas 
Irma Passoni e Cristima Tavares, parecer favorável de seu 
Relator, Deputado Paulo Silva. 

Submetido à ComiSsão_ de Co_nstituição, Justiça e de Re
dação, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Fernando 
Santana, quanto à sua técnica legislativa e constitucionalidade. 
O _Deputado José Genoíno absteve-se de votar. 

__ _Já_no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a Rádio FM Corumbá Ltda., atende·· 
a todos os requisitos técnicos e legais para recebimento da 
permissão, e lamentando que ainda vigore a alínea a, do 
artigo 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
instituído pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação dada pelo Decreto n"' 91.837/85, que diz, verbis: 

§ 3~> Constitui ato de livre escolha do Presidente da 
República a outorga de concessão, e do Ministro de Esta
do das Comunicações a outorga de permissão, para explo
ração de serviço dee radiodifusão." Opinamos pela apro
vação dos atos, na forma do presente projeto de decreto 
legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991. - Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente- Júlio .Campos, Relator-- Wilson 
Martins - Carlos Patrocínio - José Paulo Bisol - Josaphat 
Marinho - João Rocha - Aureo Melo - Esperidião Amim 
- Levy Dias- Teotônio Vilela Filho- José Fogaça- Man
sueto de Lavor - Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
é favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu_ssão~ 
Em votação. __ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram periri3.riecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 
É o seguírite õ projeto aproVado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 40, DE 1991 
(N• 343/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Co
rumbá Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Pires do Rio, 
Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n~-so, -de 23 de fevereiro de 1990, que outorga periníssáo 
à Rádio FM Corumbá Ltda., para explorar, pelo prazo de 
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10 (dez) anos, sem direito_ de exclusividade, serviço de radiodi
fusão_ s.onora em freqüênCía modulada, Oa cidade de Pires 
do Rio Estado de Goiás. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de _sua publicação. -

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

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

(W 41, DE 1991) 

(Incluído cm Ordem do Dia nos termos d_o art. 172, 
II, d, do Regimentointerno.) .. · .. _ 

Discussão, em tUrno iínico, dO PrOjeto de D~creto 
Legislativo n' 41, de 1991 (n' 344/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que· outorga permissão 
à Rádio FM Princesa Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de_ de ltabaiana, Estado de Sergipe. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

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, para não 
ter que voltar a falar em todos os casos, peço a V. EX" -que 
considere o meu voto "Não" em todas as conc·essôes e renova
ções de rádio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Consignar
se-á a manifestação dO nobre Senador J utahy Magalll?es. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Mauri,-Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. ESPERIDI.4.0 AMIN (PDS -'-'SC. Pela ordem. 
Sem reviSão-do orador.)- Solicito a V. -Ex~;-por gentileza, 
que assinale o meu voto contrário em todos os casos de outor
ga, exceto os de renovação. -

Já houve confusão até de minha parte, e quero peniten
ciai--me perante seus auXiliares. O meU voto é con-trário rio 
caso de outorga, ou seja, concessão nova. Mu_ito obrigado. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A assessoria 
da Mesa já assimilou a manifestação do nobre Sémldor Esperi
dião Amin e fará õS registros indispensáveis nos trabalhos 
que agora se-processam-:- -

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

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

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PL Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presídente, quero Comuflicar 
que irei abster-me de votação cujo teor seja renovação ou 
concessão de funcionamento de emissora de rádio. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Registrar
se-á a manifestação do nobre Líder do PSDB, Senador Chagas 

. Rodrigues. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. . . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :___ Concedo 
a palavra ao nobre Senador. _ 

{)SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a minha situação 
é---a-mesma.-É pela abstenção em todos os itens relativos à 
outorga de rádio e televisão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há manifes
tação no mesmo sentido do Líder Maurício Corrêa e dos no
Ores Senadores Almir Gabriel, Pedro Simon e José Paulo 
Biso!. - · 

A Mesa terá que fazer agora uma avaliação paia saber 
se as abstenções superaram os votos "Sim''~ --

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, 
parecer que será lidO p-elo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 150, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 41, de 1991 (Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 344, de 1990- CD) que "Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM Princesa Ltda, para explorar pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi~ 
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de ltabaiana, Estado de Sergipe". 

Relator: Senador Josaphat Marinho. 
I - Relatório 

-1. O Projeto de Decreto Legislativo n~ 41, de 1991, 
provindo da Câmara dos Deputados, "aprova o ato que ou
torga permissão à Rádio FM Princesa Ltda. para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de_ exclusividade, 
serviço _de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 

- cidade de !ta baiana, Estado de Sergipe", 
2. Originário da Mensagem n• 118, de 1990, do Poder 

Executivo, com a Portaria n9 25, de-1 9 de fevereiro daquele 
ano, do Ministro de Estado das Comunicações, o projeto 
decorre do disposto no-att. 223,_§_3?,_da Constituição FederaL 

3. A permissão OUtorgada pelo Poder Executivo e con
dicionada à aprovação do Legislativo resultou de processo 
administrativo em que se verificá a existência: ~

a) de edital - de n' 113, de 22 de setembro de 1989 
- acompanhado _de "condições para execução e exploração 
de serviço de radiodifusão" (fls. 8-26); 

b) de encaminhamento do processo aos serviços compe
tentes, que opinaram por sua regularidade ou praticarem os 
atas necessários (fls. 26-29); • 

c) de termo de apensação da proposta da Rádio FM Prin
cesa Ltda. (fi. 25) - única a habilitarCse; 

d) de informação do eng~ José Cordeiro Neto no sentido 
de que a proposta analisada atende ao que "dispõe o item 
V das Condições do Edital" (fi. 31); 

e) _de parecer n" 012/89, da Diretoria Regional do Dentei 
em Aracaju, esclarecendo que "acorreu ao chamamento do 
edital" a Rádio FM Princesa Ltda." (fi. 32); 

O de análise da proposta e de informações de que a pro
ponente está "apta" a receber a permissão objeto do edital 
(fls. 33 a 36, 37 e 38); 
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g) de termo de instauração do processo de apresentação 
da proposta (fl. 40) e da proposta dirigida ao Ministério das 
Comunicações (fls. 41-62). 

É o relatório. - -

II- Parecer 

4. Como se observa dos termos do relatório, a permisSã-o
concedida obedeceu a processo regular, cm que foi observado 
o critério da concorrência devida, na forma do_ an. 1 o do 
Dec. n• 70.568, de 18 de maio de 1972, e das normas estabele
cidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (Dec. 
n' 52.795, de 31 de outubro de 1963). -

5. Confrontadas as regras constantes dos instrumento$ 
normativos com o pi-Ocesso administrativo e sua tramitação 
na Câmara dos Deputados, não há obstáculo à aprovação 
do. decreto legislatiVO, que obteve pareceres favoráveis das 
Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica e de Constituição e Justiça e de Redação daquela outra 
Casa do Congresso Nacional. 

Nestas condições, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 41, de 1991, adotado pela Câmara 
dos Deputados. 

Saia das Comissões, 21 de maio de 1991.-Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente - JOsaphat Marinho, Relator -
José Paulo Bisol - Carlos Patrocínio - Esperidião Amin -
João Rocha - Wilson Martins - Levy Dias - Coutinho Jorge 
- oJosé Fogaça - Mansueto de Lavor - Aureo Mello -
Júlio Campos - Teotónio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -Em discus-
são o projeto. (Pausa.) · -

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os ~Sfs. SenadOreS que o aprovam--queiram pe-rmanecer 

sentados. (Pausa.) · 
AproVado. 
A matéria vara=proni.ulgaç~o. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 41, DE 1991 

(N• 344190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Prin· 
cesa Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, ua cidade de Itabaiana, Esta
do de Sergipe. --

0 Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica-·aptovado o ato que outorga permissão à 

Rádio FM Princesa Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusiVidade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüêilcia modulada, na cidade de I ta baiana, 
Eslado de _Sergipe, a que se refere a Portaria no 25, de J9 
de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das Comuni
cações. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 42, DE 1991 

{Incluído em Ordem de Dfã~rtos· terrii_os do art. 172_,_ II d, 
do Regimento Interno.) 

DisCuSsão, eni turrio único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n•42, de 1991 (n• 345190, na Câmara dos Deputa
dos), que ~prova o ato que renova--por 10 (dez) anos 
a partir de 12 de_ novembro _de 1989, a concessão da 
Rádio Humai~á Ltda., outorgada através do Decreto n"' 
84.026, de 25 de setembro de 1979, para explorar na 

_ cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média. (Dependendo de parecer da Comissão de. Edu
cação.) 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 151, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 42, de 1991 (n~ 345, de 1990, na Câmara 
-dos Deputados) que "Aprova o ato que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 12 de novembro de 1989, a concessão 
da Rádio Humaitá Ltda, outorgada através do Decreto 
o• 84.026, de 25 de setembro de 1979, para explorar na 
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
médiã". 

Relator: Senador Coutinho Jof2e 

I- Relatório 

Chega a esta comiSsão, para parecer, o projeto que "apro
va o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 12 de 
novembro de 1989, a concessão da Rádio Humaitá_ Ltçla:, 
outargada através do Decreto n' 84.026, de 25 de setembro 
de 1979, para explorar na cidade de Campo Mourão, Estado 
do Paraná, sem dir:ejto çle exclusividade, serviço qe radiodi
fusão sonora em onda média". 

_ Por mefo da Mensagem Presidencial n'-' 203, de 1990, 
o Excelentíssimo .Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que_Qu$orga concessão de_ explo
ração de canil! de onda média, nos termos do art. 49, inciso 
XII, combinado com o§ 1<:> do art. 223, da Constituição Fede
ral, ato este COQ.Stante do Decreto n" 99.049, de 7 de março 
de 1990. . . . _ _ _ _ 

A documentação anexada à mensagem presidencial infor
ma que o processo foi examinado pelõs órgãoS técnicos daque
le ministério, constatando-se que a entidade supramencionada 
atende às exigências mínimas para sua renovação. 

O presente prOjeto foi examinado pela-comissãO de Cién
ciae Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo tido parecer í3vorável de seu relator, Depu
tado Robson Marinho, e aprovação, com restrições das_Depu
tadas Cristina Tavares e Irma Fassoni, daquela comissão. 

Submetido à ComiSsão de Constituição, Ju.stiça e de_Re
dação daquela Casa, o presente Projeto foi considerado, con
tra voto do Deputado Fernando Santana, adequado, com a 
seguinte emenda: 

_'~crescente-se ao art. 1<:> da seguinte expressão- final: 
'a que se refere o Decreto no-gg-:049. de 7 de março 
de 1990'." 
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Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a empresa Rá_c:!_io_ Humaitá Ltda. atende 
a todos os requisitos técnicos e- legais para sua renovação! 
opinamos pela aprovaÇão do ato, na forma do presente projeto 
de decreto legislativo._ _ -- -- ---

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991. - Louremberg 
Nunes Rocha - Presidente - Coutinho Jorge, Relator -
Garibaldi Alves Filho - Wilson Martins - José Fogaça -
João Rocha- Carlos Patrocínio- Coutinho Jorge- JoS.phat 

1 
Marinho - José Paulo Biso' - Mansneto de Lavor - Levy 
Dias - Esperidião Amin - Teotônio. Vilela Filho - Júlio 

·Campos. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Em discus-
são o projetO, com o parecer favorável. (PaUsa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte, projeto aprovado. 

PROJETO 'DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 42, DE 1991 

(N' 345/90, na Câniara dos Deputados r 
Aprova o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir 

de 12 de novembro de 1989, a concessão da Rádio Humaitá 
Ltda., outorgada através do Decreto n' 84.026, de 25 de 
setembro de 1979, para explorar na cidade de Campo 
Mourão, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média. 

O Congresso Nacional decreta: -
Art. 1' Fica aprovado o ato que renova por 10 (dez) 

anos, a partir de 12 de novembro de 1989, a conCessão da 
Rádio Humaitá Ltda., outorgada através do Decreto no:> 
8>1.026, de 25 de setembro de 1979, para explorar na cidade 
de Campo Mourão, Estado do Paraná, sem direito de exclusi~ 
vidade, serviço de radiodifiÍsão sonora ·em onda média, a que 
se refere o Decreto n' 99:049, de 7 de março de 1990. ~ 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 44, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 
d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Decreto Le
gislativo n'44, de 1991 (n' 347/90, na Câmara âos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio 
das Trê$ Fronteiras Ltda. para explorar serviço-de radio
difusão sonora na cidadee de Campos Sales, Estado do 
Ceará. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação.) 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 
É lido o seguinte: 

PARECER N' 152, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 44, de 1991 (n• 347-B, de 1990 na Cãmara 
dos Deputados) que "Aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio das Três Fronteiras Ltda. para explorar serviço 

---de rádiodifusão sonora na cidade de Campos Sales, Estado 
do Ceará". 

Relator:Senador Mansueto de Làvor 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo n' 44, de 1991 (n' 347-B, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "Aaprova o ato que outorga concessão 
à Rádio das Três Fronteiras Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de Campos Sales, Estado do 
Ceará". 

Por meio da Mensagem Presidencial n' 220, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga concessão de explo
ração de canal de onda média, nos termos do art. 49, inciso 
XII, combinado com o§ 1• do art. 223, da Constituição Fede
ral, ato esse constante do Decreto n9 99.082, de 8 de março 
de 1990, publicado no Diário Oficial da União do dia 9 de 
março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem de expo
sição de motivos oncJ.e o então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

Empresa Campossalense de Comunicação Ltda., e Três 
Fronteiras Ltda." 

Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes 
daquele Ministério, as conclusões foram no sentido de que, 
sob os aspectos técnicos e jurídicos, as entidades proponentes 
satisfizeram às exigências do edital e aos requisitoS da legisla
ção específica da radiodifusão. 

Coube então ao Senhor Presidente da Repúblit:a, nos 
termos do art. 16 e seus parágrafos do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, com a redação dada pelo· Decreto n"' 
91.837/85., determinar., a partir de critérios exclusiVamente 
seus, a vencedora. 

O presente projeto foi eXaminado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo sido aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu Relator, Deputado José_ Elias Moreira. 

- Sllbinetido à Comissão de Constituição e JUstiça e de 
Redação, foi ele aprovado por unanimidade, quanto à sua 
técniCa legiSlativa e constitucionalidade, com a seguinte emen
da: 

"Art. 19 É aprovado o ato a que se refere o Decreto 
n9 99.082, cie 8 de março de 1990, que outorga concessão 
à Rádio das Tr_ês Fronteitas"Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos 
Sales, Estado do Ceará." 

Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à disposição dos Sen}:1ores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimentál, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 
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II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do_testemu
nho ministerial de que a Rádio das Três Fronteiras Ltda. 
atende a todos os requisitos técnicos e legais para recebimento 
da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na fOrma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissõ_es, 21 de maio de 1991. - Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente- Esperidião Amin Relator- Man
sueto de Lavor - Wilson Martins - Áureo Mello - Júlio 
Campos- Levy Dias - José Paulo Bisol- Carlos__Pªtrocínio 
- João Rocha- Josaphat Marinho - Teotôn!o Villela Filho 
- José Fogaça- Mansueto de Lavor - Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus-
são o projeto, que tem parecer favorável. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte--o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE 1991. 

(N• 347/90, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio das Três 

Fronteiras Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Campos Sales, Estado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' F.ica aprovado o ato a que se "refere o -n-ecreto 

n' 99.082, de 8 de março de 1990, que outorga concessão 
à Rádio das três Fronteiras-Ltda. para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos 
Sales, Estado do Ceará. 

Art. 2?. Este decreto legislativo entra em ViE;Or na data 
de sua publicação. 

O SR.PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. . N' 45 DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termós do art. 172, 
II, d, do, Regimento Interno.) 
Discussão, em turno únicó, do Projeto de Decreto Legis

lativo n• 45, de 1991 (n• 351/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, a partir de 28 de fevereiro 
de 1989, a permissão outorgada à Ráil.io Santos Dumont Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de 
Jundiaí, Estado de São Paulo. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 

Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 19 - Secre
tário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 153, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 45, de 1991 (n• 351, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "Aprova o ato que renova, a partir 
de 28 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada à Rádio 
Santos Dumont Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, na cidade de Jundiaí, Estado de São PaUlo". 

Relator:SenadorJoão Rocha 

I - Relatório 

_ Chega a_ esta comissão, para pa-re-cer~ ó Pl"Ojetó de Decre
to Legislativo n•. 45, de 1991 (n• 351, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "Aprova o ato que renova, a partir de 
28 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada à Rádio Santos 
Dumont Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na cidade de Jundiaí. Estado de São Paulo". -

Por meio da Mensagem Presidencial n9 176 de 1990-; o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da _República submete ao 
Congresso Nacion~l (!tO de renovação de permissão de expio~ 
ração de canal de freqüência modulada, nos termos _do art. 
49, inciso XII, combinado com§ l 9 do art. 223, da Constituição 
Federal, ato este constante da Portaria n9_3}, deJ3 de fevereiro 
de 1990, do Ministro das Comunicações.. . , . . 

A documentação anexada à me.nS:a_gem presidencial infor
ma que o processo foi examinado pela Diretoria Regional 
do Dentei, em São Paulo, e pela Divisão de Radiodifusão 
desse departamento, constatando-se que a entidade supra
mencionada atende às exigências mínimas pãra sua renovação. 

O presente projeto foi examinado Pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e InfOrmática da Câmara dos 
Deputados, tendo tido parecer favorável__de seU Relator, De
putado Ângelo Magalhães, e aprovação, por unanimidade, 
daquela comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição e Ju_st~ça_ e de 
Redação daquela Casa, o presente projeto foi considerado, 
contra o voto do Deputado Fernando Santana, adequado. 

Já no Senado, esteve, nesta comissão, à disposição dos 
Senhores Senadores para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

li - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministeriill de que a- empresa Rádio Santos Dumont Ltda. 
atende a todos os requiSifó~!i"lêcnicoS e legais para sua renova
ção, opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente 
projeto de decreto _legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991. -Louremberg 
Nunes Rocha Presidente - João Rocha, Relator - Wilson 
Martins - J~sé Fogaça - Carlos Patrocínio - Esperidião 
Amin - José Paulo Bisol - Josapbat Marinho - CoUtinho 
Jorge - Levy Dias - Áureo Mello - Mansueto de Lavor 
- Júlio Campos- Teotônio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro B.eoevides)- Em discus~ 
sãO o projeto, Que tem parecer favorável. (Pausã..) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

-É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRE.TO LEGISLATIVO 
N' 45, DE 1991 

(N' 351190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova, a partir de 28 de feVereiro 
de 1989, a permissão outorgad.a à Rádio Santos Dumont 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na 
cidade de Jundiaí, Estado de São P~ulo. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. lO? Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n9 37, de 13 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado 
das Comunicações, que renova por 10 (dez) anos, a-permissão 
outorgada à Rádio Santos Dumont Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqUência modulada, na cidade 
de Jundiaí, Estado de São Paulo. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVD -
N'46, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 46, de 1991 (n' 352190, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Cultura FM Stéreo Som Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Inhumas, Estado 
de Goiás. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação.) 

Solicito ao nobre Senador Eduardo Suplicy que profira 
o parecer da Comissão de· Educação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para emitir pare
cer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a esta comissão, 
para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1991 
(n' 352, de 1990 na Cllmara dos Deputados), que "Aprova 
o ato que outorga permissão à Cultura FM Stéreo Som Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de 
Inhumas, Estado de Goiás". 

Por meio da Mensagem Presidencial n' 196, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 19 do art. 223 da Consti
tuiÇão Federal, ato esse constante da Portaria n' 63, de 6 
de março de 1990, publicada no Diârio Oficial da União do 
dia 7 de março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem de expo
sição de motivos onde o então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

- Cultura FM Stéreo Som Ltda.; 
-Rádio Monte Alegre FM Ltda.; e 
- Kriterion Radiodifusão e Co~unicações Ltda. 
Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe

tentes deste Ministério, ao conclusões foram no sentido 
de que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades 
proponentes satisfizeram às exigências do edital e aos 
requisitos da legislação específica da radiodifusão. •• 

~çõ~~~oes ~~:o~0d~e~~\~i:!: ~:~~:~~sd~~ ~:~?~: 
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n" 91.837/85, determinar, a" partir de critérios 
exclusivamente seus, a vendedora. 

O presente projeto foi exaininado pela Comissão-ae-Ciên
çia e Tecnologia~ Comunicação e Informática·-da Câmara dos 

Deputados, tendo aprovado, por unanimidade, parecer favo:-: 
rável de seu Relator, Deputado Vivaldo Barbosa. 

Submetido à_ COmissão" de Constituição e J usttça e de 
Redação, foi ele aprovado, cO.ntra o voto do Deputado Fer
nando Santana e abstenção do Deputado José Genoíno, quan
to à suá técnica legislativa e constitucionalidade. 

Já no Senado, esteve o projeto em anáHse nesta comissão, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

A regularidade·dos procedimentos e o testemunho minis
terial de que a empresa vencedora atende a todos os requisitos 
técnicos e legais para recebimento da permissão não satisfaz 
ãs exigências éticas necessãrias à concessão de um bem públi
co, mesmo que ainda vigore a alínea a do artigo 16 do Regula: 
mento dos Serviços de Radiodifusão, instituído pelo Decreto 
n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redaçâo dada 
pelo Decreto n' 91.837/&5, que diz, verbis. _ 

~'§ 39 Constitui ato de livre escolha do Presidente da 
República a outorga de concessão, e do Ministro de Esta
do das Comunicações a outorga de permissão, para explo
ração de serviço de radiodifusão.". 

Na verdade, foram cons!,~erada~ aptas_ pelos órgãos técni
COs ·ao-MC-trés empresas, tendo sido -eleítã pOr motivos que-
não foram claramente expostos, a Cultura FM Stéreo Som 
Ltda. ·A permissão de radiodifus-ão deve ser decidida por crité
rios amplamente transparentes, visan·do o interesse público. 
É possível até que tais motivos tenham sido adequados, entre
tanto não foram explicitados, impedindo um exame acurado 
por este Parlamento. 

Já é hora de s_e regulamentar o artigo 224 da ConstituiÇão 
Federal, que cria o Conselho de Comunicação Social, órgão 
que reunirá condições de acompanhar de forma efetiva e de 
dar a transparência necessária a esse importantíssimo processo_ 
de distribuição de poder. 

Enquanto isto não ocorre, somos de parecer contrário 
à concessão, por não podermos concordar com o processo 
<ij~cricionário que, por vezes, tem se caracterizado por injun; 
ções políticas, ainda que de acordo com a legislação em vigor. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
do Senador Eduardo Suplicy conclui contrariamente à niatéria 
da cidade de Inhumas, Estado de Goiás.-

Em discussão o projeto, em turilo úniCo: 

O Sr. Oziel Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra 
pa!~ _disc_~tir. - --

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para discutif. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Peço a palavra apenas por um ato de justiça. Não conheço 
os concessionários da rádio, mas a verdade é que este Parla
mento tem aprovado todas as concessões submetidas à aprecia
ção. Não se justifica- por uma deficiência do próprio Senado 
ou do próprio Parlamento, que ainda não regulamentou o 
seu Conselho de Comunicação Socia.J, que deveria opinar sq
bre a matéria não se justifica, repito, se venha rejeitar isolada
mente uma rádio, quando se aprova aqui, semanalmente, maís 
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de orna centena. Portanto meu voto será contrário ao parecer 
do nobre Senador Eduardo Suplicy e recomendo à minha 
bancada que faça o mesmo respeitada a opinião do Senador 
Esperidião Amin, que é pessoal.--

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre' 
Líder Oziel Carneiro conclama os seus liderados a votar contra 
o parecer do Senador Eduardo Suplicy, cOm relação à emissora 
em Inhumas, no Estado de Goiás. · 

Em votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Gostaria de saber exatamente 
qual é o ponto de divergência do nobre Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid"') - O nobre 
Relator Eduardo Suplicy manifestou-se contrariam~nte PélÕ 
fato de o dispositivo cOnstitucional sobre :;t çpação do conSelho 
respectivo não estar ainda regulamentado, como deseja S. 
Ex~ Em razão disso, o seu parecer foi contrário, evidentemente 
enfocando esse aspecto e levando S. EX• a manifestar-se con
trariamente à aprovação dessa outorga de permissão à Cultura 
FM Stéreo Som Ltda. na cidade de inhumas, no Estado de 
Goiás. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Desse modo, Sr. Presí: 
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca
minhar à votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, desejo filiar-me à opinião do nobre Senã:dor· 
Oziel Carrieiro, data venia do respeito, do apreço e da admi
ração que tenho pelo nobre Relator da matéria, Senador 
Eduardo Suplicy. Na verdade, cairíamos numa granâe incoe
rência, se seguíssemos_ esse caminho, porque- todos oS projetos __ 
de decreto legislativo até agora aprovados neste plenário o
foram independentemente da regulam~ntação do dispositivo 
constitucional a que se refere o parecer do nobre Relator. 

Nessas condições, Sr. Presidente, oriento a minha_ Ban
cada no sentido de que votemos favoravelmente ·ao projeto 
de decreto legislativo. 

O Sr. Rooan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar à votação. _ ' __ _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, que tamberil deseja· 
encaminhar à votação. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. para encaminhar 
à votação. Sem reviSãO do orador.}_ -Sr. Presidente_, gostaria 
de encaminhar favoravelmente embora não precisasse, porque 
o meu Líder já o fez -apenast::timó-juStifitativa.-No proce:sso 
constituinte, estabeleceu-se que a decisão da concessão -de 
licença para estabelecimento de radiodifusão passaria pela 
apreciação do Congresso Nacional. Tenho a impressão de 
que o espírito do Constituinte da época era no sentido de 
uma fiscalização- e não de conhecimento e reprovação de todas, 
porque aí ficarfamos ·com nosso sistema de comunicação do 
interior bastante comprometido. 

Seí que eJ:istem. alguns estados que já estão saturados 
nessa área, já têm meio de comunicação extraordinários e· 

não precisam de mais nenhuma emissora. Por isso mesmo, 
quero dizer que, na revisão da Constituição, votarei e traba
lharei pata retirar essa atribuição do Congresso Nacional, 

-ROrque entendo que ele não tem que apreciar essa matéria. 
E_ uma responsabilidade do Ex_ecutivo. Mas, enquanto for 
da atribUição do Congresso Nacional a apreciação, -votarei" 
favor~velmente a todas emissoras de rá_diO. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação 
o projeto-, que tem parecer" Contrário. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. -

AprovadO, com a manifestação contrária do nobre Sena
dor_ Esperidião Amin e do Senador Edu•ardo Suplicy, que 
já o fez através d~ parecer. 

A matéria vai à promulgação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 46, DE 1991 

(N' 352120. na Câmara dos Deputados 
· · Aprova o ato que outorga permissão à Cultura FM Sté
reo Som Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra na cidade e Inhumas, Estado de Goiás. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fíca aprovado o ato a_ que se refere a Portária 

n" 63, de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga permissão à Cultura FM Stéreo 
Som Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
-diieito d_e exclusividade, serv~ço de radiodifusão sonora e fre
qüência modulada, na cidade d~ Inhuma0, Estado de Goiás. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 196, DE 1990 

Excelentíssimo Senhores Membros do CongresSo Nacio
nal: 

No"s termos do art. 49, inciso XII,"combinado com § 
19 do art: 223, da Constitliíção Federal, tenho a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato·c:onstante da Portaria n~' 63, de 6 de 

·março de 1990, publicado noDiário Oficial da União do dia 
7 de màrço de 1990, que "outorga permissão à Cultura FM 
Stéreo Som Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão soriora 
em freqüência modulada, na cidade de Inhumas, Estado de 
Goiás". 

Brasília, 12 de março de 1990. José Sarney. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 106190, DE 7 DE MARÇO 
DE 1990, DO SENHOR MINIS1RO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
De conformidade com as atribuições legais e regulamen

tares cometidas a este Ministério, determinei a publicação 
do Edital n9 163/89, com vistas à implaritação de uma estação 
de radiodifu_são sonora em freqüêncía modulada, na c_idade 
de Inhuinas, Estado de Goiás-. 
· 2. No prazo estabelecido pela "lei, acorreram aS" seguin-
tes. entidades: 

Cultura FM Stéreo Som Ltda., 
Rádiu Monte Alegre FM Ltda. e 
Kriterion Radiodifusão e Comunicações Ltda. 
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3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe,. 
tentes deste Ministério, as co!tclusõcs foram no sentido de 
que, sob os aspectos técnicos e jurídico, as entidades_ propo
nentes satisfizeram às -exigências do Edital e aos requisitos 
da legislação específica de radiodifusão. 

4. Nessas Condições, à vista das entidades que se habilh 
taram (quadro anexo) ã execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de encaminhar o assunto á elevada con-sideração 
de Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao 
Congresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato . 
ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do pará
grafo terceiro, do art. 223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais pro- · 
fundo respeito. Antônio Carlos Magalhães. 

PORTARIA N• 63, DE 5 DE MARÇO DE 1990 

O Ministro de Estado das Comunicações, usando dãs 
atribuições que lhe conferem o art. 1"' do Decreto n"' 70.568, 
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 dó Regulamento dos 
Servilos de Radiodifusão, com- a redação dada pelo Decreto 
n• 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que 
consta do Processo MC n• 29000.010011/89, (Edital n• 163/89), 
resolve: 

I-Outorgar permissão à CulturaFM Stéreo Som Ltda., 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito ~e 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüêncta 
modulada, na cidade de Inhumas, Estado de Goiás. 

II --A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código 
Brasileiro __ de Telecomunicações, leis subseqUentes, regula
mentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua pro
posta. - - • . __ -- .. 

III- Este permissão somente produzirá efeitos legais 
após _deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 
223, § 3~', da Constituição. 

IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica
ção. Antônio Carlos Magalbães. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. · 

O SR, PRESIJ)ENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR, EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, como haverá acon
tecimento de grande importância na próxima sem alia rio Sena
do Federal: a Vinda do Sr. Ministro da Economia, Fazenda 
e Planejamento, para explicar os termos do acordo sobre a 
dívida externa, conforme requerimento do nobre Senador 
Maurício Corrêa, seria -importante V.· EX". cOnfirmar a data 
da vinda do ministro~ até para que todos os senadores estejam 
previamente avisados. Quando o ministro vem expor-determi
nado assunto regimenta], é esperado que ele envie a esta 
Casa o conteúdo de sua exposição com 24 horas de antece-_ 
dência. Dada a importância do conteúdo das explicações do 
Sr. Ministro, seria "importante se nós pudéssemos conhecê-Ias 
desde hoje, porque se_,_pqr exemplo, como parece estar pre
visto, o ministro vier na terça-fe_ira próxima, os senadores 
já poderiam receber o conteúdo" d~ sua posição na segun
da-feira e assim melhor no-s prepararmos para fazer as indaga-
ções pertinentes, por ocasião da visita de S. Ex~ 

Sr. Presidente, o Senador Maurício Corréa me informa
que, de acordo com o Regimento Interno, o conteúdo da 
exposição do ministro- deveria chegar com antecedência de 

48 horas, o -que-signifiCa que pfecisaríãmos recebê-lã. ng do_:_ 
mingo, no máximo na seguda-feira, dadã e relivâri.cia _do as
sunto dessa exposição de motiVOS, eu-gõstã.ri3. -mu"itcVdc! saber 
a data da visita do Ministro da Economia, Fazenda e Pl.aneja
merito, e conseqüentemente exposição ao plenário do Senado, 
atendendo à convocação para expor "O acordo da dívida externa 
e dos juros atrasados da economia brasileira junto aos credo-
res. 

Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevidesf-- A Presi- . 
dência adotará as_ providências relacionadas com a vinda do 
Sr': MID.lstro, reclamada agora pelo nobre Senador Eduardo 
Suplicy. E nos termos do§ 2• do art. 397. 

Sempre que o Ministro de Estado preparar exposição, 
por escrito, deverá encaminhar o seu texto ao Presidente do 
Senado, com antecedência mínima de três dias, para prévio 
conhecimento dos senadores, a Mesa esclarece ao nobre repre
sentante de São Paulo que teve a preocupação de advertir 
a S. Ex' o Sr. MiniStro da EcOnomia, Fazenda e Planejamento 
dessa norma regimental tão claramente explicitada. 

O SR, PRESIJ)ENTE (Mauro Benevides)- Item 8: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'47, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, ·do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 47, de 1991 (n' 353/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova, a partir de 
21 de janeiro de 1987, a permissão outorgada à Rádio 
Difusora de Pirassununga Ltda. para explorar serviçO de 
radiodifusão sonora, na cidade de Pirassununga, Estado 
de São Paulo. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) 
Sobre a mesa, parecer que será lido pelO Sr. !~'_Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 154, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
I,egislativo n' 47, de 1991 (n' 353, de 1990, na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que renova, a partir 
de 21 de janeiro de 1990, a permissão outorgada à Rádio 
Difusora de Pirassununga Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão_ sonora, na cidade de Pirassununga, Estado 
de São Paulo". 

Relator: Senador João Rocha 

- I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o ProjetO de Decre
to Legislativo n• 47, de 1991 (n• 353, de 1990, na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que renova, a partir de 
21 de janeiro de 1990, a permissão outorgada à Rádio DifusOra _ 
de Pirassununga Ltda. para explorar serviço de radiodüusão 
sonora, na _ç:idade d~ Pirassununga, Estado de São Paulo". 

Por meio da Men_sagem Presidencial n~' 190, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato de renovação de permissão de 
exploração de canal de freqüência modulada, nos termos do 
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art. 49, incisO XII, combinado com o § 19 do art. 223, da 
Constituição Federal, ato este constante da Portaria n9 38, 
de 13 de fevereiro de 1990', do Ministro das Comunicações. 

A documentação anexada ã mensagem presidencial infor
ma que o processo foi exani,iP.3.do pelos órgãos técnicos daque
le ministério, constataodq-se que a entidade supramencionada 
atende às exigências mínimas para sua renovação. _ 

Optesente projeto foi examinado pela Comissão Q.e_Ciên~. 
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo tido parecer favorável de seu Relator, De
putado Eliel Rodrigues, e aprovação unânime, daquela comis-
são. _ _ _ _ _ __ _ _ 

Submetido à Comissão de ConstituiÇãO e J uSfiçã e de 
Redação daquela Casá, -o presente projetO" .foi conSidçrado, 
contra o voto do DepUtado Fernando Saiitana, adequado, 
com_ a seguinte emenda: 

"Acrescente-se ao art. 111 a seguinte expressão final: 
a que se refere a Portaria nO? 38, de 13 de fevereiro de 
1990." 

Já no Senado, esteve, nesta comissão, à disposição dos 
Srs. Senadores para recebimento de emendas, no prazo regi~ 
mental, não tendo recebido quaisquer reparo-s. 

II- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a empresa Rádio Difusora de Pirassu
nunga Ltda. atende a todos os requisitos _técnicos e legais 
para sua renovação, opinamos pela aprovaÇãO do ato, na for
ma do presente projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 19_91. - Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente, João Rocha, Relator- Esperldião 
Amin - Wilson Martins - Carlos Patrocmio - José Paulo 
Bisol - Levy Dias - Aureo Mello - Josaphat Marinho -
Coutinho Jorge - José Fogaça - Júlio Campos - Teotônio 
Vilela Filho - Mansueto de Lavor. 

são. 
O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) --" Em discus-

Não havendo quem peça a paiavra encerio a discUSS30. 
Em votação. 
Os SfS-~ Semtdores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) - - - - - · 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 47, de 1991 

(n' 35319U, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova, a partir de 21 de janeiro 
de 1987, a permissão outorgada à Rádio Difusora de Piras
sununga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono~ 
ra, na cidade d~ Pirassununga, Estado de São PauJo. 

O Congresso N_a_cional decreta: 
Art. lo;o Fica ap:ro\rã.do o ato a que se-refere a Portaria 

n' 38, de 13 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado_ 
das Comunicações, que renova por 10 _(dez) anos a permissão 
outorgada à Rádio Düusora de Pirassununga Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora, em freq üência modulada, 
na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo. 

Art. 2"? Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 9: 

· ·PROJETO DE DECR)';TO LEGISLATIVO 
N' 48, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
II, d, do -R.egimento Interno.) 

DiscUsSão, em_ turno único, do ProjetO de Decreto 
Legislativo n' 48, de 1991 (n• 354190, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Mod_elo Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, na cidade de Modelo, Estado de Santa 
Catarina. (Dependendo de parecer da ComiSsão de _Edu
cação.) 

-Sobre a mesa, parecer que se.rá lido pelo Sr. 1"' Secretário. 
É lido o seguinte: 

PARECER N• 115, DE 1991 
Da Comissão de Educação, sObre o Projeto de Decreto 

Legislativo n• 48, de 1991 (n' 354, de 1990 Ila Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Modelo Lida. para explorar serviço de radiodi
fusão na cidade de Modelo, Estado de Santa Catarina". 

Relator: Senador João Rocha 

I - Relatório 

Chega a esta comissão para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo n' 48, de 1990 (n' 534, de 1990, na Câmara dos 
Deputados) que, aprova o ato que outorga pemiissão à Rádio 
Modelo Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média de âmbito local, na cidade de Modelo, Estado 
de Santa Catarina". 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 279, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de onda média de âmbito local, nos te~rmos · 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § lo;o do artigo 223, 

. da C9_nstituição Fede_ral, ato esse consta.I1te da Portaria n"' 
112, de 9 de março de 1990, publicada no Diário Oficial da 
União do dia 13 subseqüente. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem de expo~ 
sição de motivos onde, o entãq Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: • 

"No_ prazo estabelecido pela lei, acorreu apenas a-Rádio 
Modelo Ltda .. 

Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes 
daquele ministério, a'S conclusões foram no sentidO de que, 
sob os aspectos técnico e jurídico, a proPonente satisfez às 
exigéncias do edital e aos requisitos da legislação específica 
da radiodifusão.'' 

Coube então ao Sr. Ministro ae Estaâo das Comuni
cações, nos termos do artigo 16 e seus parágt:afos do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a redaçSo dada 
pelo Decreto n9 91.837/85, determinar a outorga. 

O presente projeto fOi examinado pela Comissão de Ciên~ 
ciae Tecnologia, Comuriicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo sido apro-vado, por unanimidade, parecer
favorável de seu relator, deputado Erico Pegoraro. 

Submetido à Comissão de ConstituiÇão e Justiça e de 
Redação, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado _Fer
nando Santana, quanto à suá. técnica legislativa.e co_nstittiCiO
nalidade. 
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Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à dispoSição dos Srs. Senadores para recebimento de emendas, 
no prazo regimental, não tendo recebido quaisq~er reparos. 

II - Voto do Relator 

Díailte da regUlaridade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a Rádio Modelo Ltda. atende a todos 
os requisitos técnicos e legais para recebimento da permissão, 
opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente prOjeto 
de decreto legislativo. 

Sala das Comissõ_eS, 21 de maio de 1991. Lollremberg 
Nunes Rocha,Presidente -João Rocha,Relator - Carlos Pa
trocínio - Wilson Martins - José Paulo Bisol - Esperidião 
Amin - Josaphat Marinho - Levy Dlas - José Fogaça -
Aureo Mello- Coutinho Jorge- Júlio Campos- Mansueto 
de Lavor - Teotônio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Ein discus-
são. (Pausa.) · ~ 

Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão. 
Em votação. ,_ 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovado. _ 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 48, DE 1991 

(N' 354190, na Câmara dos Deputados) 

Aprovà o ato que outorga permissão à Rádio 
Modelo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, na cidade de Modelo, Estado de Santa Cata
rina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n"' 112, de 9 de março de 1990~- do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outàrga pennissão ã Rádio Modelo Ltda. 
para explorar, pelo prazo de 1 O (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,_ 
na cidade de Modelo, Estado de Santa Catarina. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 10 •. 

PROJETO DE PECRETO LEGISLATIVO 
N' 49, DE 1991 

(Incluído, em Ordem do Dia, nos-termos do art. 172,_ 
II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno únicó, dO Projeto de Decre
to Legislativo n' 49, de 1991 (n' 355/go, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Vizinhança FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidacle de Dois 
Vizinhos, Estado do Pataná_._(Dependendo de pare
cer da Comissão de Educação.) 

Solicito ao nobre Senador Esperidião Amin parecer dã. 
ComiSsão de Educação. _ 

-0 SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

I- Relatório 

. Chega a esta comissão, para parecer, sobre o Projeto 
de Decrelo Legislativo n' 49, de 1991 (n' 355, de 1990, na 
Câmara d.os_ Deputados) que "aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Vizinhança FM Ltda. para explorar, serviqo 
de radiodifusão sonora na cidade de Dois Vizinhos, Estado 
do P:;uanán. -

Por meio da Mensagem Presidencial_ n9 283, de 1990, 
o Excelentíssimo Se-nhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga pennissão de expio~ 
ração de canais de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 1~ do art. 223-da Consti
tuição Federal, ato esse constante da Portaria- n\> 116, de 9 
de março de 1990, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 13 de março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Mensagem de Expo
sição de Motivos onde, o então Senhor_ Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: 

HNo prazo estabelecido pela lei, acorreram as 
seguintes entidades: 

Rádio Vizinhança FM Ltda., e 
Rádio FM Dei Rey Lida. 
Submetido o assunto ao exame dos órgãos com

petentes déste ministério, as conclusões foram no 
sentido de que, sob os aspectos técnico e juiídico, 
as entidades proponentes satisfizeram às exígências 
do edital e aos requisitos da legislação específica da 
radiodifusão." 

Coube então ao Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações, nos termos- do art. 13 e seus parágrafos do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n9 91.837/85, determinar, a partir de critérios 
exclusivamente seus, a vencedora. 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciêi:t
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo aprovado, por unanimidade, parecer favo~ 
rável de seu Relator, Deputado Erico Pegoraro~ 

Submetido à Comissão de Constituição, Justiça e de Re
dação, foi ele aprovado, contra O voto do Deputado Fernando 
Santana, quanto à sua técnica legislativa e constitucionalidade. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebiplento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Sequer sob o aspecto estritamente- fôirifal, o processo 
está regular, eis que o Conselho de ComunicaÇão Social preco
nizado no art._ 224 da Constituição Federal não foi criado. 

Qltanto ao aspecto éticO, o processo é uma agressão, 
pois a concessão foi ultimada no dia 9-3-90 (DOU 13-3-90). 

Por isto, sou contra. -
· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ·'-'-o nobre 

Relator Esperidião Amin é coritrário ao acolhimento da .ma
téria. 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a pãlavra 
para encaminhar ã votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ____:: Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 
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O SR. MARCO MA_CIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
à votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, em 
que pese o apreço e a·consíderação que tributamos ao ihistre 
Senador Esperidião Amin, divirjo da manifestação de S. Ex!, 
e o faço baseado nos precedentes aqui,-da Casa. O Seriado 
Federal tem, iterativamente, a exemplo do que tem ocorrido 
na Câmara dos Deputados, aprovado projetas de igual jaez, 
ou_ seja, projetes que colimam o mesmo Objetivo. Dar a esse 
projeto trata_m~nto diferente do que foi concedido aos demais, 
a meu ver, Sr. Presidente, seria quebrar a eqüidade, o que 
os romanos diziam que era justiÇa- do caso concreto. 

Daí por que, Sr. Presidente, nessa minha breve manifes~ 
tação eu gostaria de expressar a nossa posição favoráVel ao 
projeto de resolução e soliCitar que o· mesmo_ seja, depois 
de discutido, devidamente aprovado. 

O SR. PRESIDJ.>NTE (Mauro Benevides)- Em votação. 
Nobre Líder do PMDB, Humberto Lucena, como vota 

a sua Bancada? 
O SR. HUMBJ.>RTO LUCJ.>NA (PMDB- PB. Para enca

minhar à votação.)- Sr. Presidente, da mesma maneira que 
nos comportamos no item anterior, vamos, também, filzé~lo 
agora, tendo em vista a _manutenção do nosso ponto de vista 
coerente. Vamos votar pela aprovação do pi'Ojeto de decre_to 
legislativo. 

O Sr. Jutaby Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRI.>SIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃJ.>S (PSDB - BA. Pela or· 
dem.) -Sr. Presidente, como solicitei a V. Ex~ que anotasse 
meu voto contrário às_ concess.ões, quero chamar a atenção 
para o seguinte: meu vota será "sim" quando o parecer for 
contrário; senão estarei sendo incoerente comigo mesmo. 

O SR. PRI.>SIDJ.>NTE (Mauro Bçnevides) -Quer di.er 
que, nesfe caso, V. Ex• não é contrã? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não. Serei favorável. 
Estou aprendendo com V. Ex': tenho que ser salomônico. 

O SR. PRESIDI>NTJ.> (Mauro Benevides) .,..-Como yot~ 
o Líder do PDT?· 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF)- SR. Pr~si
dente, o meu voto é pela "abstenção". 

O SR. PRJ.>SIDENTJ.> (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA)- Sr._ Presi
dente, meu voto é pela "abstenção". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS)_--::- Sr. Presi
dente, meu voto é pela "abstençãQ''. 

O SR. PRESIDENTJ.> (Mauro Benevides)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com as abstenções agora consignadas. 

A matéria vai à promulgação. 
É o seguirite o projetO _aprovado. 

PROJJ.>TO DE DECRJ.>TO LEGISLATIVO 
N• 49, DI> 1991 

(N' 355190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Vizinhança FM Ltda .. para explorar serviço de radio~ 
difusão sonora na cidade de Dois Vizinhos, Estado 
do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: _ . 
Art. 11' Fica aprovado o ato a·que se refe_re a Portan~ 

n' 116, de 9 de março de 1990, do Minist~o de Estado das 
Comunicações, que outorga permissão à Rádio Vizinhança 
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Dois Vizinhos, Es~do 
do Paraná. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDJ.>NTE (MaurQ Benevides) -Item 11: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 50, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos_termos dp art. 
172,11, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n• 50. de 1991 (n• 357/90, na Câmara 
dos Deput3.dos), que aprova o ato que outorga per~ 
missão à Fundação Cultural Celinauta para explorar 
serviço de radiodifusão sonq_ra, na Cidade de Pato 
Branço, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação.) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Educação que 
será lido pelo Sr. l9 Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECJ.>R N• 156, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n• 50, de 1991 (n' 357, de 1990 
na CAlDara dos Deputados) que ''8pr0va- ó ato que 
outorga permissão à Fundação Cultural Celinauta pa~ 
ta explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade 
de Pato Branco, Es~do do Paraná". 

Relator: Senador Aureo Melo 
I - Relatório 

Cliega a esta comiss_ão, para parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo n• 50, de 1991 (o' 357, de 1990, na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que outorga permissão 
à FUndação Cultural Celinauta, para explorar serviço de radio
Qifusão sonora, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná" . 
. ____ Por meiO da Mensagem Presidencial n9 175 de 1990, o 
Excelentíssimo Senhor Presiderite da República submete ao 

·Congresso Nacional ato de renovação_dç permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o § 11' do art. 223, da Consti
tuição Federal, ato este constante da Porta,ria n~" 36, 'de 13 
de fevereiro de 1990, do Ministro das Comunicações. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor~ 
ma que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos daque~ 
le Ministério, constatando-se que a entidade supramencionada 
atende às exigências mfnimas pa!a sua renovação. 
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Em votação~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado a· substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à COlnissão DiretOra, a fim -de Sei"Tedigido 

o vencido para o turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao Plenário que, conto a matéria já se encon
tra em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da proposição, em turno suplementar,_nos termos do disposto 
no art. 350 do Regimento Interná. · 

Sobre a mesa, Parecer da Comissão Diretora,- oferecendo 
a redação do vencido, que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 157, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçáo do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Le
gislativo n• 50, de 1991 (n' 357, de 1990, na Câmara 
dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, 
para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Decreto Legislativo n• 50; de 1991 (n• 357, de 1990, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação·Cultural Celinauta, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora, na cidade de Pato Branco, Estado 
do Paraná. 

Sala de Reuniões da COmisSão, -6 de junho de 1991. ---:-_ 
Mauro Benevides, Presidente; Dirceu Carneiro, Relator; Áu
reo MeJlo - Meira Füho. 

ANEXO AO PARECER N'l57, DE 1991 

Redaçáo do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de _Decreto 
Legislativo n• 50, de 1991 (n• 357/90, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova per
missão outorgada à Fundação Cultural Celinauta pa
ra explorar serviço de radiodifusão sonora, em fre
qüência modulada, na cidade de Pato Branco, Estado 
do Paraná. 

O CongreSSO Nicional decreta: _ 
Art. V É aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n• 36, de 13 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado 
das Comunicações, que renova permissão outorgada à Funda
ção Cultural Celinauta para explorar, pelo prazo de dez anos, 
a partir de 16 de outubro de 19_89, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em-freqüência modulada, na 
cidade de Pato Branco, Estado do Paraná. 

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus-
são o projeto, em· turno suplementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo tido parecer favorável de seu Relator, De
putado Eliel Rodrigues, e aprovação, unânime, daquela co-
missão. - - -

Submetido à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o presente projeto foi considerado, 
contra o voto do Deputado Fernando Santana, adequado. 
Nessa comissão, entretanto, cometeu-se o lapso de pretender 
haver recebido "da Comissão de Ciência e Tecnologia e Infor
mática a presente proposição aprovando ato que outorga per- · 
missão ... ", quando, de fato o ato que se lhe remeteu aprova 
a renovação de outorga de permissão. Tal lapso terminou 
por contaminar a redação da ementa e do despacho do Primei
ro Secretário da Câmara dos Deputados, Deputado Inocêncio 

·de Oliveira, ao Senado Federal. 
Já no Senado, esteve, nesta comissão, à disposição dos 

senhores senadores para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II- Voto do Relator 

Diante da regul3!idade dos proced~~ento~ e ~o tes_temu
nho ministerial de que a empresa Fundação Cultural Celinauta 
atende a todos os requisitos técnicos e legais para sua renova
ção, opinamos pela aprovação do ato, na -forma do seguinte 

_ sub~~i~~t~vo ao projeto de decreto legislativo em pauta: 

i'RúJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 50, DE 1991 

Aprova o ato que renova permissão outorgada 
à Fundação Cultural Celinauta para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, em freqUência modulada, na 
cidade de Pato Branco, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado ·o ato a que se refere a Portaria 

n• 36, de 13 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado 
das Comunicações, que renova permissão outorgãda à Funda
ção Cultural Celinauta para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, a partir de 16 de outubro de 1989, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 
- Sala das Comissões, 21 de maio de 1991. - Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente; Áureo Melo, Relator; Esperidião 
Ainln- José Fogaça- Teotónio Vilela Filho- Júlio Campos 
-;- Mansueto de Lavor - Levy Dias - Coutinho Jorge -
Aureo Melo- Wilson Martins- João Rocha- Carlos Patro
cínio - José Paulo Bisol - Josapbat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto, nos termos do substitutivo 
que oferece, com voto vencjdo do Senador EsperidiãÕ Amin. 

Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno únco. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, passa-se â votação do substitutivo 

que tem preferência regimental. 
O SR. PRESIDENTE (iviauro Benc,.~es)- Item 12: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 51, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Diã. nos termos dO art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 
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Discussão, em turno únicO, do Projeto de Decreto 
Legislativo N' 51, de 1991 (n' 360190, na Câmara dos· 
Deputados), que aprova o ato que_renova, a partir de 
lo:> de novembro de 1983, a permissão outorgada à Socie
dade Rádio da Paraíba Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de ~mpina Grançle, Esta
do da Paraíba. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 
Concedo a p~lavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, 

para proferir o parecer da Comissão de Educação.-

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para emitir pare
cer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo no 51, de 1991 (no 360, de 1990, na Câmara 
dos Deputados), que "Aprova o ato que renova, a partir 
de 1'! de novembro de 1983, a permissão outorgada à Sociedã.de 
Rádio da Paraíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Campina Grande, Estado da Pªtaíba." 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 242, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República subme.te 
ao Congresso Nacional ato de re __ novação de concessão de 
exploração de canal_ de onda média, nos teJ"mos do_ art. 49, 
inciso XII, combinado com o§ 1? do art. 223, da Constítuição 
Federal, ato esse constante QO Decreto n' 99.131, de 9 de 
março de 1990. 

A documentação anexada à mensagem presidencial infor
ma que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos-daque
le ministério, constatando-se que a entidade supramendonada 
atende às eJtigéncias mínimas pãra sua renovação-.-

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputado.s, tendo tidQ parecer favorável de seu Relator, De
putado Luiz Leal, e aprovação, por unanimidade, daquela 
comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição, Justiça e--de Re
dação daquela Casa, o presente projeto foi COnsiderado, con
tra o voto do Deputado Fernando Santana e -abstenção do 
Deputado José Genoíno, adequado. 

Esta comissão, no_ entanto, introduz _erro no processo, 
ao transformar uma concessão em permiSsão, e um canal de 
onda média em freqüência modulada. 

Já no Senado, esteve nesta cornjssão, à disposição dos 
Senhores Senadores, para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedi!llentos e do testemu
nho ministerial de que a empiesa SociCdade Rádio Paraíba 
Ltcla. atende a todos __ o.s._rQ.quisitos técnicos ·e legais para S:ua 
renovação, opinamos pela aprovação do ato, na forma do 
substitutivo abaixo proposto ao ptesente projeto de decreto 
legislativo, recomendando-se, também, a alteração da ementa 
que capeia o presente processo. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETE> 
LEGISLATIVO N' 51, DE 1991 

Aprova o ato que renova, a partir de J9 de novembro 
de 1983,a concessão outorgada à Sociedade Rádio da Pa
raíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 

-·em_ onda média na cidade de Campina Grande, Estado 
da -~araíba. 

O Congresso Nacional decreta: _. 
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n' 99.131, de 9 de março de 1990, que renova por 10 (dez) 
anos, a partir de 1~ de novembro de 1983, a concessão Ol,ltor
gada à Sociedade Rádio da Paraíba Ltda. para explorar serViço 
de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Campina 
Grande, Estado da Paraíba. ~ · 

-Art. 29 .Este decreto legi.slativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sr. Presidente; o parecerá favorável, mas desejo aduzir 
algumas palavras, porque fUi ielator desse processo e de outros 
mais e o meu parecer é favorável e sê-lo-á sempre que chegue 
a mim qualquer projeto instruído de ÇLçordo com a legislação 
em vigor. 

Para guardar a minha coerência,_ aprovarei esse e todos 
os demais que vierem instruídos dentro da legislação em vigor. 
Quando .se m_udar a legislação, quando se alterarem os crité
rios, alterarei o meu·parecer. Portanto, o-parecer é- favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Mesa este
ve atenta à manifestação dO -nobre Senador JQnas Pinheiro, . 
especialmente ao excelente vernáculo, à utilização da forma 
mesoclítica, como S. Er' fez agora. _ 

tal. 

Em discussão o s_ubstitutivo, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimen-

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

Aprovado. 
Fica prejudicado o profeta. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para ser redigido 

o vencido para o turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação do 
vencido, que será lido pelo Sr. 1? Secretário. 

É lido o seguinte: ~ 

PARECER No 158, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno suplementar, do subs
titutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n' 
51, de 1991 (no 360, de 1990, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, 
para o turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Decreto Legislativo no 51, de 1991 (no 360, de 1990, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a partir de 19 de novembro de 1983, a permisSão outorgada 
ã Sociedade Rádio da Pannba Lida., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de junho de 1991. -
Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator -
Aureo Mello - Meira Filbo. 

ANEXO AO PARECER N' 158, DE 1991 

Redação do vencido, para o turno suplementar, do subs
titutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n' 
51, de 1991 (n' 360/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova ato que renova, a partir de 1' de novembro de 
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1983, a cOncessão outorgada à Sociedade Rádio da Paraíba 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em 
onda média, na cidade de Campina Grande, Estado da 
Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
A.rt. 19 É aprovado _o ato a que se refere o Decreto 

n9 99.131~ de 9 de março de 1990, que renova por dez anos, 
a partir de 19 de novembro de 1983, a conOOSsâo outorgada 
à Sociedade Rádio da Paraíba Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora,-em orid3. média, na cidade ele Campina 
Grande, Estado da Paraíba. -

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discus-
são o projeto, em turno suplementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram: .:p~rmàn-ecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevldes)- Item 13: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 54, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, -do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 54, de 1991 (n' 363/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aproVa o ato que outorga permissão-à Sistema 
Horizonte de Comunicação Ltda., para explorai'- serviço 
de radiodifusão sonora, na cidade de Carpina, Estado 
de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

O SR. RONALOO ARAGÃO (PMbB -RO. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para pãrecer, o Projeto de Decre
to Legislativo n' 54, de 1991 (n' 363, de 1990 na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema Horizonte de Çomunicação Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Carpi na, Estado 
de Pernambuco". 

Por meio da Mensagem Presidencial n~" 252, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente dà. República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos termos do _art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 19 do art. 223, da Consti
tuiçãp Federal, ato esse constante da Portaria n9 88, de 9 
de março de 1990, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 12 de março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem de expo
sição de motivos onde, o então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: 

''No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

Sistema Horizontal de Comunicação Ltda.; 
Rádio FM Carpina Ltda.; 
Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes 

deste ministério, as conclusões foram no sentido de que, 

sob os aspectos técnico e jurídico, apenas o Sistema Hori
zonte de Comunicação Ltda .• satisfaz as exigências do 
edital e aos requisitos da legislação especifica da radiodi
fusão." 
Coube então-ao Senhor Ministro de Estado das Comuni

cações, nos tenitos do art. 13 e seus parágrafos do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a rcdação dada 
pelo Decreto n9 91.837/85, determinar, a vencedora. 

O presente projeto foi examinado pela Cdmissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo sido aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu Relator, Deputã.do Ângelo Magalhães._ . 

Submetido à Comissão de Constituição, Justiça e de Re
dação, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Fernando 
Santana, quanto à sua técnica legislativa e constitucionalidade. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão~ 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebidu quaisquer 
~paras. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos prOCedimentos e do testemu
nho ministerial de_ que o Sistema HOi-izonte de Comunicação 
Ltda., atende à todos os requisitos técnicos e legais para recebi
mento da permissão, opinamos peJa aprovação dos atos, na 
forma do presente projeto de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui favoravelmente. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
OsSrs. Senadores que aprovam o projeto queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 54, DE 1991 

(N' 363190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permisSáo à Sistema Horizonte 
de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, na cidade de Carpina, Estado de Pernam
buco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 '? Ficã aprovado o ato-a que se refere a Portaria 

n' 88, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
ComUiiicações, que outorga pemiissão à Sistema HOrizOnte 
de Comunicação Ltda. 1 para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Carpina, Estado de 
Pernambuco. 

Art. 29 Este decreto iegislativÕ entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 14: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 59, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 
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DiscusSão, cm turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n• 59, de 1991 (n' 373/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga perínissâo à Rádio 
Clube de Mallet Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, na cidade de Mallet, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educáção.) 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1? Secretário. 
É lido o seguinte: __ __._ . 

PARECER N• 159, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 59, de 1991 (n• 373, de 1990, na Câmara 
dos Deputados), 'que "aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Clube de Mallet Ltda~, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na cidade de Mallet, Estado do 
Paraná". 
Relator: Senador João Rocha 

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de DecreM 
to Legislativo n' 59, de 1991 (n• 373, de 1990, na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Clube de M_allet Ltd~., para explorar serviço de radiaM 
difusão sonora, na cidade de Mallet, Estado do Paraná". 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 -373,. de 1989, 
o Excelentíssimo S_enhor __ Presidente da _República submete 
ao Congresso Nacional ªto que outorga pe~issão de expiaM 
ração de canal em o rida média, nos termos do art. 49, inciso 
XII, combinado com o§ I• do art. 223, da ConstituiÇão Fede
ral, ato esse constante na Portaria n9 101, de 24 de julho 
de 1989. ·- ·•·· -

Sua Excelência faz 3.c0Iilpánhar sua mensagem de expoM 
sição de motivos onde, o então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: 

"Submetido o a_ss.unto ao exame ~os órgãos compeM 
tentes deste ministério, as conclusões foram no sentido 
de que, sob os aspectos técnico e jurídico~_ as entidades 
proponentes satisfizeram às exigências-do _edital e aos 
requisitos da legislação específica da -radiodifusão." 

Coube então ao Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 16 e seus parágrafos do Regulamento dos ServiM 
ços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto n9 
91.837/85, determinar, a partir de critériOs exclusivamerite 
seus, a vencedora. 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de CiênM 
cia e Tecnologia, Comunicação e Informáti~_d~_Çªmara dos 
Deputados, tendo sido aprovado, com restrições dos Depu
tados Irma Passoni e Robson Marinho, parecer favorável de 
seu Relator, Deputado Ervin Bonkoski. . 

Submetido à Comissão de Constituição, Justiça e de Re
dação, foi ele aprovado, contra o voto do Deputãdo Fernando 
Santana, quanto a sua técnica legislativa e constitucionalidade. 

Já no SenadO, eSteve o projeto em análise nesta cOmjssão, 
à disposição dos Senb_Qres Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

U - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen,tos e do testem uM 
nho ministerial de que a Rádio Clube de Mallet Ltda., atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para recebimento da 
permissão, opinamos- pela aprovação do ato, na forma do 
presente projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991._- Louremberg 
Nunes- Rocha, Presidente; João Rocha, Relator; Esperidião 
Amin - Garibaldi Alves Filho - Wilson Martins ~ João 
Rocba - Cal'los Patrocínio - José Paulo Biso! - Josapbat 
Marinbo - Levy Dias - Júlio Campos - Teotónio Vilela 
Filho- José Fogãça- Mansueto de Lavor- Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide;) ..:.. O parecer 
conclui favoravelmente à matéria, com voto vencido do Sena-
dor ESPiddíão Amin. - - -

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p-enllanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vaí à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

. N• 59, DE 1991 
(N' 373/90, na Câmara dos Deputados) . 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Clube4 
_de Mal1et Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
-sonora, na cid8de de Mallet, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: _ . 
Art. 1!> Fica aprovado o ato a que se refere a Portana 

n• 101, de 24 de julho de 1989, do Ministro·de Estado das 
Comunicações, que outorga permissão à Rádio Clube de Ma
llet Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda médfa, na cidade de Mallet, Estado do Par~ná. 

· -Art. 29 Est~ _decrete;> legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 15: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. . N• 60, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) . 
Discussão, em turno único, do Projeto de Deç_r~to Legis
lativo n• 60, de 1991 (n' 375190, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova -o ato que outorga pêriillssâo à ~adio
-difusão Broto da Serra Ltda., para explorar semço de 
radi0difus3.o sonora na cidade de David C::mabarro, Esta
do do Rio Grande do Sul. (Dependendii de parecer da 
Comissão de Educação.) · 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É_ lido o seguinte: 

PARECER N9 160, DE 1991. 

Da Comissão de Educação, o Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 60, de 1991 (n• 375, de 1990 na Câmara dos Depu· 
tados) que "aprova o ato que outorga permissão à Radiodi
fusão Broto da Serra Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora na cidade de David Canabarro, Estado 
do Rio Grande do Sul". 

Relator: Senador Teotónio Vilela Filbo 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de DecreM 
to Legislativo n' 60, de 1991 (n' 375, de 1990 na Câmara 
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dos Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão 
à RadiodifUsãO Broto da Serra Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão-sonora na cidade de David Cailabarro, Estado 
do Rio Grande do Sul". 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 278, de 1990, 
o ExcelentísSimo SenhOr Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüêncüt modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o § P do art. 223, da Consti
tuição Federal, ato _esse constante da Portaria n<> 110, de 9 
de março de 1990, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 13 de março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem de expo
sição de motivos onde, o então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: 

.. No prazo estabelecido pela lei, ocotreu apenas a Radio
difusão Broto da Serra Ltda. 

Submetido o assunto ao exarile dos órgãos competentes 
deste ministério, as conclusões foram no sentido de que, sob 

'os aspectos técnico e jurídico,- a entidade proponente satisfez 
às exigências do edital e aos requisitos da legislação especifica 
da radiodifusão.'' 

Coube então ao Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações, nos termos do __ art. 13 e seus parágrafos do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n9 91.837/85, determinar a concessão. 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Coniunicaçãb e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo sido aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu Relator, Deputado Maurício Fruet. 

Submetido ir Comissão de Constituiçã6 e Justiça e de 
Redação, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Fer
nando Santana e abstenção do Deputado José Genofno. quan
to à sua técnica legislativa e constitucionalidade. 

Já no SenadO, esteve o proJeto em análise nesta comissão, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 

. emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a Radiodifusão Broto da Serra Ltda., 
atende a todos os requisitoS téCniCos e legais para recebimento 
da permissão, opinamos pela aprovação ao ato, na forma 
do presente projeto d7 decreto legislativo. _ · 

Sala das Comissões, 21 d~ maio de 1991. - Loureoiberg 
Nunes Rocha," Presidente; José Fogaça, Relator; Garlbaldl Al
ves Filho - Carlos Patrocínio - Esperidião Amin - Coutinho 
Jorge - João Calmon - Mansueto de Lavor - JOsa.pbat 
Marinho- José Paulo Bisol- João Rocha- Wilson Martins 
- Teotônio Vilela Filho - Aureo MeUo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui favoravelmente â matéria, com voto vencido do Sena-
dor Esperidião Amin. · -

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. · 
Em votação. 
'os Srs. Senadores que O aprovam queiJam permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai.à promulgaçãq, 

É o seguinte o projeto aprovado: 

. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 60, DE 1991 

(N' 375/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Radiodifusão 
Broto da Serra Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de David Canabarro, Estado do 
Rio Grande do Sul. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato que se refere a Portaria 

n' 110, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga permissão -à Radiodifusão Broto 
·da Serra Ltda., para explorar, pelo prazo de !O (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço- de radiodifusão sonora 
~_freqüência mádulada, na cidade de David Canabarro, Es
tado do Rio Grande do Sul. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 16: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NO 61, DE 1991 
_(Incluído em Ordem do Dia nos_ termos do art. 172, 

II, d, do Regimento Interno,) . 
Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Le

gislativo n' 61, de 1991 (n' 337/90,na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão à Organi
zação Radiodifusão de Cesário Lange'Ltda~. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora, na _cidade de Cesário 
Lange, Estado de São Paulo. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação.) 

Solicito ao ·nobre Senador Eduardo Suplicy o parecer 
da Comissão de Educação. 

A Presidência solicita a S. Ex~ informar se o parecer 
éJavorável ou contrário. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para emitir pare-
cer.).- Sr. P.residente, Srs. Senadore~: -

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer-, o Projeto -de Decre
to Legislativo n' 61, de 1991, (n' 337, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que __ outorga permisSão 
à Organização Radiodifusão de Cesário Lange Ltda., para 
explorar serviço de radiodifuSão -sonora na cidade de Cesário 
Lange, Estado de São Paulo"_ 

Por meio da Mensag~m Presidencial n\' 284, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente_ da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
raçãq de canal de freqúência modulada. nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 19 do art. 223, da Consti
tuição Federal, ato esse constante da Portaria n9 89-. de 9 
de março de 1990, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 13 de março de 1990. 

Sua Excelência faz acomparihar sua mensagem de expo
sição de motivos onde, o então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece:_ 

"No pi-azo estabelecido pela lei, acorreram as segJJintes 
entiqades: __________ _ 

Rádio Brasil de São Paulo Ltda.; 
Rádio Mocidade FM Cesário Lange Ltda.; 
Organização Radiodifusáo de Cesário Lange Ltda.; 
Rádio Paranda Ltda. e 
K.iss Telecomunicações Ltda. 
Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes 

daquele Ministério,. as conclusões foram no sentido de 9ue, 
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sob_ os aspectos técnico-e jurídico, as entidades proponentes 
satisfizeram às exigên-Cias do edital e aos requisitos da legisla
ção específica da radiodifusão, exceto a Kiss Telecomunica
ções Ltda. 

Coube então ao Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações, nos termos do art. 13 e .seus parágrafos do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n~ 91.837/85, determinar, a partir de critérios 
exclusivamente seus, a vencedora. 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informáti~ -~a_ Ç~~ara dos 
Deputados, tendo sido aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu Relator, Deputado Domingos Juvenil. 

Submetido à Comis"são de ConstifliiçãO e Justiça e- Recta- . 
ção, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Fernando 
Santana e abstenção do Deputado José Genoíno, quanto à 
sua técnica legislativa 'e constitucionalidade. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta cOmissão, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 
A regularidade dos procedimentos e o testemunho minis

terial-de que a empresa vencedora atende a todos os requisitos 
técnicOs e legais para recebimento da permissão não satisfaz 
às exigências éticas necessárias à concessão de um bem públi
co, mesmo que ainda vigore a alínea a do art. 16 do Regulà
mento dos Serviços de Radiodifusão, instituído pelo Decreto 
n' 52.795, .de 31 de outubro de 1963, com a redação dada 
pelo Decreto n' 91.837185, que diz, verbis: 

"§ 3~ ConStitUI aro de livre escolha do Presidente da 
República a outorga de concessão, e d6 Ministro de Esta
do das Comunicações a outorga de permissão, para expio-" 
ração, de serviço de radiodifusão." 

Nà verdade, foram consideradas aptas pelos órgãos técni
cos do MC quatro empresas, tendo sido eleita por motivos 
que não foram claramente expostos, a OrgariizaçãO Radio
difusão de Cesário Lange Ltda. A permissão de radiodifusão 
deve ser decidida por critérios amplamente transparentes, vi
sando o interesse público. É possível até- que tais motivos 
tenham sido adequados, entretanto não foram explicitª'dos. 
impedindo um exame aciJT3do por este Parlamento. 

Já é hora de se regulamentar o art. 224 da Constituição 
Federal, que cria o Conselho de Comunica_ção Social, órgão 
que reunirá condições de acompanhar de forma efetiva e de 
dar a transparência ç.ecessária a esse importantíssimo processo 
de distribuição de poder. 

Enquanto isto não ocorre, somos de parecer contrário 
à concessão, por não podermos concordar com _o_prócesso 
discricionário que, por vezes, tem se caracterizado por injun
ções :eolíticas, ainda que de acordo com a legislação em vigor. 

E o parecer, Sr. Presidente~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui contrariamente à matéria. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
A matéria valã promulgação. 

É o seguinte o projetO aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LE_GJSLATIVO . 
N• 61, DE 1991 

(W 337190, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o ato que outorga permissão à Organização Ra

diodifusão de Cesário Lange Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na cidade de_ Cesário Lange, Esta
do de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica a·próvaodo o ato a que se refere a Portaria 

n' 89, de 9 de março de I990, do Ministro de Estado da0 
Comunicações, que outorga permissão à Orgànização- Radio
difusão de Cesário Lange Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüêneía ·modulada, na cidade de 
Cesário Lange, Estado de São Paulo. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra etri vigor ila_data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 17: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 62, DE 199I 

(Incluído em Ordem do Dia fiõS termos do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 62, de 1991 (n' 356/90, na Câmara dos Deputa
dos), qúe aprova o ato que outorga permissão à Rádio 

-----Sociedade Rural SIC Ltda., para explorar serviço dera
diodifusão sonora na cidade de Maringá, Estado do Para
ná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. I• Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 161, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 62, de 1991 (n• 356, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão 
ã Rádio Sociedade Rural S/ C Lida., para explorar, serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Maringá, Estado do 
Paraná". 
Relator: Senador Levy Dias 

I - Relatório 

Chega a esta comisSão, p-ara parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo n' 62, de I991 (n' 356, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão 
à_ Rádio_ Sociedade Rural SIC Ltda._, para explorar, serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Madngá, Estado do Para-~ 
ná". 

Por meio da Mensagem Presidencial n' I94, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão d~ explo
ração de canal de freqüência modulada, n9s term9s ~o art. 
49, inciso XII, combinado com o § 1~ do art. 223, da Consti-

-tuição Federal, ato esse constante da Portaria n~ 59, de 6 
de março de 1990, publicada no Diário OficiaUia União do 
dia 7 de março de 1990. · . · 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem de expo
sição de motivos onde, o então Sephor Minisfro de Estado 
d3S Comunicações esclarece: 
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"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: - -

Rádio Televisão_ Vanguarda Ltda.; 
Rádio Cem FM Ltda.; 
Rádio FM Cerro Azul Ltda.; 
Rádio Sociedade Rural SIC Ltda.; 
Rádio Cultura de Astorga Ltda.; 
Magalhães Barros de Radiodifusão Ltda.; 
Rádio Jornal de Mariflgá Ltda.; 
Rádio Jornal Musical FM Ltda.; 
Rádio 99 FM Ltda.; 
Rádio Metrópole Maringá FM Ltda.; e 
Henrique Milani Radiodífusão Ltda. 
Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes 

deste Ministério, as conclusões foram no sentido de que, 
sob os aspectos t~cnico e jurídico;- as entidades propo
nentes satisfizeram as exigências do edital e aos_ requisitos 
da legislação específica da radiodifusão, à exceção das 
rádios FM Cerro Azul Ltda., e Metrópole Maringá FM 
Ltda." 

Coube então ao Senhor Ministro de Estado das Comuni 
cações, nQs termos do art. 13 e seus parágrafos do RCgula· 
menta dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n9 91.837/85, determinar, a partir de critérios 
exclusivamente seu~, a vencedora. 

O _presente projeto foi examinadq_pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática_ da Càmara dos 
Deputados, tendo aprovado, por unanimidade, parecer favo
rável de seu Relator, Deputado José Elias Moreira. 

Submetido à Comissão de Constituição, JuStiça e Reda
ção, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Fernando 
Santana, quanto à sua téCnica legislativa e-constitucionalidade. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comiSsão, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos pro_ç_edimentos e do testemu
nho ministerial de que a Rádio Sociedade Rural SIC Ltda., 
atende a todos os requisitos técnicos _e lt!gãis para recebimento 
da permissão, e lamentando que ainda vigore a alínea a do 
art. 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,_ insti
tuído peiv Decreto o' 52.795, de 31 de outubro de 1968, com 
a redação dada pelo Decreto n' 91.837185, que diz, verbis: 

"§ 39 Constitui ato de livre escolha do Presidente da 
República· a outorga de concessão, e do Ministro de Esta-_ 
do das Comunicações a outorga de permissão, para explo
ração de serviço de radiodifusão." 
Opinamos pela aprovação dos a tos, na forma do presente 

projeto de decreto legislativo. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 1991. - Louremberg 

Nunes Rocha, Presidente; Levy Dias, Relator; CoutirihO Jorge 
- Esperidião Antin - Garibaldi Alves Filho - Júlio Campos 
- Wilson Martins - João Rocha - Carlos Patrocínio - · 
José Paulo Biso! - Josaphat Marinho - Teotonio Vilela Filho 
- José Fogaça - Mansueto de Lavor. 

O .SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria, com voto vencido do Sena-
dor Esperidião Amín. -

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça_ a palavra, encerro a discussão. 
~m votação.. ·· 

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

Aprovado. 
A matéria vai. à promulgação. 

É o seguinte o projeto aProvado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 62, DE I991. 
(N• 356190, na Câmara ~dos Deputados)·· 

_Aprova o ato que outorg~ permissão à Rádio Sociedade 
Rural S/C Ltda. para explorar s_erviço de radiodifusão 
sonora na cidad_e d_e Maringá, E~tadq do Paraná. 

O COngresso Nacional decreta: -
Art. P Fica aprovado o ato a que se refere a· Portaria 

n' 59, de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que,.outorga permissão ã Rádio Sociedade Ru
ral SIC Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiod_ifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Maringá, EStadO do 
Paraná. , 

Art. 2'-' Este decreto legislatiVo ent'ra em vigor na data 
de sua publicação. · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ilenevides)- Item 18: 
Pl<OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N>-63, 

DE 1991 
(Incluído_ em Ordem do Dia nos termos_ do ari. 172, 

II, d, do Regimento Interno.) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n' 63, de 1991 (n' 358190, na Câmara dos 
·oeplitados), que aprova os ates que outorgam permissão 
ã SAC- Si~tema Arare_!]Se ,de Comunicação Ltda. e 
à Rádio Centenário de Araras Ltda. para explorarem 
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Araras, Esta
do de São Paulo. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1-? Secretário. 

$lido o séguinte: 

PARECER N° 162, DE I991 
Da Co'inissão de EducaçãQ, sobre- O Projeto de Decreto 

Legislativo o' 63, de I991 (n' 358, de 1990, na Câmara 
dos Deputados) que" Aprova os atos que outorgam permis
são à SAC -· Sistema Ararense de' Comunicação Ltda. 
e à Rádio Centenário. de Araras Ltda. para explorarem 
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Araras, Esta· 
do de São Paulo.'' 

. - . . 
Relator: SenadorTeotôoio Vilela Filho 

I - Relatório 
Chega a esta comissão () Projeto de Decreto Legislativo 

n' 63, de 1991 (n' 358, de 1990, na Câmara dos Deputados) 
que ''Aprova os a tos que outorgam permissão à SAC -SiSte· 
ma Ararense_ de Comunicação Ltda. e à Rádio Centenário 
de Araras Ltda. para explorarem serviço de radiodifusão sono
ra, na cidade de Araras, Estado de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n~ 250, de 1990, 
o· Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional a tos que outorgam concessão de explo
ração de canais de freqüéncia modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223, da Consfi-
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tuição Federai, atas esses constantes das Portarias n<>$ 86 -e 
87, de 9 de março de 1990, do Ministro das Comunicações. 

Sua Excelência fãz acompanhar sua mensagem de expo
sição de motivos. onde o então Senhor MinistrQ de EStado 
das Comunicações esclarece: , . 

"No prazo estabelecido. pela lei, ocorreram as seguintes 
entidades: - - -

e 

Rádio Brasil de.SãoPaulÓ Ltda.i · - ·· 
Rádio Centenário 'de Araras Ltda.; 
Rádio Princesa Ltda.; 
Rádio Cidade das Árvores Ltda.; . 
SAC -Sistema Araren~e de Comu,nicação Ltda. ;_ 
Rádio Difusora_Rad_iqmar Ltda.;' . --c • 

Rádio Paranda Ltda.; 
Rádio Tocantins FM Stéreo Ltda.;. 
Ponta Verde FM Stéreo Ltda. ; 
Rádio Emissora Continental FM Stéreo SIC Limitada; 

Rádio Dimensão .FM Ltda. . 
"Submetido o assunto ao exam_e dos óf_gãOS competentes 

deste ministério, as conclusões foram. no sentido de que, sob 
os aspectos técnico~ Jurídico, as entidades proponeptes satisfi
zeram às exigências do edital e aos requisitos da legislação 
específica da radiodifusão." . - · - · · 

Coube então ao Senhor Ministro de ·Estado das Corlluni
cações, nos termos do art. 16 e seus parágrafos do Regula
mento dos Serviços âe Radiodifusão, coin a redação dada 
pelo Decreto n' 91.8.37/8~, determinar, a partir de critérios 
exclusivamente seus, as vencedoras. 

O presente projeto foi exãininãdo pela~ Comissão de Cién
cia e Tecnologia, co·muríiCáção e Informática da Câm&ra dos 
Deputados, tendo aprovado; por unanirriidade, parecer favo-
rável de seu Relator, .Deputado José E]j~s,. · 

Submetido 'll Comissão de Constitt>ição e Justiça e de 
Redação, foi ele aprovado contra o voto do_Deputado Fernan
do Santana, quanto à Sua técnica legislativa e constitucio
nalidade. 

Já no Senado, esteve o projeto em ánálise nesta ·cOmiS
são, à disposição dos Senhores Senadores, para recebimento 
de emendas, no prazo regimental, não_ teri.do receb.ido quais
quer reparos. 

II - Voto do Relator. 
Diante da regularidade dos procedimentos e do téstemu~ 

nho ministerial de que as empresas SAC ~Sistema Ararense 
de Comunicação Ltda., e Rádio Centen.ário de Araras Ltda., 
atendem a todos os requisitos técníCos e Jagais- para recebi
mento da concessão, e lamentando que ainda vigore a alínea 
"a" do art. 16 do Regulamento dos Serviços õe Radigdífusão, 
instituído pelo Decreto n• 52.795, de 31 <)e outubro de 1963, 
.com a redação dada pelo Decreto n' 91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 3• -Constitui ato de livre escolha do Presidente 
da República a outorga de concessão, e do Ministro de 
Estado das Comuriicações a outorga de permissão, para 
exploração de serviço de radiodifusão." 

OpifiamoSpela aprovação do ato, na forma do presente pro
jeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991.- Louremberg 
·Nunes Rocba,Presidente _,Teotónio Vilela Filho, RelatOr
Wilson Martins - Carlos Patrocínio - José Paulo Bisol..a.. 
Josaphat Marinho - Esperidião Amin- João Rocha ---Áureo 
Mello - Júlio Campos - Levy Dias - Coutinho Jorge -
Mansueto de Lav~r - José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Maúro Benevides) - O parecer 
_conclui favoravelmente à matérja. . _ . , , .... 

Em discussão o projetO,.em turno único_, (Pausa.) 
_!'{ão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm permanecer -

sentados. (Pausa.) · . . . ..... _. . . . . 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

Aprovado. · · . 
:É o seguinte o prqjeto _aprovado: 

PROJETO DE.DI;:C~ET.Q 1.-EGIS):.ATIV.O N' 63, J?E,1.991. 
· (N'' 358/90, ha Cãmara dos Deputados) 

Aprova os atos que outorgam permissão à SAC _,_ Siste
ma Ararense de Comunicação Ltda., e à Rádio Centenário 
de Araras Ltda., para eXplorarem serviço de radiodifusão 
sono r;~., na cidade de Araras,_ Estado de- SãO Paulo •. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ - Ficam aprovados os atas a que se refei-em 

as Portarias n:>--~ 86 e 87, de'9 de março de 1990, do Ministro 
de Estâdo das CoffiUriiCações, que ·outórgant peftfilssão À 
SAC ..:_ Sistenia Ararense de COmúnicaçâo Ltda., ·e à Rádio 
Centenário de Araras Lt'da., para explorarem, peló ·prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclu~iyidad~ 1 ~t:fViÇ9 d~ 
radiodifusão sonora em freqüência Iriódulada; na cidaQe de 
Araras, Estado de São Paulo. 
· Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigo~ !lã data 

de sua publicação. ' · - . -. ---

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 19: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 64, DE 19~1 . . 

(Incluído em Ordem do Día ·nos termos do arf. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno_único, do Projeto de Decreto Le~ 
gíslativo n• 64. de 1991 (n' 277/90, na Cãmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova, de acordo _com o 
§ 3• do art. 33. daLei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
por 10 (dez) anos, a partir de 15 de outubro çle )9.$6, 
a permissão outorgada à Rede Gaúcha - Zero Hora 

. de Comunicações Ltda., através da Portaria n~ 1.151, 
de 6 de outubro de 1976, para explorar na cidade de 
Brasília, Distrito Federal, serviço de radiodifusão ·sonora 
em freqüência modulada. (Depêndendo de parecer. da 
Coriiissão de Educação.) 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. (<.>Secretário. 

E liCÍo o seglÍiÍite_: ~ 
PARECER N• 163, DE 1991 

Da Comissão de Educação,_ sobre o Projeto de Qecl-eto 
Legislativo n• 64, de 1991 (n' 277, de 1990 ·na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que renova, de acordo 
com o § 3• do art. 33 da Lei n' 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 15 de outubro 
de 1986, a permissão ou!orgada à Rede Gaúcha - Zero 
Hora de Comunicações Ltda., através da Portaria n~ 1.1Sl, 
de 6 de outubro de 1976, para explorar na cidade de 

--Brilsília, DistriiO-FC:del-al, serviço de radiodifusão sonora, 
em freqüência modulada". 

Relator: Senador Mansueto de Lavor 
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I - Relatório 

Chega a esta comissão, p_?ra parece' r, o Pfojeto _de Decre
to Legislativo n' 64, de 1991 (no 277, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que ren-crv--a; de acordo 
com o § 3o do art. 33 da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 
1962, por 10 (dez) anos, a partir de 15 de outubro de 1986, 
a permissão outorgada à Rede Gaúcha- zerO HOra de.Comu
nicações Ltda., através da Portaria n? 1.151, de 6 de outubro 
de 1976, para explorar na cidade de Brasilia, Distrito Federal, 
serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada". 

Por meio da Mensagem Presidencial no 47 de 1990, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao 
con·gres·so Nacional ato- de feriovação~ de peimiSsão de éxplo
ração __ de canal de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ I• do art. 223, da Consti
tuição Federal, ato este constante da Portaria nn 2, de 2 de 
janeiro de 1990, do Ministro das Comunicações. 

A documentação anexada à mensagem presidencial infor~ 
ma que o processo foi exanlinado pelos órgãos técnicos daque
le Ministério, constatando-se que a entidade supramencionada 
atende às exigências míriimaS para Sua reiiOVãçãO. -- -

O presente projetOTOi eXainiri_ãdo pela Comissáo" dei Cí~n~ 
cia e Te-cnologia, Corininicação·e Tilfõinlãtica-aa Câmara_dO~ 
Deputados, tendo tido parecer favorável de seu relator, De?u
tado António Gaspar, e aprovação, com-reSüiçOeS das Depu
tadas CriStina Tavares e Irma Passoni, daquela comiss-10. -

·SUbmetido à Comissão de ·constituição e Justiça e_ de 
Redação daquela C'asa, o presente projeto- fOi con::,_~ii~rado, 
contra o voto do Deputado Fernando Santana, adequado, 
com a seguinte emenda: 

"Acrescente-se ao art. 19 da seguinte expressão final: 
"a que se refere à Portaria no:> 2, de 2 de janeiro de 1990." 

Já no Senado, esteve, nesta comissão;· ã disposição dos 
Senhores Senadores para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos:~ do testemu
nho ministerial de que a empresa Rede Gaúcha- Zero Hora 
de Comunicações Ltda., atende a todos os requiSitos técnicos 
e legais para sua renovação, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do presente projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991.- José Fogaça, 
- Louremberg Nunes Rocha - Presidente, Coutinho Jorge 
-Teotónio Vilela Filho- José Paulo Biso!- Júlio Campos 
- Mansueto de Lavor- Carlos Patrocínio- Levy Dias Rela-
tÇ~r, João Rocha - Wilson Martins - Josaphat Marinho -
Áureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui favoravelmente à 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 permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto ãptOVádo: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 64, DE 1991 

(No 277/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato- que renova, de acordo com o § 31' do 
art. 33 da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
10 (dez) anos, a partir de 15 de outubro de 1986, a permis
são outorgada à Rede Gaúcha - Zero Hora de Comuni
cações Ltda., através da Portaria n~ 1.151, de 6 de outubro 
de 1976, para explorar na cidade de Brasília, Distrito 
Federal, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. I o Fica aprovado o ato que renova, de_ acordo com 

o§ 3• do art. 33 da Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
por 10 (dez) anos, a partir de 15 de outubro de 1986, a permis
são outorgada à Rede Gaúcha- Zero Hora de Comunicações 
Ltda., através da Portaria no 1.151, de 6 de outubro de 1976, 
para explorar, na cidade de Brasília- Distrito Federal, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, a que 
se refere a Portaria no 2, de 2 de janeiro de 1990, do Ministro 
de .Estado das Comunicações. 

_Art. 2o Esté decreto legislativo entra em Vigor ria data 
-de sua publicação. · · · · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 20: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N: 65, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
II, d, dn Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decido Le
gislativo n'65, de1991 (n' 359/90, na Câm"ra dos Qeput?
dos), que aprova os atos que outOrga~ permissão à Sigma 
Radiodifusão Ltda., e à Brasília Coml}nicação Ltda., para 
explorarem serviço de radiodifusão sonora na cidade de 
Brasília, Distrito Federal. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. r Secretário. 

É lido o seguinte: 
PARECER N• 164, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 65, de 1991 (no 359, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que ''aprova os atos que outorgam permis
são à Sigma Radiodifusão Ltda., e à Brasília Comunicação 
Ltda~, para explorarem serviços de radiodifusão sonora 
na cidade de Brasília, Distrito Federal". 

Relator: Senador Levy Dias 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo no 6$, de 1991 (no 359, ~de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova os atos que outorgam permissão 
à Sigma Radiodifusão Ltda., e à Brasília: Comunicação Ltda., 
para explorarem serviço de radiodifusão sonora na cídade 
de Brasília, Distrito Federal". 

POr meio da Mensagem Presidencial n'-' 53, de 1990, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional atos que outorgam permissão de explow 
ração de canais de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o § l9 do art. 223, da Consti
tuição-Federal, a tos esses constantes das Portarias no:>s -z?O 
e 16, de 28 de dezembro de 1989 e 24 de janeiro de 1990, 
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publicadas no Diário Oficial da União doS dias 3 e 25 de 
janeiro de 1990. . . 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem: de expo
sição de motivos onde, o então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: · -

HNo prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

Rádio Soi-Na,-cente Ltda.; 
Sistema Candango de ComunicaçãO-Ltda.; 
Brasília Comunicação Ltda.; 
Scala FM Stério de Brasüia Ltda.; 
Sigffia Radiodifusão Ltda.; 
Rádio Regional dos Lagos Ltda.; 
Fu,ndação Cultura Ar~í~tica de Brasilia; 
Eldorado Comunicações Ltda.; 
Rádio Imprensa SI A; e 
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. 
Submetido o asSunto ao exame dos órgãos competentes 

deste Ministério, as conclusões fora~Ji no sentido de que, 
sob os aspectos técnico e jurídico, a~ entida~es. J?~op?~ 
nentes satisfizeram 'às e~gências do edttal e aos. req~~s~t?s 
da legislação específica da radiodifusãO, exceto- a Funda
ção Cultura Artfsticâ. de -Brasília." 

Coube então ao Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações, nos terffios d.o art. 13 e seJ.IS p·aiágrafos do Regula- -
mente dos Serviços de_ Radiodifusão, com a reJação 4ada 
pelo Decreto no 91.837/85, determinar, a partir de critériOs 
exclusivamente seus as vencedoras. - . ó-presente PI-O feiO- f()í e-,âlniíriãCfõ peta ComiSsão ele t_,ifn
cia e. Tecnologia, ComunicaÇão e Informática da Câinàrà dos 
Deputados, tendo aprovado, por unanímidade, paréCer fáVO~ 
rável de seu Relator c Deputado Luiz Leal. 

Submetido à Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Reda
ção, foi ele aprovado~ _contra o voto do p-eputado Fernando 
Santana, quanto à sua técnica legislativa e constitucionalidade. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta Coritissãd, 
à disposição dos Senhores Senadore~ para recebim_ep~Q .de 
emendas, no prazo re~Imental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu

nho ministerial de que as empresas Sigma Radiodifll:são Ltda., 
e Brasília Comunicação Ltda., atendem ª _tçd9.~ _o_s requisitos 
técnicos e legais para recebimento da penDissãó, e lamentando 
que ainda vigore a alínea a do art. 16 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, instituído pelo Decreto n~ 52.795, 
de 31 de outubro de 1963. com a redação dada pelo Decreto 
n' 91.837/85, que diz, verbis: · 

"§ 3' Constitui ato de livre escolha do Presidente da 
República a outorga de concessãÕ, e do Ministro de Esta
do das Comunicações a outorga de permissão, para explo
ração de serviço de radiodifusão."' -

Opinamos pela aprovação dos atas, na forma do presente 
projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991. - Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente - Levy Dias~ Relator - Coutinho 
Jorge- José Fogaça- Esperidião Amin- Josaphat Marinho 
- José Paulo Bisol - Carlos Patrocínio - Júlio Campos 

· - João Rocha - Teotónio Vilela Filho - Wilson Martins 
_ - Mansueto de Lavor - Aureo Mello. 

I 

. . O :;>R. !?RESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus-
são o· projeto. (Pausa.) . . . -

NãO havendo _quem peça a palavra, encerro a diScUssão. 
Eín votação. 
Os_ Srs. Seria"dores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à. promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 65, DE 1991 

(N' 359/90, ria Câinara dos Deputados) 

.. ~prova-os atos-que outórg3.in perin1Ssã0 à Sigma Radio
difusão Ltda. e à Brasília Comunicação Ltda. para explo-
rarem serviço dê radiodifusão sonora ita c;idade de Brasí-
lia, Distrito Federal. · 

o·cong-resoso NaciOnal decreta: 
Art. 1 Ç' Ficam aprovados os a tos constantes das Porta

rias n.~~ 270, de 28 de dezembro de 19&93 e 16, de 24 de janeiro 
de 1990, do Ministro de Estado das Comunícações,-quê o-Utár~ 
p:atn permissão à Sigma Radiodifusão Ltda. e à Brasflia. Corou~ 
nicaÇão i.tda. para explorarem, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem d_ireito de_ exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
ern freqüência nlodulada, na cidade de Brasüia, Distrito" Fe
deral, 

_ Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. -

. . .O SR l'RESIDJ>NTE (Ma\lro !>~_nevides) -_Item21: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 66, DE 1991 

. (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n• 66, de 1991 (n' 306/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorg~fp6rmiSSãO à Socie_dad!! 
Rádio FM Pê de Cedro Ltda. para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 

---ue radiodifusão sonora em fi-eqüência modulada. na cida- -
de de Coxim, Estado do Mato Grosso do Sul. (Depen
dendo de parecer da Comissão de_ Educação.) -

Sobre à mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECERN• 165, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 66, de 1991 (n' 306-B, de 1990 na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que outorga permis
são à Sociedade Rádio FM Pê de Cedro Ltda. para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anOs, sem direito d~ exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Coxim, Estado do Mato Grosso 
do Sul". ~ 

Relator: Senador Júlio Campos 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Decre- . 
to Legislativo n• 66, de 1991 (n• 306-B, de 1990, na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que outorga perrf!issão 
à Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda. para explorar;. 
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pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em. freqüência modulada, na 
cidade de Coxim, Estado do Mato Grosso do Sul". _ 

Poi" meio- da Mensagem Presidencial n~ 164, de 1990, 
O- Excelentíssimo Sénhor Presidente da Repúbl~ca submete 
ao Congressó Nacional ato de renovação de permissão de 
exploração de canal de freqüêncía modulada, nos termos do 
art. 49, inciso XII, combinado com o § 1' do art. 223, da 
Constituição Federal, ato este constante da Portaria no 41, 
de 20 de fevereiro de 1990, Publicada no DiáriQ_ Oficial da 
União do dia 21 de fevereiro de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem de expo
sição de motivos onde o então Senhor Ministro ae EStado 
das Comunicações esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: _ 

Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda.; e 
Rádio Piracema-FM Stéreo Ltda. 
Submetido o assunto ao exame dos órgão-s competente~ 

deste ministério, as conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, as entidades proponentes satisfi
zeram às exigéncias do edital e aos requisitos da legislação 
específica da radiodifusão." ---

Coube então ao Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações, nos termos do art. 13 e seus parágrafos do Regula
mento dos_Serviços de Radiodifusão, com a: redação dada 
pelo Decreto n~ 91.837/85, determinar, a partir de critérios 
exclusivamente seus, a vencedora. 

O presente projetO-foi examinado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação" e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo siêio aprovados, com restrições das Depu
tadas Irma Passoni e Cristina Tavares, parecer favorável de 
seu Relator, Deputado Roberto. Rollemberg. 

Submetido à Comissão de Constituição e JUStiÇa e de 
R~dação, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Fer
nando Santana e abstenção do Deputado José Genoíno, quan
to à sua técnica legislatiVa e constitucional, com a seguinte 
emenda: 

"Acrescente-se ao art: 1" do projeto a seguinte expressão 
final: 'a que se refere a Portaria n9 41, de 20 de fevereiro 
de 1990, do Ministro das Comunicações'." 

Já no Senado esteve, nesta comissão, à disposição dos 
Senhores Senadores para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quai59uer rep~ros. 

II - VOto do Relator 

Diante da regularidaáe dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a Sociedade Rádio FM Pé de Cedro 
Ltda., atende a todos os requisitos técnicos e-legais para recebi
mento da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na 
forma do presente projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991. ~ Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente; Júlio Campos; Relator - Áureo 
MeDo - Levy Dias - Josaphat Marlnho - José Pauli) Bisol 
- Carlos Patrocínio o:- Espeiidião Ari:lin - Joãó -RoCha -
Wilson Martins- Mansueto de Lavor- Teotônio Vilela Filho 
- José Fogaça - Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus-
são o projeto. (Pausa.) 

!":lão havendo quem peça a palavra, enç::erro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 66, DE 1991 

(N' 306/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio 
FM Pé de Cedro Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Co
xim, Estado do Mato Grosso do_ Sul. 

O Congressó Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o ato que outorga permissão :à 

Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda. para explorar, pelo 
prazo d~ 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora. em freqüência módu1ada, na cidade 
de Coxim, Estado do Mato Grosso do Sul, a que se refere 
a Portaria n9 41, de 20 de fevereiro de 1990, do Ministro 
de Estado das COI;nunicações. = 

--, --Ait. 29 Este· decreto legislativo entra _em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 22: 

· PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 67, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia rios tefmõs do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 

DiscussãO, ein turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n'67, de 1991 (n' 320190, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova de acordo com o 
§ 3' do art. 33 da Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
por 10 (dez) anos a partir de 25 de outubro de 1989, 
a permissão outorgada à TV Efdorad9 Catarinense Ltda., 
através da Portaria n9 836, d~ 19 de outubro de 1979, 
para explorar, na cidade de Criciúma, Estado de Santa 
Catarina, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação.) 
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr.)" Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N' 16"6; DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n' 67, de 1991 (n' 320-B, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que renova de acord_o 
com § 3' do·art. 33 da Lei n' 4.117, de 27 de agosto 
de 1962 por 10 ·(dez) anos, a partir .de 25 de outubro 
de 1989, a permissão outorgada ã TV Eldorado.Cãlari
nense Ltda., através da Portaria n9 836, de 19 de outubi9 
de 1979, para explorar. na cidade de Cticiúril.ã-, Estado 
de San~a,Catarina, serviç_o -de radiodifusão~so_nora em 
freqüência modul~da ''.. 

Relator.; Senador Josaphat Marinho 

I - Relatório 
-Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Decre

to Legislativo n9 67, de 1991, que "aprova o ato que renova 
de acordo com § 3' do art. 33 da Lei n' 4.117, de 27 O.e 
agosto de 1962 por 10 (dez) anos, a partir de 25 de outu\>ro 
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de 1989, a permissão outorgada_ à TV Eldorado Catarinense 
Ltda., através da Portaria no 836, de 19 de outubro de 1979, 
para explorar, na cidade de Criciúma, Estado de Santa Cata-
rina, serviço de radiodifusão sonora· em -frfúpJência modu
lada". 

Por meio da Mensagem Presidencial no 46 de 1990, o 
~xcelentfssirno Senhoi Presidente da República submete ao 
Congresso Naci_onal ato de renovação de permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ }\'do art. 223. da Consti
tuição Federal, ato este constante da Portaria n" 1, de 2 de 
janeiro de 1990, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 4 de janeiro de 1990. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
ma que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos daque
le Ministério, cOnstatando-se que a entidade supramencionada 
atende às exigências mínimas para sua renovação. 

O presente projeto foi examinad_o pela ComissãO de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo tido parecer favorável de seu relator, Depu
tado Luiz Leal, e aprovação, com restrições das Deputadas 
Irma Passoni e Cristina Tavares, daquela Comissão. -

Submetido à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o presente projeto foi Considerado, 
contra o voto do Deputado Fernando Santana e a abstenção 
do Deputado José Genoíno, adequado, com a seguinte emen
da: 

"Acrescente-se o art. 1'' da seguinte expressão final: a 
que se refere a Portaria nn 1, de janeiro de 1990, do Ministro 
das Comunicações." 

Já no Senado esteve, nesta Comissão, à disposição dos 
senhores senàdores para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a empresa TV Eldorado Catarinense 
Ltda. ateÕde a todos os requisitos técnicos e legais para sua 
renovação, opinamos pela aprovação do ato, na forma do 
presente Projeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1991.- Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente - Josaphat Marinho, Relator -
Esperidião Amin - Mansueto de Lavor - José Fogaça -
Wilson Martins- Júlio Campos- Áureo Mello- José PaQ.lo 
Bisot - Levy Dias- Coutinho Jorge- João Rocha- Carlos 
Patrocínio - Teotônio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Ben:evides) -Em discus-
são o projeto. _(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados_. (_Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação .... 

É o seguinte o projetO aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 67, DE 1991 

(N' 320/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova, de acordo com o § 39 do 
art. 33 da Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 

lO (dez) anos, a partir de 25 de outubro de 1989. a permis
são outorgada à TV Eldorado Catarinense Ltda., através 
da Portaria n" 836, de 19 de outubro de 1979, para explo
rar, na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, 
serviço de radiodifusão sonora em_freqüência inodulada. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. · [" Fica aprovado o ato que renova, de acordo-com 

o § 3•• do art. 33 da Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
por lO (dez) anos, a partir de 25 de outubro de 1989. a permis
são outorgada à TV Eldorado Catarinense Ltda. _, através da 
Portaria n" 836, de 19 de outubro de 1979, para explorar, 
na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüênciâ. moduhida, a que se 
refere a Portaria n" I, de 2 de janeirO de 1990, do Ministro 
de Estado das Comunicações. 

Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Maum Benevides) -Item 23: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 69, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
U, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 69, de 1991 (n" 336/90, na Câmara-dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Cultili'al Riograndense para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande 
do Sul. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu-
cação.) · - -

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides ) -Em discus-
são o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores· que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

- --É o seguinte o projeto aprovado: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 69, DE 1991 

(N• 336190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultu
ral Riograndense para explorar serviço de radiodifusão 
sonóia na cidade de Vacaria, Estado dÕ RiO Grande do 
Sul. .. .. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

ri~> 108, de_ 9 de março de 1980, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga permissãO à Fundação Cultural 
Riograndense para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Vacaria, Estado do 
Rio Gàtnde do Sul. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Item 25: 
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PROJETO DE_LE! DO SENADO 
N• 94, DE 1988 

(Complementar.) 
(Trarriüãndo em conjunto com o ProjetO -de Lei do 

Senado n' 214, de 1989- Complementar) 
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei do Senado 

nÇ> 94, de 1988- Complementar, de autoria do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, que dispõe sobre a relação de 
entprego protegida contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa e dá outras providências, tendO 

PARECER, sob n' 398, de 1990, da Comissão 
-de Assuntos Sociais, favorável ao projeto, nos termos 

de substitutivo que oferece. ---
A matéria co-nstou da pauta da sessão de 7 de_ maio, 

tendo a ·sua votação adiada para a presente sessão. 
A votação da matéria, nos termos do disposto no art. 

288, inciso III, alínea a, do Regimentei" Interno, depende, 
para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta 
da composição da Casa. DeVendo ser processado pela via 
nominal. 

Sobre a mesa, requerimento de destaque que será lido 
pelo Sr. I' Secretário. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N• 247, DE 1991 

(Projeto de Lei do S~enado n• 94, de 1988-Complementar) 

Destaque Supn$sivo ao Substitutivo do Projeto de Lei 
Córilplementar do Senado n~ 214, de 1989. 

Suprima-se o artigo 29 

Justificação 

O dispositivo: cuja-supreSsãO-o- ora é propoSta longe está 
de considerar uma inocultável realidade, que reside no fato 
das pequenas empresas. constituírem-se no co-ntigente mais 
expressivo de absorção de mão-de-obra no Brasil e que, pelo 
seu pequeníssimo porte, não podem contar com um departa
mento de pessoal altamente organizado e com um assessora-
:qlanto jurídico permanente. · 

Ora, para proceder-se a "notificação" exigida pelo dispo
sitivo em apreço, faz--s-e -necessário um míriino suporte de co
nhecimentos técnicos específicos, até mesmo como instrumen
to orientador na elaboração das "razões que fundamentam 
o seu ato". 

Não é difícil de ser ini.aginar os sérios prejuízos que advi
riam a estas pequenas empresas pelo inevitáveis erros de "en
quadramento legal" dos fatos_ praticados pelos empregados 
'e configuradores de justa causa para a demissão_. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1991. - Senador Oziel 
Carneiro. · - · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como ore
querimento de destaque envolve decisão_ sobre a matéda a 
destacar, será apreciada oportunamente. 

·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à 
votação do substitutivo, sem prejuizo do projeto e resSalvado 
o requerimento de destaque. 

A Presidência esclarece aos Srs. Senadore_s_ que se trata 
de lei complementar, conseqüentemente, o quorUm qUalifi
cado está sendo exigido para validar a manifestação do plená
rio no caso de ser afíimativa·;a:trã.Vés âo voto "Símn. 

Portanto, a· Mesa se permite conclamar, uma vez mais, 
aos Srs. Senadores que permaneçam no plenário, a fim de 
que possa ser apreciado esse projeto de autoria do nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

__ _ O Sr._ Cid Sabóia de C-a_J"V~lho -:-:: _Sr. PreSidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia ~de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, esse 
projero vem ingressando e saindo de -pauta, -em face da irnporM 
tância de que é revestido, o que tem levado alguns setores 
do Senado, algumas lideranças, a pedirem a V. Ex~ o seu 
adiamento. -· 

_ Hoje, no entanto, Sr. Presidente, visivelmente, não há 
um áúmero satisfatório para ·a votação dessa matéria. Não 
há no plenário, neste momento, número suficiente para que 
possamos obter o quorum necessário para votação de lei com
plementar. E como são ne-cess-ários 41 votos, dificilmente al
cançaremos esse quorum, a permanecer o plenárjo como se 
encontra neste momento. 

Daí por que co~ulto a V. Ex• se é possfvel adiar essa 
votãção. Porque, se for possfvel, quero requerer o adiamento 
da votação para terça-feira, quando teremos maiores possibi- . 
lidades de número regimental capaz de votar um projeto de 
tanta importância. · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência sugere ao nobre Líder Cid Sabóia de Carvalho, regi
mentalista consagrado, que a melhor saída para que se atenda 
a sua preocupação, já que se trata de lei complementar, é 
V. Ex~ enviar à Mesa um pedido de preferência para o restante 
da matéria, ficando esta para ser apreciada em último lugar 
na Ordem do Dia. E, se fosse o caso naquele momento, se 
proclamaria a inexiStência de quorum, pois agora realmente 
é significativo. Talvez a preocupação de V. Ex• seja quanto 
à característica de lei complementar ... 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Exatamente, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- ... que exige 
a manifestação favorável de 41 Srs. Senadores. V. Ex~- receia 
que, registrando-se votos contrários não se garanta a ap~o
vação d_a matéria. Porque é evidente que existe quorUm no 
plenário. 

Neste momento a Mesa, talvez, visualize 42 Srs. Sena-
dores. · 

V. Ex~ pode encaminhar à Mesa o requerimento -que 
já está chegando- pedindo preferência para as demais maté
rias ficando esta para apreciação derradeira. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 248, DE 1991 

Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, 
requeiro preferência para o Projeto de Lei do Senado n9 94/88 
-Complementar, para que todas as matérias da Ordem do 
Dia remanescentes sejam apreciadas antes desta matéria. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1991. - Cid Sllbóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação o 
requerimento. 

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

Aprovado. 
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A matéria será votada em último lugar. __ por inconstitucibnalidade, a execução de dispositivo do_ 
A matéria constante do item n(> 26 será igualm-ente apre~ Decreto-Lei n9 1.438/75, na redação que lhe deu o Decre-

ciada em último lugar, vai tramitar em conjunto com o Projeto to-Lei n~ 1.582177. 
de Lei do Senado n~ 94/88- Complementar. Em discussão a redação final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene_vides) _Item 27: Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 
a reQaç~o final é considerada definitivamente adotada nos 

Votação, em turno único, do Requerimento: n9 _203, termos do _disposto no art. 324 d_o Regimento Inte"rno~ 
de 1991, de autoria_Qp Se_n3.dox_ Ozíel Cam_ciro, Solid- _A _matéria vai à -proinulgação. 
tando, nos termos regimentais, tenham tramltaÇão cem-
junta o Projeto de Lei do Senado n" 33-,_de 1991,_ de É a seguinte a redação final aprovada: 
autoria do Senado_r Mareio Lacerda, e o Projeto de Lei- Redação final do Projeto de Resolução n10 27, de 1991. 
da Câmàra n' 87; de 1989 (n' 3.151/89, na Casa de Órigem), Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
que dispõem sobre: o ç9_ntrole e proibiç~o de ve-itâã. de Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do -Regimento 
solventes voláteis, colas de sapateiro e s'irililares a rilêno- Interno, promulgo a seguinte 
res de 18 anos. 
Em votação o requerimento. RESOLUÇÃO N~ , D]OJ991 
Os Srs. S_enadores que o aprovam queifam permanec-er __ ~uspende, por inconstitucionalidade, a execução de dis-

sentados. (Pausa.) positivo do Decreto-Lei n~ 1.438/75, na redação que lhe 
Aprovado. _ deu o Decreto-Lei n' 1.582/77. 
Aprovado o requerimento, o Projeto-de Lei do Seni;\do o Senado Federal resolve: 

n9 33, de 1991, e o Projeto -de Lei da Câmara_87, de 19S9 Artigo único. É suspensa a execução do in_çiso III do. 
passarão a tramitar conjuntamente. art. 3" __ do Decreto-Lei n" 1.438n5, na redação que th~ deu 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me- o Decreto-Lei n' 1.582177, nos termos do art. 52, X, da Consti-
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.- --- tu!ção, em face da decisão definitiva do Supremo Tribunal 

É lido 0 seguinte: Federal, proferida nos autos do Recurso_ EXtraordinário n" 
100.875-0, do Estado de São Paulo. 

REQUERIMENTO N• 249, DE 1991 _ 
Nos termos do art._311, alínea a, do Regimento Interno O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 30: 

requeiro preferência pãra à Proposta de Emenda à Con~ti- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cãma-
tuição n' I, de 1991, a fiin de ser apreciado antes da matéria ran• 14, de 1990 (n' 2.922189, na Casa de origem), que 
constante do item n" 32 da Ordem do Dia. estabelece princípios para pUiiiÇ-ãb da violação dos direi-

Sala das Sess6e_s, 6 de jUnho_ de__199l. - Mar~_o_l\'!~~-~el~ tos e deveres individuais e coletivos, tendo. 
PARECER, sob n• 62, do 1991, da Comissão 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos, por- _ de co11stituição, Justiça e Cidadania, favorável 
tanto, proceder a urna nov~ leitura do reque-rímento do nobre ao projeto com a Emendfa n"l-CCJ, de redação. 
Senador Marco Maciel, a fim de ser apreciada a proposta 
de Emenda à Constituição-Federal no 1/1991 antes da matéria A Presidência esclarece ao Plená:do que a matéria ficou 
constante do item n~ 32 da pauta. · · sobre a mesa durante 5 (cinco) sessões ordinárias, a fini de 

A Mesa submete_QJç.querimento à manifestação do Ple- receber emendas, nos termos do disposto no art. 235, item 
nário. II, alínea d, do Regimento Interno. 

Em votaçãO. -Ao projeto -não fOram ofe-recidas emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiraril permúlêCei- · -~-Passa-se à discussão i:fO projeto e da emenda de redação, 

sentados. (Pausa.) em turno único. 
Aprovado. _ O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. · · 

pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Tem a pala- a palavra ao nobre Senador. 

vra V. Ex• O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB _.,-- PB.~Pela or- revisão do orador.) -Sr. Presidente, estou encaminhando 

dem.)- Sr. Presidente, qual 0 teor do requerimento? -à Mesa um pedido para que seja adiada a discussã_o da referida 
proposta por 30 dias. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_~ O requeri- __ Trata-se de um projetO que naturalmente merece maior 
menta é sobre a preferência para a proposta de Emenda à análise, e eu gostaria de fazê-la; daí por que solicito o adia-
COnstituição Federal n'-' 111991, a fim de ser apreciada antes menta da discussão e votação da matéria. 
da matéria constante do item n" 32 da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a me-
O SR. PRESU>ENTE (Mauro Benevi<tes)- Item 29: sa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

Redação Final É lido o seguinte: · · · · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 27, DE 1'191 REQUERIMENTO N• 250, DE 1991 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida Nos termos do art. 279, alínea c, do Reiiniento Iritetno, 
pela ComissátYDiretofa em-seu Parecer i1"87 ,_,de 1991), requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmá
do Projeto. de Resolução n' 27

1 
de.!991, que suspende, ra n' 14, de 1990, que estabelece princfpíos para punição da 
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violação--dos direitos e deveres individuais e coletivos. a fim 
de ser feito na sessão do dia 6-8-91. 

Sala das Sessões, 3 de junho de 1991. - Marco MaciEil. 
O SR. PRESIDÉNTE (Mauro Benevides) -O Senador 

Marco Maciel propõe o adiamento da discussão pelo espaço 
de 30 dias. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. - -- - -
Oportunamente s_erá anunciada a data de apreciação da 

matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) - Item 28: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N° 13, DE 1991- COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 
do Regimento Interno.) 

Continuação da discussão, em turno único, -do Pro
jeto de Lei da Câmara n' 13, de 1991 -Complementar 
(rY 223/90, na Casa de origem), que regulamenta o § 
2' do art. 171 da Constituição Federal, dispondo sobre 
a edição e o processo_ legislativo das medidas provisórias 
previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá outras 
providências, tendo - - -

PARECERES, sob n"' 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania: t~ pronuncia

mento: favorável ao projeto, com as Emendas de n<.>~ 1 
a 4-CCJ; 2" pronunciamento: contrário às Emendas de 
n~'5 5 a 17, de Plenário. 

(Dependendo da_ votação do Requerfmento n~ 
229/91, de adiamento da discuss~o para diligência.) 

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

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 251, DE 1991 

Nos termos do art. 279-,-aTíiiea e, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei ~a Câmara 
n~' 13/91 -Complementar, para a seguinte diligência: obten
ção de relatório detalhado sobre os casos de reedição de Medi
das Provisórias desde à promulgação da Constituição Federal 
de 1988. 

Sala das Sessões, 2 de junho de 1991.- Humberto Lu
cena. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A matéria 
retornará à Ordem do Dia oportunamente. · -· 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 31: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 53, DE 1991 

Discussão, em tUftio Uiiico, do Projeto de Decreto Le
gislativo n• 53, de 1991 (n'362/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga con-cessão-à S/ A 
Correio Braziliense para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás, tendo 

PARECER FAVORÂVEL, sob n' 101, de 1991, da. 
Comissão 

-de Educação, com voto vencido do Senador Esperi-
dião Amin. - -

Em discussão o projeto, em turno único (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão. 

Ein votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados: (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO 

N• 53, DE 1991 

(N' 362/90, na Câmara dos Deputactos) 

Aprova o ato que outorga concessão à S/ A Correio Brazi
liense para explorar serviço de radiofusão de sons e ima~ 
gens, na cidade de Goiânia, Estado de Goiiís. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n9 ~8.948, de 15 de fev~reiro de 1990, que outorga concessão 
à S/ A Correio Braziliense para explorar, pelo prazo de 15 
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão e de sons e imagens, na cidade de Goiânia, Estado 
de Goiás. 

Àrt. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 36: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO 

No I, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n9 1, de 1991, de autoria do_Senador Jutahy 
Magalhães e outros Senadores, que altera a modalidade 
de votação estabelecida no § 49 do art. 66 da Constituição 
Federal. 

_Obedecido o disposto no art. 258-, § 29, do Regimento 
Interno, transcorre hoje o último dia para a discussão da 
proposta de apresentação de emenda. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria retomará à Ordem do 

Dia oportunamente, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 32: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 56, DE 1991 

DiscusSão, em turrio único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 56, de 1991 (n' 366/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga concessão ã TV Santa, 
Maria Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons 

---e imagens na cidad~ de Santa Maria, Estado do Rio Gran
de do Sul, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 102, de 1991, da 
Comissão 

-de Educação, com voto vencido do Senador Esperi
dião Amin. 

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 matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 56, DE 1991 

(N• 366/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão à TV Santa Maria 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens na cidade de Santa Mariad, Estado do Rio Grande 
do Sul-
O Congresso Nacional decreta: _ , 
Art. }9 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n9 99.056, de 7 de março de 1990, que outorga concessão 
à TV Santa Maria Ltda. para explorar, pelo prazo de 15 (quin
ze) anos, sem direito de exclusivid?de, serviÇo de radiodifusão 
de sons e imag-ens, na cidade cte Santã -Maria,- EStadQ do 
Rio Grande do Sul. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem._ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi<!enJ_~_,_pre~!so !~_zer 
duas retificações: em primeiro lugar, estou vendo qUe o item 
34 parece ser o mesmo da Ordem do Dia de ontem e -que 
não foi votado. Eu tinha feito uina declaração de que votaria 
a favor dessa matétia por con_hecer a sitt~:ação da rádio e 
suas realizações; tenho conhecimento de causa e posso, por~ 
tanto, votar. 

A outra retificação que faço, Sr. Presidente, é com relação 
a um equívoco de interpretação que cometi; quando vi os 
Líderes do Governo e do PMDB falarem a respeito do parecer 
do Senador Eduardo Suplicy que era contrário à matéria; 
imaginei que estava sendo colocado em votação o parecer, 
quando, na realidade, era o projeto; por issO disse que, no 
caso do_ parecer contrário, seria favorável ~o parecer. Foi 
um erro, um equívoco meu; por isso peço a V. Ex~ que retifique 
que o meu voto é contJ_a._, in_ç_lusive nos parece~es contrários. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Casa fica 
inteirada do esclarecimento agora transmitido pelo nobre Se~ 
nador Jutahy Magalhães. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 33: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 57, DE 1991 

Discussão, em turno úniCo, dó Projeto de Decreto Le
gislativo n• 57, de 1991 (n' 367190, na Cãmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga peirriissão- à Rádio 
Chão Goiano Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, na cidade de Anápolis, Estado de GoiáS, tendo 

PARECER, sob n• 103, de 1991, da Comissão 
-de Educação, favorável nos termos de substitutivo 

que oferece. 

Em discussão ó projeto e o substitutivo, em turno único·. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

(Pausa.) 
Em votação o substitutiVo"-Cfue tem-preferência regimen-

tal. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretói'a a fim de ser redigido 

o vencido para o turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa. redação do vencido que será lida pelo Sr. Prímeíro Secre~ 
tário. -

É lida a· seguinte. 
PARECER N• 168, DE 1991 
.. (Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno suplementar, do subs
titutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 
57, de 1991 (n• 367, de 1990, na Câmara dos Deputados). 
·A ComisSão D_iretora apresenta a redação do vencido, 

para o turno suplementar, do substituüvo do Senado ao Pro~ 
jeto de Decreto Legislativo n' 57, de 1991 (n' 367, de 1990, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Chão Goiano Ltda.~ para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás. 

Sala de Reuniões da Comissão, Odé_ jun~o de 19.9L -
Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator: -
Rach_id S~ldanha Derzi- Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N' 168, DE 1991 

Redação do vencido, para o turno suplementar, do subs
titutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 

·-57, de 1991 (n' 367/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova atos que outorgam permissão às empresas -Rá4io 
Carajá de Anápolis Ltda. e Rádio Chão Goiano Ltda., 

_ para explorar serviçO de radiodifusão sonora, em freqüên
cia modt~:Iada, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás. 
O (:ongresso Nacional decreta: -_ 

- Ait. 1\' São aprovados os a tos a que se_ referem as Porta
rias n"'s 11 e 12, de 10 de janeiro de 1990, do Ministro de 
Estado das Comunicações, que outorgam pelinissão às empre
sas Rádio Carajá de Anápolis Ltda. e Rádio Chão Goíano 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em freqüên
cia modulada, lfa cidade-de Anápolis, Estado de Goiás. -

Art. z~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

.. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus-
são redação do vencido em turno suplementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. __ .. 
Em votaÇão. -
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · : 
Aprovada, a matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 34: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 58, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 58, de 1991 (n' 372190, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova, a partir de 19 de 
setembro de 1988, a concessão à RBC- Rede E\ahiana 
de Comunícação Ltda., para explorar serviço de radiOdi
fusão sonora, na cidade de Feira de Santana, J;stado 
da Bahia, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sub n'104, d;í\191, 
da Comissão 

- de Educação, com voto vencido do Senador Espe
ridlaO- Airiú1. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro ·a discus::;ijo. 
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Em votação. 
Os _Srs_,_ Senadores que o aprovam qaeiràm permanecer 

•sentados. (Pausa.) . . - . 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 58, DE 1991 

(N• 372190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova, a partir de 19 de setembro 
de 1988, a concessão ã RBC - Rede Babiana de Comuni· 
cação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, 
na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. 
O Congresso Nacional c)ecreta:-
Art. 1 n Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n• 98.432, de 23 de novembro de 1989, que renova por 10 
(dez) anos a concessão outorgada à RBC - Rede Bahiana 
de Comunicação Ltda. para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Feira 
de Santana, Estado da Bahia. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :-1te.;;·35: 
PROJETO DE DECRETO"LEúiSLÃTIVO 

N' 68, DE 1991 

Discussão, e~ turno úniC-o, dO Projeto de Decreto Le
gislativo n• 68, de 1991 (n' 332190, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova, a partir de 15 de 
janeiro de 1989, a concessão outOrgada à Rádio Líder 
do Vale Ltda., "para explorar servíço de radiodifusão so
nora, na cidade de Herval D'Oeste, Estado de Santa 
Catarina, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 105, de 1991, 
da Comissão -

- de Educação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. __ _ _ __ 
Os Srs. Senadores qUC -0-aProv'a"m queírâm· pe-rriüüteéer 

sentados. (Pausa) · · 
Aprovado. 
A matéria vai ã promulgação. 

É o seguinte o projeto aprcvado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 68, DE 1991 

(N• 332/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova, a partir_ de_ 15 de janeiro 
de 1989, a concessãO outorgada à R-ádio Líder do Vale 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão_ sonora, na 
cidade de Herval D'Oeste, Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1 Ç> Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

.n• 97.699, de 27 de abril de 1989, que renova por 10 (dez) 
·anos a concessão outorgada à Rádio Líder do Vale Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Hervat'D'Oeste, Estaão de Santa Catarina. 

Art. 29 Este decreto 'legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 37: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 2, DE 1991 

Discussão, em primeiro turl)o, da Proposta de Emenda 
·à Constituição n• 2, de 1991, de autoria do Senador Alfon
so Camargo e outros Senhores Senadores, que dá nova 
redação ao inciso III,§ 2':>, do art. 155 da Constituição. 

Obedecido o disposto no art. 358, § 2• do Regimento 
Interno, transcorre hoje o último dia para discussão da pro
posta e apresentação de emendas. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N• I 
. (De Plenário) 

Oferecida à proposta de emenda à Constituição n9 2, 
de 1991, que dá nova redac;ão ao inciso III, § 2~ do art. 
1.511 da Constituição. 

III- Deverá ser seletivo em função da essencialidade 
das mercadorias e dos serviços, definidos pelo colegiado fazen
dário representativo dos estados e do Distrito Federal,levando 
em _consideração as peculiaridades regionais e locais, sobre 

. os qu?lis- o Senado Federal fixará as alíquotas máximas aplicá
veis. 

JUstificação 

A diferenciação existente entre as diversas unidades da 
feder~ção nos leva a propor esta emenda posto que fatores, 
tanto de ordem regional e local quanto de ordem conjuntural, 
afetam sobremaneira o comportamento dos itens tributáveis. 
Nada mais lógico-, ·portanto, que atribuir essa competência 
aos representantes dos Estados e do J;Jistrito Federal, reais 
conhecedores da situação. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1991. .,. Coutinho Jorge 
- Aureo Melo - Meira Filho - Chagas Rodrigues - João 
Rocha - Rui Bacelar - Lourival Baptista - João França 
- Pedro Simon - Nelson Dedekim - Gerson Crunata -
EsperidiãoAmin- Henrique Almeida- César Dias- VaJmir 
Campelo - Wilson Martins- Nabo r Júnior - Magno Bacelar 
- Divf!:ldo Suruaggi - Oziel Carneiro - Mansueto de Lavor 
- Amazonino Mendes - Maurício Corrêa - Francisco Ro-
llemberg- Eduardo M. Súplicy- Jutahy Mag~lhães- Gui
lherme Palmeiras. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus
são a proposta e a emenda a ela apresentada, em primeiro 
turno. (Pausa.) 

Não havendo que peça a palavra, encerro a discussão. 
A matéria volta à comissão temporária para se pronunciar 

sobre a emenda. 

O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 38: 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÁO 
N' 4, DE.1991 

Discussão, em primeiro turrio, da Proposta de Emenda 
à Constituição nÇ>4, de 1991, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que altera a redação 
do inciso I do art. 37 da Constituição Federal. 

Primeira sessão de discussão, como dispõe o art. )58, 
§ 29, do Regimento Interno, transcorre hoje o segundo çlia 
para a discuss~o da proposta e apresentação de emendas. 
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Em discussão a proposta, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros

seguimento na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Maur-, Benevides)_: Iteni 39: 

PROPOSTA DE EMENDA A CON:)TITUIÇÃO 
N·' 5, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta dé Emenda 
à Constituição n.~-s. de 1991, de autoria do Senador Marco 
Ma dei e outros Senhores Senadores, que altera a redação 
do arL 28, item II, do art. 29, e§ 2• do art. 32 da Consti
tuição Federal. 

Obedecido o disposto no art. 358, § 2•, do Regiínentó 
InternO, transcorre hoje o segundo dia pa~a a discussao da 
proposta e apresentação de emenda. -

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

·o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir. 
) -Sr. Presidente~ Srs. Senadores, em que pe~e -a-~_fórÇôS 
em contrário que flz 'j)ela ocasião da Constituição qe_ i9sS; 
Sr. Presídc:;mte, o constituinte brasileiro, por sua maioria -
absoluta, digawse -, entendeu de introduZir· para as eleições 
de governador e de prefeito a eleição em dois turnos. E a 
eleição para governador e prefeito em doiS turnos, Sr. Presi-:
dente, tem muitos inconvenientes, que de a_lguma forma com
prometem, conseqüentemente, o ·processo-político brasileiro, 
e vão ensejar com que, em nosso P(lís, rtão somente não 
se realize o desejado desenvolvimento org~nico e integrádo, 
mas irá permitir fazer com que, por este caminho, se acuim.iiem 
novas distorções. 

Sr. Presidente, todos os países do mundo que praticam 
o sistema de eleiç6es em dois turnos o fazem somente par~ 
a escolha de presidente da república. Não conheço nenhum 
país do mundo, Sr. Presidente, que eleja quer governador 
quer prefeito num sistema de duas voltas, ou, como se diz 
na França, pela ballottage. 

O Brasil, Sr. Presidente, é o único País -do mundo -
faço questão de frisar- que realiza eleições para governadÕr 
e prefeito em sistema de dois turnos. Isso, a meu ver, vai 
solapar os esforços que estão sendo feitos no sentido de melhow 
rara escolha de nossos dirigentes e contribuir para que, por 
um processo eleitoral _e por um Processo partidário equivo
cado, nós tenhamos problemas que sempre existirão, não so
mente em nossa estrutura política, mas também em nossa 
estrutura institucional. 

Por essa razão, Sr. Presidente, ofereci à consideração 
da Casa, com assentimento de 27 Srs. _Senadores, emenda 
no sentido de que se eliminem nas eleições para governador 
e prefeito a exigência de dois turnos. 

Com isso, creio que estaremos voltando à prática que 
temos exercitado durante esses cem anos de República, ou 
seja, manteremos a tradição constitucional~ tanto para gover
nadores quanto para prefeitos, de serem eleitos através do 
sistema de maioria relativa e não, portanto, de maioria abso-

. ~-!.!1··---. ,,._~ -·=.:;;::T7--.,,._ -=-·~- == ·._-""- -~ ---------,-- -- __ -., .. -- -_,_. 
· . ~evo tãm?éiil àiZer~--Sr .. ~ Pri~JQ.erite~ -~-:_o: Si~te~a de 
eletçao em dOis turnos, a meu ver, agrava:,'- e mtilt'O, todo 

o processo eleitoral brasileirO. Primeiro, porque o torna mais 
complexo e mais custQso, exigindowse da Justiça Eleitoral tam
bém_ u~ maior dispêndio,_ ~ão somente de recursps humanos, 
mas, sobretudo, de recursos materia,is. Por outro lado, o.siste
ma de eleição em dois turnos provoca~ Sr. Presidente, como 

__ todos, sabemos, a erosão C:fo sistema pártidário. Na proporção 
em que realizarm.o.s eleiçõ(is para prefeitos e governadores 
em dois turnos, vamos contribuir para que os partidos políticos 
não se consolidem, porque vamos começar a reduzir a sua 
força a partir da sua base municipal e a partir da sua base 
estadual. 

Além disso, Sr. PreSidente, entendo que nenhum dos 
val_pre,s que estão comprometidos com a_eleição de ~ais turnos, 
para a escolha do Presidente da ~ep!i!Jl~~a. ocorre nas eleições 
para governadores _ç para prefeitos._ o~ralmeD.te, ~e diz que 
a necessidade da maioria absoluta dççorre dp (ato ~d~ que 
o Presidente da República deva ~er intérprete do sentimento 
majoritário da Nação, para que não seja uma pessoa que, 
despreparada, venha envolver o País num conflito externo, 
ou num conflito interno, ·uma secessão, por exemplo, ou que 
~nha a ser intérprete- de minoria.s ~tnicás, sociais, ráciais 
ou, que tais. - -

Ora, Sr. Presidente, se isso se a:plica para a elei~ão de 
Presidente da República, tal não ocorr~ para as eleições de 
governador e de prefeito. Porque, como todos nós sabemos, 
tanto o gov~rnador, quanto ó prefeitO, não· podem- porque, 
para isso não -dispõerri de iiistrumentos Constitucionais nem 
legais - comprometer a unidade nacional, envolver o País 
numa guerra externa, ou, muito menos, ensejar a secessão. 
Como se sabe, essas atribuições pertencem à União e, conse
qüentemente, os estados, e muito menos oS municípios; não 
tém competência de atuar nesse campo. 

Por essas razões, Sr. Presidente, entendo que as eleições 
em dois turnos. para prefeito e governador são, a meu ver, 
uma desnecessidade, além de-não podemos deixar de salien
tar-- contribuírem pará que se esgarte ainda mais o estado 
partidário brasileiro e rolaborare_rn. também para que o pro
cesso eleitoral se faça de forma, desnecessariamente, mais 
complexa e mais custosa. 

Assim, Sr. Presidente, que encp_minhei essa proposta de 
emenda constitucional, que or.a discutimos, para evitar, para 
eliminar as eleições em dois tunios para o Governo de Estado 
e para as Prefeituras Municipais. 

Espero, Sr. Presidente, que uma vez encerrado _o processo 
de discussão, possamos iniciar o processo de_ votação da maté
ria, e que ao fmal ela venha obter os 3/5 necessários e assim 
possamos converter a referié:ia proposição em texto constitu
cional, evitando-se, assim, as eleições em dois turnos para 
governadores e prefeitos. Fazendowse dessa fonna um esforço 
no plano institucional para aprimorar a estrutura política brasi
leira e para fazer com que nós posSamos dar passos cada 
.vez mais significativos nõ- sentido de contribuirmos para a 
consolidação da democracia representativa em nosso P~ís. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A discussão 
terá prosseguimento na sesSão de amanhã. ' 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 40: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO .. 
N• 6, DE 1991 

Discussio, em prirnCiro "turno, n.a Proposta de Emenda 
i Comtit11içio ,., 6, de 1991, de autoria do Se..ador Gari
baldi Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá 
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nova redação à letra b do inciso X do § 29 do art. 155 
da co-nstituição Federal. 
ObedeCido· o disposto ·no art: 358, § 2', do Regimento· 

Interno, transcorre hoje o segundo dia ·para a discusSão~ da 
proposta· e apresentação de emendas. 

Eni disCussãO 'a" prOpoStã; eri:t ·pririldrô tUrnO: {Pa:usà.) 
Não"- havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros

seguimento.na seSBão de amanhá. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 41: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 7, DE 1991 
(Incluída em Ordem do Dia no~ termos do art. 358 

do Regimento Interno.) · 
Altera a redação do parágrafo único do art. 62 da 

ConstiíuiÇão Federal. (1• signatário: Senador Jonas Pi-
nbeiro.) · · 

A Comissão incumbida do exame da proposição não emi
tiu seu parecer no prazo regimental de 30 dias improiT.o'gáveis. 
Assim, a matéria foi incluída em Ordem do Dia, nos teimas 
do disposto no art. 358 do Regimento Interno, para que o 
Plenário de~bere se '! proposta_ deve t~r pross~guimento na 
sua tramitação. ' , - __ _ , -

Em votação o prosSeguimentõ,da tramitação da Próposla 
de Emenda à ConstituiÇão n' 7; de 1991. 

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

Aprovado. 
Á matéria constará da Ordem do Dia da próxima -sessão 

em -fase de discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 25: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 94, DE 1988 
(Complementar) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do 
Senado n' 214, de 1989- Complementar.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
don"' 94, de 1988- Complementar, de autoria do Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, que dispõe sobre a relação 
de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa e dá outras providências, tendo 

PARECER sob n' 398, de 1990, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável ao projeto, nos 

termos de s':lbstitutivo que oferece. 
A Presidência consulta às lideranças se desejam adiar 

a a~reciação dessa matéria. -

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

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

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é 
evidente que não temos número regimental para a votação 
-eu estou falando pela Liderança do PMDB. Portanto, re
queiio a V. Ex• determine seja a matéria colocada na pauta 
da sessão da próxima quarta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me
sa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO' N• 252, DE !"991 

Nos termos do -art. 315, combinado com a alínea c do 
art. 279do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 
do Projeto de Lei do Senado n~ 94, de 1988- Complementar, 
a fim de ser feita na sessão de quarta~feira. 

Sala das Sessões, de junho de 1991. - Cid Sabóla 
de Carvalbo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
·o requerimento do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

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

A matéria será apreciada na sessão da próxima quar~ 
ta-feira. · 

O Projeto de Lei do Senado n' 214, de 1989 Comple
mentar, constante do Hem 26, por tramitar em conjunto, igual~ 
mente, tem a apreciaÇão sobrestada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada 
a matéria constante na Ordem do Dia, passa-se à apreciação 
da retificação solicitada pela Câmara dos Deputã.doS ao Pro
jeto de Lei da Câmara nt? 16, de 1991, que concede isenção 
do linposto sobre Piodutos Industrializados (IPI) na aquisição 
de automóveis para utilização no transporte autónomo de 
passageiros e dá outras providências. 

Solicito do nobre Senador Valmir Campelo o parecer 
da Comissão de Assuntos Econômko"s. 

Ó SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orado i".)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, trata-se de expediente encaminhado pela Câmara dos 
Deputados a esta Casa solicitando sejam retificados os autó
grafos do Projeto de Lei n' 6, de 1991. 

O parecer deste relator é favorável à solicitação da Câma
_ra dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
é favorável. 

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 Presidência fará a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevídesJ - A Presi

dência concede a palavra ao nobre Senador Darcy Ribeiro, 
para justifiCa-r prOjeto qUe encaminhou ã Mesa. 

O SR. OARCY RIBEffiO (PDT- RJ. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, fiz entrega ã Mesa 
de projeto ao qual atribuo a maior irnpcfrtância. Nos últimos 
anos, os desastres de trânsito nas vias públicas, nas praças, 
nas_ estradas se converteram na principal causa mortis deste 
País. 

Ainda hoje, um jornal de Brasília declara que o trânsito 
mata mais em Brasília do que todas as enfermidades. Nesta 
cidade rodoviária, nesta cidade feita-para o autoritóvel, nesta 
cidade cercada por trevos e por todos os cuidados ocorrem 
70% das mortes. - _ 

É necessário que a Nação assuma uma posição quanto 
a isso. É indispensável que o Legislativo -peço isso ao Senado 
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- dê um reniédio a esse flagelo. Os ho_spitais do Rio, os 
hos'pitais de São__ P-ªlllO e os hospitais·- de BraSJ1ia têm mais 
pessoas internadas em função de lesões provocadas pelo trân~ 
sito do que por qualquer outra causa. 

No mundo inteiro, a proporção é de um desastre para 
trinta automóveis. No Brasil, a proporção é de um desastre 
para dez automóveis. Estamos matando, no BraSil, cinc],~enta 
mil pessoas por ano em desastres de trânsito. _A causa _principal 
desse flagelo é a insipiência da legislação que controla a maté
ria, é a impunidade de motoristas irresponsáveis que usam 
os seus veículos como instrumentos de morte. A principal 
causa de morte de crianças no BraSil, especificaniente no Rio 
de Janeiro - de onde tenho os dados - são oS -veícUlos. 
Nosso País não soube entrar na civilização do automóvel. 
O automóvel é conduzido de- forma irresponsável._ Por isso, 
precisamos de um remédio; necessitamos-de uma lei pedagó
gica, de uma lei civilizadora, que ponha termo a -esse flagelo, 
a esse desas_tre. 

Estou propondo aqui um~ lei rigOrosa,--que afirma as_ 
ruas, as praças, as vias públicas de toda_ a sorte, pertencere-m 
aos pedestres, sendo consentido o seu u~. por veícl!los auto-
motores, dentro das condições e§.tabelecidas na lei. _ _ 

Proponho também que qualquer veículo que provoque 
morte seja imediatamente confiscado, e que· Otnotoristacausa
dor de morte perca definitivamente a sua carteira de habili
tação. Essas medidas rigorosas são o mínimo indiSpen-sável 
para que entremos na civilização do autórrióver e saiamos 
da barbárie em que vivetn:c;s; - __ 

Tive a oportunidade de viver em grandes capitais de todo 
o mundo, nunca tive de correr diante de um veículo; mas 
aqui, no Brasil, quem não corre é atropelado. E isso acontece 
particularmente com crianças e jovens. A- Nação toda está 
a exigir do Parlamento, e também deste Senado, um remédio 
que saneie essa situação de flagelo. 

Esse é--o projeto de lei que apresento ao .Senãdo com 
a esperanÇa de que seja aprovado e que consigamos dar um 
remédio a esta situação espantosa em que o--principal instru
mento de morte, a principal arma do crime, a principal arma 
de destruição de pessoas, neste País, é o veículo automotor. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece à Casa que o projeto do nobi-e Senador Darcy 
Ribeiro já foi encaminhado à comissão competente, nos ter
mos preceituados pelo Regimento Interno. Caberá-, portanto, 
inicialmente às comiss6es e, posterionnente, ao Plenário, deci
dir sobre a importante propos1çatYda lavra do representante 
doPDT. 

O Sr. Maosueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. -

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

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Pela 
ordem. Sem revisão do oradm.)- Sr. Presidente, ouvi com 
a maior atenção a exposição que o eminente Senador Darcy 
Ribeiro fez, umã espécie de intróito ao -seu· prOjeto de lei, 
que iremos ler, analisar e avaliar com a maior atenção. 

Sabemos ser da maior importância- dar-se um basta a 
essa carnificina do trânsito no País. Cada ano morrem mais 
brasileiros vitimados por acidentes de trânsito ilas cidades 
e nas estradas do que morreram soldados af!Iericanos rta Guer
'ra do Vietnã. 

Entretanto, é preciso avaliar esse projeto sob_ o aspecto 
constitucional, sob o aspecto da liberdade de ir e_ vir e sob 
outros ângulos. É preciso no_s -cletermos col)l toda a q.tenção 
sobre o texto que S. Ex~ oferece a esta: Casa~ q_ue, por certo, 
ensejará importantíssimos e atUalíssimos debates sobre a ma
téria. - - --

Mas, nesta breve comunicação, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, eu gostaria de me referir à questão decidida_ ontem 
pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a inconstitucionalidade 
da taxa rodoviária. Claro que, calcada no texto constitucional, 
a Suprema Corte não poderia tomar outra decisão. Já havia 
sido levantada, aqui, essa hipótese de inconstitucionalidade 
~bre a taxa rodoviária. O _que é de lamentar,_ Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, é que não se te_nha procurado uma fórmula 
alternatiya quando havia mais_ do que indícios, havia pratica
mente uma certeza, de que a decisão, o decisório do Supremo 
Tribunal Federal seria pela inconstitucionalidade da chã.mada 
taxa rodoviária. Então, durante esse período em que a questão 
trainitou no Supremo Tribunal Federal, antes dessa decisão 
de ontem, era preciso que se houvesse buscado formas alterna
tivas a fim de que os recursos necessáriOs à recuperação das 
estradas federais não viessem_a falt~r, Cóm_o_hoje estão faltan
do. É uma verdadeira tragédia, é um verda&~iro descaso, 
um crime contra as pessoas· do País inteiro, uma amea·ça à 
vida o atual sistema rodoviário federal. Nesse sentido, ilossa 
perspectiva será pesSiinista, mais"aiTida agora, quando a fonte 
de recurso orçamentário apontada para minorar a situação 
das estradas federais foi sustada por decisão soberana no Su
premo Tribunal Federal. E aqui nem de longe quero mani
festar incoforroidade com essa decisão, porque foi rigorosa
mente de acordo como texto constitucional. O que não posso 
me conformar é.com o descaso da própiia administração públi
ca, porque haviam duas alternatívas: ou· Supremo Tribunal 
Federal considerava constitucional e, então, haveriam recur

. sOs para as estradas; pelo menos para tapa{-os buracos_ ou 
o Supremo, como o fez, cOnsideraria inconstitucional. E, nesse 
caso não teríamos os instrumentos para a cobrança de recursos 
tn'butários junto aos usuários das estradas para a própria recu
peração das mesmas. 

_ _Sr. _Presidente, diante desse descaso' da administração 
pública, haverá, realmente; uma situação de calamidade-, de 
perigo para as vidas; situação essa aqui apontada pelo emi
nente Senador Darcy Ribeiro, quando da exposição de moti
vos do seu projeto de leí, visando a diminuir a situação caótica 
e perigosissima do irãnsito nacional. 

A mirtha questão, portanto, será esta: o que de imediato 
faremos em terniós de Poder Legislativo para que haja, o 
quanto antes, um substitutivo àquela já superada e inconsti
tucional Taxa Rodoviária prevista no Orçamento deste ano, 
do atual exercício? Como haveremos de agir? 

O ministro-aa Infra-Estrutura diz que não tem recursos, 
e as estradas não poderão continuar como estão. Aliás, chamar 
de estrada certqs trechos das rodovias federais é um e].!femis
mo,-porque, nã realidade, não há i menor condição de que 
~ chame de rodovia a grandes trechos do sistema rqdoVíário 
nacional. 

São verdadeiras crateras, vetdadeiras sucessões de crate
ras e buracos, colocando em risco a vida das pessoas e em 
perigo os bens que transitam -por essas· estradas. Portanto 
o meu apeJo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é qu~ estejamos 
atentos a mais esse drama do povo brasileiro, isto é, o drama 
do sistema rodoviário nacional, agora condenado mais ao suca

-teamento total pela falta absoluta de recursos, uma vez que, 
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os instrumentos que foram colocados no Orçamento são cer- autorJa do Scnactor Garibaldi Alves Filho e outros 
ceados por via de sua inconstitucionalid~de. - =.=-~"lP9res,$ciJadores, qu_e dâ. nova ·redaçã~ à: l~tra_ b, 

Era b -que -tinba a dizer, Sr. Presidente. _____ do __ L'1Ciso X do § 2.0 do_ att. 155 da Constltu1çao Fe
der~l. (3.n. sessão de discussão.) 

Durante o- discurso do Sr. Mansueto de Lavor; o- Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, dr!ixa a cadeira da presi
dência que é ocupada pelo Sr. Dirceu CarneiriJ, Primeiro 
Secretário. 
O SR- PRESIDENTE (Direeu Carneiro) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pau

sa.) 
S. Ex~ não está ·presente~ 
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_:: Lembro aos · 

Srs. Senadores queo·congreSso Nacional está convocado p~ra 
uma sessão conjú.tlta 'a reãlíZ:ãr-se, hoje, às 19"l_to_r!).s,_rio plená
rio da Câmara dos Deputados, para aprovação de vetos presi
denciais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro):.._ Não há mais 
oradores inscritos. · · 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os_trabalhos, 
designanclo para a sessão ordinária de amanhã a seg~~nte 

1 
ORDEMDODlA 

Rcdaçfio Final 
DA EMF.NDA DO SENADO AO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 7, DE 1991 -

(Incluído em o·rdem do Dia nos termos do art. 281 
do Regimento Interno.) 

.. . Discussão, ·em turnO (lnico, da - féda-çàO' nriàl 
(oferecida pela Comissão ___ Dir.etora em seu Parecer 
n.O 131, de 1991), da Emenda do Senado ao ·pro
jeto ele Decreto Legislativo n.0 7, de 19m (n.0 270/90, 
na. Câmara dos Doputados), que a:prova o ato que 
outorga permissão h Rádio Cidade de Cabreúva 
Ltda., para eÃ!Jlorar, pelo prazo de dez anos, sem 
dire>:ito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na Cidade de CabreU.va, Es
tado de São Paulo. 

2 PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N.o 4, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da ~re
posta de Emendá. à constitniç.ão n.O 1, de l!JDI, de 
autoria do Senador Marco Macicl e outros Senhores 
Senadores, que a1tera a. redação do inciSo I do 
al't. 37 da OonstUuição Federal. (3.• sessão de dls-
cuss~o.) · 

3 PROPOSTA DE &~ENDA A 
CONSTITUIÇÃO N.O 5, DE 1991 
Discussão, em primeiro turno, da Pro

posta do Emenda à Coustituição n." 5, de H.l9l, de 
autoria do Senador-·Marco !1.1:aciel e outros Senhores 
Senadores, qne alt-era a rednção do att. 28, item II, 
do art. 29 e ~ 2.0 do art. 32 da Constitllição Federal. 
(3.e .sessão- de discussão~) ---

4 PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N.0 6, DE 1991 
Discussão, -em primeiro turno, da Pro

posta de Emenda à Constituição n.0 6, de 1991, de 

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇli.O N.o "1, DE 10n 

_ __ _ ])iscussão, ein primeiro turno, da Pro
-posta de Emenda à COnstituição n.O 7, de 1991, de 
autoria do senador Jonas Plnhelro e outros S-enho
res Sen~dores, que altera a !"edação do parágrafo
único do art._62 da Constituição :Federal. c1.a sessão 
de discussão.) -

- -- - -

O SR. PRESii:IENTE (Dirceu Carneiro):= Está encer
rada a _sessão 

(Levanta~se a sessão às 18 horas e 5 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIÁ DO PELO SR. 
EDUARDO SUPLICY NA SESSÃO DE 27-5-9! E 
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SE
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)"- Sr. Presidente Senador Epitácio Cafe
teira e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado para saudar 
o Professor Paulo Freire que hoje, em São Paulo, é homena
geado pelo fato de estar concluindo sua gestão como Secretári9 
de Educação do Município de São Paulo. S. Ex•- em _funç-ão 
de suas obrigações com respeito à necessidade vit~l de deixar 
o seu testemunho em livros, pelo fato de estar tendo que 
atender a inúmeros convites de palestras por muitos países 
elo mundo, mas ainda com muita vontade de colaborar com 
a gestão da Prefeita Luísa Erundina de Souza - transmitiu 
à prefeitura a sua vontade de deixat a Secretaria Municipal 
de Educação, permanecendo, entretanto, com o seu trabalho, 
a sua colaboração junto à equipe que formou e que continua 
seguindo sua orientação naquela secretaria. - - -

O professor Paulo Freire, cujas obras foram traduzidas 
para inã.is de dezoito idiomas- criador de importante método 
de alfabetização de adultos consagrado em quase- todos os 
países do Terceiro Mundo e que tem mais de quinze títulos 
de Doutor honoris causa por algumas das mais importantes 
universidades do mundo-, está deixando, na tarde de hoje, 
a Secretaria Municipal de Educaçâo.-

Ainda ontem o jornal O Estado de S. Paulo publicou 
matéria com base em entrevista dada pelo Presidente do Sindi
cato dos Professores Especialistas de Ensino Municipal, Cláu
dio Gomes Fonseca, que fez uma avaliação não tão positiva 
da gestão de Paulo Freire, a quem faço questão, nesta tribuna, 
não apenas de homenagear, mas afirmar a importância da 
sua administração, da sua cooperação com a adminístração 

·de Luísa Erundina de Souza, porque tenho a certeza de que 
tem_ sido excepcional a sua cooperação. Essa foi justameilte 

·uma das áreas às quais a prefeita resolveu dar grande priori
'rdade, e isso se reverte em inúmeros dados que aqui f~rei 
questão de registrar. - - -

Como costuma dizer Paulo Freire, o resultado relativo 
ao que se fez, ao que se está fazendo em terp:~os de educação 
no Município dC: São Paulo não tem simplesmente efeitos 
de curto prazo. Isso virá a médio e longo prazos. O fato 
de hoje mais de seiscentas mil crianças estarem sendo melhor 
atendidas na rede municipal, o fato de a prefeitura estar conse
guindo realizar aquilo que é o compromisso constitucional 
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de atender o ensino de 1~ grau na proporção exigida para 
aquilo que a prefeitura deva fazer está sendo perfeitaJilente 
atendido, muito melhor do que antes. É preciso salientar que 
a gestão da Prefeita Luísa En.iridin3 de -SõU.za encontrou deze
nas de escolas praticamente Sucateadas, ·com carteiras quebra
das, com mesas de professores abandonadas, quadn?s-negros 
em estados lastimáveis, escolas com goteitas, em mau estado, 
sem o devido carinho que o poder público deveria dar para 
uma questão tão importante quanto a da educação. Os salários 
dos_ professores de 19 grau estavam aviltados, e houve inúme
ros passos para reverter isso numa direção certamente muito 
melhor. É preciso assinala_r Os pontos ch_ayes deixados por 
Paulo Freire em sua administração, que procurou, sobretudo, 
democratizar a gestão da Secretaria da Educação, de todo 
o processo educacional e democratizar- O ãcesso-a e_-ducação 
a toda população, especialmente a mais pobre; procurOu dar 
uma melhor qualidade de ensino e, sobret_u_do, oportunidades 
aos jovens e aos adultos, para poderem melhorar sua condição 
de ensino. 

Com respeito, então, a essas prioridades, vou enfatizar 
aquilo que está no rela_tór_io da própria Secretaria Municipal 
de Educação: 

1. Democratização da gestão 
A gestão dos diferentes setores da adminiStração tem 

se voltado para a consolidação de instâncias de decisão 
locais e regionais, criando conselhos e instituindo fóruns 
que expressem as diferentes tendências da sociedade civil. 
Cada um desses setores da administração tem claroS os 
alcances e limites desta atuàção. 

Em 1989 era possível se constatar a falta de integra
ção entre as diferentes instâncias de poder na SME. Esta 
falta de integração poderia ser traduzida pela não consoli
dação dos colegiados e pela necessidade da implantação 
da reforma administrativa. 

A conquista desta integração em 1990 solicitava algu
mas ações conjugadas de naturezas diversas. Desde a 
mudança na legislação que garantisse às escolas maior 
autonomia nas deciSões, até um exercício de democracia 
capaz de reelaborar as relações da eScola para com ela 
mesma e para com a população em cujo espaço ela está 
inserida e trabalha. 

Democratizar a gestão na escola pública significa 
compartilhar as decisões com a comunidade escolar, abrir 
espaço para a livre organização dos estudantes e fornecer 
recursos financeiros e materiais às escolas para que pos
sam melhor exercer sua autonomia. Significa também 
implementar a reforma administrativa contemplando a 
necessária descentralização e difundir ao público interno 
e externo informações que permitàrtf o acompanhamento 
e fiscalização das ações da SME. 

A autonomia da escola como base para a democra
tização da gestão a partir de 1989 significou um investi
mento no funcionamento dos Conselhos de Escola. A ex
periência vivida em 1990 pelas escolas e a relação estabe
lecida entre os conselhos e os NAE, Conae e gabinete 
da SME apOntam para a necessidade de consolidarmos 
a sua autonomia em bases mais sólidas,_ ampliando o en
tendimento sobre a natureza da escol~ pública, popular 
e gratuita. 

A gestão democrática pela via da organização de 
colegiados de decisão se_ consolidará, quando tivermos 
organizados e implantados em todos os Núcleos de Ação 
Educativa (NAE), os Colegiados de Representantes de 

Conselho de Escola. A conquista ue mais este canal de 
partícfp3.ção fará coril que a fáSe---os·coilselhos-d~ escola 
..:_ venham a desenvolver uma ação rnà.is eficaZ com o 
Colegiada lntermediárid e Cole'giido CéntràL · 

Um outro canal de particlpaÇãô e ae "decisão que 
a população poderá atuar sobre as políticas públicas na 
-área da-educação trata-se do Conselho Municipal de Edu
cação (CME) que, previsto no art. 200 da Lei Orgânica, 
deverá ter um caráter deliberativo e normativo, sua estru

-tura deverá ser ·organizada por c-OtegiadOs, que deVerão 
conter representantes do poder público, trabalhadores 

·cta educação e da comunitlade. Fazer nascer este "Novo" 
conselho é tarefa de todos nós, com especial participação 
dos conselhos de escola. - · · · 

Amaterializa_ção de ~assa política. eXpressa ilos prin
cípios básicos da participação, descentraliZação e autono
mia, vem exigindo mudanças mais profundas da própria 
organização da prefeitura. Uma nova organização para 
a gestão da cidade está em processo e a SME participa 
desta elaboração criandO, já. étiC1991, em cada NAE, 
uma unidade orçamentária, levando para mais próximo 

"das escolas parte da autonomia financeira. Com essa me
dida de descentralização, os NAE irão recf:ber- verbas 
pr6priits, adq:Uiiindó maiS recursos para implantar e de
senvolver os projetas das escolas. 

Quanto à gerência de recuisos materiais e -financei:..
ros, houve considerável avanço. Mudou-se a legislação 
que elevou os limites de gastos da verba de adiantamento 
direto "primeiro escalão" sigJJ.ificandO-u~grãnde a-vanço. 

A autonomia financeira das esçolas ~umento~, graças 
ao Decreto n~ 28.981/90 e boje cada uma recebe mensal
mente uma média de 80 MVR (Maior Valocde Referên

- - ·cia), que, em valOi-es dé janeiro- de "1991, importava a 
quantia de Cr$184.000 para utilizar em pequenos reparos 
no prédio escolar. 

Temos a destacar neste ponto que, embora os resul
tados sejam positivos, pela agilidade na solução de peque
nos problemas de manutenção do prédio, esta verba vem 
sendo, em geral, gerida apenas por urna parcela de funciO
nários da escola. As deliberaçõe;s sobre a utilização ou 
não da verba e a sua destinação poucas vezes são -obtídas 
através de uma exposição de necessidades ao conselho 
de escola para que este determine quais são as prioridades 
de uso. 

Em 1990, a SME co:ffió um todo buscou desenvolver _ 
urna política de comunicação que favorecesse a divul
gação das informações e discutisse o funcionamento dos 
colegiados em todos os níveis. 

A socialização de informações, meta fundamental 
para possibilitar a participação de- todos na gestão da 
escola, continua a sçr implementada. 

Nas reuniões de planejamento realizadas no início do 
ano letivo de 1990, todos os trabalhadores em Educação 
receberam o documento "Constfô.inâo aEduca_ção Públi
ca Popular, Ano 2", contendo as prioridades e metas 
da SME. UDJ_bQ}etim mensal com as principais notícias 
da SME foi enviado periodicamente às escolas., bem cómo 
outros materiais divulgando iniciativas da administração_. 
Um exemplo disso foi a distribuição de duas cartilhas 
sobre Orçamento, elaboradas pela Secretaria Municipal 
de Planejamento - SEMPLA. O Jornal do Ônibus foi 
um outro instrumento utiliz~do_ para divulgar as realiza-
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ções da SME junto ao público em geral. Abriu-se também 
espaço para que a comunidade escolar debate~e o Pro:
jeto de Lei das Diretrizes e Bases _da Educação Nacional 
e a'l.ei Orgânica Municipal (num trabalho conjunto com 
~ Câmara Municipal), e discutisse o_ Orçaniento 91 nas 
plenárias realizadas com esse fim. , 

Democratizar a gestão, como pudemos perceber, en
volve níveis diversos de intervenção. A democracia que 
queremos não depende apenas dos rearranjos que possa
mos fazer intramuros da_ e_scola. A implantação da nossa 
política exige que em 1991 centremos ·noss:os t";sforços 
na consolidação dos Conselhos de Escola e. na implan
tação dos CRECE, como u;nidades deliberativas e co-res
pensáveis pela definição da política educacional no muni
cípio. 

Exige ai_nda _que superemos uma visão e uma prática 
fragmentadas na busca ·cta gestão democrática=. J;ste Com
promisso- depende de um esforço de ~operação entre 
as diversas instânciaS; na produção de ações organica
mente articuladas, numa construção solidária e coletiva. 

É preciso-que haja uma re"al interação e· integração 
entre gestão democrática e política pedagóg~ca.: As mu
danças em ·curso, desencadeadas pelo movimente;> de reo
rientação currícidar, e o· PrOCe-sso de f0rin3.ção perma
nente, têm de ser·objeto de reflexão por parte da _coll_luni
dade escolar, que deverá incorporar· a reflexâo feita por 
pais, alunos e funcíonários; sejâ'em "relaÇãd.ao PrOcesso 
pedagógíco, seja-na SOcialização das expeii.êriCias destas 
comunidades. 

As formas di! intervenção possíveiS, Capazes de dar 
uma identidade a cada escola, ao· conjunto· de escolas 
de uma região_da cidade, estão de iníCiO liniitâd:as pela 

· natureza pública de nossa escola._ É precíso ga~ntir os 
direitos fundamentais do cidadão, é preciso que a escola 
se descubra como garantidora deste exercício, expresso 
em suas instâncias de decisão democráticas._ A partici
pação -da população neste exercício certamente levará 
a comunidade a sentir a escola como sua; os problemas 
hoje sentidos como, por exemplo, a depredação contra 
o equipamento escolar e seuS materiais e a violência, 

·o desrespeito ao aluno, aos pais, ao público de forma 
geral poderão-ser minimizados. Devem ser dadas à popu
lação as condições de interfétir nas decisões~ e -propor 
for ....,~s de atendimento às suas necessidades. "Há que 
se cuidar do Broto para que a vida nos dê flor e fruto" 
(Milton Nascimento, ~itado na capa do Estatuto da Crian
ça e do Adolescente, publicação do Secretariado da Pasto
ral do Menor). 

"Queremos construir escolas para onde as crianças 
e os jovens, os professores; todos, gostem de ir e sintam 
que são suas. Não as abandonem e delas _não se deixem 
expulsar" (Paulo Freire. Aos que fazem a educação co
nosco em São Paulo, fev., 1989). 

Uma das condições básicas para que a demOcrati
zação do acesso à educação fundamental se realize é a 
existência de prédios escolares em condições adequadas 
de funcionamento. 

O compromisso da SME com a recuperação dos pré~ 
dios já existentes em 1989 significou um- invest~mento 
de cerca de 66 milhões de BTN em 89190 com a manu
tenção, reforma e construção. Encon-tramos 60% dos nos
sos equipamentos· em situação lastimável e condições de 
funcionamento inadequadas ao trabalho pedagógico; nes-

te. item destacam-se os equipamentos destinados à Educa
ção Infantil; duas salas_ de aula e_ seis classes por turno, 
para acolh~r as crianças. etn caSos de intempéries. 

Nestes. dois anos de governo já fOram entregues â 
população !3 EMEI e !6EMPG, num total de 25 constru
ções. Note-se que 19 dessas unidades haViam sido inaugu
radas pelo prefeito anterior, sem estarem concJuídas e 
pagas. Além disso, há 5 .construções .em aiidamento, 15 
em licitação e algumas sendo orçadas. 

As reformas entre 89/90 foram em ·numerO- de 86 
· (55 de I' grau e 31 de Educa'Ção Infantil), outras 70 estão 

em· process-o·de exec-ução,"C6nl-térmín0 previsto Para o 
· · 1~> semestre de 1991, e mais 7 estão em orçamento. Este 

tipo de intervenção nos prédio_s pa~sou a ser mais com
Pleto para que durem maiS tempo-;-·e-·sua execução· vem 
sendo acompanhada e fiscalizada pela cOmUilÍdade esco
lar, através de·seus representantes no Conselho -de Escola. 

No início· da gestão petista, a Secretaria Municipal 
da Educação encontrava-se com seus equipamentos total
mente carentes de manutenção. Era praticamente impos
Sível desenvolver outros projetas ·num cJima em_· que a 
cobrariça; por condições mínimas dos prédios, era -o ponto 
central das discussões. _ --= 

Em fins de 1989 e após grandes esforços, consegui
mo-s delinear um projeto de manutenção dos equipamen
tos e os-- resultados são visíveis. As escolas da rede, em 
certa medida~ foram recuperadas, embora as instalações 
físicas de outros órgãos careçam· de reformas ou recOns
trução. A co~petência demonstrada nos trouxe um alto 
grau de credibilidade, e hoje, apesar de ainda existirem 
problemas, as escolas sabem que há esquemas de atendi
mento em ação. O projeto de manutenção incluía a utili

- zação de serviços contratados por Ata de Registro de 
Preços - verba de 19 escalão -,,cujos limites conse
guimos elevar em feverei~o de 1990;· o atendimento de 
peqUenos repãTOs pelas administraçõep regiom!ÍS _a aquisi
ção de materiais; e, ao longo -de 1990, assumimos os 
serviços da Oficina (antiga ED IF 42), que hoje vem sendo 
gerida pela Conab em fase de aperfeiçoamento de pes
soal, transporte e material, para que põssa em 91 servir 
adequadamente às escolas da rede.__ . 

"Os principais beneficiados pom esse processo de 
recuperação_ e ampliação da rede física sãO 683 mil e 
22 alunos das nossas 685 escolas, na cidade de São Paulo. 
Note-se que em 1989--o nú-iilero de escolas era 703. A 
diferença percebida diz respeito ao funcionamento de 
duas escolas num só prédio, sendo que no início da gestão 
Pau1o Freire, essa situação fraudulenta foi eliminada. Em 
1989, o cres~imento das -matrículaS em relação ao ano 
anterior foi da ordem de 6,4%; e em 1990, foi de 5%, 
taxas superiores à administração_ passada, quando, em 
1987, chegou a acontecer uma diminuição de 1,5% ~as 
matrículas." 
Sr. Presidente, dada a extensão deste relatório, solicito 

seja ele traitscrito na- íntegra de meu pronunciainentÕ~ ressal
tando aqui os aspectos da· diminuição de alunos reprovados 
no Município de São Paulo no 19 grau. e isto devido à gr~nde 
atenção de que foi alvo. 

Gostaria de ressaltar taml;Jém a atenção dada à questão 
da remuneração paga pela Prefeitura de Sã6 P-aulo aos profes
sores do en.sino primário naquela cidade. Nas escolas de pri
meir_o grau, basta observar que um professor em iníciO de 
cãi-reTra ganha 96 mil cruzeiros, enquanto seus colegas, de 
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estado nãO n~ce:b!!m mais que A:S mil cruzeiros, o que significa 
que na cidade _de São Paulo está sendo melhorado' 6 nível 
de remuneração que não é o ideal, mas _é_ pelo menos condi
zente com aquilo que se quer garantir: a dignidade do profes
sor, para que este possa inte'ragir com ós alunos, as crianças, 
podendo dar-l]:les o mell;wr d~ educação. · · 

Era o que tinha a dizer, Sr~ Presidente. (MUitO bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE,SE;: REFERE O SR. 
EDUARDO SUPLICY EM SEU /)/SC[JJ)fiQ. _ 

PRIORIDADES 

As prioridades elenc~das pela SME para 1991 são as mes· 
mas que temos invesfído nestes dois iíltiril.os ano_s. Assim a 
SME --:-:-:- todos os_ .seus .ó.rgãos, ~e tores ·e- Colegiados - deverá 
enfatiZar uina atuação que _contemple: - ' · ' · · 

I. Democratização da gestão _ _ , 
A gest~ó _dos diferentes setores da .a.dmini_straçãq' _tem 

se voltado para a consolídação de instâncias de decisão locais 
e regionais, crianc;lo (:~:nl.Selhc;>s e instituindo:róruns que expres
sem as difCn~õ:tes feodêilcia~.da socied?QÇ Çivil. Cada 1,1in des
ses setores da administração tem clarp, QS: alcanceS:~ fiin)tes 
desta atuação. __ _ . . ... 

Em 1989- eiã possívêl Se Constafàf a -falia de integração 
entre as diferentes instâncias de poder" na SME. Esta falta 
de integração .poderia_ s_er traduzida per a não consolidação 
dos colegiados e pela necessidade da implantação da reforma 
adminiSfrafiva: - · _ . _ 

A conquísta desta integração em 1990 solicitava algumas 
ações conjugadaS de naturezas diversas: Desde a mudança 
na legislação que garantisse às escolas maiOr aut0it6mla Das 
decisões, até um exercício ·de democracia capaz de reelaborar 
as relações da escola para com eJa mesma e para com a popu
lação em cujo espaço ela_ está iitserida ~_trabalha. 

Nível Local 
• ·-~ . -,· ·t· 

-:-.. ' ' 

··': "; 

Democratizar a gestão_ na escola pública Significa compar
tilhar as decisões com a comunidade escol~_r. abir ~pa_ço para 
a livre organização dos estudantes e fornecer: rec_urso.s finan
ceiroS e matefiais ·às esColas· para que possam melhor exercer 
sua _autqnomia." $ignifica tambéin iniplemieitfar ·a· reforiria ad
m,nistrat~v_a_. :co~iemplã.iu:).q _a !lêcessái-ía. ÇesCentráliza"ção _e 
difundir ao público interno e externo inform3.ções ~cjue-penni
t~Itl () acompanhamento e fiscalização das ações da SME. 
- - -A 8utonomia da escola corno base para a democratização 
da gestão a partir de 1989 significou um investimento no fun
.domimento dos.CõDSelboS de Escola. A experiência vivida 
em 1990'pelas escOlas e a r~lação _e!)t;~:bel~çida entrç oS Co"n_se
lhos e os NAEs, CONAE ·e gabinete da ~ME apontam para 
a itêceSsidade de ·consolidaimos a Sua 2.utonomiã. er:p bases 
m~is sól~da_s, ~pliando o entendimento' Sobre a natureza da 
escola pública, popular e gràüiita. · · · - · · · ~ · · 

· Ã gestão democrática pela via da organizaÇão de Cole-
• giados de decisão se consolidará, quando tivermos organizados 

e implantados em todos os Núcleos de Ação Educativa 
(NAEs), os Colegiados de Representantes de Conselho de Esco
la. A conquista de mais este canal d~- participação fàrá com 
que a base- os Con·selh9S de Escola-:- Y~!)ham .a de~ÇI!-VO!":"er 

: Uma·açàó niais efica-z coin o Colegiada Intermediáfio"_e Ç_o.Ie-
. giado Çentralf. · · . . . 

Um_ outro can,al de participaçãó e de decisão que a popu
lação poderá atuar sobJ;'e &s políticas públicas ria- área da edUca
ção tráta·se !lo Conselho Municipal de Educação (CME) que, 
previsto no art. 200 d~ Lei Orgânica, deverá ter um çaráter 
deliberativo e normativo, sua estrutura deverá ser organizada 

- por colegiados, que d~ver~o conter representantes do poder 
público, trabalhadores da educação e da comunidade. Fazer 

·nascer este "Novo" Conselho é tarefa de todos D.ós,' co'm 
especial participaçãO dos coliselli.oS dé.eScoia. · · . · · • ' · 

A- materialização de nossa- política, expressa nos- princí
pios básicos da participação, -de"sce"ntralização e autonomia, 
vem exigindo mudanças mais profundas da própria organi
zação 'da Prefeitura-. Uma nova organização para a gestão 
da cidade está em processo e a SME participa desta elaboração 
criindo, já em 1991, em cada NAE, uma Unidade Orçam,en
tária, levando para mais próXimo--das: escolas parte da autono~ 

- -mia finari.C"eita.- ·com _essa~ Diedida: de descentralizaçãó, os 
NAEs irão receber verbas próprias, adquirindo recursos para 
implantar e desenvolver os projetes _das escolas. . · 

·otranto à gerência 'de _recursos ·matérials e fínan~i.rós, 
houve coD.Siderável avanço. Mudou-se a: legislação que elevou 
os limites de gastos da verba de adiantamento direto ("pri
meiro escalãon) significa.n~o uni _grande avanço. 

A autonomia finã.nceir8 das escolas aumentou, graç~ ao
Decreto n9 28.981/90 e hoje cada uma recebe mensalménte 
uma média de 80 MVR (Maior Valor de Referência), que, 
em valores de janeiro de 1991, importava a quantia· de 
Cr$184.000, para utlizar em pequenos reparos no prédio esco
lar. 

Temos a destacar neste ponto que, embora os resultados 
sejam positivos, pela agilidade na solução de pequenos proble
mas de manutenção do prédio, esta verba vem sendo, ecO. 
geral, gerida apenas por uma parcela de funcionários da escu
la. As deliberações sobre a utilização ou não da verba e a 
sua destinação poucas vezes·são obtidas através de uma_ expo
sição de necessidades ao conselho de escola para que este 
determine quais são as prioridades de· uso. 

EID 199o, a SME como um todo buscou desenvolver uma 
política de comunicação que favorecesSe a:· divulgação das in- _ 

....-, ' I 
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formações e discutisse o· funcionamento dos cOlegiados em 
todos os níveis. 

· A socii:lfiza_ção de informaçõe-s, meta fundamental para 
possibilitar a participação de todos na gestão da escola, conti
nua·a ser implementada. Nas reuni6es de planejame"nto reali
zadas· no início-'do ario letivo de 1990, todos os trabalhac;:IOI:es 
em Educação receberam o documento "Construindo a Educa
ção Pública Popular, Ano 2", contendo as prioridades e metas 
da SME.- Um boletim mensal com as principais ·notíciaS da 
SME foi enviado periodicamente às escolas, bem como outros 
materiais divulgando iniciatvas da administração. Um exem
plo disso foi !l distribui_ção de du;ts ca-rtilhas sobt:e orçamento, 
elab~radas pela Secretaria A Municipal de Planejaniento -
SEMPLA. O O Jornal do Onibus foi uni outro instrurili,nto 
utiliizado para divulgar as-realizaç_ão~s d~ SME Jumo aO públi
co em ger'al. Abriu-se também _C$paço para que a comunidade 
escolar debatesse _o Projeto de Lei das Diretrizes e bases da 
Educação Nacional e a Lei Orgânica Municipal (num trabalho 
conjunto com a Câmara Municipal), e discutisse o Orçamento 
91 nas plená~as realizadas com esse fim. 

DemocratiZar a gestão, como pudemos perc-eber, envolve 
níve.i~ diversos de_interyenção. A democracia que queremos 
.não depende. apena~ dos rearranjos que possamos faz~r_ iD.tr~ · 
muros da escola. A implantação da nossa política ·exige .. Jue 
em 1991 centremos nossos esforços. na consoliQação P.os .:onse~ 
lhos de escola e na implantação dos CREÇES, e comuuidades 
deliberativas e CD-responsáveis pela definição da pC:~Itica 6du-
cacional no município. · · 

Exige ainda que superemos uma visão e uma práticã frag
mentadas na busca da gestão democrática. Este compromisso 
depende de um esfOrço-de _cooperação entre as diversas instân
Cias, ·na produção de ações organicamente articuladas, numa 
construção solidária e coletiva . 

. . É preciSo que ·hajã ilfrla réâl iitiéraÇao e integraÇão erltre 
gestão democrática -e· POlítiCa peda-gógic3.' As mudaõças em 
curso, desencadeadas pelo movimento de reorientação curri
cular e o processo de formação permanente, têm de ser objeto 
de reflexão por parte da comunidade escolar, que deverá in
corporar a reflexão feita por pais, alunos e funciõlláriâs, seja 
em relação ao processo pedagógico seja na socialização das 
eXperiências destas comunidades. · 

. As formas de intervenção possíveis, capazeS de dar uma 
identidade a cada escola, ao conjunto de escolas de uma região 
da çidade, estão de início limitadas pela natureza pública de 
nossa escola. É preciso garantir os direitos "fimd3rnentais do 
cida~ão, é preciso qUe a esColã se descubra como garantidora 
deste exercício, expreSS()_ em suas Instâncias de decisões demo-

. crática. A participaÇ~o Oa população neste exercício- -certa
mente levará a comunidade a sentir a escola com0 sua; os 
problemas hoje sentidos como, por exemplo, a depredação 
contra o equipamento escolar e seus materiais e a violência, 
o. desrespeito ao aluno, aos pais, ao público de forma geral 
poderão ser minimíi"ados. Devem ser dadas à população as 

· condiç6es de inteferir nas decisões e propor formas de atendi- . 
menta ãs suas necessidades. "Há que se cuidar do broto para 
que a vida nos dê flor e fruto" (Milton Nascimento, citado 
na capa do Estatuto da Criança e do Adolescente, publicação 
do Secretariado da Pastoral do Menor). 

"Queremos construir esCOlas-para onde aS crianças e os 
jovens, os professores, todos, gostem de ir e sintam que são 
.suas. Não as abandonem e delas não se deixem expulsar" 
(neulo Freire: aos que fazem a educação -conosco em São 
Paulo, fere., 1989). 

O processo de discussão a respeito _ de~ta prioridape e 
o cená.rio exposto indicam no -piano da SME para 1991 : 

. a) Quanto às Instâncias de deCisão: dar contínU:idade à 
.i~tegfação dos diferente~ colegiados; manter fluxo penna_nen
te de informações entre o Colegiada Central, Conae, NAes, 
escolas, população; dar assessoria aos coqseJ_hos de escola 
para que qualifiquem Cada vez mais sua atuação na direção 
da construção de uma escola democrática; realizar campanhas 
para a ampliação da participação nõs conselhos de escola, 
grêmios e outras instâncias de decisão. 

b) Quanto à implantação dos Colegiados de Representantes 
de Conselhos de Escola - CRECES: dar cOntinuidade ao 
trabalho junto aos ÇE nadefinição do papel e função dos 
ÇRECES e normalizar a sua implantação. 

c r Quanto ao Gabinete de Sl\.f~; aprimora_r o pla!J.~ jaiJ!:~nto 
tornando-o vivo, "dinâmico, co-m a colaboração de documentos·, 
sínteses _que expreSs-em a totalida~e: das_ a_ç_~_~s; _p:romovei ava
liação periódica da SME, asSegurando o. acompanhamento 
permanente das príoridad~s por todos os colegiados; acompa
nhar e participar de todõs os_ fóruns colegíados de decisão, 
integrar as frentes- de trabalho propostas pe19 Gâbi:nete, Co
nae, NAE, escolas e outras secretarieis, submetendo-as, à ava
HaÇáo dos colegiados- no que diz respeito às condições neces
Sárias- para sua êfetiVação e incorporação ao planejamento 
çl~s diversas instâncias, incluindo as escolas; documentar, di-

. vulgar e analisar, 'periodicamente, as experiências desenvol
vidas pela rede escolar. 

d) Qu mto à relação da SME com a prefeitura de maneira 
geral e com o Poder Legislativo: implantar um novo conselho 
mu:nit:ipai de educação, através de processo democtâtico, com 
a participação dos Colegiados de Gestão de BaSe (Conselhos 
de Escola e Colegiada de Repr~s~n~a~te;s de Co.nselhos de 
Escola), garantir a articulação entre _a Câmara_ Municipal e 
as diferentes instâncias da SME; garantir a participação dos 
diferentes colegiados na discussão da refofii\,a administratiVa, 
bem como a divulgação das informações; manter ação articu
lada ao trabalho das demais secretarias; divulgar a política 
educacional envolvendo os NAE, em discussões com lideran
ças regionais e sindicais; encaminhar à rede de ensino, para 
discussão! o Regimento Comum e o Estatuto-do Magistério. 

2. Democratização do acesso 
Uma das condições básicas para que a democratização 

do acesso à educação fundamental se realize é a existêricia 
de prédios escolares em condições adequadas de funciona-
mento. __ __ _ 

O compromisso_ da SME com a recuperaçã"o dos prédios 
já eXistentes em 1989 significou um i:Ovestin:iénto- de cerca 
de 66 milhões de BTN em 89!90 C;Qm a manutenção, reforma 
e construção. Encontramos 60% dos nossos equipamentos 
em situação lastimável e condições de funcionamento inade
quadas ao trabalho pedagógico; neste ifem destacam-se os 
equipamentos destinados à educação infantil; duas salas de 
aula e seis classes por turno, prédios antigoS que não oferecem 
espaços sequer para acolher as crianças em cãsos de intem-
péries. · 

Nestes dois anos de governo já foram entregues ã popu
lação 13 EMEI e 16 EMPG, num total de 29 construções. 
Note-se que 19 dessas unidades haviam sido inauguradas pelo 
prefeito anterior, sem estarel!l concluídas e pagas. Além disso, 
há 5 construções em andamento, 15 em licitaçã_o e algumas 
sendo orçadas. _ 

As reformas entre 89/90 foram em numero de 86 (55 
de 19 grau e 31 de educação infantil), outras 70 estão ero 
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processo de execução. com término previsto para o 1" semestre 
de l991, e m:P~ 7 ~~tão em orçamento. Este tipo de intervenção 
nos prédios passou :a ser m_ajs co.mpleto para que durem mais 
tempo e sua execução vem sendo acompanhada e fiscalizada 
pela comunidade escolar, através de seus representantes no 
Conselho de Escola. 

No iníCio- da gestão petista,. a Secretaria Municipal da 
Ed~ção encontrava-se com· seus equipamentos totalmente 
carentes de manutenção._ Era-praticamente impossível desen
volver outros projetos num ·clima em que a cobrança por 
condições mínimas-âos prédios erà o ponto central das discus
sões. 

Em finS de 1989--e após gran.des esforços, ·con-se-guimos 
delinear um projeto de map_utenção dos equipamentoS, e os 
resultados são _vjs_íy~i~ .. ~s ç~c.oJ3:s da rede, em certa medida, 
foram recuperadas, embot:a aS: jnstalações físicas de outrOs 
órgãos careçam .de reformas ou reconstrução. A competência 
demonstrada nós trouxe um alto grau de credibilidade, e hoje, 
apesar de ainda existirem problemas, as escolas sabem que 
há esquemas de_ atençlimel1t!). ç~ ação. O_ projeto de manu
tenção incluía a utilização de s~rviços contratados por ata de 
Registro de Preços, verba de.l' escalão - cujos limites conse
guimos eleavar em fevereiro de 1990; o atendimento de peque
nos reparos pelas administrações regionais; a aquisição de ma~ 
teriais e, ao longo de 1990,. 3:ssumimos os serviços da Oficina 
(antiga EDIF 42), que hoJe vem sendo gerida pela Cooae e 
em fase de aperfeiçoamento de pessoal, transporte e material, 
para que possa em 91 servir adequadamente às escolas da 
rede .. 

Já em 1_990 a oficina recuperou, priorítanamente, a mo
bilia de sala de aula, que som;;tQa, <):política de compras reduziu 
consideravelmente os problemas encontrados em 1989 com 
o déficit de carteiras e cadeiras. 

Responsável pelo maior número· de prédios municipais, 
a SME, numa _inic~atiya- piOneira, ·assumiU c-om-a-~riedade 
devida as questões de infra-estrutura dos prédios, entendendo 
que a realização do projeta de uma escóla pública popular 
e democrática precisa garantir aos educadores e â população 
melhores condições de trabalho e atendimento. Não nos seria 
pOssível em dois anos resolver todos os _problemas, porém 
parte considerável del~s tem encaminhamentos de solução 
concretos. Estamos nos qualificando cada vez mais para geren
ciar as questões de infra-estrutura da rede, desde a manu
tenção até as construções. Sentimos a nece;ssidade nesta tarefa 
de execução do plano de construções, reformas e ampli3.Ções, 
de contar com outra_s_secr_ett\li.as e empresas municipais, cOmo 
é. o caso da EMURB. (Empresa Municipàl de Urbanismo), 
com o projeto de fábrica de escolas, da COHAB (Companhia 
de Habitação), na construção de escolas em conjuntos habita
cionais, e Secretariá de Habitação (HABI) no trabalho com 
os mutirões, onde a população organizada tem o valor da 
construção financiado pelo poder público;·com a_ mão-de-obra 
dos mutirantes assessorados pelos té-cnicoS--de HA.BI~ agili
zando e aumentando, assim, a capacidade de execução das 
obras da SME. 

Os principais beneficiados com este procesSO- de recupe
ração e ampliação da rede físicã. são os 683.022 alunos das 
nossas 665 escolas. Note-se_ que em 1989 o número de escolas 
era de 703; a diferença percebida diz respeito ao funciona
mento de duas escolas num só prédio, Sendo que no '"início 
desta·gestão esta situação fraudulenta foi eliminada. Em 1989, 
o crescimento cias matrículas, em relação ao ano anterior_, 

foi Qa ordem de 6,4%, e, em 1990, 5%, taxas superiores 
·às da administração passada, quando, em 1987, chegou a acon
tecer uma diminuição de 1,5% nas· matrículas. 

Uma questão fundamental é a do orçamento da cidade 
que desde 1989 conta com· a partiCipação· da população no 
levantamento das necessidades e prioridades. Em 1990 as ple
n-árias o·cõ-rlidas na cidade para a definição do Orçainento 
Programa-91 levantaram as demandas por serviços de toda 
ordem. Este orçamento foi apresentado â Câmara Municipal 
e alterado, reduzindo os recursos municipais para 1991 em 
relação ao solicitado. Para a SME esta redução significará 
a não-execução de parte considerável das necessidades da 
cidade, principalmente no que tange às novas construções. 
Temos consciência e clareza que democratizar o acesso depen
de do comproniisso coletivo em participar da elaboração, 
aprovação e fiscalização da exec~ção orçamentária. Não basta 
que a SME traduza em prioridades de investimento as necessi
dades da população, é preciso a participação de todos, em 
todos os momentos da definição do gasto público. 

Democratizar as oportunidades de acesso à escola pública 
é uma prioridade, que além dos limites já explicitados, deve 
levar em conta, no trato à demanda, o caos urbano e social 
que obriga grandes contingentes da população anualmente 
a migrarem de outros murticipios ôu eStados para São Paulo 
ou ainda dentro da· própria- cidade, adensartdo a população 
fuvelada e encortiçada nas áreas centrais ou caminhando rumo 
à ~riferia, devido ao crescente processo de empobrecimento, 
criando demandas imensas por escola em curto _espaço de 
tempo. É necessário o esforço de todos para conjugar ações 
que venham garantir à população o acesso à escpla pública 
e, ao mesmo tempo, condições de atendimento mútimas que 
colaborem com a melhoria d~ qualidade de ensino. 

Em 1989, iniciou-se o-diálogo com a Secretaria de Estado 
da Educação para o atendimehto à demanda de 1' série do 
1• grau e em 1990 o trabalho dos GLD/Grupos Locais de 
Diretores) e os setores de Planejamento dos NAEs e DE 
ficaram responsáveis pelas peculiaridades de atendimérito em 
cada região da cidade, a partir de diretrizes conjuntas SME/ 
SEE. Presumimos que este diálogo é importante para a utiliza
ção mais racional dos recursos que dispomos hoje, nas duas 
redes, e em 1991 pretendemos que· o diálogo amadureça entre 
as escolas oficias de uma mesma regiâo. 

A- ampliação do atendiJllento à demanda pelo V grau. 
regular e supletivo realiza-se de forma substantiva com a aber
tura de novas vagas, o que depende de novas construções 
e ampliações e/ou a utilização de espaços possíveis em prédios 
municipais ou da comunidade. 

Desde 1990, os cursos de Suplência I estão sendo encami
nhados para a EMEI quando a EMPG não pode mais acolh.ê
los. Este encaminhamento tem levado à necessidade de discu
tirmos junto com OS funcionários destas EMEI as questões 
referentes ao uso do espaço (que é público) e à sua forma 
de utilização. Existem muitos preconceitos quanto à utilização 
de prédios destinados a um trabalho com crianças servirem 
para se trabalhar com jovens e adultos. Encaramos o debate 
como positívo, talvez o entendimento de que "a escola não 
é nossa casa~' contribua para uma visão mais consciente de 
nossa função pública. O adulto quer "uma escola", ele tem 
direito a ela, ainda que seja no prédio destinado âs crianças. 

Os espaços da comunidade~ quando utilizados para classes 
de SI, e a ligação destas classes às EMPG têm feito crescer 
os educadores das entidades e da e_scola. Nos casos em que 
os cursos passam a f~zer parte da EMPG, alguns conflitos 
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surgiram. Entre o máximo controle da EMPG enquanto prá
tica qUotidiana e a liberdade de quase autogestão das dasse·s 
em entidades, presumimos haver muito a aprender dos dois 
lados. 

O mesnio crescimento tem sido percebido cõm respeito 
aos educadores de classes de EMEI e classes comunitárias. 
Começa a ganhar visibilidade um ponto de vista novo 1 o do 
educador que trabalha fora do espaço institucional e que traz 
para dentro dele muitas questões antes não consideradas. 

A abertura de classes comunitárias se coloca ·como solu
ção paliativa para acomodação da demanda, assim-Como os 
convênios, até que possamos suprir com as construções novas 
o défiCit de equipamentos de educação infantil. 

Na perspectiva da ampliação do atendimento à demanda 
por educação fundamental, utilizando-se do expediente de 
convênios, a SME deverá conjugar esforços para, em 1991, 
incluir nesta aç-áo convênios com a Comunidade Indígena Gua
rani, na região de Parelheiros (NAE-6), afim de que a alfabeti-, 
zação bilíngüe para crianças e adultos possa ser desenvolvida, 
re;;peitando os valores e a cultura daquela comunidade. 

Uma outra meta da SME, dentro desta prioridade, diz 
respeito à ampliação de atendimento aos portadores de neces
sidades especiais, matriCulando em nossas escolas alunos que 
portam deficiências físicas, visuaís e mentais leves e inode-
radas, além de ampliar o atendimento de deficientes auditivos . 

. Precisamos críar condições de orientaç-ão e acompanhamento 
do trabalho que já vem sendo realizado e intensificar ações 
intersecretariaiS. - - -

Reafirmamos aqui a neCessidade de garantir que o espaço 
público da esc()la não seja "privatrzado" por um grupo de 
funcionários que, por rãZões até hJstóricas, acreditam ser mais 
relevantes as suas.opiniões sobre o que seja a "melhor escola". 
A escola só se justific-a -pela sua capacidade de atender a 
uma necessidade pública, hoje garantida constitucionalmente 
a toda a população e que esperamos seja projetada, utilizada 
e controlada por ela. 

O processo de discuss-ão a respeito desta prioridade e 
o cenário exposto indicam o planos a SME para 1991: 

a) Quanto às construções de prédios novos: 
Ampliar a capacidade de execução das obras, acompa

nhando junto à EDIF o processo de licitação e a transferência 
de recursos orçamentários: estendendo a outras secretarias 
e empresas municipais a possibilidade de participaÇão na 
execução das obras; dando início a Jiovas formas de gerência 
das obras através de iniciativas tipo mutirãO inauguradã.S peTa 
Secretaria de Habitação; utilizando os recursoS da EMURB 
para a fabricação de escolas; dar condições à população que 
participe e acompanhe O processo de,construçóes, reformas 
e ampliações; -

b) Quanto às reformas e ampliações: 
Manter no gabinete da Secretaria a gerência das reformaS, 

promovendo as adequações necessárias ã execução orçamen
tária e física dos meios definidos no plano global; ampliar 
o quadro de engenheiros e tecnólogos da CONAE para que 
a gerência das reformas seja feita de forma conjUnta à da 
manutenção das escolas e por este órgão gerenciadas a partir 
das condições de infra-estrutura satisfeitas; descentraizar para 
os NAE a responsabilidade das informações processuais sobre 
a posição de execução das obras, garantindo no quadro de 
pessoal funcionário qualificado para o desempenho da função; 
adaptar-se os espaços físicos das EMEI para que possam res
ponder às necessidades das práticas pedagógicas effi anda
mento; 

c) Quanto à manutenção: 
Dar continuidade ao atendimento já existente, ampliando 

a responsabilidade da manutenção às sub-prefeituras à medida 
em que forem implementadas: orientar o uso da verba de' 
adiantamento direito na recuperação dos prédios, em peque
nos reparos; adequaar as condições de atendimento da oficina 
às necessidades da rede; 

d) Quanto ao atendimento à demanda: 
Dar continuidade ao trabalho conjunto com a SEE, esten

dendo o nível de preocupações e compromissos às demaiS 
séries e graus de ensino ao longo do ano e não apenã.s por 
ocasião da demanda, aprofundando os estudos sobre o ata:ndi
mento na cidade; dar continuidade aos convénios de classeS 
comunitárias e educação de adultos; ampliar O atendimento 
mediante construções e ampliações; ampliar o atendimento 
às pessoas portadoras de necessidades, especiais conforme 
o plano de atendimento integrado, elaborado pela equipe in7 
tersecretarial; dar condições para que o povo indígena GuaralÍi 
desenvolva seu projeto educacional e ampliar este projeto 
para os demais povos indígenas da região da cidade de São 
Paulo. 

3. Nova qualidade de ensino 
Em 1989. nossa atUaçáo junto às es_colas era caracterizada 

como aten-dimento emergencial e colocávamos a necessidade 
de viabilizar o assessoramento às escolas e a participação de 
especialistas no encaminhamento da política pedagógica. Com 
as metas ainda difusas, apOntávamos para a necessidade de 
ilrria melhor definiÇão de nossa política educacional, que possi
bilitasse o acompanhamento do plano escolar. Solicitávamos 
maior discussão sobre a formação permanente que ainda não 
representava um trabalho profundo, consistente e contínuo. 
A política relativa ao curso noturno também se colocava como 
indefinida. 

Reconhecemos hoje que a escola ainda é um universo 
fechado e que o espaço da educação popular voltado para 
a formação crítica ainda não está consolidado. A participação 
nos Conselhos de Escola é incipiente, embora mudanças signi~ 
ficativas tenham sido obtidas após as suas eleições, no início 
do ano de 1990. 

A experiência vivida em 90 revela as dificuldades e avan
ços da proposta que devem servir para embasar o passo a 
ser dado na direção da escola que sonhamos. Os dados de 
que dispomos revelam: um processo crescente de resgate da 
realidade do aluno na formulação das programações, maior 
integração entre as disciplinas, a busca de um trabalho coletivo 
e uma maior aproximação aluno-professor através da dialogi-
cidade. - _ 

--A autonomia da escola é respeitada, rejeitando-se a polí
tica dos "pacotes pedagógicos". A Rede Municipal de En§.ino 
foi incentivada a produzir e gerir projetes pedagógicos, apre--
sentando no ano de 1990 a seguinte situação: 

- 100- escolas- optaram pelo projeto da interdisdpli
naridade via tema gerador; 

- 67% das EMPGs e 21% das EMEis estão desenvol
vendo projetas próprios que vão desde recuperaç~o paralela, 
reforço e acompanhamento de alunos, passando por projetas 
de formação permanente de educadores, chegando até a pro
postas arrojadas e inovadoras que envolvem a participação 
de um coletivo mais amplo que aponte para a construção 
da escola pública popular, crítica, criativa e transformadora. 

Enfatizamos a necessidade de reconstruir em conjunto 
as propostas pedagógicas das escolas apoiando e estimulando 
a sua autonomia; na perspectiva do trabalho interdisciplinar. 
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A formação permanente, fundamental para concretização 
dos projetes, vem se dando através das estratégias: 

-Grupos de formação: estes grupos reúnem professores 
e especialistas por área de atuação e visam a desvelar a teoria 
que embasa cada prática pedagógica, buscando revê-la à luz 
de outras proposições. -

-Outras modalidades de formação: cUrsos, l~ncontros, 
palestras, debates, seminários, oficinas. -

Além disso a SME tem facultado aos educadores muni
cipais a possibilidad~ ~~~_!_çáo em encoD.tros, congressos 
e seminários externas, com temáticas que dizem reSpeitõ às 
áreas específicas do conhecimento, que foram desenvolvidas 
por organismos tais como: USP, PUC-SP, UNICAMP, Asso
ciação dos Geógr~fos Brasileiros e Secretaria Municipal de 
Esportes. 

Para construção de um ensino qualitá.tivamente melhor~ 
a SME vem investindo ainda na implantação do Projeto Gêne
se de Informática Educacional, criando um laboratório central 
com 15 microcomputadores e instalação de micros em 6 esco
las da rede. Esta II!_~ta tem como objetivos: a fc:irinaÇão de 
profissionais do ensino na área da informática _educacion31~ 
o desenvolvimento de pesquisas na área da educaç.!_o, a produ
ção de programas educativos informatizados e, por último, 
a disseminação de conhecimentos sobre a informática educa
cional a toda rede de ensino da prefeitura. Para tantO~ a SME 
organizou um grupo de formação com 30 professores ·da rede, 
vem investindo na_ composição de uma equipe técnico-peda
gógica para gestar esta atividade e, ainda, vem formando os 
ptofessores das escolas que estão vinculadas a este projeto. 

A valorização dos trabalhadores em educação, indispen
sável à construç~o de uma nova proposta pedagógica, foi asse
gurada por medidas como: 

-Concurso público de provas~ títulos, com participação 
de 28.607 inscritos e admissão de professores de J9 grau e 
professores de educação infantil. 

-Pagamento no padrão do mês aos professotes-eomlsSíõ--= 
nados. 

-Ingresso de vigias e serventes por concurso de provas 
e títulos, regularizando-se a vida funcional desses servidores 
admitidos. Temos, ainda, problemas com falta de pessoal em 
algumas escolas e dependemos para a sua solução da criação 
de novos cargos pela Câmara MunicipaL 

-Política de recomposição de perdas salariais: 
Embora· o reajuste de referência iníCial do Magistério 

tenha ficado em 65,!5% do Piso Salarial do D!EESE, o salário 
micial do professor, por 20 horas semanais de jornada, aumen
tou de I ,95 salários mínimos em dezembro/88 apra 4,95 salá
rios mínimos ou 5,44, incluídas as horas atividades. Tentou-se 
atingir- o Piso do DIEESE, em agosto/90 o índice de reajuste 
foi de 18,02% acima do índice do DIEESE, de 13,63%. 

Acreditamos que muito tem contribuído para a conquista 
de uma nova qualidade do trabalho educativo que estamos 
perseguindo a aquisição de 31:?.000 volumes ele livros que 
foram distribuídos às salas de leitura nestes dois anos, repre..: 
sentando três vezes mais que o total de livros adquiridos du
rante os três anos da gestão anterior. 

Houve de nossa parte um grande investimento em mate
riais necessários ao bom desenvolvimento da ação pedagógica. 
Com mais de 1 bilhão de cruzeiros investidos nesta área, supe
rou-se, em dois anos, em número de itens adquiridos e quanti
dade em cada item, a soma do material adquirido nas duas 
administrações anteriores. Dentre os materiais distribuídos~ 
destacamos 700 gravadores para sala de aula, 350 projetares 

de slides, 640 bandinhas rítmicas para EMEis, 225.480 cader
nos para alunos carentes da P à 4~ série, 217.620 cadernos 
para alunos de 5' ã 8' série, 41.000_compassos etc. Destacamos 
o fato de em 1990 muitas escolas não terem distribuído devida
mente o ~aterial destinado· aos alUI;~os, talvez por temerem 
o não recebimento sistemático do material. Porém, afiinlamos 
que esta é uma das nossas prioridades e que o material está 
sendo sist_ematicamente distribuído. 

As-âíficuldãdes que encontramos ainda são muitas e vão 
de:~d~ __ q~estões de falta de infra-est.rutura (material, trans
porte, pessoal .de apoio), e chegam àquelas que constituem 
nosso grande desafio: nos integrarmos de tal forma que possa
mos caminhar no sentido de construir com e na es_cola ~a 
gestão que seja efetivame-nte denlocr;itica. - _ _ · · 

Obviamente tais dificuldades não aconteceram sem propi
ciar em contrapartida muitas aprendizagens. Nossas equipes 
apontam ter aprendido e cresciodo. Nas escolas-piloto estão 
acontecendo mudanças na postura de professores e na partici
pação dos alunos, havendo perspectiva de ampliação da ade
são_ aos_.erojetos em 1991, por aquelas escolas que ainda não 
estão vinculadas. 

O que foi exposto neste capftulo, solicita que em 1991, 
em relação à nova qualidade de ensino, os esforços sejam 
canalizaC:os para a garantia de realização das seguintes ações; 

a) Quanto à Reorientação Curricular: 

a.l) acompanhar as unidades escolares que estão no pro
jeto interdisciplinar e ampliar a proposta para mais 100 escolas 
da rede de ensino municipal; 

a.2) consolidar os projetas pedagógicos nãS atuais unida
des escolares, ampliando a participação dos demais profes
sores dessas unidades nos respectivos projetas; 

. a.3) estimular as unidades escolares que já desenvolvam 
projetas pedagógicos específicos e apoiar o desenvolvimento 
de novos projetes; 

a.4) implantar e acompanhar projetas de reorientação 
do ensino noturno e estimular a elaboração de noVas pro
postas; 

a.S) acompanhar as unidades escolares que não estão 
desenvolvendo projetas, visando a superação das dificuldades; 

a.6) da Educação Especial; 
a.6.1) articular o trabalho das EMEDAs com o plano 

de atendimento integrado às pessoas que necessitam de educa
ção especial- 91192"; 

a.6.2) estimular a discussão do currículo das EMEDAs 
através de encontros, cursos de debates; . 

a.6.3) aprofundar a discussão sobre educação especial 
nãs comunidades escolares; 

a.6.4) racionalizar o atendimento em nossas escolas -com 
ap<?io de especialistas~ aos portadores de necessidades ~pe
c1a1s; 

a.6.5) firmar convênios com inSüiuições que -trabalham 
com_ educação especial, possibilitando intercâmbios com nos
sas _escolas _(conselhos de escola, alunos, professores, funcio
nános e pa1s); 

a.7) nas emei, Planedi e Classes Comunitárias; 
a.7.1) explicitar as práticas pedãgógicas atuais das. einei,

Planedi e Classes Comunitárias, desvelando a(s) teoria(s) de 
seu fazer pedagógico e Construindo coletivamente uma nova 
concepção de educação infantil; 

a.7.2) instrumentar os professores de educação infantil, 
incentivando novas práticas pedagógicas; 
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a. 7 .3.) acompanhar e oferecer subsídios técnico-iiietodO
lógicos, assim como proVei a infra-estrufura:·para·as -esCOlas 
que atuarn com crianças em 'período integral; 

a.S) socializãr- as ·expeiiêiiéiás das escolaS _que desenvol-
vem projetes pridagógié:os éspeéffiCoS e difeie-ndaâOS; · 

b) QUantO à Forinaçâó Pfarmarienit: 

b.l) manter e amplíar os grupos de formação permanente 
por segmentos, para: 

- diretores (emei, Empg, emeda); -
-CP (emei, Empg, emeda); -professores (educação 

infantil, 1~~ série e 2~s séries e educação especial); 
-encarregados de sala de leitura; 
-suplência I; 
b.2) investir e ampliar outros grupos de formação pelas 

vias· 
'b.2.1) do trabalho com professores de 4• e 5• séries; 
b.2.2) de curso __ de habilitação ao magistéiío-·para- moni~ 

tores de EDA; 
b.2.3) da capacitação de pessoal técni~adminiStrativo 

e operacional; 
b.2.4) da implantação de grupo de formação composto 

por pais e alunos da rede de ensino municipal; 
b.2.S) criar e manter curso de formação para professores 

de 2• série; 
b3) investir na -ritám.itençao· e amopliãção de cursos que 

serão oferecidos ao longo de 1991, procurando atender os 
diferentes iriteresses dos segmentos do quadro do magistério, 
quer seja na linha de formação permanente quer seja -em 
outra linha, respeitando~se os princípios da polftica pedagógica 
da SME. Dentre os cursos qu-e já estão programados-para 
o ano constam os de: 

-Português; 
-Direitos Humanos; 
-Desenho e artes plásticas, jogo simbólico e música;--
b.4) investir no desenvolvimento e manutenção de_ proje

tas especiais, assumindo-Os coiitO uma modalidade de ação 
que contribui para a ampliação da formação permanente dos 
educadores da rede. Os pi"ojetos especiais, Que se-rão desenvol~ 
vides em 1991, são os se-guintes: __ 

b.4.1) uProjeto· não à Violência-", que busci trabalhar 
na perspectiva de prevenção à questão da violência e depre
dação da rede municipal de ensino; 

b.4.2) "Projeto Supletivo/Saúde'', que visa proporcionar 
formação básica aos servidores da área da Saúde; 

b.4.3) "Orientação Sexual'\ professores discutem cõ"ID 
os alunos questões da sexualidade; · 

b.4.4) ''Direitos ·e-----:Cídadania_._,, proniover junto à rede 
discussões e debates sobre questões correlatas aos direitos 
da mJJJher, da criança, do idoso, do negro, etc. 

c) Condições inCra-estruturais necessárias para a opera
cionalização das ações acima descritas: 

c.l) integrar as aç6eS através: 
c.l.l) do desenvolvimento de uma política de_suprimento 

articulada com as açóes pedagógicas de modo a garantir, ao 
nível da unidade escolar, a avaliação sobre o uso dos materiais 
e equipamentos enviados; --- -----

c.l.2) da promoção de alterações estruturais necessárias 
para que a seção de compras permita desenvolver, a contento, 
a política de suprimento, com controle de qualidade e preço; 

c.1.3) da constituição de um gmpo de estudo para propor 
anteprojeto de lei necessário ao desen-volvimento pleno da 

proposta de construção de uma educação popular democrá~ 
-tiCa_; - - --- -

c~l.4) da u~ificaç~o do cronograma de reuniões de asses
sorias e de trabalho com o pessoal dos NAE; 

c.l.S) da eíaboração, em conjunto com NAE, da saída 
de seu pessoal para os encontros, de forma a haver mais 
tempo de trabalho junto a regiãO; 

c.1.6) elaboração, no início do ano, de um calendário 
de retirada do pessoal das escolas, assim corno dos principais 
eventos sobre multimeios; 

c.l.7) de um maior rigor na firmação- de convênios e 
um melhor acompanhamento dos já firmã.do·s e dos que virão 
a _se_ r firmados; 

- c.l.S) da garantia às entidades con_y~niadas de um melhor 
atendimento em termos materiais e pedagógicos; 

c.1.9) do planejamento das ações relativas ao Estatuto 
da Criança e ao anteprojeto da lei .do Cçmselho Municipal 
de Defesa dos Dite1tos da Criança e do Adolescente; 

c.2) acompanhar e encontrar soluções para os problemas 
relativos à vida funcional dos servidores de SME; 

_ c.3} alterar o vínculo empregatício dos professores comis
sionados e substitutos; 

c.4) realizar concurso público para o ingresso de Pro
fessor Nível II; 

c.S) alterar o vínculo empregatício dos professores comis
sionados e substitutos; 

c.6) garantir a continuidade da assessoria da Universi
dade de forma mais constante e atuante. 

4. Política de "educação de jovens e adultos 

A ampliação do direito à- educação fundamental e de 
c6nquiSta da cidadania ao jovem e adulto trabalhador se con
cretizaram na SME mediante a ação de dois programas: o 
Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (mova/SP) 
e Educação de Adultos (ED A) através das classes de Suplência 
I e II, em funcionamento nas EMPG e entidades conveniadas. 

São 7.954 alunos de Suplência I em 325 classes em entida~ 
des conveni8.d3.s; 22.970 alunos em 832 classes em EMPGs; 
28.251 de Suplência II em 814 classes em EMPG. 

-A--SME unida a 62 entidades representantes"'de movi
mentos populares organizados, continua a expandir o Movi
mento de Alfabetização de Jovens e AdultoS - m.ova-SP. 
São 13;532 trabalhadores, distribuídos em 626 classes de alfa
betização, adquirirido e construindo a sua cidadania e os co-

-nhecimentos indispensáveis à compreensão da realidade em 
que vivem. Numa iniciativa inédita, reãlizou-se em dezembro 
de 1990 o I Congresso de Alfabetização, onde estes últimos 
tiveram a palavra. 

o·mova, pela ação continuada de seus assessores, logrou 
capacitar em 1990, cerca de dois ;mil alfabetizadores e a deman~ 
da por alfabetizando vem mostrando-se significativa. -

__ As questões que se colocam atualmente dizem respeito 
_- â -c;:Qntinuidade deste trabalho em termos de pós-alfabetização 

e sua integraÇão regional. 
AC-reditamos ser necessário, para o acompanhamento aos 

trabalhos do movs, uma coordenação regional. Entendemos 
que a proposta não é a institucionalização, porém, fomoS 
e s-omos procurados pelos núcleos para eventualmente forne
cermos estrutura material. Em outras oportunidades, destaca
mos a necessidade de estudar-se, talvez, uma mudança nos 
termos do convênio para que as entidades pudessem adquirir 
o mínimo indispensável para o funcionamento. 
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O trabalho dos movim~ntos tem contribuições valiosas 
a dar, por exemplo ao nosso trabalho com Educação de Adul
tos, porém, este contato é incipiente restrito a algumas reu
niões e encontros regionais. 

quai~ des:nvolveram uma ação didático-pedagógica caril 265 
functonános-alunos. 

No que concerne ao ensino supletivo e regular noturno, 
a SME, dando cumprimento-ao disposto na lei orgânica muni
cipal, mantém ainda cursos de Suplência I e Suplência II nas 
escolas municipais Como forma de atendimento ao jovem e 
ao adulto que não tiveram garantido o direito de acesso _à 

escolarização. A man1,1tenção do curso regular de s~ às~ séries 
no período no turno visa também garantir este direito a nossos 
alunos que diante da atual situação do País passam a fazer 
parte do mercado de trabalho durante o processo de escolari
zação. Para que modifiquemos a realidade do curso noturno, 
historicamente registrada nos índices de evasão e repetência, 
a SME está incentivando as escolas para que elaborem, junto 
com os pais e alunos projetas de trabalho para o noturno 
que contarão com a assessoria dos NAE e DOT. 

A ampliação do direito à educação báSica solicitou da 
SME, em 1990, o desenvOlvimento de um trabalho conjunto 
com a Secretaria Municipal da Saúde, com_a_ji_nalidade de 
criar e manter curso de suplência para os servidores daquele 
órgão. Este trabal~o ~nvolveu 25 profess_~!es d.e ?ível ~I, os 

· . Nesta linha de atividade, faz.:se relevante g·rafal' a ação 
que a SME, através da Divisão de Orientação de EduCação 
de Jovens e Adultos, vem desenvolvendo junto aos funcio
nários de administrações regionais-, colocando -à disposiÇão 
dos mesmos, curso de Suplência, em oito classes especíais 
envolvendo oito professores e 180 funcionários-alunos. ' 

Em 1990, a SME manteve as classes já· existen-tes de 
Suplência de 29 grau, conforme o compromisso firmado com 
os al~nos das turmas em funcionamento. A competência do 
atendimento à pré-escola e ao 19 grau, em suas duas modali-

- da_de~ (re.gular e su~lência) cabe aos municfpios, por definição 
constltuctonal. Assim, a gradativa extinção doS cursos de Su
plência de 29 grau ocorrerá em favor do atendimento da sempre
crescente demanda do 19 grau, no período noturno. 

A política de educação de jovens e adultos, desenvolvida 
pela SME, exigirá de nossa pãrte, pará o ano âe 1991 um 
esforço coletivo para desencadear as seguintes ações: ' 

a) organizar e realizar Seminário para: 
a.l) discutir a política de educação de joveos e adultos 

e. possíveis níveis de integração entre movs e EDA; ' 
b) desenvolver uma política de pós-alfabetização de jo

.~~ns e adultos no âmbito do mova. 
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UMA CONQUISTA DO TRABALHO COLET!VO 

Mais uma vez, com imensa alegria, quero compartilhar 
com todas as educadoras e educadores a minha satisfação 
.frente aos resultàdos de promoção/retenção dos alunos de 
1'} grau da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Já no 
ano de 1989 conseguiremos o mais ãJto percentual de apro
vação verificado nesta década . 

. Ainda continuamos mantendo o maior índice de apro
vação (81,31%} no período 1980-1990. Ou, inversamente, a 
mais baixa incidência de retenção no conjunto do 19 grau 

-{18,69%) como mostram a tabela e o gráfico adiante apre
sentado. 

Isto significa que, em relação a 1988, sem esta conquista, 
15.420 alunos teriam sido reprovados e seriam candidatos à 
~~evasão" o que, na prática, significa expulsão dos alunos da 
escola. 

QuCró sublinhar que o declínio da retenção na rede, como _ 
um todo, também foi conquistado nas 1' e 5• séries onde, 

tradicionalmente, a reprovação é mais acentuada. Observe-se 
que a r série registrou 5,7% enquanto na s~ série o índice 
de reprovação foi 26,7%. 

Tenho certeza de que o aumento do índice de aprovação 
dos alunos, implicando trabalho sério e criterioso, revela a 
importância social deste resultado. Ao mesmo tempo em que 
se garante ãs crianças e jovens o_ d_ireito a Uma boa escolari
dade, sem estrangulamento o.casionados pela reprovação, se 
possibilita que a escola se abra para novos alunos. 

No entanto, os índices de reprovação ainda são altos 
e precisam de ser reduzidos, num esforço de medidas assu
midas conjuntamente por todos os educadores desta Secre
taria. 

Telnos, evidentemente, que comemorar este avanço, 
mais uma vez gostosamente bem-vindo, com todos _os educa~ 
dores que fazem nesta gestão o esforço coletivo_de construção 
de uma nova cara para a escola. 

Desejo que no próximo ano possamos mais uma vez com
partilhar esta alegria conquistada coletivamente em busca de 
uma escola de melhor qualidade para as classes populares. 

Felicito todas as educadoras e educadores desta rede dese
jando que o nosso compromisso neste ano tr~ga resultados 
cada vez mais animadores. -Fraternalmente, Paulo Freire. L 
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ATO DO PRESIDENTE N• 530, DE 1991~ 

O Presidente do Senado Federal. no us_o da sua compe
têncía regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi ·outo:r:gada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e- teildo 
em vista o que consta do Processo n~ 007.107/91-9, resolve 
aposentar, voluntariamente, HELENA MARIA VIVEIROS 
DE SOUSA CARVALHO, ocupante do cargo isolado de 
provimento efetivo de Assessor Legislativo, Código SF
AS-102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal- Parte 
Especial, nos termos do art. 40, inciso III, alínea -a, da Consti- · 
tuição da República Federativa do Brasil, arts. 250, 186, inciso 
III alínea a, e 67, da Lei n~" 8._112, de 1990, combinados com 
os arts. 490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, bem assim COm o art. 11, da Resolução SF n9 87, 
de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Corisfiftiição Federal. 

Senado Federal, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRE~IDENTE N• 531, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua CQmpe
téncia regimental e regulamentar, de conformidade com a 
Ç-elegação 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~ 007.$23/91-2 resolve 
.aposentar, voluntariamente, TENISOY DE ARAÚJO U-

MA, Analista Legislativo, da Área de Orçament-o Público, 
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro _Permanente do 
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea c, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, arts. 186, 
inciso m. alínea c, e 67, daLein' 8':112, de 1990, combinados 
com os arts. 49.0 e 492 do Regulame.nto Administrativó do 
Senado Federal, b_em assim Com as vantagens da ReSolução 
~Sl"n' 21" de 1980, e com o art. 11 âa Resolução SF n' 87, 
de 1989, com proventos proporcionais ao tempo-de serviço, 
à razão_de 31/35 (trinta e un(trihta e cinco aVOs) do seu 
vencimento, observado o disposto no arL 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presjdente. · · 

A TO DÓ PRESIDENTE 1'\' 532,DE 1!J?1 . 
O Presidente do _Senado Federal, no uso da __ sua compe~ · 

tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi ouforgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 007.699/91-3, resolve 
aposentar, voluntariamente, JOSÉ__RODRIGUES DE OLI
VEIRA, Técnico Legislativo, Área de Administração, Classe 
"Especial", Padrão I, do Quaâro de Pessoaldo Senado Fede
ral, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da ConstitUição 
da República Federativa do Brasil, arts. 250, 186, inciso III, 
alínea a e 67 da Lei 0 9 8.112, de 1990, combinados com os 
arts. 490 e 492, do Regulamento Administrativõ-do Senado 
Federal, bem assim com o art. 11, da Resolução SF n9 87, 
de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da CõnstituíçãO Federal. 

Senado Federal, 6 de junho de 1991. - S_en'ador Mauro 
Benevides, Presidente. · 

ATO DO PRESIDENTE N•.S33, DIU99 •. 

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 Process_o n<? 007.401191-1-, resolve 
alterar o Ato desta Presidência n9 175, de 1989, publicado 
no DCN, Seção II, de 1"-7-89, para manter aposentado, por 
invalidez, o servidor PRÉSBI ELFIDIO DE MEDEIROS, 
Analista Legislativo, da Área d~_ Segurança, Classe "1''', Pa
drão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos 
do art. 40, inciso I, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, art. 186, inciso I, § lo, da Lei n9 8.112, de 1990; 
art. 19 da Lei n<? 1.050, de 1950, combinados_ com os arts. 
490 e 492, § 29 • do Regulamento Administrativo do Senado 
Fede"ral, bem assim com o art. 11 da Resolução SF n~" 87, 
de 1989, observado o disposto no art. 37. inciso XI, da Consti-
tuição Federal. · 

Senado Federal, 6 Oe junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 534, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretor~ n9 2, de 4 de abril de 1973~ e tendo 
em vista o que consta do Processo_ n<? 008.149/9'1-7, resolve 
aposentar, voluntariamente, MAURÍCIO GOMES DE 
ARAÚJO, Técnico Legislativo, Área de Processo Legistãtivo, 
Classe '_'Especial.,, Padrão III, do Quadro de Pessoal do S~na~, 
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do Federai~ nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da 
COD._stituí_çao da Repdblica Federativa do Brasil; arts. 192, 
inciso II e 186, inciso III, alínea a, da Lei na 8.112, de 1990, 
combinados com os arts. 490 e 492 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, bem assim como o art. 11, da 
Resolução SF n" 87, de 1989, com proventos Integrais, obser
vado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

· Sen-ado Federal, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 535, 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 outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora, n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n• 007.568/91-ô, resolve 
aposentar, por invalidez, o servidor ARNALDO VIEIRA 
DA SILVA, Técnico Legislativo, da Área de Segurança, ~Clas
se "Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, nos termos do art. 40, inciso I, da Constituição da 
República Federativa do Brasil; art. 186, inciso I, § 1?, d~ 
Lei n• 8.112, de 1990; art. 1• da Lei n' 1.050, de 1950, éombi, 
nados com os arts. 490 e 492, § 2•, do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, bem assim com o art. 11 da Resolu
ção SF n9 87, de 1989, observado o disposto no art. 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 6 de junho de 1991. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 536, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de C::ompetência que lhe foi qutofgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que con~ta do Processo n• 007.883/91-9, reSolve 
aposentar, voluntanamente, ALEXANDRE DUMAS PA
RAGUASSU, Analista Legislativo, Área de ProcessO Legisla
tivo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos tel11los do art. 40, inciso III, alínea 
a, da Constituição da República Federativa do Brasil; combi
nado com os arts. 250-, 186, inciso III, aíínea a, e 67, da 
Lei n• 8.112, de 1990, e, ainda, com os arts. 490 e 492 do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim 
com o arl. 11 da Resoluçio SF n~'87, de 1989, com p:i-oVcntos 
integrais observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti-
tuição Federal. ·• 

Senado Federal, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 537, 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 outorgadã peto ___ Ato 
da Comissão Diretora, n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que·consta do Processo n11 007.050/91-7, reSolve 
aposentar, por invalidez, a servidora ANA MARIA RIBEI
RO DE CASTRO, Técnico Legislativo, da Área de Processo 
Legislativo, Classe "Especial", Padrão I, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso I, da 
Constituição da República Federativa do Brasil; arts. 192, 
inciso II, e 186, inciso I, § 1~', da Lei n9 8.112, de 1.990; art. 
19 da Lei n9 1.050, de 1950, combinados com os arts. 490 
e 492, § 2\, do Regulamento Administrativo do Senado Fede-

ral, bem assim com o art. 11 da Resolução SF n~' 87, de 1989, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 6 de junho de 1991, -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 538, 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 outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora, n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~' 000.234/91-5, resolve 
aposentar, por invalidez, o servidor CARLOS DA FONSECA 
BRAGA, Analista Legislativo, da Área de Processo Legisla
tivo, Classe "1~", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal~ rios termos do art. 4Ó, fnds<fl, "da Constituiçã-O dã. 
República Federativa do Brasil; arts. 186, incisO _I, § 1~, 62, 
~§ 2•, ~.~61, da Lei n' 8.!12, de 1990; art. !• da Lei n• 1.050, 
de 1950, combinados com os arts. 490 e 492, § 2', do Regula, 
niento Administrativo do Senado Federal, bem assim com 
o art. !1 da Resolução SF n•87, de 1989, observado o disposto 
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Fedel;31, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

PORTARIA N• 22, DE 1991 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de sua 
competência regql~mentar, e_ tendo em vista o que consta 
do Process~ n• 013.779/90-7, resolve: aplicar a penalidade de 
SUSPENSA O por 60 (SESSENTA) dias ao servidor do CE
GRAF JOÁO ALVINO PAIVA RESENDE, Analista Legis
lativo, matrícula 1404, com base nos arts. 546, III e V, 555, 
III, 559, caput, e 564, II, do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal. 

Senado Federal, 6 de junho de 1991. - Senador Dirceu 
Carneiro, Primeiro-Secretário. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO 
INTERPARLAMENTAR 

ATA DA COMISSÃO DELIBERATIVA 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de mil novecentos 
e noventa e um, ãs doze (12) horas, em sua sede, reúne~se, 
sob a Presidéncia do Senador Humberto Lucena (Presidente) 
a Comissão Deliberativa do Grupo Brasileiro da União Inter
parlamentar, presentes os Senhores Senadores João Calmon, 
Rachid Saldanha Derzi, Ruy Bacelar e Francisco Rollemberg 
e os Deputados Henrique Eduardo Alves, Simão Sessim, Ulys
ses Guimarães, José Lourenço, Leur Lomanto, Humberto 
Souto, Marcos Lima, Nilson Gibson, Flavio Derzi, Jami1 Had
dad, Ricardo Izar e Raquel Cândido. Havendo número legal 
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, lembrando 
que a presente Sessão destina-se a eleição da Comissão Dire
tora, conforme estabelece o artigo 11 d~ Estatuto do Grupo, 
para o biênio 1991-1992. Dá-se início, por escrutínio secreto, 
à eleição da Comissão Diretora. As doze horas e trinta minu
tos, é encerrada a votação. O Senhor Presidente convida os 
Senhores Senador Rachid Saldanha Derzi e Deputado Eduar
do Siqueira Campos para servirem como escrutinidores. 
Aberta a urna, são encontradas 17 cédulas o que coincide 
com o número de votantes. Feita a apuração, verifica-se que 
todos os votos .são favoráveis à chapa única. O Senhor Presi
dente declara eleitos, por unanimidade, e empossados os Se
nhores Deputado Ulysses Guimarães, Presidente; Senador r 



3088 Sext3.-feira 7 DIÁRIO DO ÇONGRf!SSO NACIONAL (Scçllo II) Junho de 1991 

Ruy Bacelar, ·1,. Vi.ce_-Presid_ente; Seitador Lourival Baptista, 
29 Vice-Presidente; Senador Rachid Saldanha Derzi, Tesou
reiio; e Senador João Calmon, Secretário. Como Membros 
do Conselho Interparlamentar, pelo mesmo número de votos 
os Senhores Deputados Henrique Eduardo Alves e Leur Lo
manto. O Senhor Presidente agradece a confiança e a colabo
ração que foi emprestada a sua gestão, pelos integrantes do 
Grupo, pelos integrantes da comissão Deliberativa e em espe
cial pelos Membros da ComissãO Diretora. Agradece, igual
mente, aos funcionários da Secretaria, Karla Schaefer, Hélio 
Dutra, eJurailde Díníz pela dedicação demonstrada nos traba
lhos que lhes são afetos. Diz da sua alegria no assentimento 
da União em realizar, no Brasil, em 23 de novembro de 1992 
uma Conferência Interparlamentar sobre o Meio Ambiente 
quando será examinada, em profundida!ie, a matéria decidida 
pela Rio-92 a ser realizada no Rio de Janeiro. Com a palavra 
o Deputado Humberto Souto, 29 Vice-Presidente, diz que 
as palavras do Presidente refletem o pensamento de toda a 
Comissão Diretora, no qrie concorda o Senhor Presidente. 
Com a palavra a Senhora Deputada Raquel Cândido diz agra
decer, sensibilizada a inclusão do seu nome na chapa da Comis
são Deliberativa. Aproveita Sua ExcelênCia a oportunidade 
para transmitir ao Presidente Ulysses Guimarães apelo no 
sentido de que sua Excelência dê todo o apoio e atenção 
aos trabalhos da Rio-92, em espedal na parte que diz respeito 
â Amazônia. O Senhor Presidente, à vista da presença da 
Deputada Raquel Cândido, sugere que se façam gestões junto 
aos Presidentes da Câmara âos Deputados e do Senado Fede
ral para que redobrem a garantia de vida da parlamentar 
ainda mais pelo fato de agora integrar a Comissão Delibe
rativa. Com a palavra o Senhor Deputado Jamil Haddad diz 
que está certo de que fala por todos os integrantes do Grupo 
quando se congratula com o P~esidente Humberto Lu~~a 

Pelo empenho e dedicação com que se houve na Presidência 
do Grupo. O Presidente agradece as palavras do Deputado 
Jamil Haddad e submete aos presentes os pedidos de filiação 
dos seguintes parlamentares: Senadores Affonso Camargo, 
Alfredo Campos, Antonio Mariz, Carlos Patrocínio, ElciO 
Alvares, :t:.ucidio Portela e_ Ronaldo Aragão e Deputados Atila 
Lira, Diogo Nomura, Euler Ribeiro, Felix Mendonça, Fran
ciSco Diógenes, lrma Passoni, Jabes Rabelo, Jairo Azi, Jamil 
Haddad, João Faustino, Jorge Khoury, Jorge Uequed, José 
Burnett, José Ulisses, Maluly Netto, Messias Gois, Nelson 
Morro; Paulino Cicero de Vasconcelos, g_~quei-Cândido, 
Robson Tuma, Ronaldo Caiado, Simão Sessirli e Vitorio Mal
ta. Os pedidos são aprovados. O Senhor Presidente diz que 
quando sugeriu o nome do Deputado Ulysses Guimarães para 
Presidente houve grande receptividade de apoio ao seu nome 
dada sua longa experiência POlítica e pelo seu passado. É 
um nome, prossegue o Senhor Presidente, que desfruta do 
mais elevado conceito internacional o que dará maior reper
cussão as conferências que presidirá. Com a palavra o Presi~ 
dente Ulysses Guimarães diz que tem o maior respeito aos 
grupos interparlamentares pelos relevantes serviços que pres
tam ao País. Lembra Sua Excelência do nome do ex~Presidente 
da Câinara dos Deputados, Dr. Ranieri Mazzilli, eleito Presi-

, dente da União Interparlamentar e a ela emprestou sua dedica~ 
ção e eficiência. Diz, ainda, qui embora não tenha proCU:rado 
o apoio de_companheiros, não por desdoiro, mas por princípio, 
sente~se surpreendido com essa honrosa lembrança do seus 
está certo de contar com a colaboração eficiente dos in_tegran
tes deste colegiado para que sua gestão seja coroada de êxito. 
Nada mais havendo a tratar suspende~se a Sessão para que 
se lavre a Ata. Reaberto os trabalhos é a mesma lida e apro
vada. Eu Secretário lavrei a presente Ata que vai 
à publicação. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui

ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 112, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão ll Rádio Tropical AM Ltda. , para ex
plorar, pelo prazo.de dez anos, sem direito d.e exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Luziania, Estado de Goiás. 

Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão ll Rádio Tropical AM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodlfusãó sonora em freqiiência modu
lada, na Cidade de Luziânia, Estado de Goiás, a que se refere a Portaria n° 9, de 9 de janeiro de 1990, 
do Ministro de Estado das Comunicações. 

Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional a provou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 113, DE 1991 
Aprova· o ato que renova por dez anos, a partir de 20 de fevereiro de 1985 

a concessão da Sociedade Rádio Blumenau Ltda .. , outorgada através do Decreto n~ 
~5.206, de 14 de dezembro de 1964, para explorar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé(lia, na Cidade de Blumenau, Estado. de Santa 
Catarina. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 20 de fevereiro de 1985, a con
cessão c:ia Sociedade Rádio Blumenau Ltda., outorgada através do Decreto n' 55.206, de .14 de dezembro 
de 1964, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
Odade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a que se refere 0 Decreto n° 99.133, de 9 de março de 1990. 

Art. 1!' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 199L - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 114, DE 1991 
Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 17 de novembro de 1988, 

a concessão da Rádio Vanguarda do Vale do Aço Ltda., outorgada através do Decre
to n° 82.317, de 25 de setembro de 1978, para explorar, na Cidade de Ipatinga, Esta
do de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusio sonora em 
onda média. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 17 de novembro de 1988, a ciln
cessão da Rádio Vanguarda do Vale do Aço Ltda., outorgada atravês do Decreto n° 82.317, de 25 de se
tembro de 1978, para explorar, na Cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda mêdia, a que se refere o Qecreto n° 98.952, de 15 de fevereiro de 1990. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 115, DE 1991 
Aprova o ato que outorga concessão lt Rádio Cultural de Quixadá Ltda., 

para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Quixadá, 
Estado do Ceará. 

Art. 1° É aprovada a outorga de concessão lt Rádio Cultura de Quixadá Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, na Cidade de Quixadá, Estado do Ceará, -sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonorâ em onda mêdia, a que se refere o Decreto n° 99.115, de 9 de !flarço de 1990. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 116, DE 1991 
Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 8 de fevereiro de 1988, 

a concesslio da Rádio Difusora de Três Passos Ltda., outorgada através do Decreto 
n° 61.818, de 4 de dezembro de 1967, para explorar, na Cidade de Três Passos, Esta
do do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda mMia. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 8 de fevereiro de 1988, a conces
são da Rádio Difusora· de Três Passos Ltda. , outorgada através do Decreto n° 61.818, de 4 de dezembro 
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de 1967, para explorar, na Cidade de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onâa média, a que se refere o Decreto n' 98.870, de 24 de janeiro 
de 1990. · 

Art. ?:' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N°.117, DE 1991 
Aprova o ato que renova a concessllo outorgada li Rádio Giruá Ltda. , pa

ra explorar serviço de radiodifusllo sonora em onda média, na Cidade de Giru'á, Esta
do do Rio Grande do Sul. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Giruli Lida. , para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda mêdia, na Cidade de Giruli, Estado do Rio Grande do Sul, a 
que se refere o Decreto n° 98.436, de 23 de novembro de 1989. 

Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 'publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art: 49, inciso XII, da Constitui' 
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 118, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissllo 11. Rádio Cidade FM Ltda ..• para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuslio sono
ra em freqOOncia modulada, na Cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina. 

Art. 1° É aprovado o ato que outorga permisslio li Rádio Cidade FM Ltda .. , para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radlodifuslio sonora em freqOOncia 
modulada, na Cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, a que se refere a Portaria n° 24, de 
1° de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações. 

Art. ?:'Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Seillldo Federal, 7 de junho de 1991. _ Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49', inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 119, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permisslio 11. Rádio Rainha FM Ltda, , para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuslio sono
ra em freqOOncia modulada, na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio Rainha FM Ltda .. , para explorar, pe
lo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqOOncia modula
da, na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, a que se refere a Portaria n° 68, de 7 
de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações. · 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 120, DE 1991 

Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 19 de maio de 1987, a 
concessão da Rádio Educação e Cultura de Sertãozlnho Ltda., outorgada através da 
Portaria n° 366, de 2 de maio de 1m, para explorar, na cidade de Sert!l.ozlnho, Esta
do de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em on
da mêdia. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova, por dez anos, a partir de 19 de maio de 1987, a concessão 
da Rádio Educação e Cultura de Sertãozinho Ltda., outorgada atravês da Portaria n° 366, de 2 de maio 
de 1977, para explorar, na cidade de Sertãozlnho, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mêdla, a que se refere o Decreto n° 98.859, de 23 de janeiro de 1990. 

Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 121, DE 1991 

Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 30 de julho de 1985, a 
concessão da Rádio A Tribuna de Santos Ltda., outorgada através do Decreto n° 55.874, 
de 29 de março de 1965 para explorar, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda media. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 30 de julho de 1985, a concessão 
da Rádio A Tribuna de Santos Ltda., outorgada atravês do Decreto n° 55.874, de 29 de março de 1965 pa
ra explorar, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda media, a que se refere o Decreto n° 99.051, de 7 de março de 1990. " 

Art. "2.0 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 122, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão li Rádio FM Niquelândia Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqtlência modulada, na cidade de Niquelândla, Estado de Goiás. 

Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio FM Niquelândia Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Niquelândia, Estado de Goiás, a que se refere a Portaria n° 49, de 23 de fevereiro de 1990. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional a provou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 123, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à Rãdio Jornal de São Josê dos Quatro 
MMcos Ltda., para explorar, pelo 'prazode dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
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viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São José dos Quatro Marcos, 
Estado do Mato Grosso. 

Art. 1° É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio Jornal de São José dos Quatro Mar
cos Ltda., para explorar, pelo prazo~ de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de São José dos Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso, a que se refere 
o Decreto n° 99.046, de 7 de março de 1990. ~ - ~-- ~-- -

Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos.termos do art. 49, inciso XII, da Constitui-~ 
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal,' promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 124, DE 1991 

Aprova o ato que renova, a partir de 3 de janeiro de 1989, a permissão ou
torgada à Rádio Cultura de Assis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, 
na cidade de Assis, Estado de São Paulo. 

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 150, de 12 de setembro de 1989, do Mi
nistro de Estado das Comunicações, para renovar por dez anos a permissão outorgada à Rádio Cultura 
de Assis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüêncla modulada, na cidade de Assis, 
Estado de São Paulo. 

Art. 2° Este deereto léglsfutivo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Maiu-o Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacionaf aprovou, nos termos do art. 49, inciscr XII, da Constitui
ção, e en, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 125, DE 1991 

Aprova o ato qne outorga à RBS TV Santa Rosa Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Gran
de do Sul. 

Art. 1° É aprovado o ato a que se-refere o Decreto n° 99.074, de 8 de março de 1990, que ou
torga concessão à RBS TV Santa Rosa Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex
clusMdade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Art. ZO Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junliode i99!:-=-senador Miuro Beni:vldes, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 126, DE 1991 

Apr():va o ato que outorga permissão à Energia FM de Tremembé Ltda., pa
ra explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Tremembé, Estado de São Paulo. 

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 80, de 9 de março de 1990, do Ministro 
de Estado das Comumeações, que outorga permissão à Energia FM de Tremejjjbé Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em Tremembé, Esta
do de São Paulo. 
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 199.1. - Senador Mauro Benevid~, Presidente. 

Faço saber que o Congressn Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 127, DE 1991 

Aprova o ato que renova por dez anos, a P!irtir de 29 de dezembro de 1988, 
a concessão da Rá.d:io Ituporanga Ltda., outorgada através da Portaria n° 1.358, de 22 
de 4ezembro de 1978, para explorar, na cidade de Ituporanga, Estado de Santa Catari
na, sem direito de exclusMdade, serviço~ de radiodifusão sonora em onda média. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 29 de dezembr.o. de .1988, a con
cessão da Rãdio Ituporanga Ltda., outorgada através da Portaria n° 1.358, de 22 de dezembro de 1978, pa
ra explorar, na cidade de ltuporanga, Estado de Santa Catarina, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o Decreto n° 98.918, de 1 o de fevereiro de 1990. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N°128, DE 1991 

Aprova o ato que outorga pemissão k Rádio FM Rubiataba Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusMdade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Rubiataba, Estado de Goiás. 

Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão à Rãdio FM Rubiataba Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusMdade, serviço de radiodifusão sonora em freqilência modu
lada, na cidade de Rubiataba, Estado de Goiás, a que se refere a Portaria n° 64, de 6 de março de 1990, 
do Ministro de Estado das Comunições. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do 8enad9 Federal, promulgo a seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 129, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão k Rádio Telçvisão Vanguarda Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqilência modulada, na cidade de Cornélia Procópio, Estado do Paraná. 

Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão à Rãdio Televisão Vanguarda Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusMdade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Comélio Procópio, Estado do Paraná, a que se refere a Portaria n° 14, de 19 de 
janeiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publi!:ação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, PreSidente. 
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Faço saoer que o· Congresso NaciOnal aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro BeneVides, Pres'idénte' do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 130, DE 1991 

· · · · · · Ap'rovà ·o atO que reriow, de acordo com o § 3° do art. 33 da Lei n° 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 16 de março de 1989, a permissão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Florian6polis Ltda., através da Portaria n° 297, 
de. 12 ,de março de 1979, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freq11éncia 
~odu1ilda! llll_Cifl!idC: ':i«? ,t;J.orianl!J!<?Iis,.~{ado de Santa Catarina. 

. . Art. ~~ ;É; !I provado o. ato que renova, cÍe ~oorcÍ~ "c;:,~ o § jo do-art. 33 da Lei n° 4.117, de 27 
de agosto de .1962, por <jez. al).çs, a partir dP.16 d~ março de 1989, a permissão outorgada li Rádio Atlânti
da FM de Florian6polis Ltda., através da Portaria n° 297, de 12 de março de 1979, para explorar, na cida
de' de Floiiim6poiiS,' ESfado de Santa Catarírui, sei-Viço de radiodifusão 's<ino·ra em freqüência modulada, a 
que se refere a Portaria Íl0 3, de 2 de janeiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicaçlies. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado.Federal, 7 de junho de 1991.- Senador Mauro·Benevides, Presidente: 

' ' - . . -

Faço saber que o Congresso Nllcional llprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 131,DE 1991 

Aprova o ato que· outorga concessão à Rádio Vale do Potengi Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cid8de de São Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte. 

ht,'i6 fÚpfQY~<!Ó ~ato que OlJtorga ronces8ão à Rádio VaÍe doPotengi Lt<bL, para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem diréito de exclu8Mdade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de São Paulo do· Potengi, Estado do Rio. Gtande do. Norte, a que se refere o Decreto n" 98.950, 
de 15 de fevereiro de 1990. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 7 de juaho de 1991 . ..,. Senador Mauro Bénevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presídente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 132, DE 1991 

Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 1° de maio de 1983, a 
concessão da Rádio Cara já. de Anâpolis Ltda., outorgada através do Decreto n° 44.062, 
de 23 de julho de 1958, para explorar, na cidade de Anâpolis, Estado de Goiâs, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropicaL 

Art. 1' É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 1° de maio de 1983, a conces
são da Râdio Carajá de Anápolis Ltda., outorgada através do Decreto no 44.062, de 23 de julho de 1958, 
para explorar, na cidade de Anâpolis, Estado de Goiás, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda tropical, a que se refere o Decreto n° 98.872, de 24 de janeiro de 1990. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso~ Nàcíótiál aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do SeMdo F:ederal, promulgo o seguintt. 

.. ' ''-- ' 

PECRETO lEGISLATIVO N° 133, DE 1991 

Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 25 de novembro de 1987, 
a concessão da Rádio Regional Ltda., outorgada através do Decreto n° 80.449, de 28 
de setembro de 1m, para explorar, na cidade de Santo Cristo, Estado do Rio Gran
de do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusl!o sonora em onda média. 

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto n° 98.861, de 23 de jarieiró 'de 1990,-querec 
nova por dez anos, a partir de 25 de novemb~<? ae_ 1987, a cOilcessão da Rádio Regional Ltda., outorgada 
através do Decreto n° 80.449, de 28 de setembro ·de 1987, para explorar,' na cidade de Sàrito' Cristo, Esta
do do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, -serviço de de radiodifusão sonora em onda média. 

Art. 2° Este decreto ,legislativo entra em vigor na data de sua publicação. ~ 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. ~Senador Mauro :Berievldes, Pr<;siderite. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LE!;HSI.,ATIVO !IT0 134, DE 1991 ~ 
- - - - - - - . - - - - - - - . .. . ' 

Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 21 de dezembro de 1989, 
a concessão da Rádio União de Céu Azul Ltda., outorgada através da Portaria n° 890, 
de 13 de dezembro de 1979, par!l explorar, na cidade de Céu Azul, Estado do Paraná, 
sem direito de exclusividade, serviço de radio<;lifuslio sonora em onda média. 

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto n° 98.860, de_ 23 de janeiro. de 1990, ~que re
nova por dez anos, a partir de 21 ne dezembro de 1989, a concessão da Rádio União de Céu Azul Ltda., 
outorgada através da Portaria n° 8~, de 13 de dezembro de 1979, para -explorar, na cidade de Céu Azul, 
Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 135, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação José Bonifácio Lafayette 
de Andrada para executar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Barbacena, 
Estado de Minas Gerais. 

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 117, de 9 de março de 1990, do Ministro 
de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada com fins excllisivamente educativos, na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais. 

Art. 'Zf' Este decreto legislativo entra em· vigor na data de sua publicação. 
Senado Federà.I, 7 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte. 
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 136, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão !l Rádio Cultlira de Castelo FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Castelo, Estado do Espi
rita Santo. 

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 48, de 23 de fevereiro ·de 1990, do Minis
tro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à RAdio Cultura de Castelo FM Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Castelo, Estado do Espfrito Santo. 

Art. '1!' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 199L - Senador Mauro Benevides, 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° 131, DE 1991 

Aprova o ato a que se refere o Decreto n° 98.476, de 6 de dezembro de 
1989, que outorga concessão !l Televisão Londrina Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Londrina, Estado do Paraná. 

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto n° 98.476, de 6 de dezembro de 1989, que 
outorga conce!Ísão à Televisão Londrina Ltda." para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens (televisão), na cidade de Londrina, Esta-
do do Paraná. - - - -

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de junho de 1991. --Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATADA80"SESSÃO,EM7DEJUNHODE1991 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de I.ei do Senadp nu 8/88, que "altera a Lei 

no 6.939, de 9 de setembro de 1981, que trata do regime 
sumário de registro e arquivamento no Registro do Co
mercio". 

- Projeto de Lei da C'.llmara n" 46/89 (n" l.;i1~-B/88, 
na CaSa de ongem), 'que "Regulamenta o § 49 do art. 
216 da Constituição, punindo .os danos e as ameaças· ao 
·património cultural brasileiro. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 13/90, que "Acrescenta. 
dispositivo ao art. 7" da Lei n" 7.492, de 16 de junho de 
1986, tipificando conduta delituosa no caso de operaçoes 
em Bol~a de Valores". 

- Projeto de Decreto Legislativo n" 34/85 (n" 74-C/84, 
na Câmara dos Deputados), que conoede homologaçao a 
ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a 
ernissao de papel-moeda, no ano de 198.1, no valor de Cr$ 
950.000.000.000,00 (Novecentos e cinqUenta bilhoes de cru
zeiros). 

- Consulta a re:~peito da interpretação do § 3° do art. 
5" do Ato das DisposiçCles ·Constitucionais Transitórias. 

-Mensagem n" 397/86 (n" 558/86, na origem), subtrie
tendo à aprovaçao do Senado Federal proposta para que 
seja autorizado o Governo do F.stado do Maranbao a 
contratar operaçaode credito no valor de Cz$10.435.10,90 
(Dez milhOes, quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e 
onze cruzados e noventa centavos)- (Projeto de Resolução 
n" 34/9Jl. 

1.2.2 - Comunicaçoes da Presidencia 

-Abertura de prazo para apresentaç!lo de emenaa. 
aos Projetas de Lei da Câmara n"". 13/90, 46/89, 8/88, e 
ao Projeto de Decreto Legislativo n° 34,185. 
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1.2.3 _ Leitura de projetas 

- Projeto de Lei do Senado no 202/91, de autoria do 
Senador Mareio Lacerda. que acrescenta dispositivos à 
Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, que,"Cria o Programa 
Nacional de Desestatização e dá outras providências". 

- Projem de Lei do Senado D0 203/91, de autoria do 
Senador Francisco Rollemberg, que acrescenta artigo ao 
Capíq.llo II - 11 00 tratamento e da recuperação~~", da Lei 
n' 6.368, de 21 de outubro de 1976, que "Dispõe sobre me
didas de prevençllo e repressao ao tráfico illcito e uso in
devido de substâncías entorpecentes ou que determinem 
dePendência física ou psíquica", suprimindo-lhe -o art. 
16, do C..apftulo Ill --Dos crimes e das penas, disctirtüna·n
do o usuário de drogas dependcncíant es e prevendo as 
medidas cabíveis à sua recuperaçao ps!Cossocial. 

1.2.4 _ Discursos do Expediente 

SENADOR MANSUETO DE lAVOR- Processo de 
privatizaçao das estatais brasileiras, ocorrendo sem a par-
ticipaçllo do Congres.•o NaciOnal. · 

SENADOR ALMIR GABRIEL - Informe sobre me
sas redonda"!., patrocinadas pelo Senado Federal e coorde
nadas pela C.omissao de A.<tsuntos Sociais, versando sobre 
problemas dos ponadores de deficiências ffsicàs é SObre 
Saúde Mental no Brasil. · · - · · 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Redação final (oferecida pela Comissão Diretora em 
seu Parecer n" 131, de 1 '!91 ), da emenda do Senado ao 
Projeto de Decreto Legislativo n" 7. de I '.1'11 (n" 270/90, 
na Câmara 4fos Dcputac.los). que apróva' o ato que·outór
ga permissão à RádJO ( 'id~icJI.!' dt..' ( 'ahr~uva l.tda., para ex
plorar, pelo prow.o de Ue01 anos. 'it..~m dirl"ito de cxrlusivida
c.le, serviço ue radt<x1ilusfl0 sonora em (mda mt·dia, na Ci
dade de C"'abreúva, Estado de São Paulo. Aprovada. À 
Câmara dos Deputado>. 

Proposta de Emenda à C'.onstituiçao·no 4, de 1991, de 
autoria do senador Marco Macicl e outros Senhores Sena
·oores, que altera a redaçllo do inciso I do art. 37 da Cons
tituição Federal. (Em discussão- 3• sessao.) 

Proposta de Emenda à Constitufç·ac! no 5, de 1991, de 
autoria do Senador Marco Maciel c outros Senhores Sena
dores, que altera a redação do art. 28, ítem 11, do art. 29 
e § 2u do art. 32 da Constituição Federal. (Em discus.~ao 
- 3• sessao.) 

· Proposta de Emenda à C..onstituiçáo no 6, de 1991, de 
autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e outro.• Senho
res Senadores, -que dá novd redaçao à lelra b, do inciso 
X do§ 2" do art. 155 da Constituiçao Federal. (Em discus
são - 3a sessao.) - -

Proposta de Emenda à C"'.onstiluiçao n° 7, de 1991, de 
autoria do Senador Jonas Pinheiro e outros Senhores Se
nàdores, que altera a redaçao do parágrafo ~nico do art. 
62 da Constituiçao federal. (Em discussllo- 1' seS&ao.) 

13.1 _ Discursq após a Ordem do.Dia 

SENADOR FRANCISCO ROI.J.RMBERG- C"'.onside
raçOes relativas ao Projeto de Lei n" 203/91, de autoria 
de S. Exü, lido no Expediente da presente sessão. 

13.2 _ Designaçllo da O idem do Dia da pr6lrima sessAo 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 ATOS DO PRESIDENTE 
. N~ 539 a 545/91 

3 ATOS DO DIRETOR GERAL 
N~.1 e 2/91 

4 _ATA DE COMISSÃO 

5 -MESA DIRETORA 

6- LíDERES E VICE-LiDERES DE PARTIDOS 

7-COMPOSIÇÃO DE COMISSÓF.~ PERMANENTES 

Ata da so~ Sessão, em 7 de junho de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 
Presidência dos Srs. Alexandre Costa e Dirceu Carneiro 

ÀS 9 HORAS, ACHAM .SE PRESENTRS OS SRS. SENA
DORES: 

Alexandre Costa- Antonio Mariz- Dirceu Carneiro- Elcio 
Álvares - Francisco Rollemberg - José Eduardo - José Ri
cha - Magno Bacelar - Nabor Júnior - Ozicl carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A lista de pre
sença acusa o comparecimento de de?. Srs. Senadores. I !avim
do número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçao Oe Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

. EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N° 169, DE 1991 

Da Comissao de Constitu!çl!o, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da camara n° 8, de 1988, que 
'Altera a Lei n° 6.939, de 9 de setembro de 1981, que 
trata do regime sumário de registro e arquivamen
to no Registro do Com~o·. 
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Relator: Senador MauriCio Corres 
Proveniente da Câmara dos Deputados, é submetido a exa

me desta comissão o Projeto de Lei n" g, de 19~, que objeti
va, por intermédio da alteração da Lei n" 6.939/81, permitir 
às firmas individuais e sociedades comerciais que não tenham 
exercido atividade económica ou ce>mercral a partir de 1 o de 
janeiro de 1978, requerer sua baixa no Registro do C'..omércio, 
independente de prova de quitação de tributos e contribui
çOes com a Fazenda Púbhca, Fcdernl, hstadual e Municipal. 

A legislaçao em vigor já havia concedido esse benefício 
às firmas individuais e sociedades comerciais, dando~lhes, po
rém, o prazo de 180 dias para apresentarem o respectivo re
querimento, contados a partir da data da publicação da refe
rida Lei n" 6.939, de 9-9-81. 

A presente proposição, ao restabelecer o referido benefí
cio, originariamente fixava, da mesma forma, o prazo de 180 
dias, para a apresentação do requerimento de baixa no Regis
tro de Comércio. Porém, emenda aprovada em plenário da 
Casa originária suprimiu esta providência, sob o argumento 
de ser 11ociva à legislaçao, uma vei que "a ineXísiência da ati
vidade, a justificar a baixa das firma-., individuais. sociedades 
comerciais, inclusive as de natureza anónima, no Registro 
do Comércio, poderá ser comprovada a qualquer tempo". 

Outro aspecto do projeto que merece registro é que a le
gislaçao em vigor abrange _firmas _e saciedades que se encon
travam i nativas a partir de 1 o de janeiro de 1977, ao passo 
que, no projeto em análise, foi estipulado como referência a 
data de 1° de janeiro de 1978, isto é, um ano após. 

Ao justificar o projeto, seu autor, o ilustre Deputado Fran
cisco Benjamim, afirma ter recebido, de considerável núme
ro de entidades de classe e empresários que não se valeram 
da prerrogativa no prazo legal, por circunstancias várias e 
dificllldã.des conjunturais, apero no sentido da consecução 
da abertura do novo prazo. mediante lei, e conclui dizendo 
que "a positivação da medida será altamente benéfica para 
o empresariado, sem prejudicar a quem quer que seja". 

O nosso entendimento é o mesmo expresso no projeto 
que, ao nosso ver, muito agilizará o procedimento de baixa 
no Registro do Comércio das aludidas firmas e sociedades, 
que se encontram na situação -descrita na presente proposi
çao, sem invalidar ou anistiar eventuai~ débitos fi~cais dessas 
mesmas entidades. 

Posicionando-nos, portanto, favorável à matéria quanto 
ao seu mérito e, na convicção de que ~e reveste de constitu
cionalidade e juridicidade, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Colnis.•ões, 5 de junho de 1991.- Nelson Carnei
ro, Presidente- Maurício Corres, Relator- Josapbat Mari
nho _ Oziel carneiro _ Valmir Campelo _ Amir !.ando _ 
Aureo Mello _ ADtooio Mariz _ Chagas Rodrigues _ Mag
no Bacelar _ Amazonino Mendes _ Jutaby Magalblies _ 
Cid Saboia de Carvalho. 

PARECER N° 170, DE 1989 

Da Comissáo ele Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da CAntara n° 46, de 1989 (n° 
131:Z-·B, de 1988, oa Casa de origem), que "Regula
menta o § 4° do art. 216 ela Constituiçao, puoiDdo 
os danos e as ameaças ao patrimOnio cultural brasilei
ro" .. 

Relator: Senador Aureo Mello 
I. Vem a exame da Comissão de C.onstituição, Justiça e 

Çidadania o Projeto de Lei da Câmara n"' 4ó, de t 989 (0° 

1.312-B, de 1988, na Casa de origem), que 11Regulamenta o 
§ 4° do art. 216 da Constituição, punindo os danos e as ame
aças ao patrimOnio cultural brasileiro". 

2 Registre-se, de infcio, que O projeto em tela viabiliza a 
preservação do patrimOnio cultural brasileiro, na medida 
em que institui penalídades aos que danificarem ou ameaça
rem o referido patrimOnio. 
·· É portanto, oportuna e adequada a preocupação do legis

lador ordinário com a regulamentaçao do preceito constitu
cional, instrumento imprescindível ao exercfcio fiscalizatório 
a que se obriga em particular o Estado e, de um modo geral, 
toda a sociedade brasileira, haja vista a própria nat urcza da 
rmtéria. 

3. No que tange ao aspecto .constitucional, cabe ressaltar 
que o art. 2° do projeto de lei em causa eStabelece para aque
le que danificar ou ameaçar o patrimônio cultural a pena 
de prisão simples, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

Atende, de.~tarte, o projeto ao imperativo da magnoa ('..ar
ta que, de forma expressa, impõe punição nao só aos danos 
praticados mas, também, às ameaças ao patrimônio cultural 
brasileiro. 

4. Todavia, ao estabelecer a pena de prisao simples para 
tal infração, o art. ZU do projeto adota pena tfpica para puni
ção de ilícito contido no universo exclusivo das contraven
ções penais. 

Data máxima venia, o C..ódigo Penal estabelece como pe
nas privativas de liberdade as de reclusão e detenção (art. 
33). Não contempla, portanto, a prisão simples como espécie 
a ser utilizada no apenamento da conduta ilícita. 

Por outro lado, a Lei das C'.ontravençoes Penais estabele
, ce como penas principais a prisao simpfes e a multa, caracte
rizando, portanto, s.m.j., a especificidade. deSsa espécie de 
pena para punir as contravenções. 

Ademais, cumpre lebrar que o projeto inicial da Câmara, 
de autoria do Deputado Daso Coimbra, caractenzoiJ como 
contravenção penal o dano ou ameaça ao património cultural. 

Em tempo. foi emendado o projeto original, sob o adequa
do fundamento de que, como contravença.o, nao se admite 
forma tentada do crime e, com maior propridade, está excluí
da a "ameaça". 

Ex vi do art. 4° da Lei das Contravenções Penais, portan
to, constatou-se a impossibilidade jurfdica de o projeto tipifi
car como contravenção o ilfcito em causa. 

Assim, suprimiu-&e do texto legal o enquadramento da 
conduta ilícita como contravenção, mas, de outra parte, foi 
mantida a pena de prisão simples, tfpica dessa espécie de in
fraçãó, conforme expoSto em linhas precedentes. 

Registre-se, portanto, s.m.j., uma impropriedade técnica, 
de vez que o próprio texto constitucional impOe, de forma 
expressa, seja punida a ameaça ao patrimOnio cultural, condu
ta enquadrável na tipologia de "crime", que admite a tentati· 
va, a forma culposa e, além disso, o apenamento com deten
ção, multa ou mesmo de restrição de direitos, se a pena fixa
da for interiOr a 1 (um) ano, ou nos crimes culposas. 

Aliás, convém aduzir que a espécie "prestação de serviços 
à comunidade11

, como pena restritiva de direito, é bastante 
apropriada para punir as ameaças ao património cultural. 

Assim, é o nosso entendimento que ali penas relativas a 
tal illcito devem compreender, no caso de dano, a detenção 
e multa, aplicadas cumulativamente, observados os limites 
de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. 

'Neste caso, os limites de pena ora apresentados permitem 
a substituiçao de penas privativas de liberdade por outras res-
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tritivas de direitos, como, por exemplo, a prestaçao de servi
ço à comunidade, sanção mais consentânea com a ameaça e 
com a forma culposa. 

cabe mencionar,- ainda, que o projeto não pode prescin
dir da previsão do elemento subjetivo do tipo que está pre
sente, por certo, na prática de ato danoso ou da ameaça. 

Omite, a nosso ver, o dispositivo em tela, elementos mais 
precisos para que se defina, in concreto.. os aspectos indivi
dualizadores da vontade de causar o dano ou ameaçar o pa
lrimOnio cultural. 

Há que se ressaltar, também, que os elementos objetivos 
da conduta carecem de uma definição. Na verdade, a práti
ca de ameaça ao património cultural, por exemplo, necessi
ta adequada caracterização !egal capa?. de assegurar os ele
mentos definidores da tipicidade da conduta ilícita. 

Assim, na.o estão traçados os limite.~ adequados do tipo, 
o que por certo dificulta a caracteri7ação da conduta antiju~ 
rídica e, por via de conseqUência, da culpabilidade. 

A nosso ver, e imprescindível, portamo, a definição de da~ 
no ao patrimOnio cultural e, principalmente, a de ameaça a 
esses bens, de modo que sejam explicitados os elementos fun~ 
dwnentais da infraçâo penal que a lei deve definir. 

5. Em eonclusao, somos favoráveis !I aprovaçao do proje
to de lei em apreço, na forma do substitutivo que ora apre
sentamos, o qual visa a sanar as Impropriedades antinómicas 
anteriormente expostas. 

EMENDA N° 1-CCJ 
(Substitutivo) · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Constituem património culturar brasileiro os bens 

de natureza material e imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
aça.o e à men'lória dos diferentes grupos foimadores da socie-
dade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 
n - os modos de criar' fazer e viver; 
ill - as criaçoes cientfficas, artísticaS e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações ·artí~tíco~cU.Iturais; 
V- os conjuntos urbanos e sftios de valor histórico, paisa

gístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. -

Art. 2° Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I- dano: a deterioração, a destruiçao ou o prejuf7.o causa

do ao patrimônio cultural brasileiro; 
n - ameaça: a açao ou omissno da qual possa resultar a 

deterioraçao, a destruiçao ou qualquer outra forma de pre
jufzo ao patrimOnio cultural brasileiro. 

Art. 3° Os danos e as ameaças ao património cuitural defi~ 
nido no art. 1 o constituem crime, sujeitando os infratores à 
pena de detençao de 3 (três) meses a 2 (dois) anos e multa 
de 5 (cinco) a 50 (cinqUenta) vezes o salário mlnimo mensal 
vigente no Pars. ·· 

§ 1 o Se a ameaça ou dano for de nature7.a culposa reduzir~ 
se-á a pena de um terço. - · -- · ·- -

§ 2° Na aplicaçao das penas estabelecidas neste artigo, se
rá observado o procedimento sumário, previsto nos arts . .S31 
e seguintes do Código de Proee~•o Penal (Decreto-Lei no 
3.689, de 3 de outubro de 1941 ). 

Art. 4° F....sta lei entra em vigor na data de sua; publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposiçOes em contrano. 
Sala das Comissoes, 5 de junho de 1991.- Nelson carnei

ro, Presidente, Áureo Mello, Relator - Maurfcio Correa _ 
Josapbat Marinho -.Oziel carneiro=. Valmir campelo _ 
Elcio Alvares Amir Lando _ Antonio Mariz __ Cbagas 
Rodrigues _ Magno Bacelar _ Amazonino Mendes _ Ju. 
taby Magalblles _ Cid Sab6ia de C&rvalbo. 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR MAURíCIO 
- CORR&A 

Sentimo~nos grandemente responsabilizados ao examinar 
esta matêria, ainda mais, quando o nosso voto é solicitado 
~través_de conscienciosO parecer da lavra do ilUStre Senador· 
Áu~o Mello, por duas irrenunciáveis razões:-em primeiro lu~ 
gar, porque, na Assembléia Nacional Constitumte, fui um tu. 
tador, sem recuos, para que o instituto dos Direi too Cultu. 
rais, universal e imprecindfvel, fosse consagrado no texto da 
Carta Magna; em segundo lugar, porque é de nossa autoria 
o Projeto de Lei do Senado no 262, de 1989, que "DispOe so
bre o exercício dos direitos culturia:s, os incentivos à cultura 
e a proteção à cultura brasileira", e regulamenta? viabilizan
do definitivamente, o caput e o§ 1° do art. 215, e,-ainda, o 
caput e § I o (este parcialmente) e 3° do art. 216 da Consti
tuição Federal. Também é de nossa autoria o Projeto de Lei 
do Senado no 263, que "Dispoe sobre a fixação de datas co
memorativas de alta significação para os segmentos étnicos 
nacionais", e regulamenta o § 2° do art. 215 da (',onstituiÇâo 
Federal. Aguardávamos, justamente, o parecer a esta propos~ 
ta, vinda da Câmara Federal, que agora apreciamos, pata tra~ 
zer a no&Sa contríbtiiÇlio; ·ncn;ent!do do -sea ·aperfei.,ameri
to e siritonia jurídica com ao;; propos-tas regulamentadoras, as 
quais nos referimos, que procuraram compreender o espíri
to e o mandamento constítucionaís,- sob a êgide _da doutrina 
dos Direitos Cult_urais, contemporânea e futurista, a qual nos 
honra por termos sido um de seus estudiosos e divulgadores 
nesta C.asa. 

O instituto dos Direitos Culturais teve o seu reconheci
mento formal ao ser escrito e adotado: pela pnme1~ ~~ 
no Direito Positivo, na Declaraçao Untvcrsal dos Dtrcuos 
do Homem, da qrh'llnizaçao das Nações Unidas, nos seus 
arts. 22 e Z/. Como antecedente continental, poderíamos re
gistrar que a Dcclaraçao Americana tios Direitos e Deveres 
do Homem, meses antes, nascida na Nona Contcrência Inte
r3triericana, reunida em Hogotá, em 1948, proclamou: 11'1'oda 
pessoa tem o direito de partícipar da vida cultural da comu· 
nidade, g07..ar das artes e desfrutar dos benefícios que resul
tam dos progressos intelectuais e especialmente dos descobri
mentos científicos". Do final da década de quarenta até hoje, 
dezenas foram as declarações, acordos, pactos internacionais 
assinados pelo Brasil, consagrando os Direitos Culturais e 
estabelecendo normas e recomendaçoes para a garantia do 
seu pleno exercício peloC indivíduos de todo o mundo. Diver
sas constituiÇOes e legislaÇOes nacionais estabeleceram garan
tias para o cumprimento dos Direitos C-ulturais. No entanto, 
somente com a Constituição de 1988, nosso pafs adotou, for
malmente, em seu sistema jurídico, elevando ao stat us consti
tucional, a proclamação, o reconhecimento e a garantia dos 
Direitos Culturais, os quais costumamos conceituar como 
soendo "os próprios direitos de ser do Homem", direitos" fun
damentais, ladeados e condicionados a outros direitos funda
mentaiscomo o direito à vida, o direito à liberdade e o direi
to à segurança. Os Direitos Culturais sao aqueles que nos 
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permitem ser à que somos, pensar, criar e nos expressarmos 
livremente, autenticamente, construirmos e divulgarmos valo· 
res, referências e bens, materiais e imateriais, que nos sao 
caros, que nos sao úteis, que nos convém cOrria indivrduos e 
ddadaos, respeitados, é "Claro, por cada um, os direitos e as 
liberdades de outrem. Em suma, o exercício dos Direitos Culw 
turais -realiza-os Sonhos e a vontade do Homem, permite-lhe 
caminhar, construir e crescer na Paz e na Felicidade. 

O Estado moderno, através de políticas culturas, tem pro
curado considerar e conciliar os interesses individuais, fami
liares e sociais emergentes, pari passu às transformações cien
tffico-tecnológicas, aos intercâmbios entre as culturas, fren
te à nova situação social, política ·e econOinica do mundo, sur
gida após o segundo conflito mundial. l'.ssas politicas tem se 
valido elas legislações culturais como principal ínstrumerito 
de sua gestão, nos planos interno e inlernacional, plasmadas 
no reconhecimento e na edição de garantias dos Direitos 
Culturais, no que concerne ao indivíduo como pessoa huma
na, à comunidade nacional organizada e à comunidade regio
nal e internacional dos l<::Stados. Esse reconhecimento funda
menta várias expressões da perseguida Democracia C'..ultural, 
que pode se traduzir- na normatizaçno das seguintes realida
des: _a cidadania cultural; o direho individual à Cultura; o di
reito das comunidades à sua identidade nacional; a igualda
de das cultura~ frente ao direito; o respeito às minorias cultu
rais nacionais; o direito das culturas tradicionais de sobrevi
ver frente a uma transformaçao radical do mundo contempo
râneo; o direito à proteçao dos bens Cl.llturaiS ela Humanida
de; o direito das culturas nacionais de se defenderem da in
fluencia preponderante das culturas mundiais dominanles; o 
direito cultural internacional; os direitos e os deveres da cria
ção artfstica; o direito à informaçrto; o direito e o.dever de 
cada pafs de preservar, defender, ampliar e diwlgar os bens 
do seu patrimOnio cultural. 

O conceito de patrimOnio cultural ultrapassou, há muito, 
o conjunto de bens ffsicos ou visíveis, que traduzem a Histó
ria, dao identidade ou servem à vida de uma nação. O consti
tuinte de 1988, além de apreender a doutrina universalista e 
a experiência de outros pafses quanto à normatizaçao dos 
Direitos Culturais, reconheceu também a importância, a ex
tensão, a amplitude que o conceito de patrimOnio cullural to
mou para a vida e futuro dos povos. Assim, o art. 216 chega 
a decompor-se em itens a tentativa de contemplar. todos os 
tempos, espaços, obras e elementos constitutivos de um patri
mOnio cultural. É claro que o conceito foi construído com 
fulcro numa visão sOcio-antropológica de Cultura, discutida 
durante as sessoes d~ Constituinte, que a compreendeu co
mo processo histórico de criaçao, recriaçllo e aplicaçao de 
soluçoes de vida e convivência social, as quais incluíam valo
res, referências, sfmbolos, padrões, instituiçoes, bens, corpos 
de leis, de saber e de crenças, enlim, de elementos que, no 
ensinamento de Darcy Ribeiro, "explicam a experiência de 
uma comunidade, exprimem a sua criatividade artfstica e a 
rootivam para a açao". Assim, foram incorporados ao concei
to de patrimOnio cultural, muitnl!i elementos imaterinis, inviM
veis na sua concretude se comparadC>s com um sobrado colo
nial, uma dança rural ou um objeto de trabalho. 

Apesar ela Constituição de 1'137 declarar que 11 
•• .as paisa

gens ou os locais particularmente dotados pela natureza, go
zam da proteçao e dos cuidados especiais da Naçllo, dos esta
doo e dos municípios' - o 110110 patrimOnio natural -~ 
SOlos, rios, lagos e lagoas, nosso ar e nossos mares, nossa fau
na e flora, nossos ecossistemas continuaram sendo crimino-

sa e exoticamente tratados, como um caso à parte na nossa 
vida, como se nao tivessem vida, como se nao fossem vida, 
vida que nos dá vida, servindo à famigerada dicotomia Cultu
ra-Natureza, ou-Trabalho Humano/Natureza. Foi preciso que 
chegássemos aos atuais extremos de destruição da Natureza, 
com a devastação, incêndio e degradação dos nossos bens na
turais, com o suicídio acelerado do Homem e morte do Plane· 
ta, para que compreendêssemos que a Natureza não é a ini
miga, uma oposiçao ao Homem, que ela não existe contra o 
Homem, mas, dialeticamente acolhe..a, abraça--o, nutre-o e 
com ele convive; que ê nela que se dá a Cullura, que esta 
nao deve ser contra aquela; afinal, levamos muítos séculos 
para compreender que a 1:-'..cologia é uma relação de vida, de 
ru;nor e troca, que deve ser bem conduzida, entre o Homem 
e o Meio, e nao uma luta, um conflito, sem vencedores. 

A natureza é o lugar da Cultura, onde ela se dá, por ela 
e com ela, e nunca contra ela. A Natureza nao é apenas o 
palco, o cenário, mas a própria extensão do Homem, do seu 
sonho, da sua criação, do seu nrazer, na sua aventura chama
da Cultura. Daí, hoje, a Natureza, as nossas riquezas e recur* 
sos naturais, os nos.<.;os espaços, sftios paisagísticos e ecológi
cos, estarem incorporados ao conceito de Cullura, serem con
siderados bens culturais, pois vitais e parte da vida humana, 
do sonho e do trabalho do Homem. Há quase quinhentos 
anos, Leonardo da Vinci vaticinava: "0 llomem foi traído 
pela Humanidade e esta nao limitará seus excessos a ele mes· 
mo, mas, ao âmago de toda vibraçao, à riqueza e à própria 
ordenação da Natureza; esta Natureza, doce fonte ela vida, 
ardente luzeiro de centelhas, ·o Homem a perseguirá na sua 
devastadora fúria ate rião deixar nada atrás de si, sem o estig
ma de sua alteração, sem a marca das garras do seu gênio e 
de seu instinto. Pois, num espaço de alguns milênios, as ruf
nas exemplificam, para sempre, as depredaçoes do Homem, 
na luta estúpida que manteve contra a ambiência donde ele 
captou o impulso para o vOo do seu próprio destino". 

O Projeto de Lei do Senado n° 262; de 1989, ao qual nos 
referimos, regulamenta, indiretamenfe-, o § 4° do art. 216, 
ao preservar e estimular as expressões da Cultura Brasileira 
e proteger identidades e vontades culturais de comunidades, 
eventualmente ameaçadas pelp Estado ou pelo poder econó
mico. Mas, antes da nossa proposta, o nobre Deputado Da
so Coimbra apresentou o projeto de lei que ora examina
mos, agor!l na forma de substitutivo apresentado pelo nobre 
Senador Aureo Mello. 

A proteçao do patrimOnio cultural é uma das funçoes clás
sicas das polfticas culturais dos Estados modernos e, em mui
tos pafses, sao centenários os regimes legais e as inStituições 
dedicadas a este mister, inclusive na América Latina. O Pe
ru, por exemplo, conta com um dos mai"i antigos corpos de 
normas legais de proteçao ao-patrimOnio cullural. A lei bási

. ca do património histórico..arqueológico peruano, que data 
de 1929, deriva de outras disposições legais anteriores. No 
México, a politica preservacionista começa no século XVII. 
No Brasil, a Constituiçao de 1937 inaugurou a proteÇão do 
poder público aos nossos bens cullurais. O Decreto-Lei no 
25, de 30 de novembro de 1937, a conhecida ttJ..ei do Tomba
mento11, 'que continua em vigor, organizou, vinte dias depois, 
a proteçllo do patrimOnio histórico e artfstico nacional. O ar-
tigo 134 da Constituiçao de 1937, dispOs que os atentados 
contra os monumentos históricos, artfsticos ou naturais e con
tra u pailaaens ou locais particularmente dotados pela natu
reza são equiparados aos atentados contra o patrimOnio na
cional. Foi o primeiro dispositivo de caráter criminal relati-
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vo à pr01oçao do património culturaL O mandamento foi re
petido nas Conslituiçõcs posteriores, ficando a cargo da tcgis
iaçao ordinária a regulamentação da matéria. Jâ o Decreto
Lei n" 25 equiparou aos danos conrra o patrimOnio nacional 
aqueles perpetrados contra bens mOveis e imóveis submeti
dos a um regime especial úc protc~·ão, por sua vinculaçao a 
fatos memoráveis da história pátria, ou por serem portadores 
de excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliogi'áfi
co, artfstico ou paisagístico. 

A história recente do Pafs informa que temos dilapidado, 
sem piedade, o nosso patrimOnio cultural, temos dilacerado 
a nós mesmos, nosso corpo e nossa alma, ao agirmos contra 
os bens que nos fazem herdeiros, nos identificam e qué- nos 
propiciam o cotidiano e o futuro ou ao permitirmos, hipocri~ 
tamente, sem nenhum pudor, que outros o façam. Essas agres· 
soes, mui tas vezes irreparáveis, acontecem nao só contra ·a 
nosso património físico - edificaçoes, sítios, obras de arte, ci· 
dades, objetos, documentos, paisagens- mas, tambérti, contra 
os bens imateriais, ao violenrarmos consciências,- negOCiar· 
mos valores e idéias, pervertermos identidades, prostituirmos 
vocações, deturparmos vivências culturais. Tais crimes nao 
são praticados exclusivamente por pessoa~ ffsicas ou enlida
des privadas. Neste País, os Poderes Públicos, nos três níveis 
federativos, têm sido contumazes nas aÇoes e omissões contra 
o património cultural brasileiro. A Lei do C'.ódigo Penal de 
1940 previu em seu art. 165, O dano causado à coisa de valor 
arqueológico, histórico ou artfstico. Depois, editaram-se di· 
versas leis que tentaram punir os crimes e córitravençOes con. 
tra os bens do patrimOnio cultural, especialmente contra coi
sas tombadas, ou envolvendo antiguidades, obras de arte, li'
vros antigos, objctos históricos, monumentos arqueológicos 
e pré·históricos. No entanto, os registras judiciários do País 
dao conta do número insignificante de processos destinados 
a punir tais delitos, todos prevendo penas privativas de liber
dade irrisórias ou multas de fácil amealhaçao para os cri mino· 
sos. O presente projeto de lei, cumprindo determinaçao cons· 
titucional pretende punir, exemplarmente, os danos e amea
ças ao nosso patrimOnio cultural, o que irá, sem dúvida, con
tribuir para elevar a cosnciência e responsabilidade culturais 
do nosso povo, fortalecer a cidadania e favorecer o nosso de
senvolvimento cultural, protegendo os bens que traduzem a 
nossa memóriao, identidade e vida social. 

O rtOSSC)voto em separado pronuncia a nossa discordân
cia a algumas definições do bem inlencionado Substitutivo 
do nobre Relator, que, data venia, carece de revisão e de ajus
tamentos no conteúdo e na forma. 

O artigo. 1° do Substitutivo é intócavel, e reproduz, a fnte· 
gra, o artigo216 da Constituição Federal. 

Subemenda N• 1·CCJ 

No artigo zoos conceitos do dono e da ameaça se confun
dem, são frágeis, parciais e, salvo melhor juizo; nao se apli
cam corrtamente à matéria que a lei quer regular. Os concei· 
los teriam de ser mais amplos, mais precisos e atingir também 
os bens imatriais, intangfveis, a ftm de se aplicar ao conceiM 
to de patrimônio cultural, inscrito no artigo _216 da Consti~ui
ção Federal. Refazendo-se os conceitos, teríamos: 

I - dano: aça.o ou omissão da qual resulta ofensa, destrui
çao,inutilização ou deteriorizaçã.o de qualquer bem material 
ou imaterial, constitutivo do patrimOnio cultural brasileiro, 
ou, ainda, que possa causar-lhe prejufzo físico ou moral, ou 
afetar a sua integridade; 

11 - ameaça - ação ou omissão iniciada com o objctivo 
de causar dano a qualquer bem material ou imaterial, consti-
tutivo do património cultural brasileiro. · 

O art. 3u do Substitutivo carece de uma reforma. O esta
belecimento da pena de multa para o danp ou ameaça ao pa
trimónio cultural, data vênia, é ineficaz.- f~ elucidativo obserM 
var que a grande maioria dos crimes contra as comunidades 
e suas culturas, contra as obra"i c símbolos da Cultura Brasi
leira, se dá em função do brutal e ava'isalador interesse eco
nOmico, que, em nosso País, e poder, normalmente invencf
vel, que tudo compra, corrompe e alcança. Penalizar crimino· 
sos que atentam contra o património dio povcr brasileiro com 
multa de 5 a 50 s~Jários ~nimos é consentir na supremacia 
do lucroe da força, acima de qualquer direito cultural da Na
çao; é transigir com o dinheiro, barganhar valores inestimá .. 
veis, irredutíveis à condição de moeda, compactuar com a es· 
peculaçao, a concentraçao do lucro, a exploraçao pela explo
ração e ou tras _chag~ c_apitalistas, em detrimento de toda a 
ci"iãçao e crescimento cultural de um povo. 

APós três séculos de saques contra nossas ríquezac;. e do 
genocfdio das naçoes autóctones que aqui viviam, perpetra
dos pelos colonizadoes e invasores de vánas partes, o gover· 
no brasileiro determinou, no começq _da República, a demoli· 
ção de 3 mil prédios coloniais do Rio de Janeiro, com a justi
ficativa de que a capital da República deveria se "moderni
zar", utilizando materiais e equipamentos da Resoluça.o In
dustrial inglesa, solidificando uma dependência que perdura 
até os nossos dias. E, assim, monumentos·de grade impor
tância histórica e de valor para a nacionalidade foram destruí
dos. E todo este século assistiu a incêndios, demolições, depre
dações, agressões de toda ordem contra o nosso património 
cultural. Lembremos do Papa Pio II, em meados dos séculos 
XIII, que, para proteger as obras de arte e os edifícios da 
Igreja, foi obrigado a editar penãs cruéis de excomunhão, 
confiSCo de bens e de cárcere para os dilapidadores, mesmo 
assim não conseguindo pleno êxito em seus objetivos.- A partir 
do século XVII, alguns países da Europa, o México, o Egito 
e a Turquia passam a exercer a tutela estatal de seus patrimó
nios_ históricos e artísticos. Entre nós, aconteceram memo
ráveis e espetacula~es crimes contra o Homem Brasileiro, con
tra· as nossas comunidades, que, compulsivamente, buscaram 
a amnésia da Nação, _e procuraram tornar anónimo, mero· 
consumidor, sem referênda e sem face, cada um de nós. 

É fundamental e urgente que as sançoes para esses cri
mes sejam severas, eficazes~ friibidoras daquCtes deiitos de le· 
sa-pátria, de teso-povo brac;ileiro. Por conseguinte, advoga
mos a permanência da detenção, pena apropriada ao crime, 
com os seus limites mfnimo c múximo aumentados, expressa· 
mente, para ser aplicada ao rêu condenado, a critério do 
Juiz, de acordo com a gravidade do rrime c quando couber, 
a indenização pelo dano causado; e, ainda, a possibilidade 
de o juiz decretar a perda de emprego, de cargo, funçao pú
blica ou mam.lato elctivo, M: o conUcna<.lo for fum.·iunârío pú
blico ou possuir mandato elelivo. Ao;;sim, escreveríamos o ar· 
tigo 3u e o seu§ 10: 

Subemenda ·N, 2-CCJ 

"Art. 30 OS danos e ameaças ao patrimOnuio cultu· 
ral brasileuíro constituem crime de aça.o pública, sujei· 
tando os infratores à pena de detençao de 6 (seis) me· 
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ses a 4 (quatro) anos, sem prejuízo da indenizrujao do 
dano causado. ------ ---

§ I o Se o condenado for funcionârio público, ou 
possuir mandato eletivo, o juiz, alem da indenizaçao 
devida, poderá declarar na sentença a perda do empre
go, cargo ou função pública ou do mandato eletivo." 

Esses reparos visam, sein·neôhum demérito ao bem inten
cionado texto do SubstitUtivo, ao aperfeíçoamento técnico ju
rídico do projeto, buscando uma inteligência mais ampla e 
fiel do dispositivo constitucionoai. 

Por essas razões apresentamos o nosso voto em separado, 
pela reformulação- parcial do Substitutivo, o qual submete
mos agora, com a compreensiva aquiescência do Sr. Relator, 
ao exame desta douta Comissão. - - - -O 

Sala das Comissões, 5 de junho de 1991 . .:. Senador Maurr-
cio Correa. --- - - -- - - -

Texto final do Projeto de Lei da Câmata N• 46, de 1989, 
aprovado pela ComíssãO de ConstituiçãO, Justiça e-Cidadania. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 46, DE 1989 

Regulamenta o § 4' do art. 216 da Constituição, punindo 
os danos e as emeaças ao patrimônio cultural brasileii-0. 
ral brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Constituem patrirriOnio cultural brasileiro os bens 

denatureza material e imaterial, tomados invidualmente ou 
em conjunto, portadores de referência à identidade, à açao 
e à memória dos diferentes grupos foimadores di! sociedade 
brasileira, nos quais se- iriCiue-m: --

1 - as formas de expressão; 
n - os modos de criar, fazer e viver; 
III -as criaçoe~ científicas, artfstícas e tecnológicas; 
IV- as obras, objetos, documentos, -edificaçoes e demais 

espaços destinados às manifestaçoes artístico-culturais; 
V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisa

gfstico, artfstico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. -- - -

Art. 2° Para os efeitos desta Lei considera-se: 
I- dano: açao ou omissão da qual resulta ofensa, destrui

çao, inutili?.açâo ou deterioraçl!o de qualquer bem material 
ou imaterial, constitutivo do patrimônio cultural brasileiro, 
ou, ainda, que possa causar~lhe prejuízo físico ou moral, ou 
afetar a sua integridade; 

D - ameaça - ação ou omissão iniciada com o objctivo 
de causar dano e qualquer bem material ou imaterial, consti
tutivo do patrimOnio cultural brasileiro. 

Art. 3" Os danos e ameaças ao patrimOnio cultural brasi
leiro constituem crime de ação pública, sujeitando os infrato
res à pena de detenção de 6 (seis) meses a 4 (quatro). anos, 
sem prejufzo da indcni7.ação do dano causado. 

§ 1 o Se o condenado for funcionário público, ou pos.')uir 
mandato eletivo, o juiz, além da indeni?.açao devida, poderá 
declarar na sentença a perda do emprego, cargo ou funç!ill 
pública ou do mandato eletivo. . . 

§ 2° Na aplicação da<; penas estabelecidas neste artigo, se
ráobservado o procedimento sumário, previsto nos artigos 
53! e seguintes do Código de Processo Penal (Decreto-lei 
n° 3.689, de 3 de outubro de 1941). 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçl!o. 

Art. 5" Revogam<>e as disposiçoes em contrário. 
Sala .das C.omissões, 5 de junho de 1991. -.Senador Nel

son Carneiro, Presidente. 

PARECER N• 171, DE 1990 

Da Comissão de ConstituiçAo, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 13, de 1990, 
que "Acrescenta dispositivo ao art. 7" da lei n° 7.492, 
de 16 de junho de 1986, tipificando conduta delituo
sa no caso de operaçoes em Bolsa de Valores". 

Relator: Senador Jutaby Magalbftes 

Chega a esta Casa do C.ongresso Nacional o Projeto de 
Lei da Câmara ·n° 13, de 1990, que "Acrescenta dispositivo 
ao art. 7° da Lei n" 7.4l!2, de 16 de junho de 19786, tipifican
do conduta delituosa no caso de operações em Holsas de Va
lores" L 

_pe- injci?tiva d_~_l)_eputado Mendes Thame, a proposta.sob 
eXame fCin por o"bjetivo tipificar criritinalmente o ato de emi
tir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou vaia
re& mobiliares em desacordo com normas atinentes à matéria 
baixada pela Comis.~a.o de Valores Mobiliários ou pela res
pectiva Bolsa de Valores, desde que a prática seja lesiva aos 
investidores, a terceiros, à Receüa Federal ou ao funciona
monto_ do mercado. 

-Ademais, pretende-se ampliar a sanção prevista no art. 
7" daLei n" 7.482/!!9 a fim de " ... que nao haja prescriçao da 
pena frustrando a ampliação de JUstiça". 

Quanto ao primeiro a.c;pecto da Proposição, julgaJOOs opor~ 
tuno,notadamente rendo em vista os acontecimentos recentes 
no campo econõmico~fiunanceiro, estahelecer regras mais rf~ 
gidas -capazes de coibir manobras enganosas ou fraudulentas. 
Entretanto, parece~nos que a redaçao proposta está a mere
cer reparos. De fato, toda e qualquer infringência de norma 
regulamentar relativa à espécie há de ser tida como configu
radora da conduta delituosa, nao se justificando que apenas 
a vlolaçao daquelas baixadas pela CVM ou Holsa de Valores 
tenhamtal conseqüência. Por outro lado, a eficácia da repres
são ao ilícito se coaduna com a exigência suplementar de ocor~ 
rênCia de tesa. o ao fisco, a investidor ou terceiro dcqualquer tipo. 

Entendemos mais apropriado descrever o novo tipo de 
forma singela, clara a objetiva, tendo como caracterizado o 
ilícito com a mera inobservância de norma regulamentar bai~ 
xada por autoridade competente ou entidade legalmente in
vestida de poderes para disciplinar a atividade. 

Quanto ao segundo aspecto - aumento da pena com a 
6nuico propósito de ampliart o prazo prescricional - convêm, 
desde logo, salientar que a sanção atua[mente prevista no 
art. 7° da Lei n" 7.492/Só (rt!Ciusãode 2 (dois) a 8 (Oito) anos 
eo multa) implica num lapso temporal de extinçao da punibi
lidade de 12 (doze) anos. É o que se infere da leitura do inci
so III do artigo I 09 do Código Penal: 

"Art. 109. A prescriçl!o autes de transitar em julga
do a sentença final, salvo o disposto nos parágrafos 1° 
e 2' do art. 110 deste Código, regular<>e pelo mâximo 
da pena privativa de liberdade cominada ao crime, ve
rificando--se: 

III - em doze anos, se o máximo da pena é inferior 
a quatro anos e nao excede a oito: 
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Parece-nos, destarte, suficientemente amplo o prazo con
cedido às autoridades políciais, do Ministério Público e do 
Poder Judiciârio para efetivar a sanç110 penal. O desmedido 
aiongamento dos lapsos temporais de prescrição trazem sem
pre a indesejável conseq~ência de assoberhar as j~ízos e tri
bunais com incontáveis feitcico; versando sobre condutas que 
já não mais podem ser eficazmente apuradas nos seus aspec
tos essenciais. 

Pelas razoes expostos, ipinamos no sentuido de aprovação 
do Projeto na forma da seguinte 

EMENDA SlffiSTITimv A AO PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA N" 13/90 

Acrescenta inciso ao art. 7 da Lei n° 7.492, de 16 
de julbode 1986 

O Congresso Nacional derreta: 
Art. I" O artigo 7" da l.ci n" 7.492, de 16 de julho 

de l t.n«>, passa a vigorar acrescido do seguinlc inciSo: 

IIArt. 70 ••••••••••••--·---••••--•••--•••--•••••;...:_ 

V- com inohservância de norma r('gulamc-ntar hai· 
xada por autoridade competente uu cntiUatlc lcgalmt.m
tc invcslidadc poder para (hsciphnar a auvidac.Je. 

Pena - Reclusão, de dois a oito anos, e multa." 

Art. '1P Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 
Art. 3" sào revogadas as disposçoes em contrário. 

Sala das C.omissOes, 5 de junho de 1991. - Nelson Carnei
ro, Preisdente Jutahy MagalhAes, Presidente Amzonino 
Mendes _ Cid Sabóia de Carvalho _ Magno Bacelar _ Cha
gas Rodrigues _oAntonio Mariz_ Maurfcio Corréa _ Josa
pbat Marinho _ Oziel Carneiro _ Walmir Campelo _ Elcio 
Alvares _ Amir-Lando. 

PARECER N° 172, DE 1991 
Da ComissAo de Constituiçlio, Justiça e Cidadania, 

sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 34, de 
1985 (n° 72-C, de 1984, na Câmara dos Deputados), 
que concede homologaçlio a ato do Conselho Mone
tário Nacional que autorizou a emissao de papel-mo
eda, no ano de 1983, no valor de Cr$ 950.000.000.000,00 
(novecentos e cinqUenta bilbOes de cruzeiros). 

Relator: Senador Amir Lando 
O Senhor Presidente da República encaminhou a Mensa

gem n° 400/83 ao C.ongresso Nacional, acompanhada da Hx
posiçao de Motivos n" 155/83 do Sr. Ministro <!e_ listado da 
Fazenda solicitando, nos termos do art. 41), ilem I in fine, 
da Lei no 4.595/64, a homologação legislativa para emissao 
de papel-moeda autori7.ada pelo Conselho Monetário Nacio
nal, no exercfcio de 1983, no valor de Cr$ 950.000.000.000,00 
(novecentos e cinqUenta bilhOes de cruzeiros). 

Na Câmara dos Deputados a matéria tramitou pelas Co
missões de Economia, Indústria e C.omêrcio e de Constitui
ção e Justiça; 'recebeu deliberaçao final em plenário em 19 
de novembro de 1985 nos termos do Projeto de Decreto Le
gislativo no 74/C, de 1984 e foi encaminhada ao SeDado Fede
ral em 21 de novembro de I 985. llm face das nova• disposi· 
çOes Constitucionais, ll Presidência encaminhou a matéria a 
esta comissào. 

No presente momento, falta oportunidade para ser analisa
do o mérito da mensagem Presidencial pois os efeitos da au
tori7..aç!o exercida pelo Conselho Monetário Nacional já se 
fizeram sentir de modo acabado, após decorridos mais de se
te anos do fato originário. 

Vale, entretanto, relembrar que estamos diante de uma 
situação legal hoje inaceitável, caracterizada no art. 41,), inci
so I in fine, por reservar ao Legislativo não mais do que pa~ 
pel homologatório de decisnes tornadas pelo Poder Executi
vo para atender a necessidades "urgentes e imprevistas\ en· 
tendidas como tal pelo próprio Executivo. Nos termos em 
que se encontra disciplinada a matéria, o referido dispositi
vo_ pode, à perfeição, ser considerado como legítimo ascen
dente da medida provisória quando esta mencionada as hipó· 
teses de "relevância e urgência" para sua emissão, cf. art. 62 
da Constituição Federal. Nesse momento em que se disciplí
na a emissão de med1das provisória~. lembrarfamO.'\. a necessi
dad\l de, também, rever os termos da l.ei n" 4.595/64 à luz 
do novo papel desempenhado pelo 11 Poder Legislativo, sobre 
a Constituição em vígor. -

Tendo em vista, entretanto, o caso concreto configurado 
neste proces.~o e diante da iáoportunídade de rever a emis· 
são de moeda, mesmo porque, desde então, o Paf.~ mudou 
seu sistema monetário três vezes, somos pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n" 34, de 1985. 

Sala das C.omissOes, 5 de junho de 1991.- Nelson Carnei
ro, Presidente - Amir Lando, Relator - Ronaldo AragliO _ 
Jutahy Magalhães_ MaurrcioCorréa _ Josaphat Marinho 
_ Oziel Carneiro _ Valmir Campelo _ Antonio Mariz _ 
José Eduardo _ Magno Bacelar _ Amazonino Mendes _ 
Chagas Rodrigues. 

PARECER N° 173, DE 1991 

Da ComissáO de Constitulçlio,Justiça c Soberania 
sobre COI!llulta a respeito da interpretaçlio do § 3° 
do art. so do Ato das DisposiçOes Constitucionais 
Transitórias. 

Relator: Senador Cid Sabola de Carvalho 
O Senhor Presidente do Senado Federal encaminha, pa

ra exame desta Comissão, consulta formulada pelo Senador 
Magno Bacelar acerca da aplicaçao do § 3° do art. 5" do Ato 
das DisposiçOes Constitucionais. 

Instruem a consulta cópias de offcios dirigidos ao prefei
to de São Luis e ao Presidente da Câmara Municipal de sao 
Luis e cópia da Resoluçao n" 14. 92~, de I" de dezembro de 
1988, do Tribunal Superior Flcitoral. 

A norma sobre cujo alcance versa a consulta em tela de-

_termina, verbis: 

"Art. 5° Não se aplicam !Is elciçOes previstas para 
15 de novembro de 19~ o disposto no art. 16 e as re~ 
gras do art. 77 da Constituição. 

§ 1° omissis. 
§ 2° omissis. 
§ 3° Os atuais parlamentares federais e estaduais 

eleitos vice~prefeitos, se convocados a exercer a funçao 
de prefeito, não perderão o mandato.rr 

Inse~ido no art. 5° do ADCT, que se aplica exclusivamen
te à eleição realizada a 15 de novembro de 1988, o § 3° trans
crito disciplina a situação daqueles que, à época da promulga
ção da Constituição em vigor, eram parlamentares e foram 
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eleitos vice-piefeito na eleição de que trata o art. 5° do 
ADCI'. Tal o alcance do termo 11atuais11 contido na disposição 
em exame. 

Por 11parlamentares federais e estaduais" compreendem
se os membros do Congresso Nacional e os membros das As
sembléias I.egislativ3s estaduais ou Sej~_: no- p-rim"eitõ caso, 
os deputados e senadores e, no segundo, os deputados esta
duais, investidos no mandato parlamentar, repita-se, quando 
da promulgação do texto consticíonal. 

A investidura no mandato ocorre com a posse, no caso 
de senadoílr, na forma do art. 4° do Regimenro Interno da 
Casa; e com a prestação do compromisso, no caso de deputa
do federal (art. 3°, § go , do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados). 

No sistema constitucional bra.c;ileiro -o senador é eleito 
com dois suplentes que, contudo, nào sao titulares de manda
to parlamentar enquanto não se verificar a investidura. 

Por outro lado, estando a expressão 11parlamentar11 deter
minada pelo adjctivo "atual11

, a norma disciplma, na atualida
de, apenas aqueles titulares de mandato parlamentar a 5 de 
outubro de 1988 que permanecem titulares do mesmo manda
to. Tem, Portanto, um campo de atuação hoje reduó'.idfssimo, 
dado que a Câmara dos Deputados e um terço do Senado 
Federal submeteram-se às urnas. em 1990. 

Com efeito, tratando-se de regra excepcional, o § 30 do 
art. s~ do ADCI" é de ser interpretado restritivamente, con
forme determinam as regras de hermenêutica. 

Em face do exposto, concluimos que o texto objcto da 
consulta aplica-se aos titulares de mandalO parlamentar em 
5 de outubro de J98H que tenham sido eleitos více-prefcilos 
na eleição realizada a 15 de novembro do mesmo ano, os 
quais, se convocados a exercer a funça.o de prefeito, na.o per
derão o mandato parlamentar. 

Sala da• Comissóés, 5 de junho de !991.- Nelson carnei
ro Presidente - Cid Saboia de carvalho, Relator - Amazo
nlno Mendes _ Jutahy Magalhaea _ Aureo Mellg _ Anto
nio Mariz _ Cbag:::s Rodrigues _ Magno Bacelar _ Maurr
cio Corres_ J osaphat Marinho_ Oziel Carneiro_ Valmlr 
campelo _ Elcio Alvares _ Amir Lando. 

PARECERES N"' 174 e 175, DE 1991 

Sobre a Mensagem n° 397, de 1986 (n• 558/86, na 
origem), do Senhor Presidente da Repliblica, subme
tendo à aprovação do Senado Federal proposta pa
ra que seja autorizado o Governo do Estado do Ma
ranb!lo a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$10.435.111,90 (dez milhOes, e quatrocentos e trin
ta e cinco mil, cento e onze cruzados e noventa cen
tavos). 

PARECER N• 174, DE 1991 

(Da Comissão de Econoinia) 

Relator: Senad()t" Carlos Lyra 
Com a Mensagem n" 397/86, o Senhor Presidente 

da República submete à deliberação do Senado Fede
ral pleito do Governo do Estado do Maranhão que ob
jetiva contratar -j~mo ao Banco de Desenvolvimento 
do Estado do Maranhno S/ A, este na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nacional da llabitaçac - llNJI 
a seguinte operação de crédito: 

caracterfstlcas da Operação: 
A- Valor: Cz$ 10.435.111,90. 

B- pra7.os: 
1 -de carência: 18 meses; 
2 - de amor! izaç!\o: 240 meses; 
C - encargos: 
1 -juros: 4,5% a.a.; 
2- taxa de a(iministrac;ao: 2,Qq' de cada desembolso; 
O - garanfia: vinculaçao de cwotas-parle."" do Fun-

do de Participação do Estado (I'I'E); 
E- destinaçao dos recursos: aparte de recursos ao 

Projeto Especial Cidades de l'orte Médio (AGl.lJRB 
!11MON). 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou ..se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer 
do Banco Central do Hrac;H que, analisando as finan~ 
ças estaduais concluiu que a assunção do compromis
so nao deverá trazer àquela entidade maiores pressões 
na execuçao orçamentária de seus futuros exercfcios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República (SEPIAN/SAREM) informou nada ter a 
opor quanto à reali7.ação do empréstimo, que o Ban
co de Desenvolvimenlo do listado do Maranhao S/A 
considera viável técnica, económica e financeiramente. 

Assim sendo, conclufmos pelo acolhimento da men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 34, DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhao a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
10.435.111,90 (dez milbOes, quatrocentos e trinta e 
cinco mil, cento e onze cruzados e noventa centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o GovernO do Ro;tado do Maranhão, nos termos 

do aitf. 'X' da Re_solução nu Y3, de li de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 10.435.111,'!0 (dez milhlies, quatrocen
tos e trinta e cinco mil, cento e onze cruzados e noventa cen
tavos), junto ao Banco do Desenvolvtmento do Estado do 
Maranhao SJA, este na qualidade de Agente Financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNII, destinado ao aparte 
de recursos ao Projelo l'.special Cidades de Porte Médio (A
GLURB!I"IMON), obedecidas as condiÇões admitida• pelo 
Banco Central do Hraol)il, no respectivo processo. 

Art. '2? Esta resoluçao entra em vigor na data de sua pu~ 
blicação. 

Sala ãas Comissoes, 26 de novembro de 1986. - Álvaro 
Dias, Presidente - carias Lyra, Relator - Arno Damiani _ 
Ivam Bonato _ Cid Sampaio _ Mario Maia. 

PARECER N° 175, DE 1991 
_Da Comlss!lo de Constituiç!lo, Justiça e Cidadania 

Relator: Senador Ozlel carneiro 
Com a Mensagem nu 397/86, o Senhor Presidente da R~ 

pública submete à deliberação do Senado Federal pleito do 
Governo do Estado do Maranhão que objctiva contratar jun
to ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranbâo 
S/A, este na qualidade de agente financeiro do Banco NaciO· 
nal da Habitação - liNH, a seguinte operação de crédito: 

caracterfstlcas da Operação: 
A- Valor: (.'z$ 10.345.111,90 
B- Prazos: 
1 -de carencia: 18 meses; 

-- 2 "- de amortização: 240 meses 
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C - Encargos: 
1 -juros: 4,5% a.B.; 
2- taxa de administração: 2,0% de cada desembolso 
D - Garantia: vincutaçao de quotas~partes do Fundo de 

Participaçao do l'.stado (FPEJ 
E- Destinação dos recursos: aporte de recursos ao Pi'oje~ 

to Especial Cidades de Porte Médio (A<JI.UR!lfi1MONJ 
A despeito de, à época, o -conselho Monetário Nocional 

e a Secretaria de Planejamcnto da Presidência da fte_pública 
terem se pronunciado favoravelmente, somos pelo entendi
mento de que o pleito, no momento presente, perdeu a opor
tunidade. 

Assim sendo, à luz da alfnea c, do art. 1~3. do Regimen
to Interno do Senado Federal, conctufmns pelo arquivamen-
to da matéria. - -

Sala das C.omissoes, 5 de junho de 1991.- Nelson Carnei
ro, Presidente - Oziel Carneiro, Relator - Maurrcio Cor- -
rea _ Josapbat Marlnbo _ Valmir Csmpelo _ Bicio Alw
res _ A!J.tOn!o Mariz _Magno Bacelar_ Jutaby MagalbAes 
_ Amazonlno Mendes _ Amir Laudo _ Cbagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O F.xpedien
te lido vai à publicaçao. (Pausa.) 

Foram encaminhados à publicação pareceres da Comissâo 
de Constituição, Justiça e Cidadania que concluem favoravel
mente aos Projetas de Lei da Câmara n"- 13, de 19'Xl, 46, de 
1989, e 8, de 1988, e ao Projew de Decreto Legislativo no 
34, de 1985. . .. 

As proposições ficarão sobre a Mesa, durante cinco ses
SOes ordinária~, para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, D, do Regimento interno. _ o 

Sobre a mesa,-projeto de lei que serão lidos pelo Sr. 1° 
Secretário. · -

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 2D2, DE 1991 

Acrescenta dispositivos à Lei n" 8.031, de 12 de 
abril de 1990, que "cria o Programa Nacional de De
sestatizaçAo e dâ outras providencias". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I" São acrescen1adas à Lei n" 8.031, de 12 de abril 

de 1990, os seguintes dispositivos: 

"Art. 2° -...••..•...•.•......• ~-.•.•...........•....... ~ ..... -.~.-.--.;... ______ . 
§ 4° As empresas controlada~ direta ou indiretamenM 

te pela União, que tenham sido instílufdas por lei, CU· 

ja inclusao no Programa Nacional de Desestatizaçao 
venha a ser proposta pela Camis.'lão Diretora do ProM 
grama ao Presidente da República, somente serao priM 
vatizactas após aprovação pelo Congres.'lO Nacional. 

§ 5" O disposw no parágrafo anterior, tamfiém se 
aplica às empresact subsidiárias, ainda que não criadas 
por lei, mas viriculadas às empresas ptíhlicas ou sociedaM 
des de economia mista que exerçam atividades de comM 
petência exclusiva da União, nos termos dos arts. 21, 
159, inciso I, alfnea 11

C
11

, e 177, ao Banco do Brasil S.A. 
e, ainda, ao órgão aliciai ress~gurador refci"ído- ao inciM 
so II, do artigo 1 tJ2, tcxla~ da .con~lituiçao Fcderal.11 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 
Art. 3u Revogam-se as disposiçt'lcs em contrário 

J.,_tificaçAo 

A Lei no 8.031, -de i 2 de ãbril de 1990, transfefe ao Poder 
Executivo a competência para privatizar, inclusive,- empresas 
criadas por iniciativa- do Congresso Nacionar e que, por for
ça do próprio texto constitucional, apenas poderiam ser extin
tás ou privatizada.• por outra lei espec!Iica. Só leis delegadas, 
segundo o artigo ó8 da ConstituiÇão, podem dar ao Presiden
te da República atribuiçao para alterar uma lei votada pelo 
Congresso Nacional. 

Essa anomalia legislativa precisa ser corrigida antes que 
possa ensejar incidentes judiciários com graves prejuízos as 
empresas criadas por lei e que viessem a sofrer privatizaçoes 
suscetíveis de serem anuladas através de açOes populares. 

Além disso, essas empresas públicas sofrem os danos, em 
suas atividades industriais e comerciais, resUltantes dos boaM 
iOs e entrevistas lançados por funcionários-da área de privati
zaçOéS, através de longa.• e minucióSá.' reportagens publica
das na imprensa. Esses atas geram paralisaçoes de encomen
dãS, desorgani?..am a planificaçao de indústrias e clientes da 
empresa pública ameaçada e provocam a queda das receitas. 
Assim, levam-na à insolvência e criam o-clima adequado pa-
ra privatizações abaixo custo. · - · ' · 

EXemplos imediatos surgem nas campanhas para privati
zar a C.ompanhia Siderúrgica Nacional, ·a USiminas, as PctroM 
qufmicas, a Vale do Rio Doce, etc. 

Urge, portanto, restituir ao Congresso Nacional a compe
tência que lhe cabe e onde, aos proojetos de lei de privatizaM 
ção, possa ter como objetivo o debate, a dccisao parlamentar 
e a prewlência do interesse p6blico. 

Contemplou ...se o Congresso Nacional també:m com a com
petência para examinar a oportunidade de quaisquer privati
zaçoes, quando se tratar de subsidiárias das empresas excluí
das da Lei n° 8.031, citada no § 3° do art. 2", ou séjâ, tetefO
nicaS, telegráficas, transmissão de -dadoS, -radiodifusão, ener
gia elétriéa, navegação aêtea,_ transporte ferroviário, serViço 
e inslalaçoes nuCleares (CcnlstitulÇaà, ·ar!. 21 J, petróleo, mine
rais, Banco do Brasil, resseguros (Constituição, artigo 192, 
fi). A inclusão da privatizaçao dessas empresas subsidiárias, 
na competência do Congres.o;o Nacional, decorre do princípio 
jurrclico segundo o qual "o acessório segue o principal". 

Convém, ainda salientar que divenos países, considerados 
do primeiro mundo, promovem a privatização com extrema 
precaução de algum~s de suas empresas, com9 forma de até 
mesmo revitali?.ar as estãtais reman-escentes. E o que ocorre 
em muitas Naçoes que participam da Comunidade HconOmi
ca Européia. 

Finalmente, o presente projeto ao restaurar a legftima com
petência do Poder Legislativo no processo de ·priwtir.açao 
de empresas p6blicas, pretende, com isto, minimizar as inevi
táveis contestações polfticas, ctilltOrnar; em parle, as deman
das jurrdicas, estabelecer. cuidados especiais para melhor ca
racterizar a idoneidade da operação, all:m de retirar do Go
verno Federal o pesado Onus de responsabilidade exclusiw 
na privatização. --

Sala das Sessoes, 7 de junho de 1991. - Senador Mllrcio 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N° 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Cria o Programa Nacional de Desestatlzaçllo, e 
dá outras providencias. 

-·-·-················--·-·--···----·-······--. 



Junho de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Sábado 8 3107 

Art~ 2° Poderão ser privatizadas, nos termos desta 
lei, as empresas: 

I- controladas, direta ou indiretamente, pela União 
e instituídas por lei ou ato do Poder 1-<.:Xecutivo; ou 

II - criadas pelo se10r privado e que, por qualquer 
motivo, passaram no controle, direto ou indireto, da 
União. 

§ 1 o Considera-se privatização a alienação, pela 
União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou 
atravês de outra.., controladas, preponderância nas deli~ 
beraçoes-sociais e o poder de eleger a maioria dos ad
ministradores da'sociedade. 

§ 2° Aplicam-.~e os dispositivos desta lei, no que cou~ 
ber, h alienação das participações minoritárias diretas 
e indiretas da lJmao, no capital soctal de quaisquer ou
tras empresas. 

§ 3° Não se aplicam os dispositivos desta lei às em
presas públicas ou sociedades de economia mista que 
c:xerçam atividades de compelência exclusiva da União. 
de acordo com os arts. 21. 159, inciso I, alfnea c e 177 
da Constituição Federal, ao Banco do Brasil S/A, e, 
aí~da, ao órgao oficial ressegurador referido ao incíso 
II, do art. 192, da Constituição Federal. 

§ 4° (Vetado). 
--···········--·--···-·---·····---···-·--

CONS1ITUIÇÃO FRDRRAJ. 

Art. 21. Compete à União: 
l - manter relaçoes com estados estrangeiros e participar 

de organizações internacionais; 
n - declarar a guerra e celebrar a paz; 
UI - assegurar a defesa nacional; 
IV- permitir, nos casos previstos em lei complementar, 

que forças estrangeiras transite~ pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente; 

V- decretar o estado de sftio, o estado de defesa e a in
tervenção federal; 

VI - autorizar e fu~calizar a produção e o comé:rcio de 
material bélico; 

VII - emitir moeda; 
VIII --administrar as reservas cambiais do País e fiscali

zar as operaçoes de natureza financeira, especialmente as 
de crédito, cambio e capitalizaçao, bem como as de seguros 
e de previdência privada; 

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de 
ordenaça.o do território e de desenvolvimento econômico e 
social; 

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 
XI - explorar, dirétameme ou mediante concessão a em

presas sob controle acionário estatal, os :serviços telefónicos, 
telegráficos, de transmis.,ao de dados ~ demais serviços públi
cos de telecomunicaçoes, assegurada a prestaçao de serviços 
de informações por entidades de direito privado através da 
rede pOblica de telecomunicaçoes explorada pela llniao: 

XII- explorar, diretamente ou mediante autori:r.açao, con
cessão ou permissao: 

a) os serviços de radiodifus!io sonora, de sons e imagens 
e demais serviços de telecomunicaÇOes; 

b) os serviços e instalaçoes de energia elétrica e o apro
veitamento energético dos cursos de água, em articulação 
com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; 

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura ae
roportuária; 

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviáriO entre 
portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham 
os limites de estado ou território; 

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e in
ternacional de passageiros; 

f) os portos marft imos, fluviais e lacustres; 
XIII- organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministé

rio Público e a Defensaria Pública do Distrito Federal e dos 
territóriso; 

XIV- organizar e manter a polfcia federal, a polfCia fado
viária e a ferroviária federais, bem como a polícia cívil, a po
lfcia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Fcdé
ral e dos territórios; 

XY- organizar e manter os serviços oficiais de estalfsti
ca, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional; 

XVI - exercer a classificaçao, para efeito indicatiVo, de 
diversoes públicas e de programas de rádio e televislio; 

XVII - conceder anistia; 
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra 

as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações; 
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de re

cursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de 
seu uso; 

XX - instituir direttizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; 

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema 
nacional de viação; 

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aérea e 
de fronteira; 

XXIII - explorar os serviços e instalaçoes nucleares de 
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pes
quisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a indus~ 
trialização e o comércio de minérios nucleares e seus deriva~ 
dos, atendidos os seguintes principias e condições: 

a) toda atividadc nuclear cm território nacional somente 
será admitida para fins pacíficos e riu!diame aprovaçao do 

C'..ongresso Nacional; 
b) sob regime de concessão ou permis.•ão, é autorizada a 

utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, 
agrícolas, industriais e ativídades análogas; 

c) a responsabilidade civil por danos nucleares indepen· 
de existência de culpa; 

XXIV -organir.ar, manter e executar a inspeção do trabalho; 
XXV- estabelecer as áreas e as condições para o exercí

cio da atividade de garimpagem, em forma associativa. 

···························-·······-··-·--··········-·-·----···-······ 
Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presiden

te da República, que deverá solicitar a delegação ao Congres
so Nacional. 

§ ! 0 Não serão objeto de delegação os atas de competên
cia exclusiva do Congresso Nacional, os de competência pri
vativa da camara dos Deputados ou do Senado Federal, a 
matéría reservada à lei complementar~ nem a legíslaçãO'sobre: 

, 1-organização do Poder Judiciário e do Ministério Públi
co, a c~rreira e a garantia de seus membros; 

II - na:cionalidade, cidadania, direitos individuais, polfti
cos e eleitorais; 

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orça
mentos. 
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§ 2° A delegação ao Presidente da República terá a for
~e resoluçao do COngresso Nacional, que especificará seuo 
conteúdo e os termos de seu exercício. . 

§ 3° Se a resotuç!lo determinar a apreciação do projeto 
pelo Congresso Nacional, este a fará em votaçao Ctnica, veda· 
da qualquer emenda. 

-·-·········-·····----···-··---······---··---·-··-··-·······-·-··-
Art. 159. A Uni!lo entregará: 
I- do produto da arrecadação dos impostos sobre- renda 

e proventos de qualquer nature?.a e sobre produtos industria. 
lizados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fun. 
do de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco déci_mos por cento ao Furi-
do de Participação dos Municípios; · ·· 

c) trêS por cento, para aplicaçao em programas de finan
ciamento ao setór produtivo das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, através de suas instituições firtanceirâS de cará
ter regional, de acordo com os planos regionais de desenvol
vimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a 
metade dos recursos destinados à região, na forma que! a lei 
estabelecer; 

Art. 177. Constituem monopólio da Uni!lo: 
I -a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natu

ral e outros hidrocarbonetos fluidos; 
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - a importação e exportaçao dos produtos e derivados 

básicos resultantes das atividades previstas nos incisos ante
riores; 

N - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem 
nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no 
Pafs, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petró
leo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; · 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessa
mento, a industrialização e o comércio -de minérios e mine
rais nucleares e seus derivados. 

§ 1 o O monopólio previsto neste artigo inclui osriscos e 
resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sen
do vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de par
ticipação, em espécie ou em valor, na exploraç!lo de jazidas 
de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto noart. 20, § 1° 

§ 2° A lei disporá sobre o transporte e a utilização de ma
teriais radioativos no território nacional. 

CAPíTULO IV 
Do Sistema Financeiro Nacional 

Art. 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de 
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e 
a servir aos interesses da coletivídade, será regulado em lei 
complementar, que disporá inclusive, sobre: 

I - a autorizaç!lo para o fum;jonamento das instituiçóes 

financeiras, a<o.<;egurado às instituiç()c-s bancárias oficiai~ e pri
vadas acesso a todo.~ os instrumentoli do mercado hnancciro 
bancário, sendo vedada a essas instiluiçoes a participação 
em atividades nao previstas na autorização de que trata este 

·inciso; 

n - autori?.ação e funcionamento dos estabelecimentos 
, de seguro, previdência e capitalizaçao, bem como do órg!lo 
oficial fiscali•.ador e do órg!lo ressegurador; 

UI- as condições para a particípaç!lo do capital estrangei
ro nas instituições a que se referem os incísos anteriores, ten
do em vista, especialmente: 

a) os interesses nacionais; 
b) os acordos ioternacjonais; 
~ - a organização, o funcionarnenlo e as atribuições do 

~g_qq Gent.t:;J.J _e d~_~ais_ J~sii~~!~s}~0.~1_1çei~~s públicas e 
pr1vadas; 

V- os requísitos para a designaçao de membros da direto
ria do Banco Central e demais instituições- financeiras, bem 
como seus impedimemos após o _exercício do cargo; 

VI - a criação de fundo ou seguro, com o_ objetivo de pro
teger_a ~conomia po?ular. garantindo c_rédit_qs, ap!icações e 
depósitos até determinado valor_. . vedad~ a participação de 
recursos da União; _ , 

VII.- o~ critér'_ios restritivos da tr3ils~ei·ênCia dê. poupan
ça de r~g_ioes com renda inferior à m6dia nacional para ou-
tras de maior desenvolvimento; - ' 

VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito e os . 
requisitos para que possam ter condiçoes de operacionalida
de e estruturação próprias dali instituiçóes financeiras. 
. § 1° A autorizaçãO a que se referem os- incisos 1 eJI será 

inegociável e intransferível, permitida ,a transmis&ao do con
tfolt: da pes.lioa jui"idica titular, e concedida Sem Ongs,n,a for
ma dã lei do Sistema Financeiro Naciona!,_ a pes.lioa jurfdica 
cujos diretores tenham capacidade técriíCá e ·reputação iliba
da, e que comprOve capacidade económica compatfvel com 
o empreendimento. . 

_-§ 2° Os recursos finanCeiros relativos a programas e proje
tas de caráter regional, de responsabilidade da Uniao, ser!lo 
depositados em suas instituições regionais de créd_ito e por 
elas aplicados. · · · · . : 

§ 3° As taxas de juros reais, nelas inclu(das comissOeS e 
quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente refe
ridas à concessão de crédito, não poderão ser superioreS a 
doze por cento ao ano; ·a cobrança àchna deste limite será 
conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas 
modalidades, nos termos que a lei determinar. 

(À Comissllo de Assuntos Econ{Jmicos - decisllo 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 203, DE 1991 

Acrescenta artigo ao Capftulo ll _ 'Do Tratamen
to e Da. Recuperação", da Lei n° 6.368, de 21 de outu
bro de 1976, que 'dispóe sobre medidas de preven
ç!lo e represSilo ao tráfico ilfclta e uso indevido c:!e 
suhstancias entorpecentes ou que determinem depen
dencia ffsica ou psfquica" suprimindo-lhe o artigo 
16, do capitulo ill _ 'Dos Crimes e Das Penas•, dis
criminando o usuário de drogas dependenciantes e 
prevendo as medidas cabfveis 11 sua recuperaçao psi
cossocial. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1' A Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, que "dis
póe sobre medidas de prevençáo e repressao ao tráfico ilfci
to e uso indevido de substância.;; entorpecentes ou ·que deter
minem dependência ff.~ica ou psfqui::2.11

, crmtiTJuará vigoran~ 
do com as seguintes alteraçoes: 

I' - Acrescente_.e ao Capftulo ll - "Do Tratamento e 
Da Recuperação", artigo que terá o n° 12, coma seguinte re
dação: 
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"Art. 12. Ao dependente que adquirir, guardar ou 
trouxer consigo, para uso próprio1 substáncia entorpe
Cente ou que determine dcpcndcncia hsica ou psíqui
ca, sem autori?.~.çao ou em desacordo com detCi'mina
ção legal ou regulamentar, aplicar-se-lia as seguintes 
medidas: 

1 - tratamento ambulatorial ou hospitalar, desde 
que comprovada sua dependência, mediante notifica
ção judicial para que se apresente a um estabelecimen
to próprio a esse tipo de tratamento, de natureza pú
blica ou credenciado pela administração pública. O es
tabelecimento encaminhará, mensalmente, ao juiz, com
provante de comparecimento do paciente, até a sua al
ta definitiva, em nfvel ambulatorial; 

U - assistencia do serviço social competente, liga
do ou nao à instituição terapêutica que acompanhará 
o dependente, atê a sua completa reabilitação social. 
Nesse procedimento dever-se--A buscar a devida partici
pação da famRia e a inserçao do dependente no merca
do de trabalho ou, na sua impossibilidade, o desempe
nho deste em uma instituiça.o filantrópica, sem remune
ração, podendo o juiz determinar a periodicidade dos 
relatórios do serviço social_ e _convocar a presença dos 
familiares do dependente, quando julgar necessário; 

III- aplicaçao de pena por desobediência, a critério 
do juiz, ao dependente que nao atender à notificação 
judicial ou tornar-se refratário ao tratamento ou h abor
dagem do serviço social, pena esta que,-.., de detenção, 
não poderá ser superior h mfnima prescrita nos casos 
previstos no Capítulo III." 

2!' - Suprima-se o art. 16 da lei. 
34 - Renumerem..se os demais artigos~ consoante a.o;; altera~ 

ÇOes supracitadas. 
Art. Z' a presente lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Rl:vogam-<~e as disposiçoes em contrário. 

Justificação 

As modificaÇOes propostas na presente iniciativa visam a 
preencher uma lacuna e corrigir distorçao existente na Lei 
n° 6.368, de 21 de outubro de 1976. 

No primeiro caso, trata-se de indicar com maior precisão 
a maneira pela qual o dependente receberá o tratamento e 
a assistência do serviço social, objetivando a sua completa re
abilitaçao biopsicossocial. No segundo, intenta-se conferir 
ao usuário de substâncias dependenciantes o tratamento que 
seu caso requer e nao a sua apenação pura e simples como 
criminoso comum. 

Essa incriminação do dependente, alêm de estigmatizan
te e discriminatória, nao conseguiu, até hoje, reduzir o consu
mo de drogas entorpecentes e/ou dependenciantes, também 
n!lo tendo sido eficaz como medida repressiva dessa condu
ta e de proteção à sociedade. 

Sabe-<~e, atualmente, que o usuário de drogas é um indivf
duo doente psíquica e/ou socialmente, necessitando, sobretu
do, de socorro terapêutico em ambas as instâncias. Por outro 
lado, a sua recuperação tem forte impacto social, com notá
vel_ efeito-demonstração, induzindo outros usuários à procu-
ra de ajuda. · 

Outros países de há muito abandonaram a postura repres
siva e inCriminadora simplista para adotarem, com maior su
cesso, medidas terapeuticas reabilitadoras. A supressão do 
art. 16 da Lei n" 6.368 corrigira o enfoque do delito, situan-

do o dependente na categoria do enfermo e não no de crimi- · 
noso, o que, via de regra, aumenta a sua discriminaçao 10· 

cial, principalmente quancfo detido em estaoelecimentos pe
rtais, cuja reconhecida precariedade e p"romfscua conViV!ncia 
fufl.Cíoilam mais como escolas de crirriinalidade do que em
estâncias de regeneraçao. 

De outra forma, a ínclus!\o do art. 12 no C'.apftulo II -
"Do Tratamento e Da Recuperação11 -vem explicitar as me
didas cabíveis na reabilitação psteossocial do dependente, in
clusive clareando o papel das autoridades sanitárias na.• di
versas esferas de gover-no, induzindo a criação de instituiç.Oes 
específicas para o tratamento dos dependentes qufmicoa, o 
que até então era letra morta. 

Busca-<~e também manter a questao sob o controle en~r!l
co da autoridade judicial, de forma a preservar o cumprimen
to estrito dilas medidas terapêuticas e regeneradora.,, atra
vés do tratamento mêdico e da reabilitação social pelo traba
lho. Os casos resistt:ntes e rcfratáríos poâerao, de igual foi'
ma, ser tralados, mesmo aplicando-se a pena de desobediên
cia, a critério do juiz. 

Espera-se, com a aprovação dessa<; modificações à Lei no 
6.368, aperfeiçoar este in.<trumento legal, atuahzando-o à luz 
das novas conquistali da terapeutica psíquica e da moderna 
abordagem dos problemas de ordem social. 

Manifestados e justificados nos.'ios propósitos, contiãrtiOs 
que o projeto em pauta receba o indispensável apoio para a 
sua aprovação. 

Sala das Sessoes, 7 de junho de 1991. -Senador Fràncio
co Rollemberg. 

I.RGTST.I\Ç ÍÍO CTT !\DI\ 
LEI N° 6.368, DE 21 Dli OUTUBRO DF.I976 

Dispoe sobre medidas de prevenção c rcprealiAo 
ao tráfico ilícito e uso indevido de substAncial entor
pecentes ou que determinem dcpcndencia lfsica ou 
psfquica, e dâ outras providencias. 

........................................................ --
CAPíTuLO II 

Do Tratamento e da Recuperação 

Art. go Os dependentes de substâncias entorpecentes~ ou 
que determinem dependência ffsica ou psfquiCã; ficarao sujei~ 
tos ~s medidas previstas neste capítulo. ·.• 

Art. 9" As redes dos serviços de sa(tde dos estados, territó
rios e Distrito Federal contarao, sempre que necessário e 
possível, com estabelecimentos próprios para tratamento dos 
dependentes de substâncias a que se refere a presente lei. 

§ 1° Enquanto não se criarem os estabelecimentos referi
dos neste artigo, serão adaptados, na rede já existente, unida
des para aquela finalidade. 

§ 2° O Ministério da Previdência e A<;.<;!stencia Social pro
videnciará no sentido de que as normas previstas neste a_rti
go e seu§ 1° sejam também obse~ada'l) pela sua rede de ser
viços de saúde. 

Art. I o. O tratamento Sob regime de internação hospita
lar será obrigatório quando o quadro clínico-do dependente 
ou 11 nature-za de suas manifestaçoes psicopatológicas aSSim 
o exigirem. .., ,, 

§ 1 o Quando verificada a desneces.<;idade de internaçio, 
o dependente será submetido a tratamento em regime extra
hospitalar, com assistência do serviço social competenté. 
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§ ZU Os estabelecimentos hospitalares e clínica:-;, oficiais 
0~1 particulares, que receberem dependentes para tratamen~ 
te>, encaminharao à repartição competente, até o dia I O de 
cada mês, mapa estatfstico dos casos atendidos durante o 
mes anterior, com a indicaça.o do código da doença, segun~ 
do a classificação aprovada pela Organizaçao Mundial de Sa
úde, dispensada a mençao do nome do paciente. 

Art. 11. Ao dependente que, em razão da prática de qual
quer infi'àÇão penal, for imposta pena privativa de liberdade 
ou medida de segurança detentiva será dispensado tratamen
to em anbulatório interno do sistema penitenciário onde esti
ver cumprindo a sanção respectiva. 

CAPIDJLO III 

Dos Crimes e das Penas 

Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produ
zir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, for
necer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, 
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, 
de qualquer forma, a consumo substãncra entorpecente ou 
que determine dependência fisica ou psfquica, sem autoriza
ção ou em desacordo com delerminaçaolcqal ou regulamentar: 

Pena - Reclusão de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagac 
menta de 50(cinqüenta) a 360 (trezentos e ses<;Cnta) dias-multa. 

§ 1 o Nas mesmas penas incorre quem, indevidamente: 
I - importa ou exporta, remete, produz. fabrica, adquire, 

vende, expOe à venda ou oferece, fornece ainda que gratuita~ 
mente, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda 
matêria-prima destinada à preparaçao de substância entorpe
cente ou que determine dependência física ou psíquica; 

II- semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas 
à preparação de entorpecente ou de substâncias que determi-
ne dependência !Tsica ou psfq uica. ~ 

§ 2° Nas mesmas penas incorre, ainda, quem: 
.! - induz, instiga ou auxilia alguém a usar entorpecente 

ou substância que determine dependência física ou psíquica; 
II- utiliza local de que tem a propriedade, posse, adminis

tração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele 
se utilize, ainda que gratuitamente, para uso indevido ou trá
fico ilícito de entorpecente ou de substância que determine 
dependência física ou psíquica; 

III- contribui de qualquer forma para incentivar ou difun
dir o uso indevido ou o tráfico ilfcito de substância entorpe
cente ou que determine UependCncia física ou psiquica. 

Art. 13. Fabricar, adquirir, vender, fornecer, ainda que 
gratuitamente, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, ins
trumento ou qualquer objcto destinado à fabricaçao, prepara~ 
ção, produção ou trans.formaça.o de substância entorpecente 
ou que determine dependencia ffsica ou psíquica, sem autori
zaçao ou em desacordo com determinação legal ou regula
mentar; 

Pena -Reclusao de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamen
to de 50 (cinquenta) a 360 (tre•.entos e ses<mta) dias-multa. 

Art. 14. Associarem-se 2 (duas) <iu mais pessoas para o fim 
de praticar, reiteradamente ou nao, qualquer dos crimes pre
vistos nos arts. 12 ou 13 desta lei: 

Pena - Reclusao de 3 (três) a tO (dez) anos, e pagamen
to de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 

Art~ 15. Prescrever ou ministrar culposamente, o mêâico, 
dentista, farmaceutico ou profissional de enfermagem, subs~ 
tância entorpecente ou que determine dependencia física ou 

psíquica, em dose evidentemente maior que a necessária ou 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena- Deteonçao de (seis) meses a 2 (dois) anos, e paga
mento de 30 (trinta) a 100 (cem) dias-multa. 

Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso pró
prio, substância entorpecente ou que determine dependência 
física ou psíquica,_ sem ~utori7.ação ou em desacõrdo com de-
terminação legal ou regulamentar: - ----- -- -- - -

Pena- Detençao de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e paga
mento de 20 (vinte) a 5!f (cinqUenta) dias-multa. 

Arl. 17. Violar de qualquer forma o sigilo de que trata o 
art. 26 desta lei: 

Pena- Detenção de 2 (dois) a 6 (seis) meses, ou pagamen
to de 20 (vinte) a 50 (cinqUenta) dias-multa sem prejufzo das 
sançoes administrativas a que estiver Sujeito ó "infrator. 

Art. 18. A.' penas dos crimes definidos nesla lei serno au
mentadas de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços): 

I - no caso de tráfico com o exterior ou de ex.traterrioto
rialidade da lei penal; 

n - quando o agente tiver praticado o crime prevalecen
do-se de funçao pública relacionada com a repressao à crimi
nalidade ou quando, muito embora não titular de função pú
blica, tenha missão de guarda e vigilância; 

III - se qualquer deles decorrer de a8sociaça<i ou visar a 
menores de 21 (vinte e um) anos ou a quem tenha, por qual
quer causa, diminuída ou suprimida a capacicl4e de discerni
mento ou de autodeterminação; 

N - se qualquer dos atas de preparação, execuçao ou 
consumação ocorrer nas imediações ou no interior de estabe~ 
lecimento de ensino ou hospitalar, de sedes de entidades estu
dantis, sociaís, culturais, recreativas esportivas, ou beneficen
tes, de locais de trabalho coletivo, de estabelecimentos pe
nais, ou de recintos onde se realizem espetáculo.-, ou diver
sOes de qualquer natureza, sem prejufzo da interdição do es
tabelecimento ou do local. 

Art. 19. É isento de pena o agente que, em razão da de
pendência, ou sob o efeito de substância entorpecente ou 
que determine dependência fLc;ica ou psfquica proveniente 
de caso fortuito ou força maior era, ao tempo da açao ou 
da omissão, qualquer que tenha sido a infraçao penal pratica
da, inteiramente incapaz de entender o carátcr ilícito do fa
to ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1/3 (um ter
ço) a 2/3~ (dois terços) se, por qualquer das circunstâncias. 
previstas neste artigo, o agente não possuía; ao tempo da 
ação ou da omissao, a plena capacidade de entender o cará
ter ilícito- do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 

(À Comissão de Assuntos Sociais- decisão termina
tiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os projetas 
que acabam de ser lidos va.o às comissOes competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre C'.osta)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto cte Lavor . . 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDO- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Pre!itdcnte. Srs. Senadores, ve
nho hoje à tribuna do Senado movido por dois sentimentos 
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antagónicos: o de preocupaçao com os rumos que vai torrian
do o processo de privatizaçao das grandes companhias esta
tais brasileiras, e o sentimento de uma incontida esperança 
d~ que esses rumos ·passam ser acertados. 

A preocupação deve..se, fundamentalmente, ao fato pt1bli
co e notório, e que_- muito nos machuca, de que o processo 
de privatização eStá sendo levado a cabo sem qualquer tipo 
de controle, de acompanhamemo por parte do Congresso 
Nacional. Sequer iemos acesso a informaÇões- relevanteS. O 
que conhecemos é através de notfcias de jornais Ou ife-irifor
maçoes administradas a conta-gotas pelos gestores do proces
so de privatização. Temos que tentar mudar o mais rápido 
possível essa situaçao~ para que possamos exercitar os nossos 
deveres constitucionais entre eles. o de tiscatizar' os atOs do 
Poder Executivo. Faço quest!io -de ressaltar que não me inte
ressa, nesse instante, rrie posicionar a respeito desse contro
vertido tema que é o da participaçao do Estado na ec~nortlia. 
No Brasil, o Estado, de fato, agigantou-.~e e deve abrir espa~ 
ço para a iniciativa privada. Ma.., es.o;;a safda tem que ser fei
ta de uma forma que resguarde o partrimônio público, cons
trufdo ao longo dac; últimas décadas, com o sangue e com a 
fome, com o sacrifíCíO-ae ·muitos brasileiros; e_ tem que ser 
levada a efeito de uma mãneil'a que nao comprometa o futu
ro do Pafs. 

Tefiho aqui, nas minha~ maos. por exemplo, cópia ciri Pri
meira página· do Caderno de Negócios, do Jornal do Brasil, 
de I o de abril deste ano. Os jornalistas Janicc Menezes e Ro
naldo Lapa aqui escrevem, com todas as letra,, que pesam 
suspeitas de que os preços da Usiminas e da Companhia Side
rúrgica de Tubar~o estão sendo for_reme~~-~ subavaliados. Se
gundo a matéria,· o Governo-~ipficou 10 bilhões ~c dólares 
nas duas siderúrgicas, e vai vendê-tas por 80% menos, a des
peito do próprio BNDES;através do seu [)iretor,l.uiz Chrysós
tomo de Oliveira Filho1 reconhecer que, no caso ·cta Usimi
nas, ~"~tratoa-se de uma das siderúrgicas mais rcntávc!iS-Oó-Bra~ 
sil e compatível com as melhores do mundo'1 ~ _ 

E qual seria a fórmula que estana sendo utilizada para 
referendar essas subavaliações'! Segundo os jornalistas o es
quema adotado para se chegar ao preço final das empresas 
faz parte de um modelo utilizado intCrnacioJ}alme~nte, segun
do o qual o peso maior vai para a possibilidade de lucros 
que as companhias poderão gerar n,o tbtur(). e para _o YÇ)Iu
me de investimentos já realizado pelo Governo nos empreen
dimentos. Ora, no caso da Usíminas, já foram investidos US$ 
7 bilhões! E para que se tenha idéia da sua Iucratividade, 
basta lembrar que em 1989 es.•a empresa registrou vendas lf
quidas de US$ 1,6 bilhão e realizou lucros de US$ 230 mi
lboes. De onde vem então esse preço núnimo, irrisório e avil
tanle de US$ 1,5 bilhão pelo qual o Governo quer passar a 
Usiminas para o capital éstrailgciiro'! Por favor, nâo se espan
tem, Sr. Presidente, Srs. Senadore.ç, estou dizendo capital es
trangeiro mesmo, porque, conforme- argUircí em breve, nao 
acredito que esta empresa permanecerá em maos nacionais. 

Mas fiquemos ainda no preço de US$ 1,5 bilhari para a 
Usiminas. Quer dizer enta.o que uma empresa que tem um 
lucro de US$ 230 milhOCs por ano - estou falando dólares 
porque· é: a Ilióeda do Pafs, o cru?eiro já é apenas uma refe
rencia que não tem ma1s peso, lamentavelmente - no con~ 
texto de uma economia que se encontra estagnada e em pro~ 
funda recessão, e no conrexto de uma situac;ao em que o Go
verno vem há anos comprimindo o preço do aço para subsi
diar exportaçl'Jes e mais ainda, num quadro em que essa em
presa foi obrigada a se endividar externamente e de forma 

artificial para promover rolagens da dfvida externa, quer di
zer, que uma empresa des:"ia, que apesar de todas essa inter
vençOes externas, nao de caráter administrativo, mas de cará
ter politico, ainda por cima gera uma lucratividade de 230 
milhões de dólareS l(quidos por ano. com lodos esses obstáCu
los e que custou, para ser levantada, mais de 7 bilhões de dó
lares? Entl!o por que essa empresa só vale 1,5 bilhão de dóla
res'! Que matemática é essa'! QUe critérios são esses para 
BValiaçao'! Uma empresa lucrativa, ao custo de 7 bilhões de 
dólares, com lucratividade de 230 milhlles de dólares no re
cente exercfcio, por que o seu preço, para ser vendido ao ca
pital internacional, só custa J ,5 bilhão de dólares'! Essa res
posta o Governo tem que dar ao Senado. E é o que devemos 
pedir, antes que se efetue, antes que se conclua a negociação 
de alineaçao de um valioso património público, como é a 
Usiminas. No caso- da Usina Siderúrgica de Tu bar ao, e, V. 

_ Er', ~~- Preside_n_~~· deve realmente saber mais do que este 
orador, da situação daquela usina. 

A matéria dos jornalistas Janicc Menezes e Ronaldo La
pa, ainda denuncia que "devido a um acordo de acionistas, a 
empresa terá que ser oferecida preferencialmente aos sócias 
estrangeiros Kasawari Steet e o grupo italiano Finsider que 
já mostraram interesse em exercer o direito de compra". 

E o que que foi feito até agora para apurar essa denúncia 
dos dois jornalistas'? 

Até: agora nada. absolutamente nada. 
Mas, voltemos ao caso da Usimmas. A Gazeta Mercantil 

ae ontem informa que na operaça.o de capital da Usimin~, 
ucox nda no último dta 3, e calculada em 120 milhões de dóla
res, e.ntrou o BNDHS com 115 milhões. Qual a razão para 
~-aporte de recursos do setor público? Num instante em 
que a empresa vai sendo negociada por 20% do seu valor? 
Pois é claro que no âmbito dessa operação esses 115 milhlles 
de dólares, apartados pelo HNDES, em poucos dia' perderao, 
também, o seu valor em cerca de 80%, sendo reduzidos e 
transformados de 115 milhlles em 2.1 milhOes de dólares. 
- Outro mouvo para preocupaçoes: o art. 171 da Constitui

çao Federal, define como empresa brasileira de capital nacio
nal11aquela cujo controle efetivo esteja em caráter permanen~ 
te sob a titularidade direta ou md1rc1a de pessoas ffsícas do
míciliadas e residentes no País ou de entidades de direito pú
blic_o interno, _ent~ndendo-se por controle efctivo da empre
sa ã titularidade da maioria de seu capital votante e o exercí
cio, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas 
atividadeds11 . Ou seja, "os nacíonais" sao definidos, pela Cons
tituiçao, em função do seu domicfiio no páfs, e domicflio, to
dos sabemos, é um dos conce1tos mais fluídos, ambíguo.~~o e in
definidos do Código Civil brasileiro. Para ser domiciliado 
no Brasil - isto é, para ser nacional no Brasil - basta que 
aqui se tenha um mero endereço, tanto fa1. que seja residen~ 
cial ou comercial. E é por isso- q o e tiâCf existe de fato qual
quer impedimento legal para que o processo de privatização 
transfira para estrangeiros, por um preço de bagatela, capi
tais constitufdos ao longo de décadas pelo esforço do povo 
brasileiro. 

Passo agora ao motivo da mi!Jha incontida eSperança cte 
que esses rumos possam ser acertados. É que percebo, em 
vários quadrantes da v1da nacional, uma VIgorosa reaça.o, não 
contra a privatização, mas contra a forma pela qual está sen
do con<.lu:t.ida pt."'o atual <Jovt.-rno. Aqui rcrihot nas minha~ 
m:ios, cópia da Folha de S. Paulo tlr hqjc, nm..l~: t·om ~ausfa
ça.o leio que o presidem~ c:m t•n·rdcio_ Itamar l·'rant·o ~ con~ 
lra a forma como a privat rl:.tcõ\n U~l ll~immao.; está ~enao t'on-
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:Juzit1a. ltamar Franco representa um amplo espectro daqui
~ que ha c.te ma1s iuciUo, Uc mail'\ :-.inccro c Uc mais série) na 
,ttda puhHc" c.Jt•stc Pai:-:., t: o seu depoimento para a imprensa 
•1-à.l~iund.a. 'l.onird a priv~ui1.ação Ua Usiminas, tenho certe?.a 
w.mQ), teria sitlo feno :-(:m as mais elevadas rctlcxóes a reS.: 
peno ao~ 1ntercs:-.es nacionais. Sua palavra é de grançtc im
pacto t:: tt:m que: st:r interpretada como uma senha para que 
nos. a4u1 nu Congres,..;o Nac1onal, passemos a exercer, o mais 
rap1aameme possível, a plenitude das nossas responsabilida
des constitucionais nesse assumo tão delicado de privatízaçao 
de algumas importantes e estratégicas empresas estatais bra-
sileiras. -

Vejo tambêm com muito otimismo os esforços de mobiliza
ção que estao sendo conduzidos na C'.âmara dos Deputadol1S 
pelo Deputado VivaJ<IQBarbosa, e aqui no Senado nao pos
so de1xar de me congratular com o Senador Márcio I.acer
da que, com o Projeto de Decreto l.egislativo nu ó, de 1991, 
está procurando disciplinar as privati7.açOes pelo menos na
quilo que diz respeito à conversao de divida externa em açoes 
de empresas estatais. A Resoluçao n" 82, do Senado Federal 
da República, estabelece, no seu an. 5~, que: 

11Art. 5° Os créditos externos de mêdio e longo prazos, re
lativos à dívida do se10r público, somente poderão ser 
utilizados na aquisiÇão das participaçoes acionárias no 
âmbito do Programa Nacional de Desestatização, se so
frerem deságio prévio através de mecamismos de mer
cado." 

Ou seja: esse texto legal estabelece clara e inequivocamen
te que a conversao de dívida externa só pode ser realizada 
com desâgio prévio ao próprio leilao da estatal, e segundo 
mecanismos de mercado. Isto é, o desâgio tem que ser reali
zado de forma transparente em bolsas de valores com todos 
os credores externos interessados participando em igualda
de de condições..: Em outras palavras, a Resoluçao no 1.810 
do Banco Central, que tem a pretensao de regulamentar a 
conversão dos títulos da divida no processo de desestati?.ação, 
fere frontalmente o aludido texto, art. 5°· da resoluçao do Se
nado. É, portanto ilegal, pois extrapola os limites eslabeleci
dos pela Resolução 0° 82 do Senado Federal. A Resolução 
n° 1.810 do Banco Central, se acatada, permitiria que os cri
têrios de conversao da dívida externa em capital de risco das 
estatais fossem decididos em gabinetes fechados, independen
temente de quaisquer controles do Congresso Nacional e da 
opinião pública. 

O Projeto de Decreto Legislativo no 6, do Senador Már
cio l..acerda, revoga definitivamente o cheque em branco que 
os gestores da privatizaçao pensam ter obtido, e reafirma as 
prerrogativas do Poder Legislativo no con_trole e fiscalizaçao 
do processo de privatização. 

Encerro, Sr. Presi<Jente, Srs. Senadores, conclamando a 
todos para LI;ma urgente e efetiva participação nesse assunto 
crucial das privatizações que, sem dúvida alguma, marcarâ 
definitivamente o futuro do nosso País. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obriga
do. (Muito beml) 

DOCUMENTO A QUF. SE RF.FERH O SR. SENA· 
DOR EM SEU PRONUNCIAMFN"lrJ:' .. 

PR!VATIZAÇ0ES POI,f!MICAS 

Governo aplicou 
US$ 10 bilhOes em 2 sider6rgicas 
c pode vende-las por 80% menos 

}anise Menezes e Ronaldo Lapa 
-- ---

As avaliaçOes da Cia. Siderúrgica de TUbarão · (CST) e 
Usiminas poderão retardar ainda mais o processo de privati
zação do governo Collor. O BNDES já tem definido o pre
ço de venda das du~ empresas, mas a possibilidade de suba
valiação está gerando polêmica. Os números finais da siderúr
gica mineira serão divulgados ainda este mês, enquanto o 
edital da CST sairá no fnicio de maio. Entretanto, é grande 
o desencontro entre os investimentos feitos pelo governo nes~ 
tas duas usinas e o valor que elas serão oferecidas ao público. 

N~ Usiminas foram investidas US$ 7 bilhões, mas a empre
sa foi avaliada em US$ I ,S bilbao, fenômeno tambêm observa
do na CST. Embora a siderúrgica capixaba tenha recebido 
aproximadamente US$ 3 bilhOes em recursos oficiais, pode~ 
rá ser privatizada por apenas US$ 270 milhOOS, O mais curio
so ê que analistas de mercado estimam outros númeroS para 
as duas usinas. Acham, por exemplo, que a UsiiJlinas poderia 
ser vendida por US$ 4 bilbOOs enquanto a CST por algo em 
torno àe US$ 2 bilbCies, justamente em função da capacida
de que têm de ger~ recursos futuros. 

No caso especffico de Tubarao existe atê mais um-compli
cador, ainda segundo esses analistas. Devido a um acordo 
de acionistas, a empresa terá que ser oferecida preferencial
mente aos sócios estrangeir~ Kawasalc.i Steel e o grupo ita
liano Finsider que já mostraram interesse em exercer o direi~ 
to de compra. Eles lembram, contudo, que nas diretrizes apro
vadas pela Comis&ao Diretora do Programa Nacional de De
sestatização existe uma cláu~ula para esclarecer urna possível 
depreciação do patrimOnio das empresas se a estimativa for 
polêmica, o BNDES tem condiçoes de contratar uma outra 
consultaria para fazer nova avaliação. 

Modelo - O esquema adotado para se chegar ao preço fi. 
nal das empresas que serão privatizadas faz parte de um mo
delo utilizado internacionalmente. Por esse sistema, o peso 
maior vai para a possibilidade de lucros que essas companhias 
poderão gerar no futuro, ficando em segundo lugar o volu
me de investimentos já realizado pelo governo no empreendi
mento. E é justamente sobre esses dois itens que pesam as 
suspeitas de subavaliação. Além de lucrativas, as duas campa. 
nhias receberam muitos recursos oficiais. 

Só para citar alguns exemplos basta lembrar que em 1989 
a Usiminas registrou vendas lfquidas de US$ 1,6 bilhao, o 
que significou um lucro.de US$ 230 milhOes. O mesmo ocor
reu com a CST tambêm naquele perfodo. Conseguiu, em 
!989, vendas lfquidas de US$ 750 milhoes para.um lucro de 
US$ !40 milboes. 

Avaliação - A avaliação das duas empresas foi resultado 
de um trabalho realizada por um grupo de renomados con
sultOres do mercado. Paulo Habib, maxima C.orretora, Metal 
Data e um consórcio liderado pela Consep e que inclui mais 
quatro empresas - Planconsult, Shartered, Setcpla e ToZ7Jni 
Adwgados- foram responsáveis pela avaliaçâÇ> da Usiminas. 
J â o preço de venda da CST foi estimado por um outro gru
po, que envolve a Booz-Ailem, Cspitaltec, J aakko-Pyry e Sher. 
son Lebman. 

A diferença entre os preços de venda e os volumes de re
cursos investidos ê o fator que vem causando discussOes en. 
tre os técnicos que tiveram acesso a esses números no 
BNDES. Uma corrente ê favorável à diwlgação do edital 
na data já estipulada, independente das conseqUências. Outro 
grupo, no entanto, se mostra mais reticente. Considera que 
qualquer düvida sobre os processos de avaliação estatais que 
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passarão à iniciatiVa pfiwida POderá gerar àflicas--C.fU~ com
prometam o programa de privatização. Por _cs."ie_ últimô pon
to de vista, seria muito diffcil justificar para sodcdadc c con
tribuintes que duas empresas rc-cebcram_~o governo l~SS 10 
1Jtlh6es em investimentOs e- que o próprio governo pretende 
vendê-las por menos de 20% desse valor. 

. Economista explica cálculo 

"A questão de sub~V?-Ii~ção ê sempre colocada quando 
se fafa em paidmOnio público. A experi!ncia internacional 
mostra que esse tipo de comentário sempre existiu11

• A frase 
·é do subchefe do gabinete da Comissão Diretoradoj'rogra
ma de Desestatização, Luiz Chysóstomo de Oliveira Filho, 
que fez questão de nao revelar os nú~ros _ fiqais ~9bre os 
preços das privatizáveis Companhia Siderúrgica de Tubarão 
e Usiminas. 

Num esforço para demonstrar como são feitas as avalia
çOes das empresas em processo de privatização. Cbys(istomo 
explicou que a comissão diretora, por uma questão de caute
la, criou dois nfveis de trabalho até se chegar a uma conclu
são final sobre o preço do patrim.Onio das estatais. No chama .. 
do serviço A, um consórcio de empresas de consultaria é res
ponsável pela análise econOmica e financeira da companhia 
em questão. Além disso, existe também o gorupo B, que cui
da da modelagem e avaliação propriamente dita do empreen
dimento a ser vendido. 

"Os consórcios apre~ntam os resultados e os preços mfni
mos. Se houver discrepância entre os valores apresentados, 
a comissão tem duas alternativas uo rever os valores ou ain
da contratar um terceiro consórc~o para fazer o desempate'\ 
diz Chrysóstomo, que também é economista e assessor espe
cial do presidente do BNDES, Eduardo Mediano. Ele frisa, 

, contudo, que no caso da Usiminas e da CST na._o ocorreu es-
se tipo de problema. -- · 

o técnico do BNDES ressaita que ascrfticas de subavalia
ção partem de pessoas mal informadas, já que o principal 
item no processo de venda das empresas é o lucrcf que pode
rá proporcionar e nao os investimentos já reali_zados. Cita 
como exemplo a própria Usiminas, onde grande parte dos re
cursos foi aplicado em obras de infra-estrutura como o IXJr
to de Praia Mole e estradas de ferro. Além disso, informa 
Chrysóstomo, quem comprar a Usiminas -~erá de imediato 
um investimento a realizar de US$ 800 milhOes. 

«'frata...se de uma das sider6rgicas mais rentáveis no Bra
sil e compatível com as melhores do mundo. Mas poderá se 
tornar obsoleta se não forem aplicados recursos a curtíssi
mo prazo", comenta, fazendo uma drástica previsão para cm
presa: "Se até o ano que· vem a Usiminas não receber esses 
recursos, estará dando marcha à ré: na sua produçao e perde
rá concorrência internacionaL 
Privatizaçllo 

JURISTA AFIRMA QUE O USO DO DFA É VÁLIDO 

Vera Saavedra DurAo 

O jurista C'.arlos Eduardo BulhOOs Pedreira, da comiss!!o 
diretora do Programa Nacional de Desestatizaçllo (PND), 
·contestou, ontem, a interpretaçilo dada pelo senador Márcio 
Lacerda (PMDB-MT) sobre as leis que regulam a privatiza
'çâo no concernente ao capital estrangeiro, em especial aos 
tftulos da dívida externa, os Deposity Facilities A_greement 
(DFA). . 

Na avaliaç!\ó de BulhOes Pedreira. a decisão do senador 
de entrar com um projeto de decreto legislativo, solicitando 
a suspensão da vigencia da Resolução n" 1.810, do Banco 
Central, que regulamenta a conversão d.o.<i títulos da dívida 
no processo de desestatização, estará de forma oblíqua negan· 
do validade à própria Resolução no 82, do Senado, que dis
põe sobre o mesmo assumo . 

Os argumentos do jurista têm por base, em primeiro lu
gar, que nao se pode contestar a competência da comissa.o 
diretora do PND de estabelecer os DFA como moeda da pri
vatização. Isso, porque está previsto no artigo 38, do Decre
to no 99.463, de 16-8-90, que a comissão, além dos certifica
dos de privatização e de titulas da dívida interna, pode "ado
lar outras firmac; de pagamento definidas em resolução da 
comissão diretora ... ". Em segundo lugar. Hulhões Pedreira 
não vé por que suspender a Resolulção n" 1.810 do BC, na 
medida em que ela, no seu parecer "Nao viola a Resolução 
n° 82, do Senado, ao dispor sobre o deságio dos DFA". 

De acordo com o jurista, a 1.810, em seu artigo 4, dispõe 
sobre "a utilização dos créditos e rftutos~indicados nos arti
gos 1 o e 2° desta resolução, na aquisição, direra ou indirela, 
de participaçOes societárias no ambito do Programa Nacio
nal de Desestatizaçi!o, estará sujeita a des!!gio fiXado por cri
térios de mercado". E, em seu parágrafo 1°, re7.a que os re
cursos de que trata este artigo serão aplicados nas referidas 
aquisições, deduzidos de um desconto inicial de 25%, que se
rá considerado como parte integrante do dcságio acima refe
rido11. 

Essas disposiçOes da Resolução n° 1.810, conforme Bu
lhOes Pedreira, vao de encontro ao espfrito da Resolução n° 
82, do Senado, e, inclusive, a completa e é até: mais rígida, 
ao determinar que o deságio de mercado nao seja menor que 
25%''. A Resoluçao n<> 82, do Senado, em seu artigo 5°, deter
mina o desá.BiO prévio através de mecanismOS de mercado. 
Para Bulhões Pedreira, uma coisa não exclui a outra. "O obje
tivo é: paralisar o programa", alertou. 

O chefe da área internacional do Banco Nacional de De
senvolvimento P.conõmico e Social (UNDF.S), Isaac 7.agury, 
considera que a Resolução D0 1.810 apenas regulamenta uma 
decisão do Congresso,expressa pela Resoluçllo n" 82 e a Lei 
n" 8.030, regulamentada pelo Decreto n" 99.463. De acordo 
com Zagury, na prática, o deságio será o que o ll]ercado pro
porcionar, só que o desconto inicial é de 25%. "R uma salva
gqarda, pois 25% é o mínimo aceitável no mercado interna
cional", afirmou o especialista do BNDES. 

AUMENTA O CAPITAL DA USIMJNAS 
- Vera Saavedra Dur!!o 

A assembléia extraordinária da Usimina~, realizada no úi
timo dia 3, homologou a operação de aumento de capital da 
empresa ocorrida em abril último, bem como a aquisição da 
Usimec pela Usiminas e introduziu , no novo estatuto da em
presa, para vigência após sua privatização, um artigo que dis_.. 
põe sobre a transferência do conl role da siderúrgica para o 
capital estrangeiro apenas a partir de dezembro de 1994. 

Até o final de 1994, "transferência~ ou subscriçOes de 
açOes ordinárias não poderao importar em que os nacionais 
fiquem com menos de SI% das açOes ordinárias". Segundo 
o novo estatuto da usina mineira "oo nacionais" são definidos 
como pessoas f(c;icas residentes e domiciliadaS no Paf.c; e/ou 
pessoas jutfdicas cujo contrato efetivo esteja em caráter per
manente sobre a titularidade direta ou indirela de pessoas 
físicas residentes e domiciliadas no País. 
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AUMENTO DE CAPITAL 
O novo capital social da Usiminas passou a somar Cr$ 

90"1 bilhões. Anteriormente era de Cr$ 57 bilhões. O aumen
to de capital foi de Cr$ 33,H bilhões, como apurou este jor
nal. No momento, após esta operação, a composiçao acioná
ria da Usiminas (capital total) é a seguinte: 51% da Sider
brás, ante 82,32% anteriormente; 44,26% do BNDHS, ante 
12,47%; 4,27% da Nippon Usiminas, ante 4,99% anteriormen
te; e 0,56% dos acionistas minoritários. Esta ê uma composi
ção de transição, aprovada na assembléia do dia 3 filtimo, 
quando capital total da Usiminas, em volume de açoes, pas
sou para 2,2 trilhOes, sendo 1,1 trilhao de ordinárias e 1,1 tri
lhl!o de preferenciais. A posição final, ap6s o exercício da 
opção dos acionistas minoritârios da siderúrgica, como a Nip
pon Usiminas, deverâ ser de 51% da Sidcrbrás, 34,56% do 
BNDES, 12,88% da Nippon Usiminas e 1,55% de outros mi
noritários. 

SOBRAS 

A operação de aumento de capital, calcuCllada em US$ 
120 milhões, teve maior participação do BNDES (US$ 115 
milhões, sendo US$ 18 milhões de dividendos), pois a Nippon 
Usiminas (que só entrou com US$ 4,4 milhOes corresponden
tes a dividendos recebidos) e outros minOritários não exerce
ram inteiramente seu direito preferencial dentro do prazo 
previsto de 28 de maio, levando o banco a solicitar reservas 
de sobras das açoes subscritas. 

Para resolver tal contencioso societário, o BNDES subs~ 
creveu as sobras, que serão guardadas para orerta em opção 
aos minoritários. No caso da Nippon Osiminas, seu direito 
de opção se esgota em abril de 1992, conforme acordado com 
o BNDES. Isso foi aprovado na assembléia da Usiminas e se
rá respeitado no processo de venda da usina. 

AçOes 
LENINGRADOTAMBÉMTERÁSUA BOLSA DE VALORES 

Em setembro do ano passado, a cidade que leva o nome 
do lfder bolcheviq\le que introduziu o regime socialista na 
União Soviética resolveu erigir um dos conhecidos ícones 
do capitalismo- uma bolsa de valores. 

No começo deste ano, a Bolsa de Valores de Leningrado 
tornou--se uma empresa de capital misto com lOS membros 
fundadores. Ela planeja inaugurar suas operações no mês 
que vem, na esperança de antecipar ..se aos esforços desenvol. 
vidas em Moscou e em outras cidades no sentido de criar a 
primeira bolsa de comercialização de açOes de empresas sovi~ 
éticas desde a década de 20, conforme relatou o The Wall 
Street Journal. 

Durante -o -discurso do Sr. Mansueto de I.avor, o 
Sr. Alexandre Costa, I o Vice·Presiúenre deixa a cadei
ra da presldencla,que é ocupada pelo Sr. D1rceu Car
neiro, 1 o Secret~rio. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, este meu pronunciamento visa a dar ao con
junto do Senado Federal informes sobre as mesas-redondas 
que foram realizadas sob o patrocfnio do Senado Federal e 
coordenação da Comissão de Assuntos Sociais. 

As ~sas~red~ndas trataram do problema dos portadores 
de defictêncta ffstca e sobre um debate a respeito da saúde 
mental no Brasil. 

Tivemos 88 participante da mesa--redonda referente a por
~dores de deficiência e 118 participantes da mesa-redonda 
sobre saúde mental. 

Um fato que nos parece da maior importância, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, e que, em ambos os casos, o Senado 
Federal está chamado a se pronunciar sobre matt~·rias legisla
tivas da maior importância, referentes a ambos os assuntos. 

No que diz respeito aos portadores de deficiência, um dos 
pontos que notamo~, dentro do Congresso Nacional, foi a 
apre~ntaç!ío de projetas de lei que enfócam o problema do 
defictente, mas cada qual tendo uma visão, uma definição 
d~ deficiência e cada qual, também, propondo uma solução 
diferente para, !ls vezes, problemas iguais. Sentimos que den
tro do Parlamento Nacional existe um forte desejo de _se _pro
ver os portadores de deficiência de proteção do F...stadà, rilas 
essa pr?te~ao do Estado e vista, segundo os legisladores, de 
for:zna mte1ramente dfspar, inteiramente diferente. O nosso 
entendimento e que isso engendraria, para o Congresso Na
cional, a terrfvel re~ponsabilidade de aprovar leis que, ao ca
bo, o P~der Execuuvo, quer no plano federal, estadual e mu
nicipal, tC?ria que ~gir de forma inteiramente diferentes pelo 
que as leis deternun~vam a partir do Congres.~o Nacional. 

Essa disparidade de ação, no nosso ente-ndimento, obriga
ria à ausência de uma polftica real para esse grupo de porta
dores de deficlênCla&, que e Um grupo eJC.traOrdinariamcntc 
deficitário no recebimento da proteçllo do Estado. 

Em face disto, as mesas-redondas trataram de esclarecer 
os seguintes pontos: a primeira, os portadores de deficiên
cias e as necessidades de atuação do poder público - arca
bOuço legal e carências atuais; a segunda mesa-redonda o 
conceito de deficiência e de pessoa portadora de deficiên~ia 
- os limites da ação pública; a terceira mesa, a classificação 
das deficiências e dos portadores de deficiência - os-limites 
da ação pública; e a quarta mesa, estudos de prevalência de 
deficiências. 

Entendo que, com essas quatro mesas, foi possfvel dar ao 
Congresso Nacional balizamento a respeito de números signi
ficativos para o exercício de uma polftíca, de uma ação de 

-Govern_o, na medida em que os informes de que se dispunha 
a respeito das prevalências de portadores de de_ficiências 
eram informes inteiramente diferentes: alguns as situavam 
em torno de 3% a 5%, enquanto outros as situavam acima 
de 10% do total da população brasileira. É evidente que, pa
ra um e outro percentuais, os conceitos de deficiência estabe~ 
lecidos eram absolutamente díspares. De um lado, trnhamos 
conceitos restritivos; de outro, conceitos abrangentes demais. 

De forma que, com os infol"l'llés trazidos para este Congres· 
so,tivemos oportunidade de ter clareza a respeito do percen~ 
tual qu~ se _pode a~tir e~istente no Br3sil de portadores 
de defic1êncta e, mats que u~so, a possibilidade de termos a 
distribuiçao dos grupos de deficientes dentro desse grupo ge
ral de portadores de deficiência. · 

Importa dizer, também, que a primeira mesa teve como 
moderador o Senador Iram Saraiva, e a terceira mesa, o Se
nador Francisco Rollemberg. Paralelamente, tivemos o apoio 
do Ministério da Saúde, do Ministério da Educaçao, do Mi
nistério _da Ação Social e de vários órgãos que representam 
as assoctações de portadores de deficiência. 

De maneira que se tratou de uma mesa, no nosso entendi-
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menta, capaz de dar - reafirmo - balizamento à A'iscssoria 
do Congrc:JSo Nacional para a conceituaça.o real <.lc poruu.Jo
rcs de deficiêncl3 c para o estabelecimento de polfticas nacio
nais, servindo, portanto, -~e base e d_e in~truincn~aça.o para 
que essa Assessa:ria Informe os Ses. Congressi_stas a respeito 
dos seus próprios projetas de lei sobre es8e problema. 

No que respeita à saúde mental, foi realizada, também, 
uma mesa-redonda que teve dois temas básicos: o primeiro 
se referia à necessidade de nova legislação e teve como coor
denador o Senador José Paulo Bisai; o segundo tratou sobre 
a situaçao atual da atençao à saúde mental no Brasil e suas 
perspectivas esteve sob mi~ha coqrden~ça.o. 

Como afirmei antes, essa mesa-redonda teve a parlici pa
ção de 118 pessoas representativas das- duas grandeS COri"eri-
tes nacionais que tratam hoje da questão da saúde menotal. 
Uma corrente, ainda presa às formas antigas de tratamento 
da doença mental, que baseava todo o se-u trabalho no hospi~ 
tal, é a chamada corrente hospitalocéntricaj a segunda cor
rente é composta de pessoas que- baseiam toda a diretriz da 
saúde mental na possibilidade do tratamento ambulatorial 
dos portadores de deficiência e da açl!o maior quer da famf
lia, quer da comunidade, quer dos serviços abertos de saúde 
mental dentro do conjunto do aparelho de assistência à saú
de da populaçl!o. 

Essas duas mesas-redondas, pelo que puderam mobilizar 
de pessoas do conjunto da sociedade brasile:ira, quer como 
usuárias, quer como técnicos ou professores, do conjunto 
das instituiÇOes oficíais iineriiacionai~, co1_11q a .Organizaçao 
Pan-americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, 
e da própria classe, polftica, deram à Comissão de Assuntos 
Sociais uma condiçao de relevânCia que me parere significati~ 
va para o Congresso Nacional. QUer dizer, antes de delibe
rar sobre problemas de profunda significaçao social para o 
nosso PaiS e para a sua população, especialmente a ~is 
pobre, o C'.ongresso paSSã ·a dispor do informe das renexocs 
do conjunto da sociedade brasileira a respeito de cada um 
desses assuntos. Creio que foram momentos da maior signifi
caçao que o Senado Federal pOde propiciar, tanto no senti
do de se abastecer dessas informações, como também no sen
tido de homenagear a sociedade brasileira e dar-lhe o reco
nhecimento devido através do nosso propósito de faZer leis 
consentâneas com a realidade nacional e com clareza de ob-. 
jetivos a serem seguidOs; -não uma Iegislaçao, que venha ape
nas a encher mais as prateleiras de leis brasileiras, mas, sim, 
que informe ao Poder Executivo como elaborar e conduzir 
suas polfticas públicas no campo social. 

Faço questao de ressaltar o trabalho cooperativo de to
dos os funcionários do Seriado Federal, quer ligados à Asses
soria, quer- ligados à Comissão de Assuntos Sociais, assim 
com faço questaomaior de homenagear o Presidente do Sena
do, Senador Mauro Benevides, e o 1° Secretário do Senado, 
Senador Dirceu Carneiro, que, de todas as maneiras, colabo
raram para que ambas as mesas-redondas pudessem se reali-
7..ar dentro do melhor apoio administrativo e conseguindo os 
melhores resultados. 

sao estas as informaçoes que querfamos passar, e-reSsalfa
O'X)S nossos agrad~imentos aos servidores do Senado Fede-
ral e à Mesa pelo apoio. -

Teremos pelo menos, mais duas outras mesa~redondas: 
ulna referente à questão dos profissionais e à limitação do 
trabalho dos conselhos profisionais; e outra que deverá tra
tar da participaçao dos trabalhadores no lucro das empresas. 

Com esses informes, agradeço mais uma vez o apoio da 
Mesa do Senado ao nosso trabalho. 

Era o que tinha a dizer, Sr.Presidente. (Muito bem!) 
COMPARECEM MAIS OS SRS> SENADORES 
Almir Gabriel- Beni V eras- R•peridião Amin- Garibal

di Alves - Guilherme Palmeira -João França -José Paulo 
Bisai -:- Jutahy Magalhães - Louremberg Nunes Rocha -
Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mauro Benevides -
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item ,. 

REDAÇÃO FINAL DA EMENDA DO SENADO 
AO PROJETO DE DECRETO l.l'OISIATIVO N° 7, 

DE 1991 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos 

do art. 281 do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, da redaçao final (ofefecí
Qa pela C'.omissão Diretora em seu Parecer n° 131, de 
1991) da Emenda do Senado ao Projeto de Decreto 
Legislativo n° 7, de !99! (no 27Q/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cidade de Cabreúva I.! da., para explorar, pe
lo prazo de dez anos, sem direita de exclusividade, ser
-viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de cabreúva, Estado de São Paulo. 

Em discussão a redação final em turno único. (Pausa.) 
Nilo havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A redaça,o final da materia é dada como definitivamente 

adotada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

Redaçl!o final da emenda do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo n° 7, de 1991 (no '1:70/90, na CA
IIiara doa Dcputadna)-

(Corresponde à emenda n° 1-CE.) 

Dê..se ao art. 1° do projeto a seguinte redação: 

"Art 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n° 93,de 9 de março de 1990, do Ministro de l'.stado 
das Comunicaç6es, que outorga permissao à Rádio ci
dade de cabreúva i.tda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, de âmbito local, na ci
dade de Cabreúva, Estado-de São Paulo." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu C'.arneiro)- Item 2: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emen
da à Constituição n° 4, de 1991, de autoria do Senador 
Marco Maciel e outros Senhores Senadores, que alte
ra a redação do inciso I do art. 37 da C'.onstituição Fe
deral. (3• sessao de discussão.) 

Obedecendo a disposto no art. 358, § 2', do Regimento · 
Interno, transcorre hoje o terceiro dia para a discussão da 
prooosta e apresentação de emendas. 

Em diseussao a proposta em primeiro turno. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, a discu_ssãO terá pros
seguimento na sessão_seguinte:. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carn~iro)- Item3: 

Discus.qâo, em primeiro turno, da Proposta de F.men~ 
da à C..onstituição n~' 5, de 1991, de autoria do Senador 

Marco Maclcl e outros Senhores Senadores, que alte
ra a redação do art. 2X,ítcm 11, do arl. 29, c § l'' do art. 
32 da Constituiçao Federal. P" sessao de discussao.) 

Obedecendo ao disposto no art. 358, § 2", do Regimento ln· 
temo, transcorre hoje o terceiro dia para a discussao da pro· 
posta e apresentação de emendas. 

Em discussão a proposta em primeiro turno. (Pausa.) 
Nilo havendo quem peça a palavra, a discussno terá pros

seguimento na sessao seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu rarneiro) -Item 4: 

Discussao, em primeiro turno, da Proposta de Emen· 
da à C..onstituição 0° b, de 1991, de autoria do Senador 
Garibaldi Alves Filho e outros Senhores Senadores, 
que dá nova redaçlio à letra b, do inciso X do § 2" do 
art. 155 da Contituição Federal. (3~ S~s~ão de di~ussao.) 

Obedecendo ao disposto no art. 358, § 2°, do Regimento 
Interno, transcorre hoje o terceiro dia para a discussão da 
proposta e apresentaçlio de emendas. 

Em discussão a proposta em primeiro turno. (Pausa.) 
Nao havendo quem peça a palavra, a discu.'l.<l\o terá pros

seguimento na sessão seguinte. 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu C'.arneiro)- Item 5: 

Dlscussno, em primeiro turno, da Proposta de Emen
da à Constituiçao no 7, de 1 Wl, de autoria do Senador 
Jonas Pinheiro e outros Senhores Senadores, que alte
ra a redaçlio do parágrafo único do art. 52 da C'.onsti
tuiçao Federal. ( 1• sessao de discussoo.) 

Obedecendo ao disposto no art. 358, § 2°, do Regimento 
Interno, transcorre hoje o primeiro dia da diS'cussao da pro
posta para apresen taçlio de emendas. 

Em discussão a proposta em primeiro turno. (Pausa.) 
Nao havendo quem peça a palavra, a discussao terá pros

seguimento na sessao seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O>ncedo a 
palavra ao nohre Senador Francisco Rollcmberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFI.- SF.. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ainda estamos percebendo os écos de mais um escândalo ocor
rido no mundo esportivo, envolvendo o u:m de drogas por 
uma de suas notórias figuras. 

Como sói acontecer nesses casos que dizem respeito às 
perfulgentes figuras do reino das comunicações de massa, o 
fato foi amplamente divulgado e esmiuçado em toda sua dra
maticidade pela imprensa falada e escrita. 

Em conseqUência a repercussa.o foi a mais humilhante 
possível para a vida profissional do jogador de futebol da 
Argentina, Diego Maradona, ontem rei dos estádios, hoje es
tigmatizado por muitos diante da opiniao pút>lic:l. 

Com esse exemplo, Senhor Presidente, em ll.li:!D ~ 
vo, não é nosso desejo escamotear -a responsabilidade social 
da figura notória - artista ou e.~portista .:..- juntq à cÇ)munida-

de, principalmente junto à dos jovens que com ela se identifi
ca COQ'l9 um modelo de liderança. 

' Mesino que compreendamos que a cobrança e as expecta
tivas em relação a esses fdolos dos meios de comunicaçlio se
jam maiores, não podemos i'ncriminá-IOS: j~ridicamente da 
mesma forma· que fazemos com o trafícante .. _ _ __ " 

·For examinando o passado e refletindo sobre o futuro que 
verifiquei a urgência de corrigir-se um aspecto de lei qUe, 
praticamente, nivela, ao mesmo plano, o delitO traficante e 
o do usuário, ressalvada• naturalmente as duraçoes das pe

. nas impostas a um e outro. 
É imbuído dessa compreensno sobre a condiçlio sul gene

ris do usuário de droga.-;, seja ele figura preeminente, ou o 
mais anOnimo dos cidadlios, que estou apresentando projeto 
de lei no sentido de preencher uma lacuna e corrigir distor
çao existente na Lei no 6368 de 21 de setembro de 1976. 

Dessa ótica, conclufmos ser indispensável suprimir o art. 
16 da Lei n° 6.383 e introduzir mais um artigo no capítulo 
n, estabelecendo o tratamento amtiulatoiial ou hospitalar 
"ao dependente que adquirir, guardar ou trazer conSigo, pa
ra uso próprio substância entorpecente ou que determine de
pendência ffsica ou psfquica, sem autori?.ação ou em desacor
do com determinação legal ou regulamentar11

• 

O usuário dependente de tóxico é penalizado com deten
ção de seis meses a dois anos e pag~mento de vinte a cinqOen~ 
ta salárlo.•-multa. !'.'!Se cidadfio longe~ de merecer a sua prisão, 
a sua detenção, merecia, Senhor Presidente, maior atenção, 
maiores cuidado.'!, maior as.•istência médica. Deveria receber 
um tratamento médico equilibrado, psiquiátrico, desintoxican
te, para liberá-lo do vfcio de que ele tomara, por força de cir
cunstância a~ mais diversas, um dependente, um escravo. 

Incluímos ainda no referido artigo a obrigatoriedade de 
"assistl!ncia do serviço social competente, ligado ou não à ins .. 
tituiçl:io terapêutica que acompanhará o dependente até sua 
reabilitaçao social''. Essa determinação preve, ainda, a parti .. 
cipaÇao familiar e a inserção do dependente, quando em con
dições, no mercado de trabalho, ou entao, seu desempenho 
em instituiçlio filantrópica, sem remuneração e com a devi
da supervislio. 

Senhores Senadores, por mais que repudiemos o uso de 
drogas nlio podemos abstrair que se trata de um lamentâvel 
fenômeno de nossa época que suscita a crlaçlio de cartéis 
de exploradores, a açlio de traficantes e no fim dá cadeia aos 
usuários, que s6 com muita força de vontade e apoio da so
ciedade poderão libertar-'Se do vfcio e readaptar-se à vida social. 

Acresce ainda, Senhor Presidente, que a pun!Çao' do usuâ
rio muitp raramente representa um desestimulo ao uso de 
drogas, podendoo configurar um incentivo bs avessas, refor
çando a obstruçlio e o caráter contestatório de que seu em
pregO às vezes se reveste. A Suécia, por exemplo, oito meses 
após a_'instituiçlio da lei que incriminou o uso de substâncias 
que capsam dependência física ou psíquica, viu o consumo 
da droga elevar-se em mais de 25%. 

Nilo podemos desconhecer o fato de que, por trás ll!'" drO· 
gas - além das motivaçoes pessoais ligadas ao sucesso/insu
ces.'ID profissional e social, e desagregaçlio familiar e, princi
paii'J'lni!Í os componentes psicopatológlcos - estEio presentes 
as qlm!radlçlles de' uma ordem so<:ial profundamente injusta, 
que .qna com a potiBibilidade de ascemao social e limita es
.., ~ a - n.llmeto -•te reduzido <1e pe-. Utm 
radioKÇar.a da sociedade brasileira revelaria acentuados con
trastes: uma minoria privilegiada e uma maioria passando to-

0 
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da sorte de privaçlles. desnutrida, esfomeada, desemprea;ada, 
sem ter onde morar, sujeita a urna assist_encia médico~ial 
precáriã, a um tra~Sporte públicO -irieficiente,prindpalmerite, 
sem esperanças de reverter esse quadro. 

Diante dessa perspectiva, como entender que uma pessoa 
que se refugia nas-di'Ogas como ·urna respostã ·ainda que per-_ 
versa para suas ilusões, é um criminO*'? _ 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu C'.arneiro) - Nada mais 
havendo a trat.ar, vou encerrar os trabalhos, designando pa
ra a sessão ordinária de segunda~feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTiTUIÇÃO 
, N° 4, DE 1991 , 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição no 4, de 1 9'Jl, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que altera a redação 
do. inciso I do art. 37 da Constituiçao Federal. ( 4" sessao de 
discussao.) 

2 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITÜIÇÃO 
N° 5, DE 1991 

Discussao, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituiçlio n" 5, de 1!191, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que altera a redaçao 
do art. 28, item II, do art.~ 29 e do § 2° do art. 32, da Consti
tuiçlio Federal. (4" sessao de discussão.) 

_3_ 

PROP,OSTA E EMÉNDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 6, DE 1991 

Discussa.o, em primeiro turno, da PrOposta de Emenda à 
Constituiçao no &, de 1991, de autoria do Senador Garibaldi 
Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá nova reda
çlio à letra b, do inciso X do § 2" do art. ló6 da Ci>nsiituiçao 
Federal. ( 4• sessao de discussao.) 

4 

PROPOSTA DR EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N" 7, DE 19'J1 

Discussão~ em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituiçlio n° 7, de 1991, de autoria do Senador Jana• Pi· 
nheiro e outros Senhores Senadores, que altera a redaç!io 
do parágrafo 6nico do art. 62 da Constituiçlio Federal. (2' 
sessao de discussao.) 

5 
MATÉRIA A SER DEClARADA PRFJUDJCÁDA ~ 

Projeto de Lei da Câmara n° 84, de 1989 (n° 1.753/89, na 
Casà de origem), que altera o texto da Consolidaçao das 
Leis do Trabalho - CJ:r, revogando seu art. 86, com base 
no inciso IV do art. 7° da Constituiçao FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu C'.arneiro)- Rstá encerra
da a sessão. 

(Levanta..se a sessilo às 9 horas e 55 minutos.) 

ATO N" 539/91 

ATOS DO PRESIDENTE 
O PreSidente do Senado Federal. no u.m da sua competên

cia regimental e regulamentar, em ·conformídade com a dele
gaçlio de competência a que lhe foi outorgada pela Ata da 
Comissão Diretora n° 2, de 4 de abnl de 1973, e tendo em 
vista o que consta o Processo n° 0526/91-ó, resolve aposentar, 
voluntariamente, JORGE ROMANO FII.IIO, matrfcula 1887, 
Especialista em Administração Legislativatrécnicas, Tercei· 
ra Classe, PL Ml2, do Quadro Permanente do Centro Gráfi
co do Senado Federal - CEGRAF, nos termos dos arts. 40, 
inciso III, "a'', da Constituição da República Federativa do 
Brasil e 186, inciso III, "a11

, da J;ei no 8.112, de 11 de dezem
bro de I990. 

Senado Federal, 7 de junho de 1991.- Mauro Benevides, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO N° 540/91 
O PreSidente do stmado Federal, no u.cro da sua competen

cia regi.mental e regulamentar; em conformidade com a dele
ga_çao de_ competencia a que lhe foi outorgada pelo Ato da 
COmissão Diretora n° 2, de 4 de abril ele 1 tJ73, e tendo em 
vista o que consta -o- Processo nu 0442/'}1-7, resolve aposentar, 
voluotariamente, :tACARIAS LIMA VANDI;RIJ\1, matrícu
la 1181, F.specialista em Indústria Grãllca Legtslativa(l"ecni
cas, Primeira Classe, PI. M20, do Quadro Permanente do 
Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nas !ermos 
dos arts. 40, inciso III, "a", da Constituição da República Fe
derativa do Brasil e 186, inciso lU, "a", da Lei no 8.112, de 
11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 7 de junho de 1991.- Mauro Benevides, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO N° 541/91 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competên
cia regimental e regulamentar, em conformidade com a dele
gaçlio de competência a que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretara n° 7, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta o Processo nu 0532/9i-6, resolve aposentar, 
por invalidez, ALZENJ NETO Rllii\IRO. malrfcula 0634, 
Especialista em Indústria Gráfica l.egislativafl"écnicas, Segun
da Classe, PL Mló, do Quadro Permanente do Centro Gráfi
co do Senado Federal - CEGRAF, nos termos dos arts. 40, 
inciso III, "a~', da Constituição da Rcpúhlica Federativa do 
Brasil e 186, inciso I,§ i", da l.ei n"8.li2, de 11 de dezem
bro de 1990. 

Senado Federal, 7 de junho de 1991.- Mauro Benevides, 
Presidente do Senado~ Federal. 

ATO N° 542;91 

O Presidente do Senado Federal, no usa da sua campefên
cia regimental e regulamentar, em conformidade com a dele
gação de competência a que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissao Diretora n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta o Processo n" 0456/91-8, resolve declarar 
aposentado, compulsoriamente, a partir de i 2 de dezembro 
de 1990, FRANCISCO ROCHA DINii', matrfcula 0895, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, a partir de 1 o 

de janeiro do corrente ano, com fundarnemo nos arts. 40, in· 
ciso 11, da Constituição da República Federativa do Brasil e 
186, inciso !1, da Lei n" 8.1 12, de 11 de dezembro de 1990, 
no cargo de Assistente Administrativo Gráfico, referência 
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12, do quadro Permanente do Centro Orá_fico do senado Fe
deral- CEGRAF. 

Senado Federal, 7 de junho de 1991.- Mauro Benevides, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO N° 543/91 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competên
cia regimental e regulamentar, em conformidade com a dele~ 
gação Uc compet~nt·ia a que lhe toi outorgada pelo Ato da 
Comissao Dirctora n"" 2, de 4 de abril de I 97:1, c tendo em 
vista o que consta o Processo nu U46]/91-4. résolve declarar 
aposentado, compult«>riamente, a pHrtir d~ 12 de dezembro 
de 1990, ARGPMJRO C'ASTnJ.O BRANCO TOI.ENTI
NO, matrícula 0207, com provento."J proporci()n_ais ao tempo 
de serviço, a partir de 1<,1 de janeiro do corrente ano, com 
fundamento nos artis. 40, inciso 11, da Constituiçllo da Repú
blica Federativa do l!rasil e 1!!6, inciso !1, da l.ci n" 8.112, 
de I! de dezembro c;te 1990, no cargo de Técnico Industrial 
Gráfico, referência 14, do Quadro Permanente do C'.entro 
Gráfico do Senado Federal- CEGRAF. 

Senado Federal, 7 de junho de 1991.- Mauro Benevldes, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO NO S44/9l 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competen· 

cia regimental e regulamentar, em conformidade com a dele~ 
gaçâo de competência a que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta o Processo no 0345/914, resolve aposentar, 
voluntariamente, WILDMAN GIL BODSTHIN, matricula 
0430, Especialista em Administraçllo I.egislativa/Análise, Se
gunc;ta Classe PL S24, do Quadro Permanente do Centro Grá
fico do Senado Federal- CliGRAF, nos termos dos arts. 40, 
inciso UI, na", da C.onstituíção da República Federativa do 
Brasil e 186, inciso UI, "a", da l.ei no 8.112, de II de dezem
bro de 1990. 

Senado Federaln, 7 de junho de 199L - Mauro Benevi
des, Presidente do Senado Federal. 

ATO N° 545/91 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiw 
çOes regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência a que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissllo Diretora n° 2, de 1973, de acordo com o dispos
to no art. 243, § 2°, dà Lei no 8.112, de 1990 e no Ato da Co
missão Diretora n" I, de !991, resolve nomear DIÔGENES 
COSTA BARBOSA, para exercer o cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotaçao e exercício no 
Gabinete do Lfder do PDS, Senador Ozicl C-arneiro, a partir 
de 12 de abril de 1991. · 

Senado Federal, 7 de maio de 1991. - Mauro Benevidea, 
Presidente do Senado Federal. 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
ATO N° 1, DE 1991 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas atri
buiçOes regulamentares e na forma do que preceitua o art. 
ZO -da Resolução 0° 344, de 1986, resolve dispensar, a pedido, 
o servidor ANI"ONIO CARLOS NANTES DE OI.IVEI~A, 

da . Comissao de Administraçllo do Pecúlio dos Servidores 
do Senado Federal. 

Senado Federal, 7 de junho de 199\.".:. José Passos POr-
to, Diretor-Geral. - · 

ATO N° 2, DE1991 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribui
çOes regulamentares e à vista da delegação contida no art. 
2", da Resolução 344, de 1986, resolve: 

Art. I" Designar os servidores do Senado Federal, FRAN
CISCO SAMPAIO DE CARVALHO, PAUlA CUNHA 
CANTO DE MIRANDA e MAURO DE ALENCAR DAN
TAS e os servidores NILSON DA SI!. VA REHELLO e FLO
RlAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA, respectivamen
te, do Prodasen e do Cegraf, para, sob a presidência do pri
meiro, comporem a C'.omis..;!o de Administraçao do Pecúlio 
dos Servidores do Senado Federal, criado pela Resoluçllo 
no 12, de 1985, alterada pela Resolução no 344, de 1986, do 
Senado Federal e regulamentada pelo Ato n° 9, de 1987, da 
Comissão Diretora. 

Art. 2" Designar, como suplentes da Comissão de que tra
ta o art. I o deste Ato, JOÃO IJOSCO ALTOÉ, PEDRO JOR
GE MORE"O e DILMANOEL DE ARAÚJO SOARES, ser
vidores do Senado Federal, do Prodasen e do C.egraf, respec
tivamente. -

Art. 3° F-'te ato entra em vigor na data de sua publicaçllo. 
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário, especial

mente o Ato do Dirctor-Geral n" 2, de 1987 .. 

Senado Federai, 7 de junho de 1991. --José Passos POr
to, Diretor-Oeral. 

COMISSÃO ESPECIAL 

Incumbida de analisar a 
Proposta de Emenda 11 Constituiçllo no 11, de 1991 

ATA DA I' REUNIÃO DE INSTALAÇÃO 
REAU7ADA EM 29 DE MAIO DE 1991 

Às dez horas do dia vinte e nove de maio de mil novecen
tos e noventa e um, na sala de reunião n(,l 5 da Ala Senador 
Alexandre Costa, com a presença dos Senhores Senadores 
Alfredo Campos, José Fogaça, Mansueto de Lavor, Nabor 
Júnior, Jutahy Magalhaes, Va!mir Campelo, I.ouremberg Nu
nes Rocha, l.avoisier Maia e ÁUreo Mello,-reúriC.:.Se a comis
sl\o Especial incumbida de analtsar a Proposta de Emenda à 
Constituiçllo no 11, de !991, que "Altera a redação do § 3° 
do art. 57, do§ 4° do art. 66, do§ 3° do art. 68 e do art. 166 
caput e seus §§ I o e 2° da C.onstituiçao Federal. Deixam de 
comparecer os Senhores Senadores Almir I .ando, Josaphat 
Marinho, cartas Patrocínio, Hugo Napoleão, Wilson Martins, 
Gerson camata e J.ucfdio Portela, membros da comissão. 
Assumindo a Presidência, conforme preceitua o Regimento 
Interno do Senado Federal, o Senhor Senador Nabor Júnior 
declara aberta a reunião, comunfcafida·que a mesma desti~ 
na-se à eleição do Presidente e Vice-Presidente da comissao 
e designaçllo do Relator da matéria. Em segUida, o Senhor 
Presideme determina que seja providenciada a distribuição 
das cédulas e designa o Senhor Senador José Fogaça para 
funcionar como escrutinador. Procedida a votação, a conta
gem de votos apresenta o seguinte resultado: Para Presiden
te: Senador Áureo Mcllo .... 9 voto.~. Para Vice-Presidente: 
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senador Jutahy Magalh3:,es- 9 votos. Assumindo a Presiden_- Júnior. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às 
cia, o Senhor Senador Aureo Mello agradece a seus pares, dez horas e trinta mmutos, lavrando eu, Antômo C'.arlos Pc
em seu nome e em nome do Senador Jutahy Magalhães a reira .Fonseca, Secretário da comissao, a presente ata que, 
honra com que foram distinguidos. Prosseguindo, o Senhor após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
Presidente designa como Relator, o Senhor Senador Nabor -Senador Áureo Mello. 
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1991 
I- ATA DA 81• SESSÃO, EM 10 DE JUNHO DE 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1 - Leitura de Projetos 
-Projeto ·cte Lei do Senado n' 204191, de autoria 

do Senador Magno Bacelar. que autoriza a utilização de 
cruzados novos~ de titularidade de pessoas físicas, para 
a aquisição de ações de empresas incluídas no Programa 
Nacional de Desestatização. 

-Projeto de Lei do Senado __ n_~ 205/91, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que altera a Lei 
n' 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 
a fim de compatibilizar com o art. 5", inciso L, da Consti
tuiçãO Federal. 

-Projeto de Lei do_ Senado n<? 206/91, de autoria 
do Senador Mareio Maciel, que regulamenta ::.. .!Xecução 
do disposto no artA 14, itc!ns I, II e III, da Constituição 
Federal. 

-Projeto de Lei do Senado n' 20719.1, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que institui o '~Estatuto do 
Garimpeiro" e dá optras providências. 

1.2.2 - Requerimento 
- N"' 253/91, de autoria do Senador Francisco Rollem

berg, solicitando autorização para desempenhar missão no 
exterior. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Parecer n' 21/91-CN, da Comissão 

Mista sobre a Medida Provisória n"' 296/91, concluindo pela 
inadmissibilidade da medida. 

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se ama
nhã, àS.19 hora$~_ 

-Comparecimento ao Senado, no dia 11 do corrente, 
às 14'horas e 30 minutos, do Ministro•de Estado da Econo-

m~a. Fazenda e Planejamento, Dr. Marcílio Marques Mo
rena e ab1rtura das inscrições para interpelações ao Sr. 
Ministro. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

_ §ENADOR NEY MARANHÃO- Campanha difa
matória que estaria ocorrendo contra o Ministro âo TrabaR 
lho e da Previdência SoCial, Antônio R<?gério Magri. 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Aproveita· 
menta integrado da bacia do São Francisco. Inclusão da 
questão-da bacia do São Francisco na pauta da ECOR92. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Greve no Co
légio Pedro II. Criação de um minicentro petroqU:írn.ice 
em Caxias. Assassinato do Prefeito de ItaguaíRRJ. 

SENADOR OZIEL CARNEIRO- Preço irrisório 
---estabelecido.para a borracha vegetal. Liberação de recursos 

do Finan relativos ao ano-base 89. Artigo do Arcebispo 
do Rio de Janeiro, D. Eug_ênio Sales, intitulado ''A defesa 
ecológica e a luta pelo bem Restar do homem": 

SENADORA JÚNIA MARISE....:. Criação do Forum 
do Pensamento EcoJ:!.ômicó de Minas Gerais-: sua imporR 
tância e seus obfetivOs. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder
Quadro recessivo da economia brasileira. 

1.2.5 - Requerimentos 

- Nç. 254/91, de urgência para o Projeto de Decreto 
Legislativo n~' 76/91, que aprova o texto da Convenção 
contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias 
Psicotrópicas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro 
de 1988. 

=~'~' ~.SSL9_1,_de_ autoria do Senador Nelson Carneiro, 
solicitando do Ministr-O d3.- Infra-Estrutura, informações 
que menciona. 
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EXPEDIENTE 
CBNTIIO GRÁPICO DO SBNADO PllDBRAL 

PASSOS fORro 
Dire1or-Oenl do Seado Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Direaor I!Jiealdvo 

DIÁlUO DO CONGRESSO NACIONAL 
lap<e110 IICb ,..pouabiiMiadc ela Moa do Scudo l'edcnl 

ASSINAIDRAll CARLOS HOMI!RO VIEIRA NINA 
DireWr AdUiltr&tivo 
WIZCARLOS DB BASTOS 
Diretor laPitrial 

Scmellral--··-·-···-·-·-- ----·-·- Ct$ 3.519,65 

PLOIUAN AUGUSTO COtmNHO MADIUJOA 
Dirclor Adjuto ·· 

- N9 256!91, de autorià. do Senador Coutinho Jorge, 
solicitando do Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento, informações que menciona. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 
Deferimento pela Comissão Diretora do Requerimen

to n9 239/91, de autoria do Senador_Eduardo Suplicy. 
1.3- ORDEM DO DIA 

. Proposta de Emenda à Constituição n' 4, de 1991, 
de autoria do SenªQ.Qr Marco_ Maciel e outros Senhores 
Senadores, que altera a redação do inciso I do art. 37 
da Constituição Federal. Prosseguimento da discussão, ten
do usado da "palavra o Sr. Marco Maciel. (4~ sessão.) 

Proposta de Emenda à Constituição n' 5, de 1991, 
de autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores 
Senadores, que altera a redaçãÕ do art. 28, item II, do 
art. 29 e do~§ 2' do art. 32, da Constituição Federal. (Prosse-
guimento da discussão: 4' sessão.) _ 

Proposta de Emenda ã Constituição n~ 6, de 1991, 
de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Se
nhores Senadores, que dá nova red3.Ção à letra b, do inciso 
X do § 2• do art. 166 da Constituição Federal. (Prosse-
guimento da discussão: 4' sessã_o). -

Proposta de Emenda ã Constituição n~ 7, de 1991, 
de autoria do Senador Jonas Pinheiro e outros Senhores 
Senadores, que altera a redação do parágrafo único do 
art. 62 da Constituição Federal. (Prosseguimento da discus
são: 2• sessão). 

Projeto de Lei da Câmara n'~4, de 1989 (n' 1.753/89, 
na Casa de origem), que altera o texto da Consolidação 
das Leis do Trabalho- CLT, revogando seu art. 86, com 
base no inciso IV do art. 7"' da Constituição Federal. Deda
rado prejudicado. Ao arquivo. 

1.3-1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia . 
-Requerimento n" 253/91, lido no Expediente da pre· 

sente sessão. Aprovado, após parecer da comissão compe~ 
tente. 

Ttragcm 2.200 cxemplarcl. 

-Requerimento n~ 254/9l,lido no Expediente da pre
sente sessão. Aprovado. 

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR EDUARDO. SUPLICY- Acordo fir

mado pelo Brasil com os banqueiros internacionais em 
torno do pagamento dos juros atrasados da dívida externa. 

SENADOR JONAS PINHEIRO- ~xito do Primei
ro Congresso Nacional do PTB. 

SENADOR AUREO MELLO- Envio de tropas aos 
Municípios de Leopoldo Peres e Humaitá, no Estado do 
Amazonas. Manutenção do fornecimento de óleo diesel 
para a região ama-zônica e a: tiécessidade do racionamento · · 
de energia. Prejuízos ao comércio da Zona. ~ranca de Ma
naus decorrentes de bens contrabandeados do Paraguai. 

SENADOR LOURIVAL BÀPTISTA-Transcurso 
do s~ aniversário do Jornal da Manhã, de Sergipe. 

SENADOR AMIR LANDO -Conflito entre madei
:.;:l(:_iros e toreiros do Municípío de Ariquemes e os fiscais 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Natu
rais Renováveis - IBAMA, no Estado de Rondônia. 

1-3.3 - Comunicação da Presidência 
-Arquivamento em definitivo do ProJeto de Lei da 

Câmara n' 88/90 (n' 3.347189, na Casa de origem), que 
inclui o Município de São Romão, no Estado de Minas 
Gerais, na área da Sudene. 

1.4-ENCERRAMENTO ~ 
2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTE

RIOR 
. -Do Senador Aureo Mello, prõnunciado na Sessão 

de 27-5-91. {Republicasão) 
3- RETIFICAÇAO 
-Ata da llr Sessão, realizada em 6 de março de 

1991. 
4- MESA DIRETORA 

· 5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERM,.\NEN

TES 
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Ata da 8P Sessão, em 10 de junho de 1991 
P Sessão Legislativa, da 49• Legislatura 

ORDINÁRIA 
Presidência dos Srs. Ma_uro Benevides e Dirceu Carneiro 

ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE· 
NADORES: 

Alexandre Costa - Aluízio Be'zerra - Beni V eras -
Chagas Rodrigues - Dado Pereira - Dirceu CarneirO~
Elcio Álvares - Esperidião Amim - Epitácio Cafeteira -
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson 
Camata· - Humberto Lucena - Hydekel Freitas -·João 
Calmon- João Rocha- Jonas Pinheiro -José Paulo Biso! 
- Jutahy Magalhães- Lourival Baptista- Magno Bacelar 
- Mansueto de Lavor - Mauro Benevides - Meira Filho 
- Nabor Júnior- Ney Maranhão- Oziel Carneiro-Ra-
chid Saldanha Derzi - Ronan Tito - Valmir Campelo -
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Ha
vendo número regiméntal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 1" Secre

tário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 204, DE 1991 

Autoriza a utilização de cruzados novos de titularidade 
de pessoas ffsi ... as, para aquisição de ações de empresas 
incluídas no Programa Nacional de Desestatização. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As pessoas físicas, títulares de recursos em cru

zados novos, ficam au.torizadas a utilizá-los para aquisição 
de ações, quotas ou ben_s do ativo patrimonial de empresas 
incluídas no Programa Nacional de Desestatização, de que 
trata a Lei n'8.031, de 12 de abril de 199(). 

ParágrafO -únicO.- O pagamento das açõCs, qUótãS ou 
bens do ativo patrimonial, a que se refere o caput deste artigo, 
poderá ser total ou parcial, mediante a transferência de titula
riedade de depósitos e outros valores mantidos no Banco Cen
tral do Brasil, em decorrência do disposto na Lef n9 8.024, 
de 12 de abril de 1990. 

Art. 2~' Os recurSos -c:,-nundos das operações cte:fínidas 
no art. 1~' desta lei estarão sujeitos às normas de conversão 
e de atualização monetária prevista nas lei n~' 8.024, de 12 
de abril de 1990. 

Art. 311 As pessoas físicas de que trata esta lei é assegu
rado tratamento idêntico ao estabelecimento para a aquisição 
de ações, quotas ou bens das empresas por seus respectivos 
empregados, devendo as normas sobre _tal t~:,atamento _çonstar 
dos editais de privaitizaÇão da Comissão DíretOrã. do Program 
Nacional de Desestatizãção. 

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5~> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O projeto visa, em primeria instância, à ampliação da 
base dos recursos financeiros destinados ao processo de priva
tização das empresas estatais, ao mesmo tempo em que oferece 
alternativa à antecipação do escalonamento das conversões 
de cruzados novos em cruzeiros, conforme previsto na ·-Lei 
n• 8.024/90. 

Além desses objetivos principais, a iniciativa perrilitirá 
desdobramento tahte no que se refere ao desenvolvimento 
do mercado de capitais, como no tocante ao exercício de 
uma política monetária efetiva em futuro próximo. 

~- A abertura a que pessoas físicas, residentes no Pais, pos
sam ingressar, através de suas poupanças bloqueadas pela 
Medida Provisória 169, de 16 de março de 1990, nomeado 
de investimento, por associação de capitais, contribuirá, segu
ramente, para o desejado processo de democratização de capi
tais, além de possibilitar o igualmente desejado controle acio
nário pulverizado das companhias governamentais em pro
cesso de privatização preconizado pela Lei n~ 8.031190. 

Do ponto de vista da política monetária, a proposição 
também se justifica, de vez que permitirá o alongamento do 
calendário de reinseÍ"ção dos recursos bloqueados no mercado 
financeiro. 

Ne-ste particular, a proposição se afigura amplamente van
tajosa à autoridade monetária, de vez que tais recursos ficarão 
forçosamente estacionados por algum tempo antes que possam 
·voltar ao mercado financeiro propriamente dito. Os investi
doress terão a opção de preferência pelos dividendos_ou ga
nhos diretos do mercado acionário em ve~ das aplicações no 
mercado_ finan~iro de títulos, fundos e outros, ou, o que 
seria perverso, para uma política monetária restritva, a destf-' 
nação pura e simples dos recursos para o consumo. 

Diante da evidência do alcance, relevância e urgência 
da pro_posição que ora apresento, espero merecer a atenção 
de meus pares para o seu encaminhamento e aprovação. 

Salas das Sessões, 10 de junho de 1991 . .,....-Senador Magno 
Bacelar. 

(À Comissão de Assu"ntos Econômicos-decisão terml-
nativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 205, DE 1991 

Altera a Lei n• 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 
Execução Penal), a fim de compatibilizar com o art. 5•, 
inciso L, da- Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 89 da Lei n• 7.210, de 11 de julho de 

1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 89. Além dos requisito:Sreferidos no artigo an
terior, a penitenciária de mulheres deverá ser dotada de 
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seção para gestante e parturiente e de creche com a finali
dade de assistir o menor cuja nj_âe Ou responsável esteja 
presa." 
Art. 2~ Esta lei entra em vigór na data de sua publi

cação. 
Art. 3\' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei n• 7.210, de 11 de julho de 1984, que é a Lei 
de Execução Penal atualrnente em vigor, dispõe no seu art. 
89 que a penitent:iária de mulheres, além dos requisitos básicos 
estabelecidos no art. 88 (cela individual com dormitório, apa
relho sanitário e lavatório, salubi-idade do ambiente pela con
corrência dos fatores de aeração, insolação e condicion.amento 
térmico adequado à existência humana, e área mínima de 
seis metros quadrados), poderá ser dotada de seção para ges
tante e parturiedade e de creche com a finalidade de assistir 
ao (sic) menor desamparo ou cuja responsável eSteja presa. 

Essa norma - do art. 89 - não se compatibiliza com 
a nova Constituiç-ãO Federal. Esta, no seu art. 59 , inCiSo -deler
mina que ''às presidiárias serão assegUradas Condições para 
que possam permanecer com seus filhos dur_ante o períOdo 
de amamentação". Quer dizer: permane-cer com os filhos 
durante o período de amamentação é um direito assegurado 
pela Constituição às mulheres presidiárias. Um direito que 
corresponde a um dever do Estado. 

A Lei n<? 7.210/84 usa o verbo poderá; a Constituição 
nem usa o verbo deverá, mas, sim, um verbo imperativo: 
"Serão asseguradas condições". _ ~- . 

Para compatibilizar a Lei n<? 7.210 com a ConstitUição, 
ou, por outra, a fim de promover o cumprimento fiel da Consti
tuição Federal, urge elaborar uma lei ordinária concretizadora 
do direito definido no inciso L do art. 59 da Carta Magna. 
da República Examinhando o assunto, concluímos que o cami
nho melhor é de alterar a Lei n9 7.210/84, mudando para 
o dever o que nela se define como faculdade Qo Estado. A 
penitenciária de mulheres passa dever ser dotada de seção 
para gestante e parturiente e de creche com a fin<:!.lidade de 
assisitir o menor cuja mãe ou responsável esteja presa. 

No projeto- que ora apresentamos, modificamos O textõ 
do art. 89 da Lei n<? 7.210 não apenas nesse ponto. Suprimi
mos-lhe do texto o adjetivo desamparado, que restringe a 
compreeensão do substantivo menor; acrecentamos a palavra 
mãe, para que não apenas a mulher responsável pelo menor, 
mas também toda mãe tenha o direito de permanecer com 
seu filho; e corrigimos a regência do verbo assistir. --

Alterações simples, mas suficientes, pensamos, pára efeti
var um novo direito importante consagrado peJa nova Consti
tuição Federal. 

Esperamos, por isso, que este projeto seja aprovado com 
a rapidez e objetiVidade que o assunto reclama. Confiamos 
nos nossos pares, desta e da outra Casa do Congresso Nacio
nal. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 1991. -Francisco 
Roilemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 7.210, DE 11 DE JULHO DE 198<1 

Institui a Lei de Excecução Penal 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

····~~A·;t:·s;~-T~d~;·~ã~··ig~;i~n~~;;~t~-~-·i~i:·~~;;;~;ú~"ti~Ção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 

L- às presidiárias serão asseguradas condições para que 
possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação; 

(A Comissão de ConstitUiçilo, Justiça e Cidadania -
decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 206, DE 1991 

Regulamenta a execução do disposto no art. 14, itens 
I, II e III, da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 Q A soberania popular exercer-se-á por sufrágio 

universal e pelo voto direto e .secreto, com valor igual para 
todos, nos termos tiesta lei e das normas constitucionais perti-
nentes. _ 

Art. 29 Constitu-em- formas de- exercfcio da soberania 
popular: 

I-o plebiscito; 
II - o referendo; e 
III - a iniciativa popular. 
Art. 3• O plebiscito terá por finalidade deliberar sobre 

matéria constitucional, mediante convocação do Congresso 
Nacional, por instrumento dé_ sua competência exclusiva, exi
gida, para aprovação da proposta, a manifestação da maioria 
absoluta dos Membros da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

Art. 4• O plebiscito poderá ser convidado por inicia
tiva: 

I -do Presidente da República; 
II-de um terço, no mínimo, dos Membros da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal. 
III - de um por cent, no mínimo, do eleitorado nacional, 

distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos 
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

Parágrafo Unico, O instrumento de cOnvocação indicará 
o objetivo do plebiscito e a data, de sua reálização. 

Art. 59 O referendo terá por objetivo a manifestação 
do eleitorado nacional sobre qualquer proposição legislativa 
aprovada pelo Congresso Nacional, mas ainda dependente 
de sanção pelo Presidente da República. 

§ 19 A rejeição total ou parcial de proposição legislativa 
submetida a referendo importa na inaceit-ação de proposta 
análoga, na mesma legislatura. 

§ 29 O referendo observará ainda a iniciativa e quorum 
previsto nos arts. 3Q 3 49 deste lei. 

Art. 69 A proposta de plebiscito ou de referendo será 
apreciada por uma Comissão Mista do Congresso Nacional, 
quanto aos aspectos de constitucionalidade_ e juridiciQade da 
matéria, no prazo de dez dias, votada a proposição decorrente, · 
em plenário, no prazo de mais vinte diils. 

Art. 7• O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instru
ções para a realização de plebiscito ou de referendo, assegu-
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rada gratuidade de divulgação pelos meios de comunicação 
de massa cessionárias de serviço público. 

Art. 8"' Não se convocará plebiscitO- ou referendo na 
vigência de intervenção federal, estado de defesa ou de sítio, 
nem será objeto de deliberação proposta sobre matéria indica
da pelo art. 60, § 4• da Constituição Federal. 

Art. 9<? A -inícfaJiVã -popular, a que se refere o item 
III, do art. 2"', desta lei, não terá pór-oOjeto~ aléiil da referida 
no artigo anterior, matéria financeira e orça.IDentáiia õU- de 
inidKtiva-exclusiva do Presidente da República, do Congresso 
Nacional, do Poder Judiciário e- do Ministério Público, bem 
assim a de privativã:-COrilpetência das Casas do Poder Legisla
tivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2~' deste artigo. 

§ 1"' A proposta a ser encaminhada ao Congresso Nacio
nal deverá estar ~iberada pela Justiça Eleitoral, quanto à regu
lariedade de inciativa, número, prOporção e autenticidade das 
assinaturas e das inscrições eleitorais. --- -- ----

§ '29 O referendo popular poderá ser autorizado pelo 
Corigresso Nacional para: 

a) denunciar tratados e convenções internacionais, mes-
mo que aprovadas pelo Poder Legislativo; -

b) suspender ou .resgatar relações com estados estran
geiros; 

c) ordenar a moratória de empréstimos liltelnacionais. 
Art. 10. As proposições submetidas a plebiscito ou re

ferendo_ são consideradas aprovadas ou rejeitadas a partir da 
·proclamação do resultado do pleito pela Justiç-a Eleitoral. 

Art. 11. As consultas plebiscitárias de competência de 
estados e municípios ·observarão as normas çons.ttíl,ldóii3is . 
pertinentes, na forriia_,de instruções' dÓs respeCtivoS TribUnais 
Regibnais Eleitorais. -

Art. 12. O plebiscito, a que se refere 'o art. 2"' do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias;· Será reanzaddo 
com exclusiva observância de normas regulamentares expe
didas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na dat_a de sua publi
cação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em·contrário. 

Justificação 

O item XV da ConstitUição inclui, na competência exclu
siva do Congresso Nacional, "autorizar referendo a convocar 
plebiscito". 

A segunda referência à palavra referendo se encontra 
no art. 14, onde se declara que a soberania popular será exer
cida pelo sufrágio univerSal e pelo voto direto e secreto; com 
valor igual para todos, nos tennos da lei, mediante plebiscito, 
referendo e iniciativa popular. 

O referendo é citado apenas en 'passant sem fndicação 
de seu objetivo, igliãlmente pendente de regulamentação. 

Já o plebiscito é preVisto para criação de estados e territó
rios federais (art. 18, § 311), criação, incorporãÇão,' fusão e 
desmembramento de municípiOs (3.rt. 18, § 4"'), sistema e forma 
de governo, definiçãO divulgação gratuita, sem definição em 
que consiste o genérico Cxeii:ddo da soberania popular. 

A matéria fóilr3.tada, no texto constitudonal, de maneira 
nebulosa e difusa, dando ensejo, no entanto, â definição das 
três fuguras de democracia direta, tecnicamente diversas da 
eleição, mas igualmente respresentativas. 

2. Tradicioilalmente, no Direito Público, o referendo 
(do latim referendum) se constitui em uma votação popular, 
mediante sufrágio direto e individual (secreto, atualmente,. 
\Ç,tensivo, na antiguidade clássica, adotado o ''ostracismo", 

em Atenas, para o banimento político) resultando numa deli
beração política dos cidadãos (os escravos não votavam) e 
podendo referir-se a uma decisão administrativa ou indicação 
dos órgãos governamentais. 

Enquanto Frei Domingos (Tesouro da Língua Portuguesa, 
Porto, 1878) define plebiscito como "lei estabelecida pelo 
povo romano, convocado em assembléia", não cita o substan
tivo, mas apenas o verbo referendar, no sentido de "rubricar, 
legalizar uma escritura ou documento público, por meio' da 
firma autenticada para isso; rever, examinar os passaportes 
e anotar a sua representação". 

3. Essa acepção semântica mais antiga, da lifiguagem 
exclusivamente vernácula, vai-se deixando perinear, lenta
mente, pela linguagem jurídica. 

Caldas Aulete registra: 

"Plebiscito- Lei decretada ou estabelecida pelo povo 
romano, reunido em comício. Voto por meio do qual 
os cidadãos de um país deliberam diretamente sobre uma 
proposta, lei ou resolução que lhes é submetida: em 25 
de dezembro a Junta Militar do Porto proclamou: é 
apreeendido o Diário Nacional, com o telegrama do rei. 
Pede-se um plebiscito. O minuto é grave. (Raul Brandão, 
Memórias, III, p. 53, ed. 1933)" 

Esse autor não registra o substantivo referendo, mas refe
renda (assinatura do ministro num decreto presidencial) e 
referendar, no sentido de aprovar um ato qualquer ou relatar 
um fato administrativo. 

4,. Aurél_io define plebisCito como "'decreto do povo reu
nido em comícios; hoje, resolução submetida ã apreciação 
do povo; voto do povo por sim ou não, sobre proposta que 
lhe é apresentada". -

Usa o verbete referenda, mas n~o referendo, acrescen
tando, ã definição de Aulete, apenas: "aceitar a responsa
bilidade de alguma coisa aprovada por outrem, concorrendo 
para que esta se realize". 

5. Essa votação popular, por sufrágio universal e direto, 
assume diversas formas: 

a) deliberativo e consultivo; 
b) de direito interno e internacional; 
c) de âmbito nacional e âmbito local; 
d) constituinte e não constituinte; 
e) legislativa e administrativa; 
O obrigatória e facultativa; 
g) suspensiva, de conformação ou de sanção. 
6. Em Roma, pleblscitum era "lex rogatae" (votada em 

assembléias populares, submetida pelos tribunais aos "concilia 
plebis" que, a partir de "Lex Hortensia de plebiscitis" (258 
A.C.) passou a vincular plebeus e patrícios). 

Mas, na Idade Média, os procuradores do povo, quando 
chamados para participar de decisões acima dos seus poderes, 
pediam confirmação piévia ou referendum, expressão que sub
siste na prática internaciOnal, a respeit? dos tratados. 

7. O plebiscito e o referendo têm em comum o fato 
d~ chamarem os cidadãos a pronunciarem-Se sobre assuntos 
de política geral ou local. 

No mundo contemporâneo, com a prevalência da demo
cracia, tanto se pode falar em plebiscito como em referendo, 
apesar das distorções de ordem jurídica exístentes: 

a) o referendo é processo do governo realmep.te demo
crático~ e o plebiscito processo cesarista (adotado por Napo
leão I e Napoleão ITI); 
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b) também é processo de delegação de poder do povo 
a um homem (Léon Duguit); -

c) é a deliberação de um órgão do estado, formando 
um ato complexo, enquanto o plebiscito é uma deliberação 
simples do povo (sim ou não); 

d) o referendo tem por objetivo um ato normativo, en- -
quanto o plebiscito se refere a fato ou evento, como a fixação 
de um território ou a escolha de uma forma de governo (C. 
Morta ti); 

e) o referendo é procedimento de governo ou poder cons
tituído, enquanto o -plebiscito é processo constituinte para 
que se apela a fim de decidir uma modificação na orientação 
do governo ou na Constiuição (Caetano); 

f) o referendo moderno se origina na Revolução Fran
cesa, inspirado na democracia grega e nas idéias do contrato 
social de Rousseau. 

A Constituição jacobina francesa estabeleceu que as leis 
propostas pelo Corpo Legislativo seriam submetidas-a votação 
popular, desde que, nos quarenta dias subseqüentes ao seu 
envio às comunas, um décimo das Assembléias Primárias o 
reclamassem. 

Posteriormente, a Monarquia Parlamentar e a II Repú
blica preferiram o- sistema representativo estrito, Sem cOnces
sões à chamada democracia direta, assentada a decisão na 
soberania nacional e não na soberania popular, diferente
mente do que acorreria na Suíça e -nos Estados .lJnidos, com 
su~ tendênCia ao sistema plebiscitáriO, o primeiro, fixado na 
Constituição helvética de 1848, com o referendo constitucional 
obrigatório e ó referendo legislativo facultativo, facilitada sua 
implantação pela reduzida população e modesta geografia do 
país; já nos Estados Unidos, o referendo só existe nos planos 
estadual e federal, talvez em virtude da maior extensão do 
país. 

A Escandinávia e a Austrália conhecem o referendo desde 
o século XIX, difundido depois da I Guerra- Mundial. Foi 
praticado também nos Países Bálticos, na Alemanha, na Áus
tria, na Tchecoslováquia, na Grécia, na Irlanda e na Espanha, 
onde adquiriu relevo com a lei do Referendum de 1945, adota
do na Itália pela Constituição de 1947, e, na França, pelas 
COnstituições de 1946 e 1958. 

No plano internacional, o referendo vem sendo usado 
desde o século XIX, para resolver pendências territOriais, 
como a unificação da Itália, a definição de fronteiras da Euro
pa, ou legitimar situações de fato, como a descolonização 
de Togo de 1946 e 1958. 

8. Merece especial referência ConstitliiÇto de Weimar, 
a mais famosa da segunda década deste século, em que o 
referendo se destina não apenas à aprovação de normas jurídi
cas, pelo chamado veto translativo, como para a efetivação 
da responsabilidade de política, ao revogar o mandato do 
presidente, a pedido do parlamento, importando a recusa des
sa providência na dissolução do colegiado que a pediu. 

Essa evolução foi, praticamente, iiiferrompida depois da 
II Guerra Mundial, embora o institUto ganhasse extensão, 
em todo o Mundo, com as características inciais, tanto mais 
quanto a crise económica, conseqüente à necessidade de recu
peração dos trágicos efeitos de conflito bélico, adiava essas 
preocupações político-doutrinárias de aperfeiçoamento demo-
crático menos urgentes. - -

9. A ConstituiÇãO ·portuguesa -de 1911 introduz o refe
rendo de âmbito local, sem ficar claramente prescrita a forma 
de votação popular. Regulamentada essa Carta, a Lei n9 88, 
de 1913, previu a intervenção obrigatóríã dos ele.itores da 

paróquia quanto à deliberação das respectivas juntas, facUlta
tiva a intervenção do eleitorado, a pedido de um décimo dos 
inscritos, para tornar eficazes as deliberações das respectivas 
câmaras. 

Já a Lei n'621, de 1916, estatuiu o referendo obrigatório 
para a criação de novas freguesias ou conselhos, enquanto 
a Lei n9 88 e outras mais restritivas admitiam a simples inter
venção nos corpos administrativos inferiores, para confirma
ção de atas. 

O Código Ad~istrativo -de 1936 consagrou o referendo 
dos chefes de família nas frenguesias-, mediante institutos inor
gânicos ou impróprios, a cargo dos conselhos municipais. 

Mas a Constituição de 1933 foi aprovada por plebiscito 
(no facismo, contadas as abstenções como votos a favor). 
Pela revisão constitucional de 1935 instituiu-se o "plebiscito 
nacionar•, por iniciativa do Presidente_da República, nunca 
regulamentado nem praticado, convocado "quando o bem 
público imperiosamente o exigir". 

Somente em 1963, previsto no Ato Adicional de 1961, 
realizou-se o referendo de 1963, qu~ restaurou o presiden
cialismo. 

10. Segundo o jurista português Jorge Miran-da, a pró
pria lógica d3. democracia alimenta e impulsiona o iristituto 
do referendo, porque, se o poder pertence ao povo- e não 
à nação e, muito menos, ao estado - ao povo deve~ caber 
as decisões fundamentais na vida de uma coletividade. Isso 
a partir da Constituição, que só se convalida, realmente, quan
do decorre da convocação de representantes exclusivamente 
para elaborá-la e submetê-la, novamente, ao referendo popu
lar, qu~ a _confirmará, aproy"ará ou ratificãr4. ".(am.béq:t o refe
rendo é que deve decidir sobre conflitos entre o ExecUtivo 
e o Legislativo, o que ocorre, com regularidade, nas demo
cracias parlamentaristas. 

Os tratadistas portugueses, em geral, discordam do tertius 
genus, ou seja, a democracia semidireta, meio termo entre 
a direita e a representativa, solução que existe na Suíça, sem 
que o referendo altere substancialmente a estrutura govetna
mentai, embora enxertado na representação política, talvez 
para corrigir a distância entre a vontãde popular e as linhas 
programáticas das últimas eleições gerais, buscando a vontade 
atual do eleitorado. Mas isso incorre nO perigo do apoiamento 
das instituições em maiorias fluidas e episódicas, por vezes 
direcionadas pelos detentores do poder. 

11. Po.de ser o referendo uni contrapeso do aparelho 
governamental ou uma válvula de segurança em crises polí
ticas. 

Mas os seus. efeitos são distintos, se obrigatório ou faculta.:. 
tivo, quando o primeiro não afeta o equilíbrio entre os órgãos 
e o governo, tornando-se garantia dos partidas da oposição; 
ao passo que o referendo facultativo, sendo de iniciativa do 
chefe do estado, geralmente se_ transforma num instrumento 
contra o Congresso. 

Enquanto a eleiç:!o escolhe titulares dos poderes, o refe
rendo visa à tomada de providências concretas, não signifi
cando tal diferença que não obedeçam ao mesmo rito de con
sulta popular, repousando no direito de sufrágio dos cidadãos, 
exercido coletivamente. 

"São ambos manifestações do mesmo poder de sufrágio, 
primeiro dos poderes de soberania, último dos poderes do 
Governo" -segundO Mauriou. -

Registre-se que a eleição não consiste apenas na escolha 
de representantes, mas também de programas partidários e 
da política que o povo pretende seja seguida. Nesse caso, 
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a disssolução antecipada do Parlamento, no regime de gabi~ 
nete, tem todas as carac;te.rísticas de referendo. 

12. O tratadista argentino Manuel Oss6rio y Florit lem
bra que, na Roma Antiga, na fase republicana, chamava-se 
plebiscitum a decisão da Assembléia da plebe consilium plebis 
convocado pelo tribuno com força de lei unicamente para 
essa classe social, estendendo-se, depois da Lei Hortência 
(IV séc. A.C.) a todo _o povo, rareando tais manifeStações 
a partir do funcionamento regular de um poder.Iegislativo. 

Segundo Posada, na linguagem política moderna, plebis
citos são as decisões tomadas por todo o povo, por maioria 
absoluta, para examinar fato determinado da sua evolução 
política. , 

Tambaro indica, como objetos de plebiscito, adesão a 
uma determinada forma de governo; designação da dinastia 
ou do respectivo regente; decisão sobre a cessão ou a incorpo
ração a outro povo de todo ou parte do território- _que se 
ocupa. 

Essa, geralmente, a doutrina dos países latinos, principal
mente Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai e Itália. 

No vizinho país, os tratadistas estabelecem distinções en-
tre o plebiscito e referendo. . _ 

13. O jurista italiano Tambaro ("Saggi di Diritfoe Poli
tica constituzionale") salienta que o plebiscitá pode-ser distin
guido do referendo, porque "o referendo é, em suma, uma 
daquelas instituições constitucionais que funcionam durante 
o exercício mesmo da Constituição, enqüanto o-plebiscito re
presenta o elemento propulsor da atividade interna constitui
clonai. Em um e outro casO intervém o povo, mas e!fi momen
tos e por motivos absolutamente diversosn, 

Também Posada assinala uma diferença entre as- suas 
figuras e a eleição, porque esta se desenvolve dentro da vida 
constitucional e tem como objetivo desterminado formar um 
órgão da mesma, o Legislativo, enquanto o plebiscito se ende
reça a determinar a existência de todo o mecanismo constitu
cional, sendo o referendo um ato aprobatório ou: denegatório, 
igualmente expresso pela soberania popular. 

Entretanto, o tratadista argentino Sanches. Viamont_e 
("Manuel de Derecho Politico") parece apontar uma equiva
lência entre as duas instituições, salientando que uma e outra 
repousam na idéia -de sufrágio, ao assinalar: 

"Toda manifestação de voluntad individual que tiene 
por objeto concurrir a la formación de la voluntad colec
tiva com el fin de constitufi- el gobierno o decidir algún 
problema transcendental para los intresses de la Nación, 
toma el nome de sufragio", siendo _ _frecuente reservar 
esa denominación, pelo menos, emplear-ia de um modo 
exclusivo "para referir-se al voto em comícios eleictorales 
destinados a la designaci6n de funcionáiios representa
tivos de la voluntad popular, en elecciones de primero 
o segundo grado", aúm cuando tambiém "merece el nom
bre de sufrágio el acto por el cua los dudadanos expresan 
una determinación de voluntad direct, acerca: de un pro
blema concreto, en forma de inciativa o de referendum 
plebiscitario". 

14. Na doutrina jurídica latina, a palavra "inicüüivã." 
significa a manifestaçãõ dã -vontade popular, direta ou indireta, 
com propós'itos legislativos, pela qual um povo, mobilizando 
o seu corpqo eleitoral, ou seja, o conjunto representativo da 
nação, propõe ao Parlame_nt_Q_um projeto tie lei. 

Assim também se entende na Suíça, nos termos da Consti
.tuição da Confederação Helvética, sinonimizando referendo 

e plebiscito como "resposta do ·corpo eleitoral a uma consulta 
formulada a respeito de certas medidas de caráter transcen
dental para a nação. de tal magnitude que exijam a direta 
interveniência da vontade popular. 

Tal sistema é seguido não s_omente na Suíça ("Landsge
meine") como em alguns estados da América do Norte, en
quanto na Argentina, segundo Sanches Viamonte, só aparece 
expressamente autorizado em algumas Constituições provin
ciais, para reforma constitucional. 

Adverte o citado autor que "si algún derecho no enume
rado_ nace de la soberania dei pueblo, es el de que los cinda
danos emitam opinión sobre un problema fundamental que 
interesa a la consumidad politica, pelo que el plebiscito, en 
qualquiera de sus formas, es la más fiel expresión de la opinión 
y de la voluntad populares, si se lo utiliza como consulta 
ai pueblo sobre problemas concretos de caracter institucional 
y si se ·asegura Ja legitimidad del acto y el respeto de la deci
sión". 

Salienta, fiilalmente, que essa forma-de suf!ágio não se 
deve aplicar à eleição de funcionários, porque isto constitui 
outro problema, que é o da representatividade política. 

Para o argentino M. Ossorio y Florit, gramaticalmente, 
nas línguas novilatinas, há uma diferença entre plebiscito e 
referendo, sendo o primeiro a resolução tomada por todo 
o_ povo pela pluralidade de votos, além de consulta ao voto 
popular para aprovar a política de poderes excepcionais me
diante a votação das populações interessadas pertencentes 
ao Estado cuja aprovàção se pretende; enquanto o referendo 
"es el acto de comter al voto popular directo das Ieyes y 
actos administrativos, para ratificación por el pueblo de lo 
que votaron sus representantes". 

Isso não impede que muitos juristas sinonimizem os dois 
conceitos, emprestando-lhes o mesmo valor semântico. 

Em seu "Tratado Elemental de Derecho Político Compa
rado", Elorieta, referindo-se aos sistemas de_democracia dire
ta, não alude ao plebiscito, enquanto comenta amplamente 
O refererido no sentido de tratar-se do "sistema que tiende 
a que una ley no pueda ser puesta em vigor di después de 
haber sido aprobada por las Câmaras no es aprobada nueva
mente por el cuerpo electoral". 

De igual maneira, pensam Esmein ("Traité Elementaire 
de Droit Constitucionel") Siêys, Lin~res Quintana (''Tratado 
de 1~ Ciência Oel Derecho") e outros autores. 

16. Já na França, segundo Hauriou, o referendo' se con
verteu em plebiscito~ a partir do ano VIII da Revolução Fran
cesa, numa IIlDbilização do povo para responder a urna con
sulta sobre uma lei ou a manutenção do poder de um homem 
ou de uma dinastia. 

Por plebiscito, Napoleão I obteve transformar o consu
lado temporário em consulado vitalício; outro plebiscito esta
beleceu o Império no ano XII; Napoleão III realizou plebis
citos, com finalidades análogas, em 1851 e 1852. 

Verifica~se que o bonapartismo transformava a França 
numa república não propriamente representativa, dados os 
constantes apelos a essa fórmula de democracia direta, final
mente rechaçada pelas monarquias constituCio.ilafs _de 1_814 
a 1830, pela República de 1848 e pela Terceira República. 

Essa combinação plebiscito-referendo se propagou den~ 
tro da Europa, tanto para leis constitucionais COmo ordinárias·, 
até, passando pelo parlamentarismo, desaguar (_:m verdadeiras 
oligarquias representativas, com partidos que levam decênios 
sem sair do poder. 

Ossorio Y Florit divisa "para el porvenir la solución satis-
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factoria entre el poder minoritario dei gabrierno represen
tativo y el poder mayoritario dei cuerpo electoral". Parece 
ter sido essa a intenção dos constitl.lint~.s de 1987/8~. 

17. O ProfessOr Ciro Lípartiti (in '~Novíssimo Digesto 
Italiano") assinala que, durante dois milénios, a instituição 
democrática tem conhecido o plebiscito, que assumiu nova 
eficiência a partir do século_ XVII, quando se fermenta v a a 
revolução francesa, como princípio;-inicarnente, de puro ende
reço voluntarco, até que assumiu "nuova formulazione e nuo
va portata nelia sua definizíOne -de teoria delle nazionalitá 
e delia formazione degli iolnazionali, teoria che potrà anche 
presentarsi in contrasto e dissonanti con íl puro principio origi
nário voluntaristico-. '' 

Entretanto, esse autor, em longo verbete da famosa enci
clopédia, estuda o instituto preferentemente no âmbito do 
direito "internacional, para abordar a integração e a sissipa
ridade dos Estados europeus, durante quatro centúrias, abran
gendo desde a anexação de Avinhão à França, até a contro
vérsia lituano-polaca de 1920. 

Assinala o Prof. Carmelo Carbone (idem) que "!'instituto 
dei referendum venne introdutto in Italia dalla nouva constitu
zione, ma di esso vi era stata una aplicazione nel compo-OOstitu
zionale nel1946, in occasione della formazione dell'Assemblea 
deli' Assemblea che preparó quela costituzione, essendo stati 
chiamatti allora gli elettori, oltre a votare per la nomina dei 
componenti deli' Assemblea, a scegliere fra la instauzione della 
forma republicana e la conservazione della forma monarchi
ca". 

18. Convém salientar que, na Itália, a instituição jurí
dica do referendo partiu do direito comum para a alçada cons
titucional no ordenamento administrativo italiano o instituto 
já se havia firmado na Lei de 29 de março de 1903, n' 103, 
em matéria de municipalização de serviços. -

Com esse precedente administrativo, a Constituição ita
liana de 1946 estabelecia: 

''Contemporane-amente alie elezion, per l'assemblea 
constituinte ii poj":rolo deverá chiamato a decidere me
diante referendum sulla forma instituzionale dello Estado 
(Republica o Monarchia)." 

Essa ConstitUiÇãO prevê três formas de referendo: 
a) abogação da lei e atos com força de lei; 
b) aprovação de lei constituciori"ãl; 
c) adoção de lei relativa a modificação te_nitorial d~ r~

giões, províncias e municípios. 
Excluem-se do referendo a abogação de leis tributárias 

e orça:qientárias, de anistia e de indulto, de autorização e 
ratificação de tratados internacionais. ~= -- - _ 

Embora a Constitui_Çãó- italiana exija, para -a aprovação 
plebiscitária, o voto da maiQ:ria da população, entendem os 
tratadistas que o legislador constittiirite pretendeu se referir 
à maioria do eleitorado. --

19. Adotando, desde a primeira ConstiftiiÇão imperial, 
um regime representativo rígido, até 1960 nã_p -fizemos qual
quer concessão à chamada "democracia direta" decerto justifi
cável nas pequenos cidades gregas ou mesmo em Roma, de 
aplicação mais difícil num País em que Votam mais de oitenta 
milhões de eleitores. 

Os Estados Unidos submetem ao plebiscito as propostas 
de emenda à Constituição, mas simultanemefite- cOrri -as elei
ções gerais. Entretanto, aqui não somente temos "eleições 
solteiras", como a mais recente, como se prevêem "plebiscitos 
solteiros" e referendos nas mesmas condições. 

Se, no plano federal, apenas uma vez votamos uma dessas 
"leges rogatas" por isso mesmo nossa doutrina a respeito 
não é das mais alentadas, e o próprio- texto cOnstitucional 
é-dos mais semíticos sobre a matéria, prinCípa.lmente no que 
tange ao referendo. 

O texto principal, pendente de definição e regulamen
tação, está contido no item_ XV do art. 50, dando exclusiva 
competência ao Congresso Nacional para autOrizar e refe-
rendo o decretar o plebiscitO. -

Entre os nosSos doutiinadores, o plebiSCito gera Cónti"a
vérsia, segundo Manuel Gonçalves Filho (in Enciclopédia Sa-
raiva do Direito): --

"Para uns, é instrumento útil para -trazer à democracia 
representativa a intervenção direta do povo que, assim, 
não se limitaria a escolher seus governantes. Seria um 
remédio capaz de impedir que, nesse modelo de demo
cracia, a soberania pOpular não degenere em mera sobe-

- rania dos parlamentares ou representantes, conforme já 
denuncia o célebre sarcasmo de Rosseau." 

"Para outro" -continua o eminente jurista- ''cum
pre distinguir entre referendume plebiscito. O primeiro, 
-sim, mereceria ã.colhida como um- instituto que atenuaria 
o caráter indireto da democracia representativa. Faria 
desta uma democraçia semidireta,_ O segundo, não, pois 
serviria apenas para disfarçar o poder de um homem. 
Não passaria de um instrumento do_ cesarismo. É o que 
sustenta, p. ex., Maurice Duverger, em seu "Droit Cons
titutionnel e Politiques (Paris, Puf')". 

Acrescenta que o referendo seria uma consulta indepen
dente de quem a suscita, com uma questão de fundo, enquanto 
o plebiscito equivaleria à pessoa de quem formula o problema. 
Um instrumento para obter manifestação de confiança ou 
apoio popular. 

Depois de salientar que, na Suíça, constituem referendo 
e plebiscito uma mesma figura jurídica, leinbra o comprome
timento do termo plebiscito com o cesarismo napoleônic_o 
do cons_u_lado vitalício, vista a possibilidade de colocar a toga 
cândida da democracia como vestimenta de uma autocracia. 

No sistema brasíleiro, a palavra aparece, pela primeira 
vez, na Constituição totalitária de 1937, mas o institutQ não 
é aplicado pelo ditador. 

Reaparece ria Emenda Constitucional n<? 4, de 1961, que 
instituiu o parlamentarismo, quando a intenção era, clara
mente de dar apoio ou não ao Presidente Jo{lo Goulart, pois 
o eleitorado não estava capacitado a discernir ·matéria de direi
to, propício a votar questão de fato. 

No seu art. 2", a Constituição- de 1946 previa o plebiscito 
-que jamais-ocorreu- aprobatório da incorporação, subdi
visão, desmembramento ou anexação de estado. Não para 
a transformação de território em estado, por isso o Acre náo 
precisou de plebiscito. 

A Constituição de 1967, com a redação que lhe emprestou 
a Emenda Constitucional n" 1, de 1969, apenas previu, no 
art. 14 a "consulta prévia ãs populações para a criação de 
municípios". Nada mais, consagrando, apenas, o que se pres
crevia nas constituições estaduais. 

20. Na mes~a ordem de i~~ia, assinala Ciro Lipartiti: 

"b institUtO dO rererendum é muitas vezes confundi
docom o plebiscito. Não é raro, aliás, o emprego de um 
desses termos por outro, de modo indiferente, especial
meil.te no plano do __ direi_to internaciOiiãl. Há-,-_é certo, 
razões para tanto. Ambos consistem num processo de 
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consulta ambos integram o povo no processo governa
mental, ~mbos o fazem adotar uma decisã.o que substitui 
a dos representantes ou a ratificã." 

Segundo Georges VCdci; O refert:ndo_ é decisão tomada 
abstraída da pessoa que levanta a indagação perante o povo; 
já o plebiscitO é p-ró ou -c-õ-ntra o homem, direta ou indireta
mente, pelos textos propostos. 

Ele próprio reconhece que a distinção é política e não" 
jurídica, embora a origem distinga aS duas figU.i"as, sabido 
que o plebiscito existia no direito romano e o- referendo é 
um instituto medieval. 

No moderno direito constitucío-nal, o refercrido -pode ser 
prévio ou consultivo. comO rta Suécia, não" paSsa~nªo- de uma 
pesquisa de opinião: ou posteriori quando não basta a decis~o 
da casa legislativa, mas a eficácia do ato depende do assenti
mento popular, como previa a Constituição francesa de 1946. 

Outra forma é a do chamado "veto popular", exigida 
pelo Chefe de Estado, ou por uma fração do Parlamento, 
prevista art. 75 da Constituição da Itália. 

21. Embora no direito constítu_cional comparado predo
minem os tratadistas que sinonimizam referendo e piebiscito, 
a doutrina jurídica nacional dominante é no s_entido de esta
belcer diferenças __ entre os_ dois institutos: o referendo é a 
aprovação de um ato legislativo, enquanto o_plebiS:cento se 
configura na consulta direta, universal e secreta ao corpo elei
toral, sobre ato político ou constitucional já deliberado. (José_ 
Afonso da Silva.) 

Assinala esse mesmo autor, no seu Curso de Direito Cons
titucional Positivo (1984, p. 810) que o referendo popular 
"odireito de o corpo eleitoral aprovar ou recusar projetes 
de lei votados pelo PoderLegislativo''. 

Advirta-se, a essa altura, que o plebiscito ou referendo 
não pode envolver aquelas matérias sobre as quais descabem 
emendas constitucionais; -como- ã-fõfina federativa do Estado, 
o voto direto universal, periódico e secreto e os direitos e 
garantias individuais. (Art. 6~, § 4", itens I a IV da Consti-
tuição.) · - . 

Quanto à iniciativa popular lcWslativa --inovação dO 
Direito Constitucional brasileiras (ex vi do art. 14, III) -
a matéria exigiri ampla e clara regulamentação, -Obedeçidas 
as mesmas restrições de conteúdo impostos ao referenâo e 
ao plebiscito: - --

22. Demonstrado que o referendo se constitui numa 
inovação na nossa sistemática conStitucional, sem precedentes 
a figura do item II do art. 14 d~ Constituição _Federa,l, ocor
rendo o mesmo com a iniciativa pOpülar - entretanto prati
cada, com limitações, na elaboração da Carta em vigor -
cumpre-nos regulamentar a matéria, como expressão da sobe
rania popular. 

Atendendo a esse objctivo, a presente proposição, fiel 
ao preceituado na Lei Maior, condiciona o plebiscito, o--refe
rendo e a iniCiativa popular à prática popular do sufrágio 
universal, pelo voto direto, com valor igual p~ra todos. 

O art. 3~ da proposição disCiplina !!_J2~yisão constitucional 
objeto do plebiscito, sua convocaçãO congressional em matéria 
de competência desse poder, deliberando-se por maioria abso
luta dos membros da Câmara e do Senado Federal, em sessão 
conjunta. -

23. Dispõe o art. ·;:r;- SObre a iniciatíva convocatória do 
plebiscito, frldicado seu objetivo e a data de sua realização 

._no ato legislativo competente. 

Já o referendo, figura_nova em nossa sistemátíCa jUI-íalcã., 
tem o seu objetivo definido no art. 5o, visando à "manifestação 
do eleitorado sobre qualquer proposição legislativa aprovada 
pelo Congresso Nacional, mas ainda dependente de sanção 
pé lo Presidente da República". 

Tanto o referendo como o plebiscito serão apreciados 
por uma comissão mista do Congresso Nacional, quanto à 
constitucionalidade e juridícidade, dentro de dez dias, votada 
a proposição resultante em prazo superior a vinte dias. -

Convocando o plebiscito ou o referendo, o Tribunal Supe
rior Eleitoral expedirá instruções para a sua realização, gra
tuita a respectiVa divulgação nos meios de comunicação de 
massa cessionários de serviço público. _ _ 

Quanto à iniciativa popular, não tcfá por Ob-jeto matéri3. 
financeira, orçamentária ou-de iniciativa exclusiva do Presi
dente da República, do Congresso Nacional, do Poder Judi
ciário e do Ministério Público, bem assim as de competência 
privativa das Casas do Poder Legislativo, autorizado o refe
rendo para denunc:i3r tratados e_ convenções internaciomi.is; 
suspender ou reatar relações com estados estrangeiros; orde
nar a moratória de emp~ésti_mos internacionais. 

24. A proposta de iniciativa popular, -antes de sua apre
sentação ao Congresso Nacional, deverá estar liberada pela 
Justiça Eleitoral, quanto à regularidade de iniciativa. número, 
proporção e autenticidade das assinaturas e inscrições elei
torais. 

25._ Em qualquer caso, o plebiscito ou referendo· não 
terá por objetvo as matérias capituladas no art. 60, § 40, da 
Constituição Federal. 

As proposições submetidas a plebiscito ou referendo con
sideram-se aprovadas ou rejeitadas a partir da proclamação 
do resultado do pleito pela Justiça Federal, enquanto as con
sultas plebiscitárias estaduais e municipais obedecerão as nor
mas constitucionais pertinentes, na forma de instruções dos 
Tribunais Regionais Eleitorais. 

Finalmente, nos termos do art. 12, ''o plebiscito a que 
se refere o art. 2" do Ato das Disposições Constitucionais 
TranSif6iias será regulamentado pelo Tribunal Superior Elei
toral". 

Tratando-se de matéria não apenas da mais alta indagação 
jurídica, com apelo ao Direito Constitucional comparado e 
buscando referências históricas e a tu ais no constitucionafismo 
brasileiro, esperamos que o CongressO Nacional, de modo 
especial através de suas comissões técnicas, ilUmine esta pro
posição com as luzes do seü nlaior discernimento jurídico 
e político. 

Sala das Sessões. 10 de junho de 1991. -Senador Marco 
Maciel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÂO DA . 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 14. Á soberania popular sefa exercida pelo sulfrá
gio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos e, nos termos da lei, mediante: 

I- plebiscito; 
II- referendo; 
III -iniciativa popular. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadarifa
decisão terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 207, DE 1991 

Institui o "Estatuto do Garimpeiro" e dá outras provi~ 
dências. 

CAPÍTULO I 

Do Garimpeiro e do Mioerador 

Art. 1" As relações de trabalho referentes à atividade 
de exploração mineral regcr-se-ão por esta lei. 

Art. 2~ Considera-se garimpeiro toda pessoa fiSiCa que 
diretamente extrai'"substâncias minerais garimpáveiS, erh qual
quer das seguintes condições e formas: 

I- em regime cooperativista; 
II- em regime de economia familiar, sem empregados 

permanentes; 
III- em regime de trabalho associado, sem empregados 

permanentes; -
IV- em regime de trabalho assalariado; 
V- em regime de trabalho autónomo e individual; 
VI -em regime de prestação de serviços, _mediante re

muneração de qualquer espécie; 
VII -o titular de até uma permissão de lavra, desde 

que não se utilize do trabalho permanente de terceiros a ne
nhum título, salvo as hipóteses definidas noâ_ incisos II e III 
deste artigo. 

§ 1o Ressalvado o regime de trabalho assalariado, os 
demais regimes não caracterizarão vínculo empr~gatício. 

§ 29 _ O garimpeiro que desenvolver sua ativi_dade profis
sional sob o regime de trabalho assalariado terá assegurados 
todos os direitos previstos na Cosolidação das Leis do Traba
lho, além dos especificados por este estatuto. 

§ 3~ ''Considera-se cooperado o garimpeiro associado a 
uma cooperativa de garimpeiros e que exerça a sua atividade 
de garimpagem de forma independente, sem vínculo empre
gatício com a cooperativa. 

Art. 3'-' Co_n_~dera-se minerador toda pessoa física ou 
jurídica que se dedique à atividade de garimpagem de forma 
independente, sem vínculo empregatíciõ ·com a cooperativa. 

Parágrafo único·. Equipara-seao m.i_netador toda pessoa 
física ou jurídica que mesmo a serviço de terceiro, execute 
tarefa ligada à exploração mineral, mediante o trabalho de 
outrem. 

CAPÍTULO II 

Da Identificação Profissional 

Art. 49 O garimpeiro será identificado pela Carteira 
Profissional de Garímpeiro, expedida pelo Ministério do Tra
balho e Previdência Social, a requerimento do inte,ressado, 
cuja cédula conterá SC\IS dados pessoais e será válida em todo 
o territórío nacional. 

Art. 5' Para expediÇão da Carteira Profissional de Ga
rimpeiro, o interessado deverá apresentar documento forne
cido pelo sindicato ou entidade de classe da jurisdição compro
vando o exercício de atividadc. 

Art. 6"? A Carteira Profissional de Garimpeiro é indis~ 
pensável para o regular exercício da atividade de garímpagem, 
posse, transporte e comercialização de produção de "'origem 
mineraL , 

Art. 7o;>- Ãlém do interessado ou procurador habilitado, 
os empregadores e sindicatos P?derão promover o andamento 

dos pedidos de expedição da Carteira Profissional de Garim
peiro, vedada a intervenção de terceirqs ou intermedi~rios. 

Art. 8" A Carteira Profissional de Garimpeiro será en:: 
tregue pessoalmente ao interessado, mediante recibo. 

Parágrafo único. Os sindicatos, desç:l.e que expressamen~_ 
te autorizados pela autoridade competente do Ministério áo 
Trabalho e Previdência Social e observados os limites da res
pectiva base territorial, poderão incumbir-se da entrega das 
Carteiras Profissíonais de Garimpe"iro aos seus assoCiados e 
demais integrantes da categoria. --

CAPÍTULO III 

. Do Coiltrato de Trabalho 

:A.rt. 9~ Do contrato de trabalho do garimpeiro deverãÕ 
constar: 
~I- a espécie de trabalho a ser prestado; 
II- a forma de apuração ou avaliação do trabalho; .. 
m-a duração da jornada de trabalho, que não excederá 

de 6 (seis) horas diárias; 
IV- a remuneração. 
Parágrafo único. A duração da jornada de trabalho do 

garimpeiro poderá ser ampliada conforme as exigências da 
atividade por este ~xercidos, apenas para concluir serviços 
que, por sua natureza, não possam ser adiados, obedecidos 
os princípios definidos pela legislação trabalhista. 

Art. 10. _ Independentemente da forma, tipo ou natu
reza do contrato de trabalho, nenhum garimpeiro assalariado 
poderá perceber remuneração inferior ao Piso Nacional de 

· Salário ou outro fator que venha a substituí-lo. 
Art. 1 L O pagamento do salário do garimpeiro será 

semanal, vedados ajustes que-objetivem dilatar tal período. 
Art. 12. A remuneração.. mínima do garimpeiro que tra

balhar como parceiro será aqUela decorrente da aplicação 
do índice de 8% (oito por cento) sobre a produção que venha 
a ser auferida. 

Art. 13. A todo garimpeiro que exerça sua atividade 
na modalidade conhecida como "meia-praça" será assegurada 
alimentação e abrigo, mais 50 (cinqüenta por cento) da produ
ção que venha a ser auferida. 

Art. 14. O garimpeiro que n.!c.eba reinunera:ção em per
centagem não poderá ter seu contrato rescindido unilateral
mente pelo minerador-parceiro, salvo com sua expressao 
anuência e assistido pela respectiva entidade de classe, assegu
I'ãâa. em _qualquer hipótese, indenização correspondente a 
50% da média por ele auferida no último mês, para cada 
ano de serviço ou fração igual ou superior a seis meses. 

Art. 15. O garimpeiro maior de quatorze anos tem dí
reito à remuneração igual a do adulto, sendo vedado qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos. salvo na condição de 
aprendiz. 

ParágraJo único. É vedado o trabalho do menor de de
zoito anos em lugar insalubre ou perigoso. 

Art. 16. Do total da remuneração a que tiver direito 
o garimpeiro somente poderão ser descontadas parcelas cor
respondentes_ a adiantamentos e contribuição sindicaL 

Art. 17. Ao garimpeiro será sempre assegurado trans
porte, abrigo e alimentação condizentes com a atividade, inde
pendentemente de quaisquer descontos em sua remuneração-. 

CAPÍTULO IV 

Da Higiene e da Segurança do Trabalho 

Art. -18. As normas de higiene e segurança de trabalho 
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estabelecidas em lei serão observadas em todos os locais em 
que se verificar atividadcs de exploração- mineral. 

Parágrafo úniCO~- Ao ffiineractor cabe o fornecimento 
gratuito dos equipamentos de segurança que se fize-re-m-neces-
sários. - -

Art. 19. É obrigatôrio o seguro de acidente de trabalho 
em todo empreendimento de exploração mineral. 

CAPÍTULO V 

Da Defesa da Saúde do Garimpeíio 

Art. 20. Cabe ao Estado assegurar aos garimpeiros os 
direitos sociais devidos a cada cidadão, independentemente 
e sem prejuízo dos serviços prestados por organizações priva
das, contratados pela categoria através do respectivo sindicato, 
entidade de classe ou cooperativa. 

Parágrafo úniCO. Serão viãbilizadas às entidades de clas
se. sindicatos e cooperativas as necessárias condições à institui
ção e manutenção de fundações assitenciais aos garimpeiros 
e seus farriiliares. 

CAPÍTULO VI 

Da Organização Sindical 

Art. 21. Observado o princípio da inicidade sindical. 
é livre a organização de entidades representativos de categoria 
garimpeira, a elas cabendo a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais, inclusive em questões judiciais e ad
miriiStrativas. 

Art. 22. Constituído o sindicato, as normas relativas 
à sua administração, eleição, fiscalização, fontes de receita 
e dissolução serão aquelas definidas pelo respectiVo eStatutO. 

Art. 23. Para efeito de enquadramento sindical deve
rão observados os princípios alinhados no Título I desta lei. 

Parágrafo único. Os garimpeiros, em face do disposto 
neste artigo, passarão a pertencer a categoria profissional dife
renciada denominada .. Trabalhadores _da Extração de Subs
tâncias Minerais Garimpáveis". 

CAPÍTULO VIl 

Das Cooperativas 

Art. 24. O Estado favorecerá a atividade garimpeira 
em cooperativas como forma de alcançar a promoção sócio-e-
conómica da categoria. -

Art. 25. Todo e qualquer pleito deduZido por coope
rativa de garimpeiros terá tratamento privilegiado junto aos 
órgãos do Poder Executívo incumbidos da normatização-, exe
cução e defesa da política minerária e de recurso natural. 

Art. 26. Fica vedada a autorização de pesquisa ou lavra 
em área superior àquela que possa ser racionalmente explo
rada pelo concessionário no prazo máximo de dez anos, salvo 
às cooperativas de garimpeiros. 

Art. 27. Os_ 6rgãos encarr~gados da política ·minefária 
não poderão sonegar qualq'JP.r informação solicitada por coo
perativas de garimpeiro-s, salvo as atinentes à propriedade 
e exploração de substâncias de competência exclusiva da 
União. 

Art. 28. Todo minerador, incluídas as cooperativas, 
que mantenha a seu serviço ou trabalhando em áreas ·se -per~ 
missionadas para pesquisa ou lavra _mais de trinta famílias 
em atividades de qualquer natureza, é obrigado a manter 
em funcionamento escola de primeiro grau de P a 4~ c;éries), 
inteiramente gratuitas par~ os filhos destas, com tantas classes 

quantos sejam os grupos de quarenta crianças em idade esco-: 
lar. 

CAPÍTULO Vlll 

Do Meio Ambiente 

Art. 29. Compete ao minerador ou quem as vezes lhe 
fizer. não utilíz~ú·ou permitir o uso de-SuOstâncias ou atividades 
degradantes, sem observância de medidas acauteladoras da 
preservação ambiental. 

Art. 30. Nas áreas de exploração mineral onde traba
lhem mais de 15 garimpeiros, será criada uma Comissão Inter
na de Proteção Sanitária e Ambiental - CIPSA. 

Parágrafo único. Cada CIPSA será formada por três 
representantes dos garimpeiros escolhidos por voto direto, 
dois representantes da cooperativa, empresa ou minerador, 
e um observador do Sindicato Patronal e um do Sindicato 
de Trabalhadores, quando houver. 

Art. 31. São objetivos das CIPSA. 
--I- implantar as medidas necessárias para fazer cumprir 

em cada garimpo a legislação ambiental vigente; 
II- promover avaliações periódicas dos_ impactos am~ 

bientais e na saúde humana ·decorrentes da atividade garim
peira; 

III- promover ações de prevenção e educação na área 
de saúde e meio ambiente; 

IV- estudar a decidir sobre a adoção de técnicas e méto
dos minimizadores de degradação ambiental. 

Arí. 32. O poder público regulamentará a atuação das 
CIPSA no prazo de 60 dias da publicação desta lei. 

CAPÍTULO IX 

Das Disposições Gerais 

Art. 33. Em nenhuma hipótese será admitido contrato 
de exclusividade de venda do produto auferido pelo parceiro. 

Art. 34. Prioritariam-erite~ em caráter de urgência, de
verão ser atendidas pelo órgão responsável as reivindicações 
de interessados na aferição de instrumentos usados para a 
medida de peso de gemas e metais preciosos, bem como de 
toda c qualquer substância mineral garimpável. 

Art. 35. A prescrição dos direitos trabalhistas dos ga
rimpeiros dar-se-á somente após dois anos da extinção do 
contrato de trabalho. 

Art. 36. Fica instituído o Dia Nacional do Garimpeiro 
a ser comemorado na data de 22 de julho. 

Art: 37 Fica instituído como patrono do garimpeiro o 
Mártir da Independência Joaquim José da Silva Xavier {0-
Tiradentes). 

Art. 38 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposiçõe-s em-contrário. -

Justificação 

A Lei n'' 7.805, de 18 de julho de 1989, regulamentada 
pelo Decreto n·l 98.812, de 9 de janeiro de 1990, ~stabdeceu 
novas regras legais para a garimpagem. Ela extinguiu o Certifi
cado de Matrícula do Garimpeiro, que era expedido por órgão 
competente do Ministério da Fazenda, e instituiu o Regime 
de Permissão da Lavra Garirnpeifa condicionada ao.Jicencia
mento do órgão ambientalista competente como forma legal 
de acabar com a informalidade na garimpagem, segmento 
económico da mais relevante importância e responsável pelos 
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danos ao mcio.ambientc, evasão de tributos,_ violência e outros 
problemas sociais. 

A extinção do Certificado de Matrícula do GarimpeirO, 
co:ocou na ilegalidade a garimpagem livre e desordenada, 
como tambc.!m colocou na ilegalidade a atividade do garim
peiro autônomo e disperso. 

Além da organização nos termos da legislação coopera
tivista, outras determinÇtções legais fo~am Jmpostas às coope
rativas de garimpeiros: obrigatoriedade de contratação Lle: um 
profissional legalmente habilitado para isto, de registro da 
Cooperativa no CREA, bem como registro no DNPM como 
Empresa de Mineração. A Lei não define a categoria do garim
peiro e não faz qualquer menção quanto ao favorecimento 
do Estado às cooperativas, como manda a Constituição Fe
deral. 

A situação previdenciária do garimpeiro se enquadra, 
atualmente, na categoria de Trabalhador Rural, o vivícula 
e pescador, cujo atendimento é feito através de convênio da 
Previdência Social e SUDS, serviços estes nem sempre existen
tes nos pólos de garimpagem. A rede privada dos serviços 
de saúde é quase totalmente monopolizada no sentido de 
não permitir qualquer convênio para atender o garimpeiro. 

O garimpeiro não tem direito à indenizaç_ão por acidente 
de trabalho. Por falta de documentos comprobatórios, rarissf
mos são os casos em que estes profissionais conseguem auxílio
doença. E por falta de concientização, ele aceita trabalhar 
sob condições precárias e daí o grande número de acidentes. 

Cabe ressaltar_ também que o garimpeiro está exposto 
a todos os tipos de doenças tropicais tais como a malária, 
a Jeishmaniose, febre amarela, hanseniase, hepatite e doenças 
sexualmente transmissíveis, e, devido à falta de infOrmações, 
faz uso indiscriminado do mercúrio. 

O garimpeiro, por-estar quase sempre à margem da legali
dade,tem seus pleitos geralmente negados na justiça. 

A recente legislação mineral favoreceu a concentração 
do sub-solo em poucas mãos, gerando, desse modo, conflitos_ 
de dificil solução e de grandes proporções. 

Além dessa trágica realidade, o mais grave é a- baixa 
auto-estima que o Garimpeiro tem de si próprio, desconhe
cendo o seu valor diante da sua participação no desenvol
vimento do País e no crescimento de sua dquez-a., já-que 
extrai a moeda universal de circulação mundial_ (9_ ~uro )_· 

Diante desse quadro, urge restabelecer a dignidade do 
garimpeiro, como determina a nossa_Ç_onstituiÇào. Esta reco.:.
nheceu a atividade na garimpagem de forma associativa, com 
prioridade para as cooperativas de garimpeiros, tendo em 
vista a protcção do meio ambiente, a promoção s6cio-eco
nômica desses trabalhadores e o favorecimento do Estado 
quanto à organização da atividade garimpe ira em coopera- r 

tivas. - --- --- --
As Comissõe_s Internas de Prev~nção de Acidentes (CI

P AS) foram uma experiência internacional e nacional bem 
sucedida de envolvim~nto dos próprios empregados - sobre
tudo na indústria-- na prevenção de acidentes. O objetivo 
do projeto foi adptar esta idéia para a área de proteção am
biental e da saúde nos garimpos, atividade responsável por 
um tipo específíC() e grave de agressão ao meio ambiente 
e à saúde dos trabalhadores. 

Certos de que seria iriú-til superpor regras à legislação 
ambiental vigente, que além de outras medidas exige um rela
tório de impacto ambiental para todas as atividades poluido
ras, optamos por inovar, atuando na realidade ambiental e 

sanitária do garimpo criando obrigações objetiv-as para oS seüs 
próprios agentes, no dia-a-dia. 

Desse modo, obedecendo o preceito constitucional, esta
mos apresentando nesta Casa o Estatuto do Garimpeiro. O 
presente projeto de lei é fruto de amplas discussões c reflete 
o anseio da laboriosa çlasse dos _garimpeiros. 

Estamos convencidos que a nossa proposta encontrará 
guarida entre nossOs Pares, pois se faz necessário resgatar 
a dívida que todos temos em relação à esta categoria de traba
lhadores. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 1991.- Senador Márcio 
Lacerda. 

(A Comissão de Assuntos Sociais - Decisão Termi
nativa) 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N° 7 ,805, DE 18 DE JULHO DE 19&9. 

Altera o Decreto~ Lei n? 227, de 28 de fevereiro de 1967, 
cria o regime de permissão de lavra garimpeira, extingue 
o regime ou matrícula, e da outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: _ 

Art. 1~ Fica institufdo o regime de permissão de lavra 
garimpeira. 

Parágrafo único. Pafa os efeitos desta lei, o regj_m_e· d~ 
permissão de lavra garimpeira é o aproveitamento imédiato 
de jazimento mineral que, por sua natureza, dimensão, locali
zação e utilização econômica, possa ser Ia:vrado, independen
temente, de prévios trabalhos de pesquisa, segundo critérios
fixados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral 
-DNPM. 

Art. 29 A permissão de lavra garimpeira·eni área urba
na depende do assentimento da autoridade administrativa lo-
cal, no Município de situação do jazimento mineral. · 

- Art. 3a A outorga da permissão de lavra garimpeira 
depende de prévio licenciamento ambiental concedido pelo 
órgão ambiental competente. __ 

Art. 4"' A permissão de lavra garimpeira será outorgada 
pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional de Prádução 
Mineral - DNPM, que regulará, mediante portaria, o respec-
tivo procedimento para habilitação. • 

Art. s~ A permissão de lavra garimpeira será ou_torgada 
a brasileiro, a cooperativa de garimpeiros. autorizada a funcio
nar como empresa da mineração, sob as seguintes _condições: 

I -a permissão vigorará por até 5 (cinco) anos, podendo, 
a critério do Departamento Nacional de Produção Mineral 
- DNPM, ser sucessivamente renovada; 

II- o título é pessoal e, mediante anuência do Departa
mento Nacional de Produção l'-.-1ineral ~ DNPM, transmissível 
a quem satisfizer os requisitos desta leL_ Quando outorgado 
a cooperativa de garimpeiroS, a transferência dependerá ainda 
de_autorização expressa da Assembléia-.Geral; 

III- a área permissionada não" poderá exceder 50 (cin
qüenta) hectares, salvo quando outorgada a cooperativa de 
garimpeiros. 

Art. 6~ Se julgar necessária a realização de trabalhos 
de pesquisa, o Departamento Nacional de Produção Miner~l 
- DNP~. de ofício ou por solicitação do permissionário, inti
má-lo-á a apresentar projeto de pesquisa, no prazo de 90 
(noventa) dias, contado da data da publicação da intimação 
no Diário Oficial d_a União. 
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Parágrafo úniCo. _Em caso de inobservância, pelo inte
ressado, do prazo a que se refere o caput deste artigo, o 
Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM cance
lará a permissão ou reduzir-lhe-á área. 

Art. 1~ A critério do Departamento Nacional de Produ
ção Mineral - DNPM, será admitida a permissão de lavra 
garimpeira em área dc__manifesto _de mina ou de_concessão 
de lavra, com autorização do titular, quando houver viabili:" 
dade técnica e económica no aproveitamento poi ·ambos os 
regimes. __ _ _ 

§ l" Havendo recusa por pane do titular da concessão 
ou do manifesto, o Dcpartamerito Nacional de Produção Mi
neral- DNPM conceder-lhe-à o prazo de 90 (noventa) dias 
para que apresente projeto de pesquisa para efeio de futuro 
aditamento de nova substância ao título original, se for o 
caso. 

§ 2~ Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior 
sem que o titular haja paresentado o projeto de pesquisa, 
o Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM po
derá conceder a permissão de lavra garimpeira. 

Art. go A critério do Departamento Nacional de Produ
ção Mineral - DNPM, será admitida a concessão de lavra 
em área objeto_de permissão de lavra garimpeira, com autori
zação do titular, quando houver viabilidade técniCf!. e econó
mica no aproveitamento por ambos os regimes. 

Art. 9'·' São deveres do. permissionárío de lavra g3rim
peira: -

I- iniciai os trã.balhos ,Pe cxtração no prazo de 90 (no
venta) dias, contado da data da publicação do título no Diário 
Oficial da União, salvo motivo justificado; 

II -extrair somente as._ s.ubstâncias minerais- indicadas 
no título; 

III- Comunicar ·imediatamente ao Departamento Na
cional'de Produção Mineral- DNPM a ocorrência de qualquer 
outra substância mineral não il].cluída no título, sobre a qual, 
nos _cas_os de substâncias e_ jaziillentos garimpáveis, o· titular 
terá direito de aditamento ao título permisSkmado; 

IV- executar os trabalhos de mineração com observân
cia das normas técnicas e regulamentares, baixadas pelo De
partamento Nacional de_ Produção Mineral- DNPM, e pelo 
órgão ambiental competente; 

V -evitar o extravio das águas servidas, drenar e-tratar 
as que possam ocasionar danos a terceiros; 

VI -diligenciar no sentido deteompatibilizaros trabalhos 
de lavra com a proteção do meio ambiente; 

VII - adotar as providências exigidas pelo pode! público; 
VIII- não suspender os trabalhos de extração por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo motivo justificado; 
IX-- apresentar ao.Departamento Nacional de Produção 

Mineral- DNPM, até o dia 15 de março de cada ano, informa
ções quantitativas da produção e comercialização, relativas 
ao ano anterior; e 

X- responder pelos danos causados a terceiros, resul
tantes, direta ou indiretamente, dos trabalhos de la\o'ra. 

§ 1" O não-cumpririlento das obrigações referidas no 
caput deste artigo sujeita 6 infrator às sanções de adv.ertência 
e multa, previstas nos incisos I e II do art. 63 do Decreto-Lei 
n~' 227, de 28. de fevereiro de 1967, e de cancelamento da 
permissão. 

§ 2' ~~ A multa inicial variará de 10 (dez) ji200 (duzentas) 
vezes o Maior Valor de Referência_- MVR, estabelecido 
de ·acordo com o disposto no_ art. 2~ da Lei n~' 6.205, de 29 
de abril de 1975, devendo as hipóteses e os respectivos valores 

ser definidos em portaria do Diretor-Geral do Departamento 
Nacional de Produção Mineral- DNPM. 

§ 39 A permissão de lavra garimpeira será cancelada, 
a jufzo do Departamento Nacional de Produção Mineral -
DNPM, na hipótese de que trata o parágrafo único do art. 
6' desta lei. 

§ 4"' O djsposto no § 1 ~ deste artigo não exclui a aPlica
ção das sanções estabelecidas na legislação ambientaL 

Art. 10. - Considera-se garimpagem a atividade de apro
veitamento de substâncias minerais gciiimpáveis, executadaS 
no interior de áreas estabelecidas para este fim, exercida por 
brasileiro, cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar 
como empresa de mineração, sob o regime de permissão de 
lavra garimpeira. 

§ 1"' São considerados minerais garimpáveis o ouro, o 
-diamante, a cassiterita, a columbita, a tentalita e wolframita, 
nas formas aluvionar, eluvionar e coluvial; a sheelita, as de
mais gemas, o rutilo, o quartzo, o berilo, a muscovita, o 
espodumênio, a lepidoJita, o feldspato, a mica e outros, em 
tipos de ocorrência que vierem a ser indiCados, a critério 
do Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM. 

§ z~ O local em que ocorre a extração de minerais ga
rimpáveis, na forma de-ste artigo, Será genericamente denomi
nado garimpo. 
- Art. 11. O Departamento Nacional de Produção Mine
ral- DNPM, estabelecerá as áreas de garimpagem, levando 
em consideração a ocorrência de bem mineral garimpável, 
o interesse do se_tor mineral e as razões de ordem sq_cial e 
ambierital. 

Art. 12. Nas áreas estabelecidas para garimpagem, os 
trabalhos deverão ser realizados preferencialmente em forma 
ass-ociativa, com prioiidade para as cooperativas de garim
peiros. 

Art. 13. A criação de áreas de garimpagem fica condi
cionada à prévia licença do órgão ambiental competente. 

Art. 14. Fica assegurada às cooperativas de garimpei
ros prioridade para obtenção de autorização ou concessão 
para pesquisa e lavra nas áreas onde estejam atuando, desde 
que a ocupação tenha ocorrido nos seguintes casos: 

l-em áreas consideradas livres, nos termos· do Decre
to-Lei n9 227, de. 28- de fevereiro de 1967; 

II- em áreas requeridas com prioridade, até a entrada 
em vigor desta lei; 

III- em áreas onde sejam titi.ilares de permissão de lavra 
garimpeira. 

§ 1~ A cooperativa comprovará, quando necessário, o 
eXercício anterior da garimpagem na área. 

§ 2"' O Departamento Nacional de Produção Mineral 
- DNPM, promoverá a delimitação da área e proporá sua 
regulamentação na forma destaJei. 
-- ---Att~ "iS. -·cab~ ao·poaer:ptibiTcO -fãvorecer a organização 

da atividade garimpeira em cooperativas, devendo prom-over 
o controle, a segurança, a higiene, a prQ_teÇão ao meio anibien
te na área explorada e a prática de illelhores processos de 
extração e tratamento. 

Art. 16. A concessão de lavra depende de prévio licen
ciamento do órgão ambiental competente. 

Art. 17. A realização de trabalhos de pesquisa e lavra 
em áreas de conservação dependerá de prévia autorizaçãO 
do órgão a.I!lbiental que_ as adm~nistre. _ 

Art. 18. Os trabalhos de pesquisa ou lavra que causa
rem danos_ao meio ambiente são passíveis de suspensão tem-
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porária ou definitiva, de acordo com parecer do órgão ambien-
tal competente. . 
, Art. 19. O titular de autorização-de pesquisa, de per

missão de lavra garinipeira, 'de ·concessão de lavra, de licencia.:. 
menta ou de manifesto de miría responde pelos danos causados 
ao meio ambiente. 

Art. 20. O beneficiamento de minérios e'ffi lagos, ríos 
e quaisquer correntes de água só poderá ser realizado de 
acordo com solução técnica aprovada pelos órgãos compe
tentes. 

Art. 21. A realjzaç~o de trabalhos de extração de subs
tâncias minerais, sem a competente pemÍiSsão, conee's&ã_Q ou 
licença. constitui crij:lü::, sujeito a penas-de reclusão de 3 (três) 
meses a 3 (três) anos e multa. _ _ 

Parágrafo único. Seffi prejuízo da: ação penal cabível, 
nos termos deste artigo, a extração mineral reali.Zàda sein 
a competente permissão; concessão-ou licença acarretará a 
apreensão do produto mineral, daS máquinas, veículos e equi
pamentos utilizados, os quais, após transitada em julgado a 
sentença que condenar o infrator, serão Vendidos em hasta 
pública e o produto da venda recolhido à conta do Fundo 
Nacional de Mineração, instituído pela Lei n"' 4.425, de 8 
de outubro de 1964. _ . _ 

Art. 22. FiCa extintO ô"tegime_ de nlãtrícula de que tra
tam o inciso_m do art. lP e-o art. 73 dO Oecreto-Lei n!' 227r 
de 28 de fevereiro de. 1967. , - . -

Parági"afo único. Qs gertit}cadoS de;: j:natrícula em vigc;r
terão validade por mais 6 (seis) meses, contados da data de 
publicação desta lei. _ _ __ 

Art. 23_. A permisSão de lavra gari~_Dpeira -a.e que trata 
esta lei: 

a) não se aplica â teriãs-indfgen~s;: ~ __ _ 
b) quando na fab;:a d~_fronteira,_ além do dispoSto nesta 

lei, fica ainda- sujeitá- aós Critérios =e .~p:çlições que- venhaf:ll 
a ser estabelecidos,_nos termos _ _do incisó III do§ J"' do art. 
91 da Constituição Federal. 

Art. 24. O Poder Executivo regulamentará esta-lei no 
prazo de 120 (cento e. vinte) dias, contados da data de sua 
publicação. - · 

Art. 25. Esta lei e-ntra em y~gor- na data de sria publi
cação. 

Art. 26. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasflia, 18 de Julho de 1989; 168' da Independência e 
101' da República. -JOSÉ SARNEY -.Vicente Cavalcante 
Fialho- João Alves Filho - Rubens Bayma Denys. 

(A Comissão de Ass~ntos SociaiS_~ -decisão termina
tiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Can\éifo) -'-- Os projetes 
apresentados serão publicados e re_metidos às comissões cOm- _ 
petentes. _ _ _ _ ____ _ 

Esclareço que deverei estar aUsente do País no período 
de 10 a 15 de junho do corrente ano. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 1991.- Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
ó:l_ento lido será remetido à Çomissão de R~laç_Q~s Exteriores 
e Defesa Nacional. devendO- Ser apreciado 3.p6S- a Oi"Oii:n do 
Dia, nos termos do § 3"' do art. 40 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
recebeu o Parecer n!' 21, de l991-CN, da Comissão Mista 
sobre a Medida Provisória n"' 296, de 1991, concluindo pela 
inadmissibilidade da medida, vencido o relator da matéria, 
Senador Élcio Alvares, e determinou a sua publicação ime
diata. 

Nos termos do disposto no inciso II e § 49 do art. s~ 
da Resolução n!' 1, de 1989-CN, a Presidência convoca Sessão 
Conjunta a realizar-se amanhã, às 19 horas, no plenário da 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (úíri:éu Carneiro J-"'- A Presidência 
informa aos Srs. Senadores que comparecerá ao Senãdo, no 
dia 11 do corrente, âs 14h3Õ min., sua-ExCelência o Ministro 
de Estado da Economia, fazenda e planejamento, Dr. Marcflio 
Marques Moreira, ateri.dendo ã convocação feita atrá.vés do 
Requerimento n' 117, de 1991, de autoria do _Senador Maurício 
Corrêa. -

·De acordo com o disposto no art. 398, letra e, do Regi
mento Interno. não serão designadas matérias para a Ordem 
do Dia. 

As inscrições pã.fã. interpelações ao Sr. Ministro estão 
-abertas na Secretaria Geral da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador N~y Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurSo. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, dois assuntos me trazem hoje ã tribuna do 
Senado Federal. _ o ~ _ _ _ o _ 

Primeiro, independente da posição que seja tomada pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, com respeito 
ao _Ministro do Trabalho e Previdência Social, Sr. Antôrtio 
Rogério Magri, esti'anho a c Cairipanlia direcionada contra um 
trabalhador. 

Sabemos que o Ministro Antônio Rogério M;agri é um 
representante da classe trabalhadora. Tenho convivido com 

--8-.- Ex• e constato que é um homem de mãos calosas, um 
homem que lutou a vida toda pelas posições e reivindicaçóes 
da sua classe. Foi Presidente do Sjndicato dos El~tricitários, 
Presidente da CGT e foi o homem que, na hora ina1s difícil 
em que o Presidente Fernando Collor de Mello necessitava 
do apoio da classe trabalhadora, empunhou a bandeira da 
reconstrução nacional; foi quem lutou, junto aó- Presidente, 

Sobre a mesa, requerimento que .§erá lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

~ para _a renovação dos costumes políticos deste País, apoiando 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 2S3, DE 1991 

Tendo sido convidado a r~presentar o Brasil na Reunião 
do Parlamento Latino~Americano a realizar-se em Caracas. 
Venezuela, solicito me seja concedida autorizaçâo ·para 'de
sempenhar essa missão, nos termos dos arts. 55, III, da Consti
tuição Fede~al ~ 4Q,_ § 1!', a, do Regimento Interno;- -

Sua Excelência. -
Lembro-me das palavras do Senhor Presidente da Repú

blica, quando disse: "Os ministros sou eu! Os secretários sou 
eu! Quando sentir que um secretário de Estado ou ministro 
erra de propósito, não frito; torro e demito-o na hora!'' 

Tenho certeza absoluta de que 'Sua Excelênci.a, o Presi
dente da RepúbHca, está vendo uma Campanha onde noticiam 
COmO eScândalo () simples fato de o Ministro do Trabalho 
maridar uma cadelinha ao veterinárló iium carro do Ministé:.;io .. 
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Tenho certeza absoluta, Sr. Presidente, de que o Ministro 
Magri é um trabalhador que não tem malícia POlítica e por 
isso está sendo, muitas vezes-, viliPeridiado, está sendo, inclu
sive, massacrado, porque é uin trabalhador que. está ocupando 
o Ministério, o que há tempos· não acontece nesta República. 

Tenho certeza absoluta_d_e que o Presidente CoJlor, pelas 
suas posições. e equilíbrio de estadista que é, ii'á r3c10Cín3r 
bem e verà CJ.Ue, é~- a~gumas çoisas o Miriisb;o_ Magri_ pode 
até tei errado, mas nãO foi de má-fé contra o seu governo. · 

Portanto, quero diZer que; nãó como'l~ Vice-Líder do 
Governo, mas como. Senador da Répública, e -conhecendo 
a figura humana e o homem Público que defende os trabalha~ 
dores, conio o· faZ 'o Ministro Magri, S.· Ex~ não poderá ser 
crucificado, de maneira nenhuma, como estão querendo fazer. 

Não estou dando lição nem conselho ao Presidente Co
llor, mas 'tenho certeza de ·que, nesse episódio, o Ministro 
Magri saber~ dízet o que se ·passou na sua vi~geni à Europa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Vo.Ex• me concede 
um aparte, Senador Ney Mar,anh~o?. , , . 

O SR. NEY MARANHÃo.-:coQ. prazer, nobre S~nador 
Jutahy Magalhães. . . . . . , . . , . .• , ·. . 

o Sr. JUtahy "Magalhães- senad~r Ney Maranhão; ~u, 
e faço questão de _ser, um senador da Oposição. Não quero 
fazer ju_fzo -~e valor erh relação à ação do Ministro __ Magri 
no Mm1sténo do Trabalho e- da Previdência Social. Tenho 
estranhado, Sr. Senador, a preocupação com_ que órgãos da 
mídia estão colocando pessoas, equipes com máquinas de fil
mar, fotógrafos para acompanhar os passas--do Ministro e 
de sua família. Não é mUito barato conseguir manter esse 
plantão ~-24 ~oras por dia, praticamente\ 

O SR. NEY MARANHÃO- É muito estranho isso, Sena~ 
dor Jutahy Magalhães. . . 

O Sr. Jutahy Magalhães- Realmente, tenho estranhado 
essa pr~ocupação. O Ministro Magri, para mim, nãO- é dos 
melhores ministroS; IDas- taffibém não é o piOr. Se S. Ex' 
errou, o Presidente da República é que-m deve fazer o- jufzo 
se o Min'ístro Rogério Magri deve ou não continú_ât no Minis
tério; DãO corlsldero que o erro-cometido por S. Ex• terilla 
sido _de· lesa-pátria. Por isso, quero mãriifest3r, taffibém, a 
minha_ estranheza quanto a essa preocup-ação -e-m Ieti"rar do 
Ministéfio do Trabalho um trabalhador. Mas se fosse_ para 
colocar outro, ainda poderia até imaginar que se está querendo 
trocar por' um melhor. Mas o que vejo é a preocupação de 
se tirar do Ministério do Trabalho um trabalhador. Quero 
repetir cj:ue manifeStO a mifiha estranheza e espero que a solu
ção desse~problema seja a melhõr para o Brasil. 

O SR. NEY MARANHÃO ~Senador Jutahy Magalhães; 
todo mundo conhece aqui o desempenho de V. Ex• cOmo 
um homem de oposição construtiva, que não aceita de maneira 
nenhuma o que- não venha pelo caminho certo, em defesa 
do nosso Pais, principalmente do Norte e Nordeste. 

O aparte de V. Ex• veio num momento muito OpOrtuno, 
porque é de estranhar que a imprensa falada e escrita, de 
ont~m para cá, nas televisões, nas rádios, nos jornais, já esteja 
preJulgando o que o Presidente de República irá fazer, inclu
sive já há pessoas falando na substituição do Ministro Rogério 
Magri. 

É oposição como a· de V. Ex• que precisa haver nesta 
Casa e no Congresso Nacional. Oposição construtiva, oposi:. 

ção para mostrar as coisas erradas que acontecem neste País. 
O aparte de V. Ex• muito irá contribuir para alertar o Senhor 
Presidente da República quanto àqueles inocentes· de rosari
nho que aparecem aí como bons moçÇ)s, mas o que eles_visam 
é justamente desmor,íJ.Iizar a cJ<'!s~e tr.abalhadora_. porque. não 
se confOrmam em ver um trabalhador no Ministério do Tra
balho. 

M~ito obrigã~o~ a V. Ex~ 
O Sr. Magno Bacelar- V. Ex~ me permite, nobre Sena

dor? 
' ·O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre 

Senador. 
O Sr. Magno Bacelar- Gostaria de cumprimentá-lo pela 

dignfQa,d_e. com que V~ Ex• de(ende o Minístio do Trabalho, 
no moni.ento em- que S. Ex~ se vê acusado pela ImPrensa, 
numa campanha orquestrada. Gostada, ainda, de tranqüi
lizá-lo, porque a última notícia de que tomei conhecimento 
pela televisão foi a deCisão do Presidente da República em 
I;ll_apte:X. o Ministro ~pgério Magri no Ministério. Era __ o _que 
queria declarar. · 

. O SR. NEY MARANHÃO_:_ Múito obrigado a V. Ex• 
Não.tive nenhum oontato com os altos esCalões do GoVer

no, d~ ontem para cá, mas, pelo que conheço do Presidente 
da República, não esperava outra decisão que não essa, a 
de prestigiar um trabalhador no Min_istério do Trabalho. Eu 
tinha certeza absoluta que sua decisãp seria essa. · 

Sr. Presidente, sei que o meu tempo está quase esgotado, 
e_ tinha que falar sobre a viagem que fiz à República Popular 
da China, chefiandO a delegação de- Sen3.dores e deputados. 
Recebi, da nossa Embaixada em ~eg_ui~. um fax da avaliação 
da nossa viagem e_todO o nosso trabalhQ ali realizado. 

' D~i~ãrei parã--tazê-lo em outra· Opõfturiidade, devido, 
repito, â falta de tempo, neste momento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pronun
cia o segUinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores 
desde os primórdios da humanidade, os rios têm servido para 
a penetração e exploração da terra pelo homem. As civiliza
ç6es iiishiliuam-se âs margens das vias navegáveis, rãzãõ por 
que os caudais tiveram participação em ratos e episódios da 
história human2 

No Brasil os rios foram 3;S grandes vias de pem;tração 
das bandeiras, e o São Francisco·, sendo o grande rio de inte
gração nacional, desempenhou importante pape~m nossa 
história desde o século XVII. . . . 

Apesar de sua bacia estender-se por imensa região com 
640.000km2 , compreendendo cinco estados da_ Federação, na 
verdade, o vale nunca teve uma política de desenvolvimento 
integrado, como requer uma bacia hidrográfica com caracte
rísticas tão próprias que a diferenciam- das demais existentes 
no País. 

Embora, do ponto de vista geográfico-, a bacia seja tradi
cionalmente subdividida elll: quatro regiões (Alto, Médio, Sub· 
médio e Baixo São Francisco), grandes são as disparidades 
intra-regionais, destacando-se o Médio São Francisco, OOin 
enormes bolsões de pobreza, onde os índices sócio-econó
miCos Se igUalam aos de áreas mais atris3das da Nação. 
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Outro ponto a destacar-se é que,diferentemente da maio~ 
·na das grandes bacias nacionais, a do São Francisco, ao invéS: 
de buscar as regiões -ricas do Sul, subiu em direção ao semi~ 
árido nord~stino, onde a baixa pluviosidade e o embasamento 
geológico promovem a intér'niitência dos seus afluentes. 

Dessa forma, no momento em que deixa Minas Gerãis 
e entra na Bahia, pela sua margem direita, percorre-1.555Km, 
trecho onde a contribuição é desprezfvel, uma vez que todos 
os afluentes, até a foi; são intermitentes e -poucO volumosos, 
mesmo no período das chuvas. De igual modo, pela margem 
esquerda, seu último afluente é o rio Grande, _ _pujaS águãs 
são resultantes dos cerrados baianos, percorrendo _1.004J{tn 
até o oceano, s~m receber qualquer contribuição permanente. 
E aí passa a atrâvessar um Seitiid~serto,.onride as ~-~':lvas _e~_tão 
entre 350 a 500 mm por conCentradas em três meses e a ~:vapo
ração ronda em torno de 2.100mm por-árto ano. Nessa-imensa 
área, somente a irritação permite a produção de alimentos 
com_segurança. 

Apenas na década de 50, houve uma investída go_v~_rna
mental no sentido de d;esenvolver a bacia como um tod9 hpmo
gêneo, graças a dispositivo constituciona,l que lhe destinava 
recursos nunca inferiores_a 1% da Receita Tributária dá União 
(Constituição de 1946). Esse dispositivo résultou na "c[iáÇão" 
de um órgão (Comissão do Vale do São F ranciseo) para gerir 
os recursos que seriairi aplicados de acordo com o Plano de 
Aproveitamento do Vale do São FranCíst;q. -- ----

Esse plano, baseado no trabalho realizado nq T~nesse, 
pela Tenesse Valey Authority- TV A, tin!I~ comple_ta abran
gência, mas a Sua-mais iiiJ.pórtante função- C-õnsistia na rpgulari
zação fluvial. Na ·verdade, nada se deveria fazer riP. grande 
vale, sem antes proceder à sua regulariz_ação, para que fosse 
evitada a grande .difere_nça .entre as chei~s e vaza.i:ttes,+ hoje 
variando entre 10.000m3 ~800m3 . · · 

Na mensagem através da qual o eminente Presidente Du~ 
tra env!ou ao Congresso Nacional o Prim~iro Plano de Apro
veitamento do Vale do São Francisco, está muitO bem colo
cada essa questão: '"-... de. fato, quer examinemOs os problemas 
·do grande rio sob o ponto de vista dos transportes, quer tome., 
mos em consideração as necessidades da zona seca_,_qu,e at~'!
vessa, quer nos. voltemos .. para as nece_ssidades en~rgéticas 
a que pode satisfazer, qualquer que s.eja o ângulo em que 
nos coloquemos, verifica-se~ de logo, que á sua regularização 
êcondição "sine qua non" para a navegação, para a proteção 
contra enchentes, para irrigação e para geração de força elétri
ca". E, ainda: " ... o seu controle ser~, pois, e -sempre, o 
ponto de partida para qualquer trabalho que vise a assegurar 
às populações ribeirinhas níveis de produtividade ascendente 
e, em_ co~seqüência, padrão de vida mais elev3:do". 

O plano foi executado em parte. Levantados os recursos 
potenciais da região, foram construídas algumas hidrelétricas 
como: Três Marias, Pandeiros, em Minas Gerais, e Corren
tina, na Bahia, abriram-se estradas, construíram:-se aeropor
tos, como também cais de defesa das cidades, foi feito cobri
mento aerofotogramétrico em escala apropriada ã daboração 
de projetas, no mesmo tempo que se iniciou a pequena irriga
ção. A regulamentação, entretanto, e as áreas de proteção 
não foram cuidadas. 

Como fora estabelecido o prazo de Vinte anos Para eXecu
ção do plano, e sem sua conclusão, em 1966 foi desfeito --o 
aparato institucional criado para implementá-lo- a Comissão 
do Vale do São Francisco--:-:-, e em seu lugar criadá a Superin
tendência do Vale do S_ã_o __ Erancisco ____: SÜV Ãl,.E·, que, seis 

anos depois, foi substituída pela atual Companhia de Desen
volvirrientõ do Vale do São Francisco..;_ CODEVASF. 

-Ambas, sem os recursos asseg~Fados anteriormente, tra
taxa,_m de buscar programas que pudessem de pronto demons
trar a capacidade de aproveitamento hidragrícola dos solos_ 
selecionados CQmo potenciais para irrigação, na época avaliada 
em três milhões de hectares, confirmados através da assessoria 
do Bureau of Reclamatiop, dos E~tados Unidos. Dessa forma, 
iniciou-se o aproveitamento para il-rigação, se·ni a indlspeii
sávell estocagem de água para atender a todo o potencial 
antes detectado. - _ 
_ _ Nã:o é possível administrar com racion-alidade a

1 
Bacia 

do ~ão_ Francisco·, com o rio ·livre, ainda jogando grandes 
exc dentes no oceano. Patâ que haja maximizaçáo dos usos_ 

-seto iais (abas.tecimento humano e in'dustrial, geração. de ener
gia, irrigação· e navegação), é preciso controlar a vazão da 
calha principal, aproximando as_ vazões da época seca daquelas 
da época de abundância. Esse processo se obtém através de 
barramentos ·de compensação nos àfluentes. 

Ocorre nesse particular um problema cíclico de difícil 
soluç_ão. O comprometimento da água para o lrtiportantíssinio 
setor elétrico conflita com as nece$sidades para írrigaçáo, alta
mente consumidora de água. Hoje t].áo é possível estender 
a irrigação até o patãmat de 500 ·mil hectares, sem compro
meter a energia firme do sistema CHESF. 

A geração de energia é indispensável para garantir o 
- dese_nvolvimento do Nordeste, e erit particular .do PTóprio 
vale, que dela depende para irrigação; e para mover suas 
planta~ a~oin~ustriais, que já se mostram com gtandes pers
pectivas de ampliação. Nesse- quadro se incluem as indústrias 
de processamento de tomate, de conservas de legumes e frutas 
e a 'vinicultura. 
_ _Já que o grande programa de reservação- de estoques 

hídricos não teve prosseguimento, nada de grande poderá 
ser feito sem que o rio esteja regularizado. A convivência 
dos usos setoriais só será factível, caso ~_ejam retomadçs .os 
estudos de regularização. - -

No seminário intitulado ''Caminhos da Irrigação do Nor
deste e Aproveitamento das Àguas do rio São F.ranc.isco", 
promovido em 1984 pela Associação Comercial d.a Bahia e 
Instituto Miguel Calmon, aS eritidades ali reüilidas cliegatarü 
a algumas importantes co_nclusões. 

Em primeiro lugar, o potencial do rio São _Etaocisco~ ª 
o problema de sua utilização transcendeu o _plano r~gional, 
assumindo um caráter nacional quanto à mobilização de recur
sos e geração de beriefícios, sobretUdo nos segmen~os de ener
gia e agricultura. Em segu-ndo lugar, há a necessidade de 
criação de um Plano Diretor de- Desenvolvime:o~o IntegradoT, 
que contemple os múltiplos usos de recursos do vale (i:r::rigação, 
agricultura, energia, pesca, piscicultura, transporte, ecologia, 
turismo e controle de enchentes), e que para ser implantado, 
exige a criação ou reformulação de um mecanismo institu
cional de concepção e gerência do plano, do qual participem, 
além do Governo Federal, a sociedade civil e os governos 
estaduais. Em terceirO lugar, há a necessidade de ree_stru
tUfaÇãó _de órgãos com atuação ou função superposta- visan
do extinguir a duplicação de esforços. finalmente, é preciso 
garantir a vazão mínima necessária ao funcionamento das hi
drelétricas existêntes, estimada em 2.100m3

, a jusante de So-: 
bradinho. A disponibilidade de água no São Francisco é insufi
ciente para atender à demanda da própria bacia, em vista 
do que não s~ pode pensar na sua transposição para Outras 
bacias_. --~ 
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Um estudo elaborado pelo Instituto Miguel Calmon, ana
lisado durante o seminário", propôs a elaboração de um progra
ma para irrigar 1,8 milhão de hectares na bacia, em 30 anos, 
bem como a construção de 16 barragens regularizadoras, de 
multíplos usos, localizadas principalmente em Minas GeraiS. 
A implantação do programa exigiria um investimentO médio 
deUS$ 500 milhões anuais, possibilitando a irrigação de apro
ximadamente 70 mil hectares/ano e, em média, a construção 
de uma barragem a cada dois anos. As barragens proporcio
nariam melhores condições de navegabilidade no_ rio São Fran
cisco, tanto pela elevação do tirante da água no trecho navegá
vel, quanto pela redução-de sólidos, o que daria melhor estabi~ 
lidade às margens do rio. Essas obras garantiriarrLainda uma 
vazão turbinável de 2.100 metros cúbicos pors_egundo, a jusan
te de Sobradinho, assegurando a geração de energia do _sistema 
CHESF nos períodos críticos. _ _ __________ _ 

Com o desenvolvimento da tecnologia de aproveitamento 
dos solos de cerrado --trabalho emérito d,a pesquisa agronó
mica nacional - a cultura da soja foi Ocupando cada vez 
mais os cerrados de Minas e da_Bahia, como cultura de sequei
ro. A presença de água leva os investidores a uti izar a i;rrígação 
como forma de garantir o sucesso de suas lavouras_,__ ~- ____ . 

Agrava-se, portanto, o problema, pelo uso de _água das 
nascentes dos formadores dos grandes afluentes, e pelo desma
tamento, que muitos apontam como degradante de minas hí
dricas._ O conflito, portanto, tende a aumentar, de forma preo
cupante. 

Nota-se, desse mo-do, que há necessidade de muita cautela 
no uso da irrigaÇão nos ·cerrad_os, oD.de só aqueles afluentes 
localizados.em Minas .Gerais são -responsáveis por 75% das 
águas que mantêm a perenidade do São FranCiSco. 

O Sr. Marco Maciel - V.- EX' me concede um aparte, 
nobre S~nador Jutahy Magalhães? 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Co)ll prazer, Senador 
Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel- Senador Jutahy Magalhães, Y
Ex• fere, na tarde de hoje, um tema muito impodante, que 
é aquele que diz respeito-ao iió São Francisco~ de modo espe
cial ao uso_ de sua água. O rio São FranciscO, que já foi denomi
nado por João Ribeiro como ·~o rio da anuidade nacional". 
tem, em que pese ao papel que exerce no País como um 
todo, para nós, nordestinos, uma importância muito grande, 
porque é a principal via hídrica para toda a região. Ademais, 
é por intermédio dele qUe supnlnos as. nossas de:ríiandas de 
energia, sobretudo de ene_rgia obtida a partir de fontes hídri
cas, e o apoio muito grande que dá também para a navegação, 
inclusive tornando possível a ligação NOI:deste/Sudeste através 
da via fluvial. Mas V. Ex' centra o seu discurso numa parte 
que considero muito importante, que é o uso da água do 
São Francisco e o seu uso com relação _à irrigação. Essa é 
uma discussão que, a meu ver, como eu diss.e a V._Ex~, tem 
que ser feita com muito cuidado, porque, realmente, não 
podemos pensar qUe a água do São Francisco seja suficiente 
para desenvolver todos os programas de irrigação que o País 
deseja, sobretudo aqueles situados na região Centro-Oesfe, 
porque o rio tem um papel importante aqui também, nesta 
região, e para a região nordestina. E eu me inSiro dentre 
aqueles que consideram que o problema de irrigação é- um 
problema sério para o País. Como o Nordeste não tem outras 
fontes para o desenvolvimento de programas desse tipo, devía-, 

mos bUscar fazer com que a cota d'água destinada à irrig-ação 
fosse basicamente para programas no Nordeste, porque no 
Nordeste se concentra, como todos nós sabemos, os problemas 
mais graves de renda per capita e também_ os mais graves 
de fome, de pobreza_absoluta, para usar uma expressão que 
foi consé;l.gra-da pelos planos nacionais de desenvolvimento. 
Aliás, se V. Ex• me permitisse, eu até me írisei"iriaffõni aspecto 
mais amplo: acho que está na hora de se: pensar num programa 
de integração de bacias; por exemplo, integrar a bacia Amazó
nica com a baCia do São FranciscO e e,~ta com a~haci_a do 
Paraná. Tenho a impressão de que se éonseguirriios fazer 
essas obras, que são obras aparentemente ciclópicas, mas total
f!lente viáveis, poderíamos;- não somente melhorar o problema 
avegação interior, fazendo com_queo País pudesse transportar 
seus produtos, suas cargas, sobretudo através da via fluvial, 
eyiti,u;J.dQ-se, assim, transportes sob pneumáticq_~~~e tam._b_é_m_ 
criaríamos melhores condições para o aproveitamento energé
tico e~ cOmo conseqüência, também, liberando mais á_gua para 
programa de irrigação, sobretudo em áreas secas, como são 
as do Nordeste. Vejo, por exemplo, que os rios amazónicos 
jamais t~rão muitá im:portância ..:...:_ aSsiriJ." espero· - para a 
irrigação; porque na 'Amazónia as· chuvas são abundantes. 
Já no Nordeste, coino sabemos que 3.S chuvas são muito red1.1~ 
zidas e, sobretudo, muito irregulares, a água do São Francisco 
tein um:papel muito irriportante. Daí por que queró cumpri
mentar V. Ex• pelo seu discurso e dizer que devemos pensar 
-e com muito Cuidado -o problema da utilização da _água 
do São Francisco e, de modo especial, o seu uso múltiplo 
e, de modo muito _particular, o uso para irrigação, Devemos, 
nesse caso, dar prioridade para que os programas de irrigação 
se- desenvolvam nó Nordeste, que é a área mais dramatica
mente necessitada das águas du São Francisco para os seús 

, programas de irrigaÇão e, conseqüentenl.ente, para a sobrevi~ 
vência da população sertaneja. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•, 
S§nador Marco Maciel. V. EX' é um estudioso deste assunto, 
e sei perfeitamente que no seu tempo de governador e como 
parlamentar já por Várias vezes abordol(esse tema, itic.clusive 
com as -preocupações que agora manifesta mais uma vez de 
fazer com que haja tinia maior vazão de água D.á.qU.ele nosso 
rio devido às suas peculiaridades. 

Como tive opOiti.midade de dizer, o rio São Francisco_ 
talvez seja o único dos grandes rios que não busca o sul do 
País, que busca o norte, numa área desértica em que a evapo
ração é maior, em muitas áreas, principalmente na região 
do médio São Francisco, do que a água que recebe dos seus 
afluentes, estando sempre com essa preocupação de necessitar 
de recursos e de novos _investimentos e também evitar que 
haja mais devastação, para que não falte a água necessária 
para Paulo Afonso, Sobradinho e tantas outras hidrelétricas, 
como, agora, Xingó. 

Agradeço o aparte de V. Ex~ e sei que V. Ex~ muito 
poderá fazer em benefício do nosso rio de integração nacional. 

Continuando, Sr. Presidente: 
Não bastass~ esse avanço da agricu!turanas cabeceiras 

dOS a:fluentes, há ainda a considerar um processo descon
tr"Õlado de desmatamento para a produção de _carvão, por 
puro extrativismo. O grande consumidor desse_ carvão é a 
indústria de ferro guza de Minas Gerais, que consumiu no 
iihõ de 1988 vinte e oito milhões de metros cúbicos de carvão, 
proveniente de vegetação nativa, segundo dados da ABRA
CA V- Associação Brasileira de Carvão Vegetal, sendo gran~ 



3!38 Terça-feira 11 DIÁRIO DO CÓNORFSSO NACIONAL (Scç!lo li) Junho de 1991 

de parte dela do vale do São Francisco, oQde há mt.micfpios 
em que essa é a principal atividade e fonte de receita Ç.e 
muitas famílias. - --

Quando foram feitos Qs~c!studos Para OOTistrução da hidre
létrica de Sobradinho, no início da década_ de 70, já se _aponta v a 
um desmatamento no A)t() __ S_ãQ FrancisCo em tõrno de trezen
tos mil hectares por ano, e eram lançados em reiatÓrio os 
efeitos negativos resultantes dessa atividade: menor armazena
mento de água no sistema_ solo-vegetação; aumento de run 
offna época das chuvas; enchentes mais fr_eqiíentes-e maiores; 
diminuiÇão do run off na época da estiagem; secas mais fre
qüentes e mais intensas; aumento de erosão do solo~ ~umen.to 
do silte carreado pelo rio; aumCnto da sedimentação; diminui
ção da capacidade útil do r_eservatório;· deterioração da quali
dade de água e prejuízos à piscicultura e à navegação; e, 
possível diminuição· da precipitação pluviométóca. 

O relatório concluía que 1 tendo em vista o processo de 
deterioração ambiental na região do São Francisco, se "irrepri
çnido, este rápido deterioramento poderá transformar a bacia 
hidrográfica num deSerto irrecuperável". 

O que está ocorrendo hoje, vinte anos~apóS-essas obs.e.rv_a
ções? Um exacerbado assoreamento da calha principal, impe
dindo a navegação plena, no período de seca, a partir do 
mês de julho. Estudos e observações mo&tram que o assorea
mento do rio está aumentando de foona preocupante. 

Essas\observações, publicadas em Boletim da Sudene. 
indiCam textualmente: , _ ___ _ 

"As imagens de satélite~ têm reve_lado o. pr9cesso de 
assoreamento do leito e das barrageÍls do rio $ãó ·Fra:ó
cisco, Esse_ feri_ôj:g@.O é uma 1ftleaÇa à~ dimin~içâô 'c{o 
potencial energético do rio, cofti" Ooágravamêtitõ de os 
materiaiS~ Sólidos transportados atua_rem como abrasiVo 
sobre os equipamentos das usinas hidrelétricas, coloç_ando 
em risco o seu funçionamento e diminuindo sua vida útil." 

Também devo fazer referência a conflitos intet-usuários, 
notadamente nos afluentes. Há problemas dessa ordem no 
rio Verde Grande em Minas Gerais, onde, por falta de geren
ciamento, permitiu-se que fossem instalado~ equipamentos 
de irrigação, cujo reci,_ueriiiiento supera a vazão ·do rio, no 
período de seca, exatamente quãndo mãís se necessita do 
concurso da irrigação para a produção. Um seu afluente, o 
Gorutuba, passa pelos mesmos problemas. No rio Salitre, 
afluente da margem esquerda, no Município de Juaieiro, hou
ve tão grande conflito, que desgraçadamente culminou com 
o linchamento de dois empresários, pOr cerca de trip.ta peque
nos produtores, que foram cerceados da água n~cessária a 
suas lavouras. 

Esses problemas tendem a generalizar-se não.ls6 nOS cur
sos d'água permanentes de pequena vazão; os gra,hdes afluen
tes também sofrerão o mesmo processo,_ ~ ~ ~!_Jjg_ação for 
desproporcional à sua capacidade. . -

Pesa também a questão da poluição em algUns afluentes, 
principalmente aqueles que atravessam a região industriali
zada de Minas Gerais, como-o rio das Velhas, e Paraopeba. 
Esses dois afluentes recebem, em alguns trechos, descargas 
consideráveis de rejeitaS -üidustriais que--os cOlcJcam em níveis 
incompatíveis com ~a legislação sobre o tema/. O trecho do 
rio das Velhas, que recebe os ribeirões Arruda Onça e da 
Mata, que drenam a região Metropolitana de Belo_ Horiwnte, 
é receptor de esgotos domésticos e industrJais das cidades 
localizadas naquelas sub-bacias: Belo Horizonte, Santa Luzia 
e Pedro Leopoldo, além da cidade industrial Juventino Dias _ 

e o·centtõ" I~dU.strial ele Contagem --CINCO. Os despejos 
urbanos e a grande ~rga 9rgânica industrial são responsáveis 
pelos baixos índices de qualidade- obtidos.: ca·u-sâdos por eleva
das concentrações de DBQ, coliformes fecais, cloreto, sódio, 
potássio e nitrogénio amoniacãl. _ , 
. _ S~gund()o es~udo, no Paraopeba, ocorrem as descarga~ 

de esgotos domésticos das cidádes de Cons_e]heiro Lafaieú: 
e de Congonha~_,_ além dos despejOs dã iniitém!ç:lo e de indús
trias, verificãpdo-se ocorr:ê;nS;:ia de suPstâ:pci.as·potencialmente 
prejudiciais em concentrações superiores aOs padrões legais, 
tais como bário, chumbo, cromo e manganês, além de elevada 
turbi~e~_e r~~ídl,lQS_ totais.~ _ . _ _ _ _ ___ _ ___ _ 

Todas as observ~çõ_es _a.qui contidas ·mostiã.m de forma 
clara.a desordem adminil!itrativa, da_:eaci~~ ~_evidenciam .o 
esforço imenso que_ se faz necessário para cor"rigir óu ate-nuar 
os efeitos danosos de tantas ações nocivas à vida d<? rio. 

O Sr. Maiisueto de Lavor- Permite-me V. Ex~ um apar-
te? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, com muito 
-prazer. 

O Sr. Mansueto de Lavor .,....--Quero parabenizar V. Ex~ 
pelo proilunciamentci que fã.z sObre o grande tema de interesse 

--nacional: o rio São Francisco, o_ vale da Promissão; O rio 
São Francisco, o seu vale e a sua bacia têm, todos _sabem, 
uma tríplice vocação: a de grande produtor de alimentos, 
a de estrada natural, ligando o Norte ao Sul do País, pela 
aquavia do São Francisco, com quase dois mil quilômetros 
de extensão, citando-s_e o_ rio principal e seus afluentes, entre 
.eles o rio_ Grande, e de grande produtor de energia elétrica. 
Mas não _se podem COlQcar es.sas três vocaçõ_e~ .do riP uma 
contra a outra, nem usar-se o. transporte contra: a produção 
de alimentos e contra a produção de energia, nem usar-se 
principalmente a produção de energia das grandes_ hid.relé
tricas contra a produção de alimentos e contr_a- ó c fato de o 
rio São Francisco ser uma yja natural de tra~spbrte. Agora, 
no trecho final do discurso, além de todos os temas impor
tantes que V. Ex• abor~ou, a ecologia, o desmatamento, a 

·luta pela água dos afluentes, princíp-almente aqueles aflUentes 
menores do semi~árido, e V. ExLcita a questão do rio Salitre, 
que eu acompanhei muito de perto, V. Ex• diz q'ue é preciso 
pensar numa ação global para o Vale do São Francisco. E 
eu gostaria de dizer que isso é uma volta à concepção da 
antiga Comissão do_ Vale-do São. Francisco. Aquela, sim, era 
uma verdadeira organização federal, voltada para o desenvol
vimento do Vale do São Francisco. Hoje não temos~sse órgão. 
NóS teinos uma ãpelidada Companhia de Des.epvolvimento 
_4o Vale do São Francisco, que nada mais faz do .que uma 
irrigaçãO em ·algúils -piõjetos -OfiCiais. os -chamados "projetes 
de irrigação chapa-branca", mais caros do que qualquer pro
-jeto da iniciativa partic~~:-o-senador Ney Mar~J.l}fão, che
fiando uma comitiva de parlamentares, VisitoU agora a China. 
Pergunte ao Senadqr Ney Maranhão quanto custa u.m hectare 
irrigadO- na China, para alimentar quase um bilhão--e meio 
de habitantes desse País. No Vale do São Franciscot um hecta
re, pelos particulares, não chega a três mil dólares por hectare 
irrigado; enquanto na Companhia de Desenvolvimento do 
·vale do São FranciscQ um )lectare irrigado varia _entre seis 
a oito mil dólares; no Méxíco, custa-menoS de dois mil dólares; 
nC? Peru, chega a mil e quinhento dóla"re's. E o no_s~o hectare~ 
irrigado pela Companhia de DesenvOlvimento do vale do Sãp 
Francisco, é o mais cáro do mundo. Além do mais, a Campa-
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nhia de Desenvolvimento do vale do São Francisco, que se 
apelida Companhia de Desenvolvimento do vale do São Ftan~ 
cisco, faz essa irrigciÇãó ~ ln as 'os -seus pro jetos estão em crise, 
porque ela não está com essa açào coordenada. Então, é 
preciso que surja, -o quanto antes, no vale do São Francisco 
um órgão que planeje e desenvolva aquela região de maneira 
integrada, que olhe a educação, a saúde preventiva e curativa, 
o desenvolvimento comunitário, os transportes·, como era a 
concepção....:...... que V. Ex' muito bem sabe -da antiga Comis
são do vale do rio São Francisco. Essa Companhia de Desen
volvimento do vale do São FrancisCo, hoje, mal poderia _ser 
chamada de Companhia de Irrigação Oficial do vãle do sao 
Francisco, porque ilão é o ·tipo de irrigação que- se possa 
transmitir aos pequenOS e médios proprietáriOs, porque é uma 
irrigação caríssima. Os proprietários e Os- empresários estão 
conseguindo, com sucesso, a írriglição do vale do rio São 
Francisco. Só quem não consegUe ter sucesso são os--projetas 
oficiais, porque são" carísSimos; são feitos para finariCi3.i' mor
domias, financiou sinecuras; e iss·o tem que acabar. Eu espero 
que, a partir de agora, no Governo do Presidente Collor, 
que lá esteve e se comprometeu, se inicie um processo de 
retomada do desenvolvimento verdadeiro do vale do São Fran
cisca. Quero que o Governo abra os olhos para a realidade 
do vale do São Francisco.- o discurso de V. Ex~ contribui 
para isso, para que se olhe o vale do São Francisco sob o 
aspecto de defesa .ecológica, de reflorestamento, de conser
o acessíveis aos colonos e ao povo, enfim, do verdadeiro desen
volvimento d_o vale que, até hoje, ainda não chegou. Parabéns 
a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu agradeço a V. 
Ex\ Seriador Mansueto de Lavor. V. Ex•, assim como o Sena
dor Marco Maciel, é uma pessoa que conhece bem a proble
mática da região. V. Ex• refe're-se à velha comissão do vale 
do São Francisco. V. EX: sabe, tão bem quanto eu, das distor
ções daquela Comissão, do espírito eleitoreiro que existe, 
algUmas vezes, e não deveria, nunca, significai" o abandono 
do trabalho que ela vinha executando pelo desenvolvimento 
integrado da região. V. Ex' sabe dos hospitais que foram 
construídos pela companhia... - -

O Sr. Mansueto de Lavor - A erradicação da malária ... 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Çameiro)- ;\Mesa infor
ma ao ilustre orador que o seu tempo está esgotado. 

O SR. JUTAHY MALGALHÃES- Agradeço a V_ fui· 
a informação. Vou concluir, Sr .J'Presidente, apenas estou res
pondendo ao aparte do Senador Mansueto de Lavor, e agrade
cer sua participação ein meu pronunciamento, porque ·este 
é um tema que merece a atenção do Governo, para que possa
mos voltar a ter na região do São Francisco um trabalho 
integrado, para que não hajã o perigo) que hoje corre naquele 
rio da integração nacional. 

Concluo, Sr. Presidente. 
Estou convencido de que nada de grande se poderá fazer, 

se de imediato não foreoi tomadas providências articuladas 
com a prévia decisão pOlítica de se restabelecer um planeja
mento global da bacia, e se não for criado um_ ente que a 
governe e discipline, amparado por legislação específica, e 
com a participação da sociedade civil e dos governos estaduais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: daqui a apenas um ano, 
sediaremos' a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente, a EC0-92. Trata-se de um evento político de pri
meiríssima importância e qué ultrapassa d'e muito a proteção ~ 

da mata Atlântica e da floresta da Tijuca· Otrda sobrevivência 
do mico-leão-dourado. O Secretário-Geral da EC0-92, o ca
nadense Maurice Strong, em sua vinda ao Brasil, assim se 
manifestou a respeito da EC0-92: " .•. a impórtânci<i ·da sua 
realização é tão gi"ande e abrangente, que pode ser o ponto 
de mudança, um novo começo, que o futuro espera para o 
Brasil". 

A CIMA- Coinissão Interministerial do Meio Ambiente 
vem reunindo subsídios para prepaiar Uma versão preliminar 
do relatprio dq Governo brasileiro, cuja entrega formal está 
previSta para o- dia 6 de agosto do corrente ano, quando será 
realizada a 3~ reunião do comitê pre_p:1ratório da EC0-92, 
detalhando a situação ambiental do Brasil. · · 

Durante este mês de junho,· a versão pre1iminar desse 
documento estará sendo debatida e_ aprofundada por toda 
a -soCiedade brasileira, em especial por secretáiios estaduais 
de meio ambiente, peJo setor acadêmico e por organizações 
não-governamentais. 

Acho imprescindível a iJ?.clusão da questão da Bacia do 
São Francisco na pauta da EC0-92, pois o grande rio tende 
a tornar-se um imenso mar de problemas, caso medidas prati
cas urgentes não sejam adotadas. Todos sabemos que, interna
mente, o São Francisco tem, sem dúvida, maior-relevâri.cia 
do -que a Amazônia, já que dele dependem milhões de brasi
leiros. Por isso, o São Francisco é um problema político, pOr
que social e económico. 

Estou certo de que a sociedade brasileira, consciente do 
importante papel des~a bacia, se unirá numa única voz, obten
do i!co político nas duas Casas do Congresso, para a grande 
tarefa de manter o grande rio em con4_ições de oferecer seus 
recursos para a vida de inúmeras gerações qtie virão depois 
de nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro pór cinco mhiutos, 
de acordo com o disposto no art. 14, item VII, do Regimento 
Interno. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Si". Presiden_te e Srs. Senadores, aere: 
dito que cinco min_utos sejam necessários· para demonstrar, 
ainda uma vez, ao que tudo _parece indicar que este não é 
um País sério. 

Realmente, durante três dias, todas as discu_ssões se trava
ram em torno da possível demissão do Ministro Antônio Rogé
rio Magri. 

Ora, Sr .. Presidente, trata-se de um assunto secundário 
na- vida nacional, tão cheia de problemas, e custa crer que 
todas as atenções se voltem para o titular da Pasta do Trabalho 
e da Previdência Social. E o Presidente, ele próprio, na televi
são, acaba de manter o ministro depois de dar-lhe um carão 
público. Isso, Sr. Presidente, é uma lição de presidencialismo. 

Mas, Sr. Presidente, vamos convir, não era tão grave 
o fato imputado a.,o ministro. Tenho autoridade de falar, por
que sou dos primeiros que chegam e dos últimos que saem 
das reuniões a que compareço como representante do Con
gresso. Mas todos sabemos que a sessão inaugural de todos 
esses organismos não resolvem nada, são discursos de sauda
çõeS recíproca; os debates, os estudos, os problemas, são susci
tados nas sessões ordinárias. -

Sr. Presidente, não é esse o assunto que me ·traz ã tribuna, 
refiro-me a três fatos lamentáveis ocorridos no Rio. de Janeiro. 
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O primeiro -di'z respeito ao tradicional Colégio Pedro II em 
que nos seus 154 anos, é a primeira-vez qUe acontece uma 
greve da qual participam professores, alUnos, seus pais e fun-
cionários. - - -

Ora, Sr. Presidente, entre urna das reivindicações está 
aquela que, esquecida pelos que tratam do ensino no Brasil, 
permite, que naquela escola, haja 157 cadeiras ocupadas por 
professores que não tiveram oportunidade de prestar concur
so, porque não se realizam e não se realizarão. No fim do 
ano serão quinhentas as vagas, decorrentes de aposentadorias. 
Isso é um quadro do ensino secundário e, infelizmente, igual 
ao ensino-superior do Brasil. Os concursos rigorosós são ape-
nas para as professorinhas do 1'-' Grau. ___ _ _ 

Outra informação, Sr. Presidente, é que o Secretário Luiz 
Salomão declarou que está estudando a possibilidade de criar 
um minicentro petroquímica em Caxias. Ota, uni Estado como 
o Rio de Janeiro, que tem pronto-um projeto de centro petrow 
químico, por que vai desviar recursos e atenções para um 
miniteiitrO? Te-mos ·o-exemplo da Bahia: não fosse a constru
ção e do centro petroqufmico, 'o Estado não teria dado um 
grande salto na política económica. E devo prestar homena
gem, neste momento, aos Governadores de então, Luiz Viana 
e Lomanto Júnior. 

Finalmente, Sr. Presidente, quero registrar, com pesar, 
o bárbaro assassínio do Prefeito de Itaguaí, em pl~na tarde 
de ontem, diante dQseu filho, o que dá razão ao Governador 
Leonel Brizola, que declarou que o crime no Rio de Janeiro 
faz mais vítimas do que a guerra do Vietnã. 

Sr. Presidente, enquanto esses fatos ocorriam na antiga 
capital da República, toda a imprensa, todos os meios de 
comunicação estavam preocupados com o destino do Ministro 
António Rogério Magri. 

Este não é um País sério, com certeza! 

O SR_ PRESIDENTE (Direeu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Oziel Cameiro. 

O SR_ OZIEL CARNEIRO (PDS - P A. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ Senadora, Srs. Séna
dores: li, surpreso e estarrecido, na imprensa de minha terra, 
neste final de semana, que parte da delegação paraense que 
veio ao Congresso-do Partido Tr_abalhista Brasileiro trazia, 
entre as suas teses, uma que pedia a separação do território 
amazónico do resto do território brasileiro. 

É evidente que nós não aprovamos nenhuma secessão; 
é evidente que a nossa formação cí:vica nos_ manda lutar c 
trabalhar para que o Brasil seja uno, seja uma pátria indivi
sível. 

Na realidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, bem enten
do o clamor daquela gente diante da ~discriminação que tem 
sofrido a região amazónica. Só o Brasil, infelizmente, através 
dos seus poderes constitu_ídos, não deSooóriU- a-Importância 
daquela região hoje tão cobiçada pelas. nações do Prime_iro 
Mundo. -

Daria apenas um e·xemplo para justificai a revolta daque
les jovens que, vindos a BrasO_ia, lançaram tese tão extrava
gante: a borracha, que já foi epopéia neste País; a borracha, 
que ceifou a vida de milhares de nordestinos, no esforço de 
produzir esse bem estratégico para que se mantivesse a demo
cracia no mundo, hoje, está cóm a sua econotnia totalmente 
desarticulada, totalmente desestruturada, em razão da insensi
bilidade e -diria numa expressão mais forte -até da irres
ponsabilidade de certas autoridades que congelaram o preço 
da borracha natural muito antes do conhecimento do Plano 

Collor 2. Esse produto que tinha um preço de cerca de pouco 
m·ais de 2- dólares por quilo, hoje se situa em tomo -de 60 
cents de dólar . 

. ~~A-verdade é que o seringueiro -começa a abandonar os 
seringaiS-e O Serfngãlista nada pode fazer, porque está fic"ândo 
também tão pobre quanto o seringueiro, que extrai a borracha. 

Recebi, também, do Presidente da Federação das Indús
trias do Pará, um telex em que ele reclama a liberação dos 
recursos do Finam, para que a Superintendência do Desenvol
vimento da Ama_7:ônia possa, realmente, fazer os desembolsos 
dos recursos aprasados e contratados nos projetes aprovados, 
pa-ra que se promova o desenvolvimento_ ~çonômico e social 
da região. 

O Sr. Nabor Júnior - V. Ex~ me concede um aparte, 
nobre Senador Oziel Carneiro? 

O SR- OZIEL CARNEIRO - Concedo o aparte a V. 
~x~. nobr~ Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior- Não gostaria que V. Ex~ passasse 
a outro assunto, sem que, anteS, também eu eXteiiiàSse aqui 
a min_ha opiilião sobre a economia da borracha, que tem sido 
Qbjeto de vários pronUnciamentos que fiz aqui no plenário 
do Senado Federal. Na verdade, Senador Oziel Cameiro, 
é inconcebível essa incompreensão, esse descaso que as autoriw 
dades económicas do País devotam à Q.Ossa região, notada
mente a esse produto, que é a borracha, que representa, ainda, 
para alguns estados - como é o caso do Acre .- o principal 
suporte da economia regional. Não entendo por que o Go
verno mantém ·o preço da borracha congelado, quando está 
liberando o preço da carne, está liberando o preço do feijão, 
está aumentando o preço do óleo comestível, em suma, está 
aumentando e liberando os preços dos produtos primários 
e industrializados, como é o caso--dos automóveis, por exem
plo. Então, com referência à borracha, o Governo entende 
que, se liberar ou se reajustár o preço desse produto, isso 
vai ter uma influência muito forte no preço dos pneumáticos 
e, conseqüentemente, no preço dos automóveis. Mas as indús
trias de autopeças de São Paulo, que têm um poder de barga
nha muito grande, vêm a Brasília e consegue_m aumentos subs~ 
tanciais pãra esses produtos, como a indús-tria automobilística 
tem conseguido. E, apesar dos esforços do~ parlamentares 
da região Norte, dos governadores, dos presidentes dos_sindi~ 
catos rurais, das associações de classe e-das assodações cOmer
ciais, o Governo não tem mostrado nenhuma sensibilidade 
para com __ ess_e problema tão grave que é o congelamento 
do preço da borracha a nível do ano passado. V. Ex' disse 
muito bem quando lembrou que há não muito tempo o preço 
do quilo de borracha situava-se em torno de dois dólares 
e agora está em cerca d~ cinq_únta cents de dólares. E, por 
outro lado, em virtude desse abandOno, desse descaso das 
autoridades para com a produção de borracha na Amazônia, 
quem está levando vantagem são os produtores de b_orracha 
de São Paulo. Estava eu lendo, outro dia, no "Suplemento 
Rural" do jornal O Estado de S. Paulo, uma reportagem que 
dizia que dentro de dois anos São Paulo vai produzir quase 
o dobro da_ borracha que a Amazônia produz porque os serin
-gais da Amazónia foram abandonados em virtude dessa polí
tica-do Governo de desprezo para com os nossos seringueiros. 
Encerro este aparte, parabenizando V. Ex~ pela abordagem 
de_sse t~ma, da maior atualidade para a nos~a região. 
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O SR. OZIEL CARNEIRO- Nobre Senador Nabor Jú
nior, agradeço o aparte de V. Ex~. que incorporo· ao meu 
discurso. 

Gostaria de acrescentar que a borracha é tratada como 
um produto importante, mas enquanto um instrumento da 
burocracia, haja vista que o Ministério da Agricultura não 
opina sobre ela. Trata.;se de um produto estratégico e, por 
isso, está subordinado à Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República, mas, inexplicavelmente, quem 
trata do seu preço, da política- da borrac.ha, da spa execução, 
é o- Ibama, que não tem sequer autoridade para decretar os 
preços da borracha. Diga-se de passagem que esse é um produ
to que, no Brasil, jamais esteve gerido pela lei livre do merca
do. É um produto que, por ser estratégico, tem o seu preço 
fixado periodicamente pelo próprio Governo. E o Ibama, 
não tendo autoridade para decretar o preço da borracha, ape
nas amplia a burocracia. Como? Ele_ faz um relatório e o 
encaminha ao Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento, que vai dar a palavra final. E a verdade é que há 
mais de trinta dias, pelas informações de que disponho, o 
Ibama mandou a sua proposta ao Ministérió da Econontia, 
Fazenda e Planejamento, e até hoje não houve nenhum ato 
que anunciasse os novos preços da borracha. 

O Sr. Aureo Mello- P.e.I'Ill:ite-me V. __ Ex•_~ aparte? 

O Sr. Epitáclo Cafeteira- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Permito, primeiramente 
o aparte solicitado pelo nosso ínclito, imortal e poeta, o estima
do Senador Aureo Mello, e logo depois ouvirei, com muito 
prazer, V. Ex', nobre amigo-, Senador Epitácio Cafeteira. 

O Sr. Aureo MeUo- Ob_r_igado. Pode ter certeza o nobre 
Senador Epitácio Cafeteira que o meu aparte não será muito 
longo, e ele estará em desproporção à proximidade que me 
encontro do nobre orador. Agradeço as boas referências, que 
são, possivelmente, a retribuição por aquelas que proferi a 
respeito de V. Ex•, somente que aquelas que proferi são real
mente afirmações comoventes, porque quando nós vemos um 
companheiro que ficou na trincheira da Amazónia lutando 
ao lado daqueles que recebem os impactos solares diuturnos 
e as chuvas incessantes dos seis meses do chamadojnvemo, 
realmente ele merece a nossa admiração e o nosso- apreço. 
O que eu queria dizer era que esse problema do aumento 
do preço da borracha é um prOblema fundamental para toda 
a Amazónia. O meu esta_c;lo, por exemplo, que outrora foi 
o campeão e único fornecedor, até, dessa matéria-prima, hoje 
em dia está atrás, no cainpo da produção, da Bahia, de São 
Paulo e obviamente, do Acre, que sempre teve maior produti
vidade que o Amazonas, e se encontra em estado desespe
rador. A borracha que temos lá é a borracha nativa, não 
é a borracha racional, e isso tudo decorre também falta de 
um corredor, de uma canalização administrativa conveniente, 
porque o destino da borracha está, como V. ?x• acentuou, 
disperso-entre a Sec]'_etaria de Assuntos Estratégicos e, ao 
mesmo tempo, o Ibama, e cada um passa para o outro a 
responsabilidade do aumento significativo do preço e, ao mes
mo tempo, de uma plantação regional. O objetivo do meu 
aparte é apenas apoiar- como se fosse um pequeno afluente 
- as palavras de V. Ex•, que é a pessoa mais indicada e 
o maior conhecedor desse assunto no plenário desta augusta 
Casa. Muito obrigado. 

. O SR. OZIEL CARNEIRO -Muito obrigado, nobre 
Senador Aureo Mello. - -
.. --=, Vam<;>spassar, agora, do Amazonas ao Maranhão, e ouvir 

o nosso estimado Senador EpitáciO Cafeteira. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Ozfel CarneiM 
ro, o meu aparte tem muito sentido com o iníCio do pronuncia
mento de V. Ex~, posto que, no decorrer do seu pronuncia
mento e dos apartes, verifiquei que V. Ex\ com grande inteli
gência e maestria, partiu da secessão proposta pelo jovem 
paraense para o problema da borracha. E o meu aparte não 
era sobre a borracha. Embora o Maranhão_ esteja situado 
metade na Amazônia e metade no Nordeste, eu queria colocar 
.que as disparidaÇes regionais que caracterizam o Norte e o 
Nordeste, que levam essas regiões a permanecerem no atraso, 
precisam ser encaradas com muita firmeza. Precisamos sair 
do discurso para entrarmos na ação. Na realidade, a nossa 
região exporta para o Sul importar. A renda per capita do 
nordestino é 1/3 da renda per capita do paulista, e ninguém 
nota que existem muitos brasis dentro do Brasil. Quando 
alguma coisa é feita ·ou iniCiada com o pensamento voltado 
para aquelas populações abandonadas, como a criação da Su
dam ou da Sudene, de repente se criam a Sudeco, a Sudesul. 
E todo o mundo precisa de uma superintendência para desen
volver até o já desenvolvido, bastando que se ponha um freio 
na nossa tentativa de nortistas e nordestinos de uma vida 
igual, uma vida digna para uma população que está, ali, lutan-· 
do e sofrendo, muitos migrando para a região Sul do Brasil, 
mas, na realidade, deixando família à espera do seu retomo. 
Eles ficam esperando que nós, aqui nesta Casa, onde as bança
das do Norte e Nordeste têm um .peso muito grande, nos 
unamos para evitar que a sangria continue, inclusive o regime 
tributário, o- regime bancáriO~- por-qU:e os Estados Unido!;' da 
América, para terem um desenvolvimento homogêneo, regio
nalizaram os seus bancos. No Brasil, os bancos sediados na 
reiião Sul têm suas filfaís Ílo Norte e no Nordeste para drenar 
os parcos recursos que deviam estar ajudando a indústria e 
o comércio daquela região. Quero congratular-me cOm V. 
Ex~ pelo espíritO do homem da Amazônia, que não- pode 
ouvir a palavra borracha, pois aí se levanta e sai protestando 
contra o abandono da nossa região. Parabenizo V. Ex~ Muito 
obrigado. 

O Sr. Amazonino Mendes -Permite-me V. Ex• um a par-
te? 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Concedê-lo-ei em seguida. 
Agradeço a achega do nobre. Senador Epitácio- Cafeteira 

ao meu despretensioso discurso. Antes de prossegui-lo, para 
abordar o problema dos recursos do Finam, tenho a honra 
de ouvir o companheiro Amazonino Mendes. 

O Sr. Amazonino Mendes- Nobre Senador, apenas para 
secv.ndar suas palavras mais do que procedentes em relação 
a um angustiante problema, que há cerca de um século nos 
acompanha, construindo as crises cíclicas da nossa região, 
com base na economia extrativista, sobretudo da borracha. 
Mas, nos momentos hodiernos, mais do que nunca, esse pro
blema tantas vezes denunciado se recrudesce, que é a falência 
do extrativismo. Temos uma região alargada pelas nossas fron
teiras que cresceram mercê do heroísmo de tantos que desco
nhecemos. Porém, o móvel básico foi"exatamente a borracha. 
E o nosso País consome 120 míl toneladas-ano desse produto, 
e realiza em seringais de cultivo e seringais nativos apenas 
30 mil toneladas. Dessas 30 mil toneladas, 20 mil toneladas 



3142 Terça-feira 11 DIÁRIO DO CONGRPSSO NACIONAL (Seção TI) Junho de 1991 

seriam ainda seguramente produzidas heroicamente por esses 
bravos e anónimos seringueiros que V. Ex• tão bem defende 
nesse momento, en passant, na sua colocação mais ampla, 
que é o problema do Finam. Causa-ncJ"s espécie o fato _de 
até hoje, estamos no mês seis, o preço da borracha não ter 
sido revisto, significando também o que já se aCUsou tantas 
vezes aqui neste plenáriO, o genocídio em marcha na Amzônia, 
prensada pelos estertores de uma busca de solução eoonômica, 
tendo em vista a morte do extrativismo e a pressão ecológíca, 
o exagero ecológico. Então, o homem que produz a borracha, 
o seringueiro nã9 consegue- mais cOiifpra-r com um quilo de 
borracha sequer um quilo de sal, e para produzir um quilo 
de borracha no seringal nativo é preciso uma jornada real
mente heróica. De sorte que estendo as minhas mãos amazó
nicas ao brilhante discurso de V. Ex', raço eco, faço coro 
e, ao mesmo tempo, conclamo os irmãos- da Amazôri.ia, já 
desta feita secundando a palavra do ilustre Senador Epitácio 
Cafeteira, para a nossa união. Éf_unPamental que nos unamos, 
nós todos da Amazónia, deste País de dimensões continentais, 
de tantas diferenças regionais, -e tanta procrastinação_ com 
relação ao problema dos menores, dos menos favorecidos. 
Meus parabéns e minha soJid_ar_ie_dade, nobre Senador. 

, O SR- OZIEL CARNEIRO - Muito obrigado, nobre 
senador Amazonino Mendes. .. ~-

Vejo que o Sr. Presidente já me adverte cdm as luzes 
vermelhas, mas gostaria de dizer que a verba do _finam que 
se reclama não é do exercício base de 90, a ser liberado em 
91; são verbas do exercí_cio base de 89~ di orden:l de 23 Qilhões 
de cruzeiros que, embora o dispositivO c_oflstituciónal e os 
regulamentos assegurem que devam ser transferidos nos pra
zos adequados, isso _nã_o _ _e_stá sendo obedecido pelo Govemo. 

TarnJ:>ém gostaria de falar sobre Ecologia. E, para integrar 
o meu discurso, trouxe um artigo de S. Ex• Rev.m": D. Eugênío 
Sales, Arcebispo do Rio de Janeiro, sobre a defesa ecológica 
e a luta pelo bem-estar do homem. 

Chamou-me a atenção o artigo publicado por S. E. Revm11
., 

quando diz que: -. 

Para o Santo Padre .. a crise ecológica é uni problema 
moral". Assume, portanto, uma dimensão muito mais 
ampla do que a mera proteção da natureza. 

O primeiro aspecto da defesa ~cológica é sua condi
ção de instrumento de bem-estar para todos, e não um 
valor absoluto em_ si mesma. O homem está colocado 
em um plano superiof:-Nota-se-uma defasagem, quando 
vemos ser apresentado como escândalo a morte de ani
mais, enquanto se desprezam as carências de populações 
inteiras. Desconhece-se a fome do~ filhos de Deus, quan
do_ se gastam fortunas para socorrer um irracional! Sur
gem organizações em seu favor, mas deixam-se na miséria 
tantas criaturas humanas. 

E, mais adiante, diz o eminente prelado: 
Para alcançar essa finalidade, faz-se mister uma mu

dança de mentalidade dos ricos, incluídas as nações do 
Primeiro Mundo. Estas, abastadas, para garantirem um 
nível de vida profundamente marcado pelo egoísmo hedo
nista, buscam extrair matérias-primas de regiões mais po
bres, sem que, em contrapartida, se preserve a natureza 
e se partilhem as riquezas daí advindas. Por isso, aumenta 
a brecha entre países do Hemisfério Sul e a opulência 

de outros. Sob Õbjetivos equívocos oculta-se grave injus
tiça social. 

Isso que o prelado diz, em relação aos países desenvol
vidos, eu diria, com sinceridade, com patriotismo e numa 
cooperação para com a sociedade do meu País, que é Uf!l 
comportamento que infelizmente se observa numa cologiza
ção capitalista; que as regiões mais desenvolviQ.as do País 
fazem na região amazónica. 

O Sr. Marco Maciel - Permite-me um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Concedo o aparte a V. 
Ex~. 

O Sr. Marco Maciel- Quero, em tápidas Pa-lavras, soli
darizar-me com a manifestação que- V. Ex~ faz hoje à tard~. 
e lembrar, como V. EX' acaba de fazê-lo, citando ·o Papa 
João Paulo II, que as injustiça-s -riaS -políticas de desenvoliv
mento não existem apenas nas relações internacionais entre 
os ritos e os pobres, entre o norte e o sul. Mas essas injustiças 
estão muito claras dentro das próprias nações e, infelizmente, 
o Brasil é um desses exemplos. Veja V. Ex• que, em que 
pese o País ter crescido até significativamente- nos- últimos 
anos, ~ão podemos deixar de reconhecer que se ampliaram 
também significativamente as desigualdades entre pessoas e 
a desigualdades entre regiões. O fosso, o gap que separa, 
por exemplo, o SuL'Sudeste do Norte/Nordeste_ é_ bem maior 
na década de 90 do que o foi ou era até a década de 60. 
Então, isso tudo nos faz pensar que esse processo de desenvol
vimento -brasileiro precisa ser~devidamente rediscutido, por
que se crescimento no Brasil significa concomitantemente am
pliação das desigualdades, é ffielhor pararmos de crescer. As
sim, a minha idéia é a de que o verdadeiro desenvolvimento 
é aquele capaz de se fazer com justiça social e, por-isso, 
iriSiStO~ cóncórdando com V. Ex•, que é necessário que rediscu
tamoS de forma bastantee intensa as políticas de desenvol
vimento que o País vem eXecutando. Se isso não for feito 
de forma Correta, adequada, de forma participativa, auScultan
do-se inclusive os diferentes segmentos da sociedade, certa
mente que essas desigualdades se ampliarão e o País;- ao final, 
tefã a exibir, em lugar de uma Nação próspera e justa, uma 
Nação marcada por enormes injustíçás sociais, uma Nação, 
enfim,· marcada por enormes contradições em sua própria 
política de desenvolvimento. 

O SR- OZIEL CARNEIRO - Muito obrigado, nobre 
Senador Marco Maciel, pelas observações que faz quanto 
ao problema das disparidades econômico-sociais e inter-re
gionais, e gostaria, ao concluir o meu discurso, de dizer que 
ni.ais uma vez a Amazônia parece que vai ser usada erronea-
mente pelo Governo brasileiro. _ 

Li na imprensa, também, neste fim.de semana, que se 
pretende usar o mecanismo de conversão_ da dív_ida extern;:t 
para que se possa investir em projetas de preservação e de 
conservação do meio ambiente, especialmente na Amazônia. 
Posso dizer a V. Ex~5, com a minha vivência, a minha expe
riência de homem que sempre esteve ligado à _admin_istração 
da economia, que projetas de preServação -conservação do 
meio ambiente têm talvez o mesmo objetivo de projetes sociais 
que não o da educação, dar bem-estar, dar condições de vida 
à sociedade, mas não oferecem dividendos financeiros. O cor
~etq, se o Governo brasileiro desejasse usar o problema da 
ecologia, a preservação da floresta tropical úmida da Amazô-
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nia, para servir a'os ·países da terra, aos povos da terra, o 
certo seria exigir que se criasse um "fundo Com cercá de 30% 
da nossa dívida externa, o que equivaleria em torno de 36 
bilhões de dólares, aí sim, para preservar a ecOlogia no Brasil 
e, em especial, na Amazônia, já que ela é tão impOrtante 
para todos os povos que vivem na face da terra. _ 

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

DOCUMENTOS A QUE .SE REFERE O SR. OZIEL 
CARNEIRO EM SEU PRONUNCIAMEfml 

A defesa ecológica e a luta 
pelo bem-estar do homem 

Dom Eugenio Sales 
No próximo ano, de V a 12 de junho, estará reunida 

no Rio -de Janeiro a Conferênci.a das Nações Unidas sobre 
Mei~ Ambiente e Dese~volvimento (''Rio-92''ou ''Eéo-92''): 
Presidentes de muitas nações,_ técnicOs -e representante_s de 
todos os países estarão aqui estudando temas relativos à ecolo
gia, visando à salvação d_o m_u_n_do .ele amanhã. 

Os preparativos materias_já começaram. São eles ampios 
e: complexos, necessáríos para:- que nossa cidade possa abrigar 
milhares de visitantes e iitúmeras autoridades. Trata-se de 
proporcionar condições para a eficácia dos trabalhos. O. Rjo 
lucra com a solução de alguns problemas crónicos, Ao mesmo 
tempo, assumem- Governo e governados pesãdo_ ônus, res
ponsabilidade pelo êxito de tão importante evento. Por isso, 
além da parte material, devemos dispor a população, aprimo
rando-~he a mente e sensibilidade quanto aos objetivos. da 
Eco-92. . . . ·-· _ . . , : _ ... 

A preocupação com a ecologia cresce, feliZmente. Na 
introdução de sua mensagem_ para o Dia Mundial da Paz, 
em 1990, o Santo Padre se refere ao assunto nesses termos: 
"'Observa-se, nos nossos dias, uma consciência crescente de 
que a paz mundial está ameaçada ( ... ) também pela falta 
de respeito à natureza ( ... ) e pela progressiva deterior~çã_o 
da qualidade de vida". . 

A Assembléia Geral da ONU confiou à cOmisSãó Mun
dial sobre Meio Ambiente e Pese~volvimen_to o. es.tu.do de 
um tema vital, isto é, a relação entre p-rogresso material e 
sobrevivência da própria .Humanidade. Após três anos de 
pesquisa e análises do mais alto nível, a comissão apresentou 
à Assembléia Geral da ONU, em 1987, o resultado, sintetizado 
na obra "O nosso futuro comum". Ficqu patenteAüe o pro
gresso ~conómico e social, para Ser viável, exige que Se evite 
a exploração indiscriminada. __ Assim, o futuro dos homens na 
Terra depende da preservação de seus recursos nÇtturais. De
vemos ir além. 

Para o Santo Padre "a crise ecológica é um problema 
moral". Assume, portanto, uma dimensão muito mais ampla 
do que a mera proteção da natureza. 

O primeiro-aspecto da defesa ecológica é sua condição 
de instrumento de bem-estar para todos, e não um valor abso
luto em si mesma. O homem está _colocado em um plano 

Há possibilidade de ser assegurado o progresso humano, 
p~ra ante~der às ~_ecessidades de hoje, sem prejudicar as gera~ 
çoes futuras. É o que se denomina "desenvolvimento susten
tável". 
-- Pára alcançar essa finalidade, faz-se mister uma mudança 

de mentalidade dos ricos, incluídas as nações do Primeiro 
Mundo. Estas, abastadas, para garantirem um nível de vida 
profundamente marcado pelo egoísmo hedol].ista, buscam ex
trair matérias-primas de regiões mai~ pobres, sem que, em 
contrapartida, se preserve a natureza e se partilhem as riquezas 
daí advindas. Por isso, aumenta a br._e..cha e:ntre países do He
misfério Sul e a opulência de outros. Sob objetivos equívocos 
oculta-se grave injustiça social. 

Convém observar que esse assunto, por envolver o ho
mem todo, interessa também à área religiosa e não somente 
a ciVil ou política. A fé e a razão devem caminhar juntas 
na procura da solução dos problemas provocados pelo imenso 
desgaste do meio ambiente. O homem é o centro desse esforço 
para conservar os dons dados por Deus a todos ~us filhos. 

- A preocupação da Igreja com o meio ambiente está rela
cionada com o mandamento bíblico. "Crescei e multiplicai
vos, enchei e dominai a terra~' (Gn 1,28). O mais elementar 
bom senso entende que "dominar a_ terra" não _é destruí-la 
mats·conserva:-Ia e Colocá-la à disposição dos filhos de Deus. 
Essa atividade se orienta para o bem da familia humana e 
não apenas de grupos privilegiados·. Além disso, como afirma 
João Paulo II: "'A exploração das riquezas da natureza deve 
se·rleTfã--âe acordo com os critérios que levem em conta não 
só as necesSidades imediatas do povo, mas também as necessi
dades das gerações futuras" (Discurso no Cefitro das Naç,ões 
Unidas, em Nairobi, a 18 de agosto de 1985). · . 

Importante fator de preservação do meio ambiente é a 
educação do povo. Os indivíduos, convencidos da necessidade 
de Uma solução, serão levados a respeitar o meio ambiente, 
em função do homem. A população deve sentir-se também 
envolvida nos esforços das autoridades na preparação da 
Eco-92. Sem uma mentalidade conservadora da natureza to-
dos os esforços serão vãos. _ _ 

Fácil compreender a magnitude da t3refa a ser execuiida. 
Desde_ a violência e desrespeito à vida até à limpeza pública, 
há um longo cami!J.hO a percorrer, nestes doze meses que 
nOS Separam do evento. _ 

Um último alerta se impõe. Sob belos títulos se acobertam 
ideologias ou partídos políticos que, riáScendo de uma causa 
justa, enveredam para objetivoS inaceitá\ieiS. Eiifré-eles para 
dar um exemplo, jogar a culpa das agressões ao meio ambiente 
sobre a população pobre e, em conseqüência, promover a 
restrição ã natalidade, por métodos escusos. É advogar a cultu
ra da morte, quando a preservação da natureza, por si mesma, 
nos deve conduzir à vida. 

Não haverá solução para o grave _problema que -leva a 
ONU a convocar tão ampla reunião- se,-ao mesffio tefupO, 
não for combatido o egoísmo, inclusive dos países ricos. O 
conceito de justiça é um dado_ necessár~o p?ra uma real e 
efefiva criação de uma mentalidade ecológica em todo o mun
do. 

superior; Nota-se uma defasagem quando vemos ser apresen- Exmt? Sr. 
tado como escândalo a morte de animais, enquanto se despre- Senador Oziel Carneiro 
zam as carências de populações inteiras. Desconhece-se a fome Brasília -DF 
dos filhos de Deus, quando se gastam fortunas para socorrer TLX.NR.168/91 
um irraciona:! S_urgem org~nizações em seu favor, mas dei-- Segundo informação oficial nos dias 30/4 e 7/5 a Receita 

.X<:!m-se na mtséna tantas cnaturas humanas. _Fede~ libero1,1 parcelas iguais de Cr$ 3.134.000,00, em favor 
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do Finar para aplicação pela Sudene em projetes do nordeste. 
Enquanto isso, apesar das retiradas solicita~ões da classe polí
tica e empresarial, a Sudam ficarem ret1âos mais de Cr$ 23 
bilhões de opções do Finam, ainda do exercício an~ 1>ase 
89, estando há mais_d~60 dias ~em _qualquer liberação. 

Senhor Senador se_ já ~Ta constrangedor assí~i!Irios a re
tenção desses valores sob a alegação de a~s~ência de recUrSos, 
agora, ficamos conscientizados de que somos vítimas de um. 
tratamento desigual, posto que, se houve dinheiro para o 
Finar e óbvio que poderia haver também para o Finam. 

Diante dessa de_núncia de discriminação que nos·está sen
do imposta, apelamos para o ilustre Deputado, para que unís
sono com a bancada amazónica, leve o seu pedido de repara
ção da injustiça a todas as autoridades envolvidas no proCesso, 
como o faremos por todas as formas ao nosso dispor. 

Atenciosamente. - Fernando de Souza Flexa Ribeiro, 
Presidente da Federação das_lndústrias do Estado do Pará. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra a nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA_ JÚNIA MARISE (PRN - MG. Pronurteia~o 
seguinte discurso. Serrítevisão da oradora.)- Sr. Presidente, -
Srs. Senadores, meu -prOnunciamento rerere-se à ·criação do 
"Forum do Pensamento Económico de Minas Gerais", sua 
importância, e seus objetivos. . - --

As classes empresariais do meu estado, juntamente com
entidades representativas da sociedade, preocupadas com o 
progresso e com o desenvolvimento _económicO e soÇ@_ de· 
Minas, decidiram organizar o fórum_para discutir- o fútUró 
da economia do estado, trocar idéias, apresentar sugestões, 
difundir suas posições e sugerir medidas altern_ati_va~ para que 
sua_ economia assuma concretamente o papel que lhe cabe 
no cenário da economia brasileira no século XXI. É impor
tante salientar que o "Forum do Pensamento Econô_miCO_ de 
Minas .. , representa a unídade, a coerência, o espírito moderni
zador e empreendedor de uma unidade económica com um 
único objetivo: contribuir de maneira eficiente para o desen
volvimento económico, político e social integrado ao-Brasil. 
Os empreSários niineirOs, i:"esponsáveis-·pela criação e f1,1ncio
namento do Fórum, estão imbuídos desse propósito. A nós 
políticos, aos intelectuais, às representaÇões organizadas da 
sociedade, aos meiqs de comunicação e ao Estàdo, tanto em 
Minas quanto em todo o País, cabe a ação de apoiar, de 
abrir espaços, de destinar recursos, de apresentar soluções, 
de indicar caminhos e de apontar objetivos: -Agindo dessa 
maneira, as forças organizadas e representativas da sociedade 
como _um todo, estarão fazendo nã_Qsó um bem a_Minas.Ge
rais, mas sobretudo, ao Brasil. O FórUm de debates sobre 
cria em Minas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é uma 

simples trOca de idéias sobre problemas económico:;; e sociais 
provincianos de um estado perifériCO ·ae nOssa- Federação~ 
A questão é sobretudo abrangente e estratégica, por que Mi
nas Gerais representa hoje, no contexto da econ_omia brasi
leira, o segundo pólo económico e industrial. Assim __ Sendo, 
considerei da mais alta importância que os os Srs. Senadores 
e o Senado Federal tomassem conhecimento dessa iniciativa 
de grande importância que se inaugura em meu estado. O 
ideal seria que outros estados adotassem a mesma metodologia 
para discutir os seus problemas, o seu futuro e o futuro dÕ 
País. É verdade também que as potencialidades de cada um 
são caracterizadas por grandes diferenças. Os níVeis de desen
volvimento apresentam uma enorme distorção e desigualdade. 

Apesar de todas essas contradições e dos marcantes _des~n
contros regionais, eu vejo uma porta de sa_fda, uma luz no 
fim do túnel pa~a se minimizar eSsas discrepâncias. 

Não devemos investir ~emente eril iniêiã.tívas comparti
mentadas e regionalistas para superar as dificuldades sóciO-e
conómicas. Não deixa de ser importante a "formação de bloco 
cte GovernadoreS do Norte, do Sul, do LeSte, do Nordeste 
ou do Centro-Oeste;, como llil'i dos -caminhos para Ultrapassar 
os enonnes problemas que todos enfrentam e -que precisam 
ser em grande parte superados um dia. Entretanto, acho que 
agindo só_ por esse lado, incorreremos mais uma vez no velho 
erro. De um lado, apelar para a prática do paternalismo que 
sempre caracterizou o Brasil, ou seja, o Estado é o grande 
pai, pode tudo e tem que resolver tudo. Por outro lado, adotar 
a política do individualismo, a política dos blocos, que defende 
a teoria do "Salve-se quem puder". A idéia do fórum é justa
mente para rOmper a barreira do paternalismo, do individua
lismo, do provincianismo, da desarticulação regional, da falta 
de representatividade e da falta de unidade nacional. O fórum 
representa um centro de debates onde tem ass~nto todas as 
representaçõe'> sociais. Um espaço moderno onde serão deba
tidos_ os grandes problemas nacionais, a crise econ_ôroica ~ 
social. · 

Não podemos mais esperar de braços cruzados, ou através 
de ações separadas, que o GoVerno central resolva, nu~ passe 
de mágica, todas as dificuldades que o País atravess~. É preciso 
que haja uma união de esforços, uma grande determinação 
e um certo grau de ousadia, para que isso se realize. Pois 
bem, vejo nessa iniciativa primeira dos empresários de Minas, 
um grande salto e por isso, não poderia esconder o meu entu
siamo em defender a sua realização e disCUssão sobre os pro
blemas mineiros e nacionais. Precisamos assim, contribuir para 
que o_ Brasil_consiga sair da crise. A reestruturação industrial 
do País, a recuperação das suas estradas, dos seus portos, 
a preservação do meio ambiente, a criação de empregos, en
fim, a retomada do crescimento e a modernizagão, dependem 
do esforço de um conjunto de entidades. As _forças sociais 
e produtivas do meu estado_ têm demonstrado uma grande 
preocupação nesta direção. 

Há qtiase duas décadas, o nosso ,País mergulhou numa 
longa crise económica. A profundicl.ade desta crise, o levou 
a se debater diante de uma dívida externa de 120 bilhões 
de dólares, a maior entre os países em desenvolvimento. O 
resultado interno mais negativo que enfrentamos agora é a 
recessão económica. A economia acusa alta taxa de desem
prego, uma enorme dificuldade de modernizar-o-seu parque 
industrial e de criar novas tecnologias, o difícil controle da 
inflação, a retomada do crescimento económico e a superação 
da falência dos estados, ca~ um, sufocado por pesadas dívi
das. 

É certo que não pOdemos mai's cortVivef com a recessão 
que já causa mais de um milhão de desempregados só em 
São Paulo, o maior centro índustrial da América Latina. Além 
disso, náo deixa de causar tristeza ver espalhado pelas ruas 
de nossas cidades, debaixo das marquizes, um· vasto ·eX:ércitó 
de pedintes. Nós vemos claramente que o empobrecimento 
da sociedade se acelera. Todavia, o caminho não está no 
quanto pior melhor e, sim, na orgaillZação imediata de uÍilci 
reunião de forças para superar essa situação. O retrato do 
Brasil é o mesmo retrato do meu estado e de todos os outros 
estados brasileiros. A economia e1_1contra-se desarticulada por 
toda parte. ~ - -
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O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

A SRA. JÚNiA MARíSE- Concedo a palavra- ao itãbre 
Senador Humberto Lucen~. 

O Sr. Humberto Lucena- Senhora Senadora J únia Mari
se, desejo manifestar o -metf aplauso ao seu discurso, que 
tem a preocupação, nãO àpenas em riívcrnaçici'õã_l, de analisar 
agrave crise q-ue atravCssanfos no País, e dizer-lhe, sem dúvida 
alguma, isso está nas-estrelrnnas do seu pronunciamento, tudo 
decorre da atual política económica de caráter ortodoxo que 
está aCnõs levando a essa recessão a que se refere V. Ex~ 
e também se detém, a nível regional, para falar de Minas, 
dos seus problemas; das suas soluções. E, nesse contexto, 
ouvi que V. Ex~ se referíu ao pióblema das rodovidas. Quero 
apenas lembrar, nobre Senadora Júnia Marise, uma persona
lidade sempre presente no debate n_acional, que, quando, aqui 
no Senado, se debateu a criação da chamada taxa rodoviária, 
tive a oportunidade, naquela época, de assomar à tribuna 
e fazer um veemente pronunciamento advertindo O Plenário 
para a sua flagrante inconstitti.ciOrialidade, no que fui comba
tido por aqueles que lideravam, na época, o Governo neSta 
Casa, sobretudo o então S_enador José Ignácio Ferreira. E, 
hoje, veja V. Ex~ que o Supremo Tribunal Federal, por unani
midade, considerou inconstftudoil31 a taxa rodoviái"ia-:_Lamen
tei que tivéSSemos chegado a esse extremo porqUe, sem dúvida 
alguma, todos estamos carente de boas ro-dovias no País. A 
malha viária naCional está inteiramente deteriorada e 1 a não 
ser alguns reparos feito~ por áquele programa do SOS Rodo
via, estamos com alguns trechos pavimentados de difícil trân
sito em todos os quadrantes- do Território NacfOflaL-Enião, 
quero crer que, neste particular, a sua preocupação-é bastante 
opqrtuna e todos estamos aqui prontos para encontrarmos 
uma outra saída, contanto que o Governo tenha" OS ·recursos 
indispensáveis para-Jazer a conservação- das nossas rOdovidas. 

A SRA. JÚNIA MARISE .,.- Senador Humberto Lucen'!, 
V. Ex~- tocou num assunto da maior importâncía, que é exala
mente o estado de calamidade pública em que s_e encont_ram 
as estradas federaü. do nosso País. Minas Gerais -Qetém_ hoje 
20%_ da malha rodoviária federal do Brasil, e a situação é 
realmente de calamid~1de. A.s principaiS estradas que unem 
o nosso estado aos demais da federação, como~ª-~ BR-040, 
que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro; a BR-061, que 
liga Belo Horizonte a Brasíli41; a BR-3, enfim todas_ as nossas 
rodovias que integr~m Minas Gerais aOs demais "estaçl_os do 
BrãSil estão em estado verdadeiramente de calamidade, Isso 
evidentemente tem preocupado a classe política do nosso esta
do principalmente os s-etores responsáveis de nosso _e-Stado 
e tem sido, inclusi~e~ detemlinantes do debate que este forum 
do pensamento econõmico instala em Minas Geraís, exata
mente para tentar discUtir e procurar o encaminháfuerttO das 
soluções desses problemas que afligem O nosso estado, e de 
resto todo o nosso Pai:!-. - ---- --

Para se ter um exemplo, dados recentes, apresentados 
no "Fórum Rio - Capital Mundial da Ecologia,., mostram 
uma radiografia melancólica da maioria da sociedade brasi
leira. Mais da metade da renda do País, 53,2%, está naS
mãos de apenas 10% da população. Cerca de 48,6% da força 
de trabalho do País ganha até dois salários mínimos f" 21,2% 
apenas um salário mín"imo. Cerca de metade dos trabalhadores 
não têm carteira assinada e no setor agrícola esse índice sobe 
para quase 80%. Das 58 milhões de crianças e adolescentes 

até 17 anos, 31 milhões, ou 54%. vivem em estado de pobreza 
relativa. As famllias co_m rencJ_a mensal inferior a dois salários 
mínimos são da ordem de 17 milhões. Na América Latina, 
o Brasil só perde da Bolívia e do Perua em mortalidade infan
til. Dos 45 milhões de brasileiros ·em estado de pobreza abso
luta, 22 milhões vivem nas cídades. Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, nós temos diante de nó~ um vergonhoso abismo que 
separa uma ínfim-a minoria de privilegiados de unia i.rilensa 
maioria de miseráveis. 

____ Em Minas Gerais, este debate, estadual para discutir todo 
esse leque de problemas. Levar sugestões para superar as 
dificuldades que enfrentamos. O quadro que temos à nossa 
frente é o resultado de todas as contradições ac_umuladas nos 
nossos estados. Se a economia bras_ileira _não vai bem, a situa
ção nos estados não é animadora. Apesar de tudo, desse con
texto de crise e da anemia económica, a economia mineira 
tem f~ito um enorme esforço para respirar. 

E, portanto, em face desses desafios de crise, de dívida 
interna e externa, de taxa real negativa de crescimento da 
recei~a líquida verificada em 1990, de desemprego, de inflação 
e de instabilidade social e econômic_a que Minas inicia esse 
!V3nde deb~te sobre o seu futuro e so_bre o futuro do Brasil. 
E através. dele que e_speramos dar a nossa colaboração para 
que o País se recupere. Creío ser- do interesse de todos que 
a modernização do Brasil se verifique e_ _que a· democracia 
consiga se estabelecer definitivamente.~ ·- ,,, _ _ ·- _ 

A responsabilidade de construir uma sociedade justa, mo
dema, competitiva-e democrática não é_só do Góverri.o. Todos 
devem se engajar~ ~ssumir a sua: parc~la de responsabilidade. 
É dess~_ esforç9 c9~juntÇt que dependerá o futuro do Brasil 
e o seu lugar no século XXI. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- V. Ex"- me permite um 
aparte, nobre Senadora? -· _ _ _ -~ ~ _ 

A SRA. JÚNIA MARISE- Com prazer, nobre Senador 
Garibaldi Alves_. 

O Sr. _Garibaldi AlVes Filho- Senadora Júnia Marise, 
_é com alegria que estou ouvindo a palavra de V._ Ex\ tendo 
em vi~ta que o Estado de Minas Gerais sempre ocupou. uma 
posição de destaqUe no cenário nacion-al. Mas sempre ocupou, 
p~lo aspecto político, sempre se ouviU a voz dé Minas qüando 
o País passou por crises políticas. e o último exemplo tivemos 
co_~ aascei_lSão de Ta-ncredo Neves ao trono naciohãl, à Presi
dência da República. Agora vem V. Ex~-e diz que os mineiros 
não estão apí?~as preocupados com o_ fato polítko, estão preo
cupados com o fatO f:COriôinico; com Os seus desdobramentos 
sociais. E não podemos deixar, nessa hora em que V. Ex• 
ocupa a tribuna do Senado, de nos congratular com V. Ex~ 
pelo fato de que a voz âe Minas vai ser novamente- ouvida, 
e desta vez não apenas com a preocupação objetiva do fato 
põmlco;-m.-as. também voltada para a crise econômica e sócia!· 
por que Passa nosso P.aís. 

A SRA. JÚNIA MARISE -Agradeço o aparte de V. 
Ex~. que certamente será recebido pelos responsáveis pela 
realização desse forum como mais uma grande motivação e 
est_fmulo para que possamos, acima de tudo como disse V. 
Ex~ traZer ao País uma grande contribuição. 

Encerrando, Sr. Presidente, quero manifes.tar aqui, além 
das nossas preocupações, a grande expectativa que existe hoje; 
não apenas no Fórum do Pensamento Econômico de Minas, 
mas também por toda a .sociedade do nosso estado, desde 
as lideranças municipais, vereadores, prefeitos, lideranças co..; 
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munitárias, trabalhadores, sindicatos, enfim, os deputados es
taduais e a própria bancada federal do Congresso Nacidl'útl, 
a nossa grande expectativa para que, afinal, Minas possa, 
acirila de tudo, se ver resgatada perante o cenário 'nacional, 
com a nossa presença, sobretudo, entre as soluções que envol
vem hoje, a nível nacional, por parte do Governo Federal. 

Tivemos recentemente Uma informaçãº de que os recur
sos que estão sendo liberados__através do Ministério dos Trã:ns
portes, na área da pavimentação, de conservação de estradas 
por todo o País~ que Minas Gerais, mais uina vez, foi viOlenta
mente discriminada por este órgão, gerando_?ss·im um violento 
protesto de toda a_ sociedade mineira. 

Pretendo, inclusive, encaniinhar um requerimento ae m~ 
formações ao Ministério dos Transportes para, afinal, saber 
de que forma foram aValiados e de que forma aquele ministério 
distingUiu e definiu conio prioridades para este País, colocando 
Minas Gerais, mais- uma vez na marginalidade e evidente
mente num processo quase que intransigente por parte do 
Governo Federal, no sentido _de adotar as medidas necessárias 
para que as soluções dos problemas do nosso estado venham 
ao encontro às aspirações do nosso povo. 

Por issO, Sr. Presidente, esperamos que através do resul
tado deste fórum possamos voltar a esta tribuna do Senaclo 
Federal e mais uma trazer aqui os resultados com que os 
mineiros, enlpreSáríOs el:oda a noSsa sociedade irão contdbu_ir_ 
para os destinos do nosso País. 

Muito obrigada. 

Durante o discurso do S~ Júnia Marise, o Sr. Dirceu 
Carneiro, JP Secretário, deiXa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mauro Ben_ev_id_es, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Mesa 
aguardará o requerimento de informação a- que se referiu 
a nobre Senadora Júnia Marise e dará a esse requerimento 
tramitação preconizada pelo Regimento. 

Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB .,..- PB. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho 
hoje a esta tribuna movido por enorme- preocupação caril 
os rumos da economi4 br~_sileira, que estão a apontar perigoSa
mente para uma retomada do descontrole de preços, a partir 
de julho próximo, em meio a uma recessão, que já dura mais 
de um ano, e que acaba de produzir a maior qUeda na produção 
de bens e serviços do País, até agora registrada na sua contabi
lidade nacional. _ . ~ 

Com grande destaque, tornaram-se públicos, através dos 
jornais do dia 25 de maio recém pasSado, os dados do IDGE, 
que mostram um decréscimo de 6,87% do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro, entre abril de 1990 e março de 1991, 
em comparação com_ igual período~anterior._-

A renda per capita nacional, nesse período, voltou aos 
níveis do ano de 1985 e, assim, está 12% menor do que há 
seis anos, se considerarmos o crescimento populacional, desde 
então. Significa dizer que estamos mais póbres e mais endivi
dados socialmente, urna vez que os demais indicadores sócio-e~ 
conômicos há muito deixam a _desejar e no_$_envergonham, 
perante o mundo civilizado. 

Mas, não bastasse os números do IBGE, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, eis que o Instituto de Pesquisa Económica 
A_plicada (IPEA), órgão do Ministéiio da Economia, Fazenda 

e Planejamento, em trabalho elaborado pelo Grupo de Acom
panhamento Conjuntural (GAC), vem tambéin a público, no 
dia -z de junho último para afirm-ar que ·a recessão_ vai conti
nuar. E mais, a atividade industrial entra, em junho de 1991, 
com uma queda acumulada, nos últimos dOze meses, de lO%, 
em relação aos doze__meses anteriores. A indústria_ de bens 
de capital será a mais atingida, co_ni redução de 19% e a 
de_bens de consumo terá su~ prOdução reduzida em 5%. 

Enfim, uma Confirmação insofismável dos estudos do IB
GE. Pois esta instituição já tiitba calculado urna retração de 
1~% n9 d~sempenho industrial do País, no período de abril 
de_ 90_a março de 9_1, reJatiVamerite a igual período imediata-
mente anterior. -- - -

Os bens de consumo caíram 8% . .Já demonstraram o 
grave declínio dos investimentos produtivos as indústrias de 
construção civil, inclusive construção pesada, em geral, obras 
públicas e a produção de bens de capital, equipamentos para 
fábricas,_ sofreram quedas respectivas de 20,8% e 21,8% no 
mesmo período. Não fosse a demanda por bens exportados 
do Brasil, que fez crescer em_85,4% o saldo da balança comer
cial no primeiro trimestre, e a recessão, sem dúvida, teria 
sido muito pior. . . 

É verdade que a produção industrial, segundo dados da 
Fiesp e do IBGE, cresceu nos últimos dois meses 3,4%, assim 
como o nível de emprego f:m São PaulO também aumen_t_ou_ 
em 7.932 trabalhadores admitidos. . 
-- A inflaÇão calclllida- pela F1PE, ~da USP, por Sua vez, 

ficou em 5,8 nos trinta dias terminados em 23 de maio com 
relação aos trinta dias anteriores~ Cujo índice foi de 6%, além 
disso, as vendas em São Paulo cresceram 7% em maio: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos que levar em conta 
que esses dados apresentados sobre a_inflaçã_o, de maio calcu~ 
lada pela FIPE, decorreu da contenção do congelamento de 
preços que ainda continua, erribora aos poucos venha sendo 
levantado na medida em que o Governo já compreendeu que 
não teria outra maneira de fazer, a não ser que quisess_e mar
char para o completo desabasteciinento e, inclusive, mais do 
que isso, para a manutenção do ágio na comercialização dos 
bens e serviços. 

- Entretanto, guerO c_rer, ~r;>mo disse o Deputado César 
Maia, que essa é apenas uma "visitá da saúde", esses_iiidica
dores são sem dúvida. circunstanciais. Na indústríá, a i"ecupe
raç·ão da produção se deve nesse mome11to, apenas â necessi
dade de recomposição de estoque entre todos os setores_~ Não 
é uma recuperação cuja origem esteja na recompo"sição sala
:riã.l, nem em novos investimentos, qUe sabemos que não estão 
acontecendo neste País, e em nenhum dos setores de nossa 
produção. -

Seria díficil, depois de uma queda do Pffi da ordem de 
quase 7%. que as coisas fiCassem ainda QJ-.t,aitQ tempo; coriio 
estavam, no "'fundo do poço". A única-"fõ-niui de resOlver 
a questão da estabilização, seria resolver o problema da expan
sãO da moeda e solucionar verdadeiramente o déficit público. 

Todos nós sabemos _que o Governo tem apregoado que 
liquidou o déficit público no Brasil, apresentando sempre os 
números do superávit de caixa do Tesouro Nacional. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não precisamos ser 
economistas para saber que o défiCit público diz respeito não 
apenas à União, mas a todo o setor _público. Ele engloba 
a execução orçamentária da União, dos estados, dos municí
pios, do Distrito Federal e dos territórios. Não desconhecemos 
que o déficit público ainda é grande neste País, pois não 
podemos nem avaliar quais são, neste niomento, os Iiiímeros 
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exatos dos dispêndios pÍ1blicos nas diversas unidades feder~das 
e nos municípios brasileiros. . _ 

Portanto, essa meta de extinção do défiCit público ainda 
está muito longe de ser atingida no País. E seu êxito passaria· 
por uma conjugação de esforços do Governo- Federal, com 
os Governos, a nível estadual e municipal. 

A inflação, portanto, continua reprimida em cerca de 
20% e deverá se expressar claramente de forma mais aguda_ 
nos próximos quatro meses. 

Evidentemente, Sr. Presidente e Srs. Senadore_s, nós sa
bemos que se não fosse a contençãó dos preços causada pelo 
congelamento, hoje os ílidices in_flaçionárioS mensais seri~m 
bem maiores. Trata-se, assim, de uma situação puramente 
artificial - que não é a primeira vez que aconteçe_ nQ Bi"c!sil, 
o GoVerno Sarney tentou várias vezes alguns congelamentos. 
Se congelamento _resolVeSse o problema da alta dos pieços 
nós já o teríamos solucionado. E o que é mais grave, ao 
adotar essa medida o Senhor Presidente da República está 
desmentindo, cada dia mais, categoricamente, o -seu discurso 
dé campanha e o próprio discurso de posse, quando assegurou 
que pretendia acabar com a intervenção do Estado na econo
mia e, portanto, fazer com que retomássemos a economia 
de mercado, tão reclamada por todos os que se dedicam ao 
setor privado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Com muita honra, no
bre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Humberto Lucena, 
V. EX' está abordando tema que está na ordem do dia do 
Brasil. Todos os brasileiros estão acompanhando preocupados 
a evolução da situação económica do País. Nós que nos ufaná
vamos de sermos a 8• economi_a do mundo, hoje já somos 
a 11~; e estamos em queda constante. Indo ao Rio de Janeiro, 
V. Ex~ verifica facilamente -como em qualquer estado do 
País, mas como tive a oportunidade de ultimamente ir ao 
Rio de Janeiro, vi aquele camelódromo em todas as calçadas 
da Zona Sul daquele Estado- repito, V. Ex~ verifica a modifi
cação da situação. O que V. Ex~ vê são pessoas, que eram 
da classe média, tendo que vender objetos para aumentar 
um pouco os seus salários, que cada vez ficam mais min"gu3:dos._ 
V. Ex~ observa ali nas calçadas representantes da antiga classe 
média, que está cada vez mais proletarizada. Estamos, no 
Brasil, acabando com a classe média br'asileira. E __ um país 
que não tem uma classe média forte ·é um pafs que cria uma 
situação social indiscutivelmente muito perigosa. E o que esta
mos atravessando~ esta fase de recessão que não te_rmina; 
estamos regredindo na parte inc;iustrial, na parte agrícola. Veja 
V. Ex• a dificuldade que temos de sair desse fundo do pOço .. 
Não são palavras otimistas nem pessimistas-qile modificarão 
o quadro que aí está. É a realidade que está mostrando as 
dificuldades que o País está passando. Estamos cada dia mais 
desenvolvendo essa crise social, que não sabemos até onde 
ela de pressão dentro da crise social que a cada dia fica mais 
forte. Por isso, esperamos seja feita uma política que modi
fique a situação atual. E agora, V. EX!' como Líder do maior 
Partido de Oposição, trazendo a pala\'ra de preocupação com 
a situação económica, com a objetividade com que expõe 
da tribuna, pode ser que alguém venha escutara que realmente 
está acontecendo no País. Parabéns a V. Ex•~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço ao nobre 
Sen3;dor Jutahy Magalhães as suas _palavras. __ 

V. Ex~ tem-se revelado neste plenário -e fói'a dele, unl 
homem público bastante procupado com todos esses proble
mas, sobre cujo estudo estamos constantemente debruçados. 
V. Ex~ quando se refere à situação Social do Rio--de -Jarieiro, 
diz muito bem que ela não é diferente daquela da cidade 
d_e São Paulo, bem como de outras cidades grandes ou de 
pOrte médio do País. - -

Há pouco tempo, estive no-RiO-e tia Capital paulista e 
pude notar essa situação a que V. Ex~ se refere. _ _ __ _ 

Realmente, nós, em Brasília, -sobretudo nós_ que residi
mos na capital da República, podemos dizer, sem dúvida, 
que para sentir o Brasil, no momento, é preciso sair daqui, 
temos que deixar as fronteiras do Distrito Fed~ral. Br~sília 
é a "ilha da Fantasia"; é uma cidade burocrática, de funcio
nários_ públicos onde só se fala sobre política, servidor público 
e seu salário. O Brasil brasileiro está lá fora; com as suas 
grandes cidades inchadas, as suas periferias com problemas 
de toda natureza que vão do desemprego à fome, à miséria 
e ao crime. 

Portanto, V. Ex' tem tod_a raz~o ao afirmar que a atual 
política económica de caráter recessivo no melhor figurino 
do Fundo Monetário Internacional, não somente liqüida a 
classe média, como'esmaga na- deseS-tierança, os pés deScalços
e os descamisados. 

O Sr. Coutinho Jorge- Perinite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex•, nobre 
Senador Coutinho Jorge. 

· O Sr. Coutinho Jorge- Senador Humberto Lucena, nes
ta tarde V. E~ traz a este plenário uma radiografia da reali
dade socio-econômiCa brasileira, através de indicadores con
tundentes, claros. V. Ex• mostra o qUadro em que, lamenta
velmente, o País se encontra, com o seU Produto Interno 
Bruto -como V. Ex~ referiu-se -depoiS de pratiCa.mertte 
40 anos no negativo em torno de 7%, significando, em síntese, 
que a nossa produção agrícola caiu, e caiu de 71 milhões 
de grão~ para 56 milhões-; a nossa produção industrial igual
mente declinou: o nosso comércio, enÍrm, aquelas atividades 
económicas geradoras de emprego e renda declinaram sobre
modo no ano passado. O. próprio Ministro _ _d_ª_Agricultura 
_recQD@ceu esse fato e disse 1 quandp aqui esteve, _que há 
muitas -décadas, apesar de a agricultura ser menosprezada, 
desrespeitada pelos governos, nunca o fora como no ano passa
do. Como se pode comba-ter a inflação, a falta de comida 
e de alimentos se não se estimula a produção? Esta foi a 
conclusão naquele debate importante que o Ministro trouxe 
na semanda passada para o plenário. Mas, Senador, o que 
está ocorrendo neste Brasil, em síntese, como V. Ex~ mostra, 
é que o Governo, de forma obtusa, na tentativa de comt:>ater 
a inf1aÇão, esqueceu o resto! Julgando que combater a inflação 
como a uma doença que deva ser combatida Sua Excelência 
resolveria o problema nacional. Ao contrário, o que está fa
zendo, na verdade, dando esse remédio ao paciente é aca~ 
bando de matá-lo. O brasileiro está com fome; está sem e·mpre
go. Temos uma recessão brutal nunca vista na História deste 
País, pelo menos nas últimas dé~das. E o problema é exata
mente o enfoque, a estratégia do Govergo brasileiro, que 
acha que combater a inflação é a única preocupação, o único 
dever que ele tem. Na verdade, aí está o equívoco. Temos 
que saír, já, daquela estratégia hard, vamos assim dizer, por-
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que a moda é essa. Se o Governo implantou a e_s_tratégia 
hard, de dureza de combate a inflação, ele trouxe da ,miséria, 
piorou a situação ~ócio-econôQJ.cica. Qs_ i,n_dicaóor~s de V. 
Ex~ são"claros sobre isso. Ora, o piai é a,Bora, que estamos 
na fase do soft. Tenho medo dessa fase. E uma fase na qual 
o Governo não mostrou o que vai fazer, como faze.r, ciue 
caminho escolher, que estratégia escolher para sõlUci~~ar essa 
grave crise de recessão, que é a pior crise do Brasil. ÇQ_rno 
fazer isso? A sua preocupação é correta: -T~PfOs_qU.e dar, 
realmente, uma parada, uma reflexão. Amanhã vem ao plená
rio do Senado o Ministro da Economia, Fazenda e Pl~neja
mento; é o momento oportuno de, neste Senado, questionar 
para sahennos qual a estratégia, quais as políticas-ec~:môm~c.as 
e sociais que o Govemo teni ein mente para sair desse quadro 
catastrófico, equivo6aô.o, funçãO de uma visão obtusa da sua 
política económica. V~ Ex• está de parabéns! É um alerta 
claro, preciso, conciso, com grandes e impo"rtantes iiidicdores. 
Parabenizo V. Exf por esse alerta importante para o povo 
brasileiro. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Coutinho Jorge. O pior é que, apesar de todo 
esse sacrifício o que V. Ex~ se refere, a inflação não foi absolu
tamente zerada, como anunciaou o Senhor Presidente_da Re
pública. Pelo contrário, como eu já disse aquí, há uma inflação 
reprimida, no momento, de cerca de 20%, que é produto 
do congelamento de preços. __ 

Lembro-me, por exemplo, de que nos idos de 1965, logo 
após o Golpe Militar de 1964, assumiu o governo o Marechal 
Castello Branco, e havia, então, um índice de inflação preocu
pante. Nomeado Ministro dó Planejamento o entã_o Em_bai
xador Roberto Campos - que foi, aliás, muito combatido 
por nós na época, como integrantes do MDB, que filzia oposi
ção ao Govetnó militar, reconheço que, pelo menos uma cqisa 
aconteceu, S. Ex• fez uma política durfssima, mas Conseguiu 
baixar a inflação. Atravessamos aquela crise e Chegamos até 
ao milagre dos anos 70, no Governo do General Emílio Mé
dici. 

Hoje não. Hoje, estamos, aí, com uma recessão brutal, 
sem precedentes na História econômicã-do Br(!sil, e os. índices 
de inflação mensal se_riam, sem dúvida, de 20% se não tivéss_e
mos hoje o congelamento de preços. 

O Sr. Pedro Simon --Permite-me V. Ex~ um aparte"? 
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Sena-

dor Pedro Simon. -
O Sr. Pedro Simon- Em primeíro lugar, quero felicitar 

V. Ex~, prezado Líder, por mais esse pronunciam.e-ftlo, que
integra a série de pronunciamentos que--v. Ex~ vem fazendo 
de análise da confuiitura económica, social e política deste 
País. Creio que V. Ex~, com muita competência, está desenVOf
vendo esse papel de alertar a opinião pública.--e-;--de modo 
muito especial, o Governo dos descaminb.ps que ele está se
guindo, das perspectivas para que ele realmente retome o 
caminho de desenvolvimento que o País busca. Sou totalmente 
solidário ao pronunciamento -que V. Ex~, mais como Líder 
do que como próprio Senador, vem fazendo neste momento. 
Que-ro-alertar, dentro do que vem dizendo V. Ex\ que o 
Ministro da Agricultura, dessa tribuna onçle eStá V. Ex!, cha
mou a atenção da Casa, quando S. EX• disse q~e nós estaremos 
colhendo, neste ano, algo em torno de SO_e poucos milbõe_s 
de toneladas. sê há um aspecto que deve -ser Sali~ntado no 
Governo anterior é que depois de mais de 20, 30 anos, que 

o Brã.sil não saía dos 50 rh_ilhões de_ tOQeladas _de ·grãos, nós 
demos um s,alto_ para 72, 73 milhões de toneladas. E o Brasil 
s~udou esse feito como realrn.ent~ impOrtante, p-orque ·mais 
de 20 milhões_de tonelii.das novas é umà meta que realnferite 
merecia ser saudada. Dolorosamente, justiça-s-eja feita; âpesat 
dos reclamos permanentes do MinistiO da Agricultura, que 
chamava_ a atenção para a falta de verbas para custeio, a 
falta de verbas para que- se pudesse- tratar a terra, qUe traria 
conseqüências graves, aconteceu o que era de se esperar. 
O Brasil, repito, está colhendo 50 e poucos milhões de tonela
<;las, e diz o. Ministro-que o·Brasil está às vésperas de importar 
7 -~-8 milhões de toneladas_. nas quais vai gastar 1 bilhão 
e 70Q_milhões de dólaies. O Brasil va_i gastar importando 
alimentos, aquilo que não quis dar para o agricultOr brasileiro. 
Yªi -ºar para o agricultor americano e para o agricultor euro
peu aquilo que eles conseguiram produzir- e lá é subsidiado 
-, não dando para que o produtor brasileiro pudesse produ
zir. Não há dúvida, na minha rápida passagem pelo Ministério 
da Agiicu~tura, soube disse>: o_Brasil t~in tecnologia para ex
portar alimentos Dalosamente, a impOriãÇão de alimentos 
normalmente no Brasil é acompanhada de crise. equívoco 
na importação, extravio, às vezes até desmandos e ilicitudes 
pratiéadas na import~ção. Vamos importar soja, quen-am:"im
portar arroz, vamos importar carne, vamos importar feijão, 
vamos importar aquilo que tradicionalmente o Brasil tem con
dições, inclusive, de exportar. É facil de entender, nobre Lí
der, que isso vai bater na inflação, porque vai fazer subir 
o preço dos gêneros de primeira-necessidade. Então, o Gover
no. que faz tod.o esse carnaval para impedir _a exportação, 
boicota o produtor brasileiro. E agora vai imp-ortar. E essa 
importação vai dar para o produtor europeu e americano aqui
lO- qUe o Governo não deu parap nosso, os índices de inflação 
terminarão por subir. Essa po1ítica incompreensível do gover
tio é a causa de estarmos vivendo uma hora como essa. E 
não é só V. Ex~ da tribuna; é o Ministro da Agricultura, 
que lutou bravamente e se esforçou no sentido de conseguir 
das autoridades econômica!;õ a-liberação de recursos que não 
veio. É dentro desse contexto que se aplica o- discurso de 
V. -Ex\ no sentido de que possamos encontrar orientação 
patã- que e-ssas -coisas não mais aconteçam. Minhas felicitações 
ao brilhante pronunciamento de V. EX\ nobre Líder. 

- -

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nas palavras de V. 
Ex~ não falou apenas o Senador Pedro Simon, falou o ex-Mi
nistro da AgriCultura, que atuou com competência e espírltci 
público, no Governo Sarney. E V._ Ex~ destacou justamente_ 
as deficiências dq_setor _agrfcol_a, para p_ô!' _em releyo que há 
uma desarrumação geral na economia do País. Inclusive, o 
próprio Ministro da Agricultura confessou d.e público; aqui~ 
neste plenário que _fez tudo o que é possível para conseguir 
recursos junto à área económica, destinados à produção agrí
cola, e não conseguiu, o que é profundamente lamentável, 
e dá inteira razão ao que V. Ex~ acaba de dizer. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. E~· 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Só queria 
lembrar ao ilustre orador que o seu tempo, como Uder, 
já Se esgotOu, estamos na hora da Orçiem do Dia e há mais 
oradores inscritos. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Darei os últimos apar
tes, e peço a V. Ex~, Sr. Presidente, UIJl pouco de condesce
dência para me permitir cõiltluir. 

O Sr. Garibaldl Alves Filho- Senador HumberÍo Luce
na, V. Ex• vai me permitir uma observação de um liderado 
de V. EX" diante do seu brilhante pronunciamento. V. Ex• 
afirmou que para se ter uma idéia da realidade nacional era 
preciso sair de Brasífia. Eu digo a V. Ex• nesta hora na 
verdade, que não é preCiSo sair de Brasília, porque se ~S"ta 
é uma cidade de funcionários públicos, basta conversar com 
eles ou mesmo· observar o que aconteceu na Comissão Mista 
que aprecia a Medida Provisória n~ 296, que reajusta os salário 
dos servidores públicos, para sentir a insatisfação do servidor 
público federal com relação aos padrões de vencimentos ofer
tados pelo Governo Federal. V. Ex• sentiu aquele clima de 
revolta, não apenas V. Ex•, mas também os representantes 
do Governo. Permita-me V. Ex~ essa observação ao seu bri-
lhante pronunciamento. · 

O Sr. Antonio Mariz- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Pois não, nobre Sena
dor. 

O sr. Antonio Mariz- Senador Humberto Lucena, que
ro registrar a importância do pronunciamento que faz V. Ex' 
neste momento. De fato, os números trazidos de analizados 
em seu pronunciamento dão a matéria da crise que vive o 
Pais neste momento. A queda de 6,8% em um ano do Produto 
Interno Bruto é bem a medida da grõlvidade da situação econó
mica e dos desacertos da política adotada pelo governo da 
República. A par disso, tatp.bém chamo a atenção para esse 
aspecto, pois dá-se a queda relativa da posição brasileira no 
plano internacional entre as nações de maior produto - cai 
para o 139 lugar -, segundo informações preliminares do 
Banco Mundial que foram igualmente registradas pela impren
sa. Tudo isso, creio, deve constituir um alerta ao Poder Legis
lativo, especialmente severo das decisões governamentais. É 
impossível que assistamos, impassíveis, à tomada de medidas 
puramente tecnocrátiCas sObre a suposta inspiração de com
bater o processo inflacionário quando, na verdade, essas medi
das estão levando o País à derrocada. Cabe, portanto, um 
papel e uma imensa responsabilidade ao Senado Federal e 
ã Câmara dos Deputados para deter esta ação, qUe se vem 
revelando nefasta ao País. São vários os aspectos que merecem 
observação. Está-se processando, atualmente, a privatização 

do patrimônio público, com a venda das grandes estatais brasi
leiras, algumas delas, como a Usiminas- uma emPresa rentá
vel, que tem alcançado lucros operacionais e que constitui 
um dos esteios da indústria siderúrgica -, ctija privatização 
é posta em dúvida pelo próprio vice-Presidente da República. 
Então, são várias as aç6es do governo que devem ser obser~ 
vadas e, muitas vezes, contidas pelo Poder Legislativo para 
que o País não fique à mercê de experimentos de natureza 
teóriCa e que têm sido funestos ao futuro deste País. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• traz subsídios 
valiosos ao meu prorii.nfciamento. No que tange â política 
de privatização, V. Ex• lembra, com muita oportunidade as 
restrições do vice-Presidente_ da República, Itamar Fra~co 
à privatização da Usiminas. Ninguém mais do que S. Ex< 
que é mineiro e conhece de perto o desempenho da Usiminas, 
para dar o seu depoimento, nesse-sentido. 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Líder? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Concedo o apoute e 
V. Ex~ nobre Líder. 

O Sr. Marco Miidei--Senador Humberto Lucena, ouço 
com atenção - como toda a Casa -, o discurso que V. 
Ex~ profere na tarde de hoje sobre a situação econômica do 
País e, de modo especial, sobre os problem'as que vivemos 
nesse momento, sobretudo as repercussões sociais da questão 
económica. Gostaria de, num rápido aparte, fazer duas obser
vações que me parecem oportunas neste instante. Em prinleiro 
lugar, Senador Humberto Lucena, gostaria de dizer que o 
processo de crescimento do País encontra-se, de alguma for
ma, comprometido desde o início da década passada. Aliás, 
essa opinião não é minha. São opiniões refletidas em números 
e dado_s, publicadas por instituições da maior respeitabilidade, 
a partir do próprio IBGE. Não foi à toa que se cunhou, 
quase- Como refrão, a frase de que a década de 80 foi uma 
década perdida, não só para o Brasil, mas por extensão, tam
bém para toda a América Latina. Quem compulsar os dados 
das organizaç6es internacionais verificará que os decréscimos c 

observados no Brasil o foram, de modo geral, em toda a 
América Latina. Então, gostaria de iniciar o meu aparte; di
zendo a V. Ex~ que não podemos debitar ao Governo do 
Presidente Fernando Collor essa queda nos nossos níveis de 
desenvolvimento e de crescimento. O quadro já vinha se agra
vando desde o início da década de 80 e evidentemente, que 
não conseguimos começar a alterá-lo ainda ness_e início da 
década de 90. A segunda observação que gostaria de fazer 
a V. Ex~ é a que diz respeito ao quadro que vive o Brasil 
hoje. Repare bem, V. Ex~ haverá de concordar comigo que, 
pelo menos, já nos livramos de algo que trazia muita incei"teza 
ao País: a ameaça da hiperinflação. Quando o Presidente 
Fernando Collor assumiu, encontrou o País com a inflação 
beirando os 85% ao mês, índice realmente indesejado para 
uma nação que quer crescer de forma saudável. E o mais 
de inflação de 85% ao mês era denunciador de_ uma hiperin
flação que estava próxima, e que já iláo ocorrera por conta 
da própria indexação que àquela ocasião, era ·ampla, geral 
e irrestrita, e ajudava um pouco a esconder o nívelde desorga
nização da nossa economia. O assalariado acreditava que a 
situação dele não era tão grave, porque, na proporção em · 
que a inflação era alta, os seus salários, ainda que com graves 
perdas, subiam também. Então, a primeira-tarefa do Presi
dente Collor foi livrar o País da ameaça da hiperíriflação. 
E teve êxito, podeinos-dizer, no seu compromisso. Não direi 
que foi um êxito total, ou que a inflação está rigorosamente 
sob controle, mas -isso é comprovado pelos números-livra
mo-nos- âa ameaça da hiperinflação e a- inflação está, agora, 
sob controle. Conseguimos, inclusive, a proeza, algo que há 
muito tempo não ocorria no País, de ter, no mês d_e maiº, 
uma inflação de um dígito, apenas. Em segundo lugai, nobre 
Senador Humberto Lucena, gostaria~ de dizer a V. Ex•, que 
graças a algumas providências que foram-tomadas com relação 
ao _saneamento da moeda, à co-ntenção do déficit -públíco, 
à reorganização da economia, já começamos ter alguns indica
dores de_ que o País está saindo do fundo do poço. Tenho 
em mãos o jornal O Globo de 7 de- junho, que publica, dados 
oficiais do IBGE, instituição respeitável e respeitada, que 
diz o seguinte: _ 

-"Produção-Industrial em abril, se recuperou e cresceu 
13,4%" Evidentemente esse crescimento -é tímido, porgue 
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se reporta ao igual do ano passado, 1990. De toda ma.Tieira, 
aqui está claro que o País já começa a retomatseli crescimento. 
E o próprio jorilal afirma: "O fundo do poço parece ter passa
do. A produção industrial do País, cresceu 13.4% de março 
para abril último". Sendo que em 16, 17 anos pesquisados 
pelo IBGE, apresentaram taxas pOSitivas. Caro Senador Hum
berto Lucena veja V. Ex~ que já conseguimos combater a 
inflação, e agora já nos apresentamos para retomar o processo 
de desenvolvimento. Eu gostaria de dizer que o Governo, 
graças a uma série de medidas voltadas para a atividade indus
trial, já começa a criar condições, ou precondições, para que 
a produção industrial, volte a se recuperar. Já aprovamos 
dois projetas, um que dispõe sobre isençãO de IPI para bens 
e equipamentos sobressalentes, e outro que diz respeito a 
estímulo às exportações, o que mostra que o País voltará 
a crescer. Por outro lado, com relação à política agrícola, 
está em tramitação no Congresso-Nacional e já foi distribuído 
à Comissão de Orçamento, um projeto que permitirá que 
o Banco do Brasil_ass~gure ao agricultor o custeio agrícola, 
o que significa dizer que teremos também uma melhora nesse 
setor. Tudo isso demonstra que o Pa_ís volta a crescer. Não 
fora tudo isso, vou mostrar um dado que aparentemente nada 
tem a ver com a política do Governo em si, mas -que diz 
respeito a providências que o Governo adotou, refiro-me à 
produção do petróleo, está aqui, num jornal de circulação 
nacional, de 26 de maio de 1991 que diz: "Petrobrás deverá 
bater recorde essa s_emana". Recorde_ que se efetivou, pois 
estamos produzindo mais petróleo e aproximando-nos da de
sejada e sempre reclamada auto-suficiência no setor. Isso não 
acontece da noite para o_ dia, mas mostra que o Fa(s retoma 
o seu processo de crescimento e o faz de forma orgânica, 
ou seja, de forma não patológica, porque crescimento com 
inflação não é crescimento, é inchação. O País está-se prepa
rando para crescer, mas na própria acepção do termo ou seja, 
com a economia organizada e a moeda respeitada. Isso espera
mos que venha a ocorrer. Por fim, Sr. Presidente, gostaria 
de contar com tolerânci~ de V. Ex• para, ao concluir o aparte 
ao nobre Líder Humberto Lucena, dizer o seguinte: o cresci
mento é uma tarefa de todos nós, não apenas do Poder Execu
tivo; precisamos, aliás, ateridendo a apelo que o próprio Presi
dente Fernando Collor fez, dar-nos as mãos para que consiga
mos fazer com que muitas das medidas preconizadas por Sua 
Excelência, que dependem de alteração legislativa _9u até mes
mo de reforma constitucional, sejam efetivadas. Isso passa 
pelo apoio do Congresso Nacional. O Poder Executivo, sozi
nho, pode fazer alguma coisa, mas muito menos do_ que pode
mos _imaginar. Para sairmos da crise é fundamental que o 
Executivo e_ o _Legislativo ajam juntos, como poderes iridepen
dentes, mas devem agir harmonicamente, como diz a Consti
tuição, para que possamos, enfim, fazer com que o País cresça 
a taxas elevadas e possa assegurar a satisfação das necessidades 
sociais mínimas reclamadas pela sociedade brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Gostaria de 
apelar ao ilustre orador no sentido de não mais conceder 
apartes, pois iniciou o ·seu pronunciamento às 16 horas e 03 
minutos e, tendo utilizado da preferência de liderança tinha 
cinco minutos regimentalmente, portanto, deveria encerrar 
o seu pronunciamento ãs 16 horas e 8 minutos~ Já são 16 
horas e 40 minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a V. Ex• 
a advertência. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se outro mérito não 
tivesse-este pronunciamento, pelo menos teve o de haver pro
piciado esse debate tão salutar como líder do Governo, Sena.: 
dor Marco Maciel. 

Na verdade, é disso que precisaitfõs. Discutir O -Bfasil 
neste plenário, no plenário da Càmara dos Deputados, no 
plenário do Congresso Nacional, colocando em confronto as 
nossas idéias, os noss-6s -poittos· de vista, para ver Se chegamos 
a um denominador comum, que realmente consiga tirar -o
País da gravíssima crise económico-sõciaLem qu€: se encoritra. 

Mas, V. Ex", nobre Senador M.arco Maciel, por quem 
tenho o maior apreço, o maior respeito, a maior admiração, 
data venia, a meu ver, foi injusto com o Governo do Presidente 
José Sarney, quando disse-que na úftiriiã. década o País -não 
acresceu. Sabe V. Ex~ que, durante os anos do Governo ante
rior a que V. Exa pertenceu, ocorreu o crescimento do Produto 
Interno Bruto anualmente. Não houve decréscimo _do :PlB_ 
no Governo Sarney. V. Ex~ recorra ás estatístiCas e verá que ... 

O Sr. Marco Maciel--V. Ex~ me permita a observação, 
porque estou vendo a_ década como um todo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas estou falando dos 
últimos 5 ano3, antes do Govetrio Collor. V. Ex~ mio pode 
desconhecer que no Governo Sarney o pafs cresceu e bastante, 
apesar da inflação. 

O Sr. Marco Maciel- Mas V. Ex~ há de _convir que 
mesmo nos anos erri que cresce-mos, nós o fizemos aqUém 
do incremento demográfico da população, o que-significa dizer 
que, no conjunto, não houve um verdadeiro crescimento, por
que se as_ taxas de crescimento _se situaram abaixo çto incre
mento da população. do crescimento demográfico, conseqüen
temente não houve melhoria da condição de vida do povo. 
Infelizmente, essa é uma dura realidade. Fiz queStão de salieD.
tar também que esse não foi um problema meramente brasi
leiro; foi um problema latino-americano, decorrente das injus
tas relações internacionais que ainda vigem no mundo, inclu
sive daquelas relativas à negociação da dívida, que penalizam 
as nações subdesenvolvidas. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Gostaria de continuªr 
recebendo o aparte de V. Ex~. mas o Presidente me alertou 
para que encerre. Quero apenas enfatizar que·v. Ex~ se equi
vOCa, pois- nos 5 anos anteriores ao Governo Collor, houv.e 
um crescimento razoável da econOmia brasileira. Quanto ao 
combate à hiperinflação, V: Ex~·sabe que também no Goverflo 
passado tivemos o êxito 9o Plano Cruzado, que -este sim 
-consegUiU zerar··a -inflação, pois ela só chegou a 3% ao 
mês depois de 10 meses, o que não ocorreu no Plano Collor; 
esse plano foi anunciado em 15 ou 16 de março e já em 
abril tínhamos mais de 3% de inflaÇão" e o índice mensal 
foi subindo, e se não estamos, hoje, de novo na hiperinflação, 
nobre Senador Marco Maciel - V. Ex~ sabe disso, pois é 
um homem estudioso, inclusive da nossa economia .:..... é por 
conta- repito- do aftifício do congelamento, que, se tenni
nãr hoje, mostrará a verdadeira face da repremida inflação 
brasileira. de cerca de 20 a 30% ao mês. E é esta inflação 
que está nos supermecardos, levando o nosso. trabalhador 
ao desespero e a dona-de-casa ao saçrifício. O _re~to, nobre 
Senador Marco Maciel, é pura fantasia. 

V. Ex~ há d~ convir comigo que o nosso dia-a-dia é mq.i.to 
mais duro para o homem comum. 

~--O Sr. Marco Maciel - No tempo do Plano Cruzado 
também houve o congelamento. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Houve vários congela
mentos no Governo Satncy.-

O Sr. Josaphat Marinho - (fora do mic_ro_f_Qn_e) __ - Foi 
o próprio congelamento! 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas eu já reconheci 
que se "COngelamento rcsolvessç alguma cQisa, o prob!_ema 
da inflação estaria solucionado. 

O que afirmO a V. Ex• é que essa inflaç3.o" de um dígito 
a que V. EX" se refere não é verdadeira. Está bem diStante 
da realidade dos fatos. O -pior, nobre "Senador. é que apesar 
dessa terrivel recessão- rrão conseguimos realmente vencer a 
inflação -

E digo a V. Ex~, com toda a sinceridade, nós t~dos quere
mos sair dessa crise. Ela não interessa a ninguém, pois, se 
continua a se agravar, pode até comprometer o nosso projefo 
democrático. Estou de pleno acordo - e digo aqui sempre 
que debatemos- Corri um verdadcrio entendimento nacional 
que passa por uma troca de idéias do Governo não só com 
todos os partidos políticOs, inas Com as lideranças empresariais 
e sindicais, em busca de um projeto alternativo para o Bi-asil, 
o qual, realmente, possa representar uma saída para a crise. 

Quanto à Petrobrás, que V. Ex~ mencionou, é um casO 
à parte. A Petrobrás sempre esteve à frente no desempenho 
da economia brasileira; sempre foi um carro-chefe do nosso 
crescimento e, aliás, durante alguns anos, teve até um decesso 
na sua expansão, por conta da contenção dos preços dos com
bustíveis. 

Sr. Presidente, vou -atender o apelo de V. Ex\ pedin
do-lhe licença para concluir. 

Contudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é ape-nas 
a magnitude dessa retração económica que deve preocupar. 
Parece-me, indo mais a fundo e objetivamente, que o impor
tante neste momento é compreender, de uma vez por todas, 
que esse-s tristes números de nossa economia, como disse no 
início, são o resultado do agravamento da recessão, decorrente 
da política _de combate à inflação do governo atual. E digo-o 
com grande desolação, pois se constata agora o que já lüivia 
alertado em pronunciamentos ante'riores. Ou Sejã., essa enor
me recessão, que atende a continuar, não conduziu o País 
às mínimas condições de arrefecimento duradouro e eficaz 
da inflação. 

Todos sabemos, sem necessitarmos ·de ser ccenomistas, 
que as taxas atuais de um dígito têm-se devido tão-somente 
a mais um artificialismo hetetodoxo, introduzido pelo Pfano 
CoUor II, cujo congelamento de preços, mal preparado e agra
vando distorções, está terminando agora, com novas e alar
mantes pressões inflacionárias para os meses vindouros. 

A minha pergunta, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é a seguinte: pode País agüentar muito tempo mais o sacrifício 
desse processo -recessivo, sem que venham a acontecer sérios 
abalos na sua estrutura social? 

A resposta me parece óbvia. Não fôssemos nóS uma socie
dade vincada por tantas desigualdades; tivéssemos nós uma 
economia idealmente moldada nas regras próprias do merca
do, sem estrutura oligop61ica e oligopsónica, que a caracteriza; 
não presenciássemos na nossa história econõmica o-fato de 
que, sempre que nossa conjuntura económica esteve em baixa, 
a inflação, por seu turno, seril os engessamentos eventuais 
das heterodoxias recentes, esteve religiosamente em alta e 
vice-versa; não fosse asSím, e- até poderjamos responder afir
mativamente à questão. Entretanto, as coisas caminham por 
trilhas muito diferentes. 

A sociedade brasileira, Sr. Presidente, Srs. Senadores,. 
vem amargando, comq disse, há muito tempo, índices vergo
nhosos em termos económicos e de bem-estar social. Agora, 
segundo cálculos oficiosos ~o BIRD, cai da 8' posição para 
a-11", no conjunto das nações industrializadas e em desenvol-
vimento. -

O Sr. Marco-Maciel- V. EX~-iilc! cOncede-um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Infelizmente, não possoc 
mais conceder apartes. 

_O Sr. Marco Maciel- Eu gostaria de fazer uma obser
vãçâo; Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Eu gostaria 
de fazer um apelo aos oradores para que respeitem o Regi
mento, para que a sessão possa ter um prosseguiniento normal. 
Temos que entrar na Ordem do Día-'e há rilaiS orã.dores ins
critos. 

O Sr. Marco Madel- Eu gostaria, a título de esclareci
mento, de dizer que quando se falava qu_e o Brasil era o 
s~ PIB, isso _se referia ao mundo ocidental. Obviamente aí 

- não· se incluíam países que não integfam o chamado mundo 
ocidental; obviamente, então, a queda do Brasil não _foi do· 

-s~ para o ll9lugar. O__"único_país que nesse período ultrapassou 
o Brasil foi a E_spanha. E mantivemos nossa posição; aliás, 
a Espanha, já antes disso, ameaçava a posição brasileira. En
tão, isso a meu ver, esse não é um dado de maior signífiCação 
para o debate. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Esses números são do 
Bird, nobre Senador Marco Maciel. V. Ex~ compulse os relató
rios do Bird que vetgicar~_ 9ue houve_ esse decréscimo:_ 

O Sr. Marco Maciel - Mas o Bird se refere não ao 
mundo ocidental, mas ao mundo como um todo, porque atua 
no mundo todo e não apenas ao chamado mundo ocidental; 
nele, éramos o s~ lugar e estamos passando para o 9~, está 
dependendo do desempenho da Espanha. Essa é a colocação 
que eu gostaria de fazer. por entender que ela expressa a 
exata situação do problema. 

O Sr. HUMBERTO LUCENA- Tenho a impressão que 
-v. Ex~ caiu em novo equívoco. Sempre que se falava que 
o Brasil era a s~ economia do mundo, nunca se explicitava 
que se tratava do mundo ocidental. Mas, mesmo assim, se 
em relação ao mundo ocidental caiu do 89 para a 99 posição, 
V. Ex~ convirá que houve uma queda de posição, num claro 
reflexo da recessão decorrente do Plano Collor. 

Portanto, como amargar ainda mais custos tão ·elevados 
em termos de produção e emprego? Não há como continuar 
aceltâ.ndo que os trabalhadõres-dos setores privado e público, 
se vejam privados do seu poder aquisitivo real, em termos 
salariais. Da mesma forma, como aceitar que se continue 
a desempregar entre 12% a 13% da mão-de-obra economi
camente ativa do País, como tem acontecido de modo perver
so, ao longo do Governo Collor. Só em São Paulo, temos 
a informação de que estão desempregados cerca de 1 milhão 
e 100 mil trabalhadores! 

Urge, então, uma mudança! A nova equipe económica 
do governo, chefiada pelo Ministro Marcilio Marques Moreira 
está, aliás, a dever ao povo brasileiro um posicionamento 
concreto sobre a matéria. Sem dúvida, é uma equipe que 
acaba de aportar no Ministério da Economia e que vem cons
ciente de que estará enfrentando uma bomba de efeito-rCtar-
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dado, deixada pela equipe anterior. As expectativas, portanto, 
após ressaltadas todas as merecidas virtudes e competências 
técnicas dos seus componentes, são de que a -riOva equipe 
apresente rapidamente uma saída plausível para a crise. 

Entretanto, há senões que necessitam ser tocados neste 
momento, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Por exemplo, causa 
espécie que, o Sr. Ministro Marci1io Marques e outros mem
bros da equipe continuem a insistir -em que a es-sência do 
programa desenvolvido_pela equipe anterior, com os resul-
tados negativos já referidos, não será toçada. - ~-- ______ _ 

É bem verdade que há uma maior maturidade e expe-
riência nesta nova equipe, que _encarnaria a nova fase de rela
cionamento do governo, no estilo soft, ou suave, com _que 
se procuraria melhorar aim.agem do _ExesLJ,tivo. __ --

Ademais, o Ministro Marcílio Marques, como se publicou 
na Folha de S. Paulo do dia 3 do corrente, está consciente 
de que a economia brasile_ira "está no fundo do poço". -

Porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não obstante essa 
constatação e a despeito de parecerem aceitar já algumas 
modificações no tocante à política de rendas, quanto à indexa
ção do salário mínimo e _dos salários mais _baixos, os econo
mistas da nova equipe continuam a defender o ajuste reces
sivo, como forma de combate inflacionáriõ. _O que significa 
que mudou_o ministrO, mas não mudou a política económica. 

Sem dúvida, essa é uma postura preocupante! A ninguém 
escapa que a saída do malfadado congelamento, como sempre 
acontece nessas experiências, e nesta muito mais ainda, será 
muito difícil. Os preços represados tendem a explodir, em 
cadeia! São os reajustes salap_ais impostegáveis; os aluguéis, 
em setembro corrigidO~; ós cruzado_s novos, iridiavelmente 
devolvidos; o desembolsq dos 2 bilhões de dqlares do .acordo 
para pagamento dos juros atrasadoS d-a dí~ida extéula, êcirlfof-·_ 
me previsto, e se aprovado, por esta Casa, pois há pontos 
nebulosos a serem devidamente esclarecidos; também o de
sembolso de :reservas, Cam~iais para a i!llportação.de 2 bilhões 
de dólares de alirnen~os, -como lembrou o_ nobre Senador 
Pedro Simon - ou seja, urna vez e meia o saldo da balança 
comercial em abril, diante da atual safra medíocre de 53 mi
lhões de toneladas de gr~os ... _e tantos qutros probJemas,_q~e 
se vêm acumulando e que deverão ter um c(e~enlace prOfunda
mente desagradável para a sociedade bra,sil~ira nos próximos 
meses. . _ . . 

Diante disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que pre
tende fazer a equipe económica? Até agora, para contente
menta do povo brasileiro, ressabiado de tantas experiências 
tecnocráticas, têm-se descartado novos choques económicos. 
Mas o que se pretende fazer a curt<J, médio e longo prazos? 
O Projetão enviado informalmente ao Cot~gresso, como já 
se disse, não passa de uma mera declaração de intenções, 
com alguns aspectos inadimissíveis, como a eXtinção da estabi
lidade do servidor público e aposentadoria por tempo de servi
ço; e a tentativa de terminar o monopólio da produção petro
lífera, entre outras. 

A meu juízo, e à guisa de contribuição, neste momento 
de extrema gravidade, que pode nos cOnduzir à agudização 
da crise soCial que aí está, devo dizer que, o quanto antes, 
o governo precisa harmonizar-se com o setor p-rivado e modi
ficar o seu anunciado esquema, dito neoliberal. É necessário 
repensar a postura até agora adotada. Falar de um "Estado 
mínimo", como já disse um conhecido economista, é tão falso_ 
como falar em "Estado máximo"! A recessão mundial, típica 
do ciclo económico longo em que a economia do globo está 

.. inserida, como de outras vezes, está a exigir uma nov~ e 

criafiVa -Saída ·nacionãl. Uma saída que não seja a de sucatea
mento de nossa indústria, mas a que tem como espelho o 
capitalismo organizado pelo Estado, corno nos mostram o 
Jap3o, a Coréia e oS dem~is "Tigres Asiático~".- Significa, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a matriz das relações eCO-
nómicas deve mUdar, mas com uma nova configuraÇão·, em 
que o Estado terá um novo papel, que é o de garantir o 
desenvolvimento do bem-estar social, através da organização 
da fase financeira do nosso capitalismo, para a_ qual já está 
dev~damente maduro, nos melhores moldes da social-demo
craCia. 

A estagflação, ou sej'a", a estagnação e_conômica, com 
taxas de inflação crescentes, em que vivemos nos dias atuais, 
ter:il de ser combatida com base nesse objetivo estratégico 
maior. Não há justificatíva para que se desmantele nosso apa
relqo produtivo, com uma recessão inúti_l, como disse _o econo
mista Rudiguer Dornbusch. Assim, nos termos da moda, não 
há saídas soft ou hard para a crise. Há, sim, uma única saída: 
aquela que deve resultar da discussão radicalmente democrá
tica, abrangendo todos os segmentos da Nação, e que possa 
reproduzir, objetiva, realística e hannonicamente os interesses 
reais da sofrida sociedade brasileira, à luz de suas potencia-

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

Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da preSi
dência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Cameii'd~-1'~ Secre
tário. 

-COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel - Amazonino Mendes - Amir Lando 
~-Antonio Mariz- Áureo Mello -CéSar Dias- Coutinho 
Jorge - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy -Guilherme 
Palmeira- Hugo Napoleão- Jo_ão França- Jo_saphat Mari
nho - José Paulo Bisol -- Júnia Marise - Márcio Lacerda 
-Marco Maciel- Ma~rício Corrêa--'" NelsOn CameírO
Ronaldo Aragão. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a.mesa, 
requeriip.ento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 254, DE 1991 

Nos termos do art. 336, alínea c, do Regimento -Interno, 
requeremos urgência para o Projeto de Decreto Legislativo 
n" 76, de 1991, _que aprova o·texto- da Convenção contra o 
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotró
picas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro de 1988. 

Sala das Sessões~ 10 de junho de 1991. -Marco Maciel 
- Humberto Lucena - Amazonino Mendes - Ney Maga
lhães ~ J utahy Magalhães - Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - O requeri
mento que acaba de ser lido será submetido ao Plená.rio após 
a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, inciso II do Regi
mento Interno. (Pausa.) 

Sobre a Mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
111 Secretário. 

São lidos os seguiiites: 
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REQUERIMENTO N• 255, DE 1991 

Requeiro, a V. Ex~, n"a forma regimental, se digne de 
solicitar, ao Sr. MiniStro da Infra-Estrutura, as seguintes infor
mações: 

I) Se estão previstas obras de dragagem no porto de 
Santos. 

2) No caso afirmativO, se serão aproveltadOs os serviços 
da Gerência de Dragagem da Companhia Docas do Rio de 
Janeiro, sucessora da antiga Companhia Brasileira de Draga
gem ou se serão contratadas empresas part~culares. _ 

3) Na hipotese de contratação de empresas particulares, 
qual o valor da obras e quais as razões p_ara a exclusão da 
Gerência de Dragagem, ciüe já ·maritém contrato com a CO
desp, desde 1986. 

Nestes termos 
Pede deferimento 
Sala das Sessões, 5 de juflho de 1991. -Nelson Carneiro. 

(A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N' 256, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos _dó_ art. 50 § 2°~ da COilstiú.ilÇ3:o 

Federal e art. 216, iiiCiso II, do Regimento interno do Senado 
Federal que o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento 
forrif:ça as seguintes infomül_ções: - ----

-Quais os valores retidos referentes as opç-ões dO Fundo 
de Investimento da Amazónia- FINAM, relativos ao exerR 
cício de 1989 e 1990, assim como o montãnte já liberado 
para o Fundo de DC.senvolvímento do Nordeste - FINOR 
neste exercício". _ ---·-----

Justificação 

Em função de que fomos informados que está-havendo 
retenção dos valores do Finam sob a alegação de ausência 
de recursos, prejudicando o_andamepto d~s pr~j-~~ ~a região 
Amazónica. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 1991. - SenadorCou
tinho Jorge. 

(A Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Os requeri= 
menta lidos serão submetídos à Mesa Diretora para decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A presidência 
deferiu, ad referendum da Comissão Diretorã,- o Requeri
mento n~ 239, _de 1991, do Senador Eduardo Suplicy, sÕliciR 
tando informa-ções 30 Ministéi-íO da Economia, Fazendã e 
Planejamento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 4, DE 1991 

DíscusSão, ein primeiro turno, da Proposta de Emen
da à constituição n~ 4, de 1991, de autoria do Senador 

Marco Maciel e outros Senhores Senadores, que altera 
a redação do insico I do art. 37 da Constituição Federal. 
(4~ sessão de discussão.) 

Obedecendo ao disposto no art. 358, § 2"', do Regi_!Il~!lÍQ_ 
I~terf!:O, t~artscorre hoje o quarto dia da discussão da proposta 
e apresentação de emendas. 

Discussão da proposta, em primeiro turno. 

O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

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

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir.) 
-Sr. Presidente, com o apoio de mais de 28 Srs. Senadores, 

__ submeto à consideração do Senado Federal uma proposta 
de emenda constitucionar, que altera -a redação do inciso I, 
do an. 37 da Constituição FederaL 

Como sabe V.~·Ex\ Sr. Presidente, o art. 37 é aquele 
qt}~ diz~ que a ad~i~istração pública direta, indir~ta ou funda
cional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do 
D_istrito Federal e _dos municípios,- obeáecafá aos Princípios 
de legalidade, impessoalmente, moralidade e publicidade. No 
inciso I estabelece o seguinte: 

Inciso I - "Os cargos, empregos e funções públicas 
são acessíveis a todos aqueles que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei". 

Pela leitura do dispositivo, fica claro que qualquer função 
pública na administração direta ou indireta é privativa de 
brasileiro. 

Sabe V. Ex', Sr. Presidente, que o mundo hoje vive
e essa é a marca deste final de século- uma enorme revolução 
científica e tecnológica. Transformações que ocorrem com 
mUita "intensidade nas chamadas tecnologia de ponta, na bio
tecnologia ou engenharia genética, na mecânica de precisáo, 
na química fina, na prodtiÇáo-ae nO-voS materiais~ ria informá
tica, de modo especial na microeletrónica.· Em tOdos esses 
campos são muito agudas as transformaç_ões e isso_ está. tendo 
efeito muito dinâmico sobre o desenvolvime-nto da Sociedade. 
De talforma é intenso esse processo_de crescimento da ciência 
e tecnologia que jâ houve quem dissesse que o próximo milênio 
vai ser liderado por aquelas nações que detêm maiOr aparte 
científico e teCnológico. 
· Com muita propriedade, receriteóiente o Papa, na sua 
última encíclica - Centésim-US Aflntis - diss_é que surgiu 
nesse período um novo tipo·de propriedade que é a da informaR 
ção~_ do saber, da ciência e tecnologia. Ora, se achamõS que 
essa revolução científica e tecnológica é importa-õte-e se acha
mos que ela precisa também ser incrementada em nosso País, 
não podemos conter, em nossa Constituição, dispositivos que 
poderíamos chamar de xenófobos, que afastam a presença 
e a participação dos cientistas e pesquisadores estrangeiros 
em nossa Pátria. 

Sabemos que o desenvolvimento da ciêncía e tecnolOgia 
no Brasil deve-se, em grande parte, não apenas a esforços 
feitos po! cientistas, põr pesquisadores brasileiros - muitos 
deles inscritos nos umbrais das nossas escolas de nível superior 
-mas se deve também, e sobretudo, à participação de pesqui
sadores estrangeiros, de pessoas que para aqui vieram e trou
xeram, com o concurso da sua inteligência, urna contribuição 

. notável ao incremento da ciência"-em nosso País. 
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A nossa. Constituição, todavia, para surpresa da Nação, 
cons.agro.u .. um ~jspositivo _que veda a prese~ça de estrangeiroS 
nas nossas universidac;lt;s~ p.p~ I).Ç>~sos ins~~t,u_t9~-~e inve~t~gação 
científica ao. est~brdecer _que; é privativç 4o brasileiro nato 
ou naturalizado- a sua presença em funÇão pública na admi
nistração direta ou_iiidirçta.;. ,_ ... ,_ .,. -~ _, __ 

Ora, sabe_V. Ex', Sf. Presidente, que as nossas universi
dades, inclu::;ive algumas_ são flutárquicas, outias fundacionais, 
têm, conseqüentemente, de forma direta ou indireta, a partici
pação do Estado, e vedar a contratação de estrangei_ro~ :
professore.s. ~ cientistas.---:- é vedar a possibilidade _do_ rªís 
participar d~sa re_v_olu.çªo_ciep.tífica e t~~nqlógica. É _ _v~dar, 
inclusiv.e, il, possibi1idad~._q0 jntercâmqio. _cjentífico ~ teçno
lógico que PI:'ei::fsamoS rn.an:ter-cpm todos .e,s países e de modo 
especial com aqueles países mais deS:élVõ)yiçlos, que diSpõem 
de maior desenvolvimento no campo da_ ciência e da tecno-
logia. . _ , .-. 

Por isso, Sr. Presidente, _na justifiCa:tiv~· que Ofereci·ª 
emenda constitucional. que apresento ã Ças,al afirmei qUe os 
desafios_ constante~ _e~ cresç~rttes :que se.iç].póern a to?~s ·as 
sociedades tem imposto também a ne~~sjda,d.,e de urnq. ?rtic;~~ 
lação amPla e universal entre todos os ciepJj~tas: deste_ inter~ 
câmbio tem resultadO uri:t cÍ'escimento quâ:Iitativo das respos
tas àqueles desafios. Dest;:t cpnstatação eme.·rge ~·consciência 
de que temos a obrigação de investir na capacidade de nosSos 
recursos humanos e em tecnologia como fa(ores de desenvol
vimento e.conômico-soci.<~.L É, __ ainda, nqsSo. ,çl.ever encorajar
mos a geração de novas tç.çnqlogias S<? ~spir'amos o estabele
cimento de ununod~l_Q a!Ho-~ustentado e: .a~-fônomo de desço-. 
volvimento para o País~ Neste aspecto, q Japão e a Aleritã.ri.ha 
podem ser tomados como exemplos de páíses qUe -não_ se_ 
acovardaram diante_ do _desafio e tiverain.~<;l percepÇãO -clara 
da impoifância e releVãhêía· do estímulo às atividades ciemífi
co-tecnológicas e capa:ciiação dos recurSás.b:aPlanos coffio cOn
dição necessária ao de..s~JlV:Qivimento. ' ~ · ·--·--

No momento em que defendemos e reconhecemos o méri
to __ e __ o valor dos professores e profiSsionais estrangeiros no 
que têm colaborado para a elaboração .do ~aQer e da pesquisa 
científica no Brasil,- d.ef~ndemos a idéia .de um permanente 
intercâmbio enfre cientistas de todo .o IDJ.lp~o corno ~e di da 
capaz de estimular o aperfeiçoamento do con}leciinentq ci~il~í
fico. O conhecimento corn.Q património.- da humanidade não 
pode se limitar às front~tras geográficas e_ ãs n_acit:~m_!~.lidades. 
Da discussão, do aprofundamento teóricO-.-e metodol_6gic0 e 
da troca de experiências depende o impulso que nos permite 
vislumbrar um novo momento para a ciêD.cia. Este deve ser 
um processo dinâmicO e, ·sem dúvida, muitos são os benefícios 
que poderemos usufruir 4o conh~cime_ntO~extrafronteirá. para 
a geração de nosso próprio saber científiCO. - - -

Sr._ Presidente,- não _me inscrevO dentre aqueles que se 
caracterizam, cdmo chamou certa feita Nítla Rodrigues, pelo 
"culto ao estrangeiro". Nina RodrigueS, em estudo sobre_ a 
psicologia social do brasileiro,_ dizia que nós padecíamos aesse 
vício, de consideni.r tuiio que é estrangeiro·é-melhor, e que 
tudo que é estrangeiro está acima daquilo que Possamos gerar 
em nosso País. Em absoluto nove-me, em qualqu~r instante, 
qualquer pensamento nesse sentido. . _ 

Mas, não podemos deixar, Sr. Presidente, de reconhecer 
que não podemos, neste momento, no momento que "se carac_
teriza pela grande interdependência, no ritomento que se ca
racteriza por-um conhecimento que não deve ter fronteiras, 
não podemos erguer muros no Brasil que limitem a assimilação 
de novas tecnologias, qu~ ini.peçam o País de intercambiar 

com o exterior. Sobre esse aspecto a nossa Constituição foi, 
me perdoe V. Ex~, fazer essa afirmação porque foi Consti
tuinte~Conio também eu o fui, inas, nossa Constituição, nesse 
ponto, fOi -e a expressão não pc;de ser olitra .:;_xenófoba, 
porqUe a participação do estrangeiro sempre foi muito bem 
vista em nosso País, e de modo especial e~ nossas universi
dades. Muitos dos nossos centros de estudos políticos trVerarn: 
aqui uma notável contribuição trazida pela ciência e pelo saber 
vindo do exterior. 

E muitos dos estrangeiros que aqui estão, Sr. Presidente, 
passaram a viver como cidadãos brasileiros, se naturalizaram, 

_ a -~aioria deles, e outros_ ta.ntQ~ estãq totalmente integrados 
na sociedade em que viveu. E Il6s que Somos um·a sOciedade 
de imigrantes, uma sociedade que sempre acolheu (e bem) 
o estrangeiro, não entendemos como, de uma hora para outra, 
conseguimos inserir no texto da Lei Maior, que é a nossa 
Constituição, disposição tão restritiva. 

-,--Aderl;~is~-·Sr. Presidente, é bom-lembrar qUe temos uma 
das maiS: duras leis para estrangeiros. Todo mundo sabe que 
o País se caracteriza por ter uma lei extremamente rígida 
com relação à recepção de estrangeiros, E, sabemos por outro 
lado, que a presença do estrangeiro aqui, de modo geral, 
tem sido Jator propulsor do nosso desenvolvimento. 

_ No século passado e no c.omeço deste, apesar de oficiais 
e aberrantes as restrições a imigração de chineses e mais tarde 
japoneses, que eram classificado_s naquela época como "perigo 
amarelo", contudo chinesses e japoneses para aqui vieram 
e hoje eles estão totalmente iritegrãdos na sociedade brasileira, 
e nos orgulhamos, de alguma forma de termos a maior colónia 
japonesa do mundo. Recentemente, comemoramos, se não 
estou equivocado, o fato deAermos já há cinqüent~_anos a 
presença de uma ativa colónia japonesa em nosso País. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite v. Ex• um aparte,·n-obre 
Senador Marco Maciel? 

O SR. MARCO MACIEL- Pois não, ouço com prazer 
V. Ex", ilustre Senador Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel- Há só um aspecto que gostaria 
de lembrar a V. Ex\ com a política de pessoal que os últimos 
governo's~têm em relação as universidades, creio que a espe
rança de trazer professores estrangeiros para o Brasil é extre
mamente reduzida, uma ve2: não estamos pagando nem 500 
dólares mensalmente para um professor nas universidade bra
sileiras. Então a possibilidade d_e trazer algum investigador 
e,strangeiro para ter ll.ITla remuneração equivalente a 500 dóla
res, que é menor do que o salário mínimo nos Estados Unidos, 
menor do que o salário mínímo-nO Japão, é uma possibilidade 
extremamente remota, diria irreal. De maneira que ao lado 
da questão constitucional, a questão mais imporfail.te, n-o meu 
entender, se refere exatamente ao que o Brasil paga para 
os seus cérebros e quanto mais pagaria para cérebros estran
geirOS-virem promove-r o seu __ desenvolvimento científic9 e 
tecnológico. Concordo com V, Ex~ que até se poderia discutir 
essa questão dentro da Constituição, mas penso que há uma 
questão anterior: a própria valorização do conhecimento e 
do saber nacionais que não está acontecendo nesses_últimos 
governos. Veja-se o que Q País investe em ciência e tecnOlogia, 
que é baixíssimo, e veja o que o País hoje paga aos profess-Ores 
que estão dentro das universidades. Reafirmo: tenho pequena 
esperança de que realmente trouxéssemos pesquisadores es
trangeiros remunerando a 500 dólares cada um deles, já que 
isso é um valor equivalente a menos do que um salário mínimo 
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no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros 
países. 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Almir Ga
briel. ouvi com muifa atenção e cuidado as palavras de V. 
Ex\ mas quero a respeito delas, ao tempo em que agradeço 
o apoio que V. Ex~ traz para essa minha causa~- fazer esSas 
observações. 

Em primeiro lugar, gostaria de dizer a V. Ex•_que, em 
que pesem as limitaçõcs_salariais, afinal ainda somos um País 
do Terceiro Mundo, são muitos os estrangeiros -que vêm e 
se interessam em vir ao Brasil e muitos delas vêm inclusive 
com bolsas concedidas por agências financiadoras internacio
nais e que agregam.a bolsas dessas agências uma participação 
do Governo no brasile.iro que se dá através de instituições 
científicas ou mesmo de instituições de ensino superior. E, 
naturalmente, à proporçâo que- eles vêm para o País, - o 
Brasil é uma sociedade aberta, que convive bem com outros 
povos, outros costumes, rapidamente se radicam no País e 
pass.1m a prestar a sua ·contribuição. 

Por outro lado, tam.bém g-ostaria-de dizer a V. Er que, 
para o cientista, para o pesquisador, asssim como para o políti
co, a retribuição financeira é-um- dos cOmponentes, mas não 
é a única mOtivação qtie leva alguém a enveredar-se no cami
nho dessas profissões. Digo sempre que o salário que não 
se pode deixar de pesar ao se definir por uma habilitação 
profissional, não é a única' retribuição que a pess·oa pode 
auferir do esforço que desenvolve. Tenho a impressão de 
que, para o cientista, a realização do seu trabalho, a pesquisa 
que ele possa realizar, a contribuição que ele venha a dar 
para o desenvolvimento da humanidade é tão ou mais impor
tante quanto a retribuição financeira que pássa ter, desde 
que ele possa agregar ao-s-e1csalário a Convicção de sua reaJiza_
ção profissional. 

Por outro lado, eu gostaria de dizer a V. Ex", Senador 
Almir Gabriel, que o País está, -agora, fazendo um esforço 
-e para isso a ConstitU.iilte deu uma significativa contribuição 
-ao criar mecanismos de finanCiamen-to à ciéiida e à tecno-
logia. E essa esforço -q-ue foi feito ·na ConstltlüçãOOrasileira, 
de alguma forma, perpassou para as Constituições estaduais. 

Em quase todas as Constituições estaduais - até por força 
de trabalho feito pela SBPC e por outras instituições de ampa
ro à ciência e tecnologia - -tém dispositivos que obrigam 
a alocação de recursos para pagamentos de cientistas, desen
volvimento de pesquisas, etc. Só para dar um exemplo, se 
não estou equivocado, a Folha de S. Paulo, de hoje, diz que 
o Estado de São Paulo tem para este ano, para bolsas de 
financiamentos à pesquisa, através da FAPESP--:' Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 30 milhões 
de dólares. Isso não deixa de ser um apoio que, de alguma 
forma, torna factível a vinda do pesquisador, do professor 
estrangeiro para o País. 

De mais a mais, Como poderemos pensar em intercâmbio 
científico, intercâmbio intelectual num mundo que se torna 
cada vez mais um mundo interdependente, uma "aldeia glo
baJ", como disse, certa feita, McLuhar. Corito podemos pensar 
na criação desse mundo se, de forma xenófoba, de forma 
preconceituosa. erguemos barreira com relação à presença 
do professor estrangeiro, com relação à vinda do pesquisador. 

Então, penso que deveríamos continuar no caminho que 
tínhamos trilhado na legislação brasileira, que era o de permitir 
a presença de professores e pesquisadores em funções públi
cas. Não vou admitir que um estrangeiro possa -vir a governar -

o Brasil, ou possa·, eventualmente, ser Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Mas, por que não se permitir que possa 
lecionar numa t.iniVel"sidade, _trabalhar num instituto de pes
quisa científica? A propósitO-;· Ocorre-ine l3ffibém lembrar, 
que já abrimos, por exemplo, para estrangeiros naturalizados 
-é certo -, a possibilidade de acesso à vida pública, como 
deputado estadual, federal. Já temos até, pelo acordo de reci
procidade com Portugal, deputados federais que não são brasi
leiros, são portugueses ~enasc~mento. E, tanibém, por conta 
de disposiÇão constante ·qa -ôOvã -constífuição, já -temos até 
brasileiros naturalizados •. n~sC;idos em -outros países que não 
Portugal, que aqui estão_conosco~ partiCipando do nosso traba
lho legislativo e da construçij:o _do nosso desenvolvimento. 

Daí por que, meu c~io e-riobre Senador Almir Gabriel, 
tenho a impressão de_ que urge que consigamos expelir, extrair, 
expungir do texto da Constituii;âo esse dispositivo que, a meu 
ver, é novo, mas que tem, ao mesmo tempo, a marca do 
velho, que não se compadece com a nova tradição constitu
cional, muito mçn;os com a legislação ordinária brasileira. 
Nós, Brasil, que sempre fomos uma Nação que acolheu muito 
bem os imigrantes, e- que, agora, estamos nos convertendo 
numa nação de emigrantes por falta. talvez, dessa visão estrei· 
ta, que se fecha para o mundo exterior. 

Sr. Presidente, antes de concluir, gostaria de também 
afirmar que, ao defender a necessidade de revermos esse dis~ 
positivo constitucional, não estou, em absoluto. dizendo que 
não devemos cobrar por parte das outras nações uma atitude 
de reciprocidade em relação ao Brasil. É evidente. Sinto tam
bém que em alguns· países da Europa~ sobretudo da Europa 
unitária, recrudesce o movirô.ento nacioôalista inuito rigoroso, 
como marcas até de xenofobia. -

_ Ouvi, recentemente, a1gUmaSdeciSóe_s,d9-~a~lãmento Eu
ropeu, que me parecem extremame-nte restritivas- à recepção 
de brasileiros na Europa, ou 3té mesmo à recepção de latino-a
mericanos em seus países. Isso_ não quer dizer, em absoluto, 
que eu não defenda, portanto, que, tanto quanto possível, 
devamos cobrar de outros paíse~. · a reciprocidade, mas não 
podemos ficar numa ãtftlide, a meu ver, preConceituosa, restri
tiva, em relação a esses cidadãos que vém oferecer uma contri
buição ao País, sobretudo refírp-m-e a dentiStaS, a peSquisa
dores, a professor.es que vêiri eniicjuecer "trazendo o concurso 
da sua "massa cinzenta" ao nosso património cultural. 

Sei que é cada vez mais resttitiVo o -lràtamento dado 
aos estrangeiros, sobretudo pelos países de tradição emigra
tória (Alemanha, Espanha, etc.). Agora, até Portugal- ou
trora país de emigrantes - põe crescentes dificuldades ao 
reconhecimento de duplà naciOrialidade aos descendentes de 
seus nacionais qtie emigram para o Brasil. 

O Tribunal Comunitário·-de Estrasburgo têm castigado 
violentamente, em suas sentenças, o duro tratamento discrimi
natório que paíseS '·como Espanha e França dão aos estran
geiros que acolhe. 

Os jornais da Espanha, Portugal e França, entre outros, 
têm classificado como condutas de uracismo e xenofobia" 
o tratamento dado aos estrangeiros, talvez como conseqüência 
do aumento de imigran-tes. Já Se faJa até- em fixar o número 
de imigrantes/ano, crité-éió que seria -estabelecido em função 
das necessidades de m_ão-de-obra do~ País. Em síntese: ser 
estrangeirO, sobretudo na Europa, -é pouco recomendável! 

Nada disso significa qUe ilós, País de imigi"antes, devemos 
imitá-los ao aceitar esSa postUra an·ti-humanística e anti-huma
nitária. Pelo contrário, ·devemos .aprimorar os nossos instru 

·.-.·~.-~ --~ 
-~_';_c<,_ 
' ....... 
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mentes legais de proteção ao imigrante e de amparo ao estran
geiro que es.colhem sua naciop.alidade de imigração. S6 nós 
engrandeceria! _ _______ _____ _ _ · · 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo mais umã Vez; que O.ada 
disso significa que nós, País de_ imigrantes, d~vemos hriitá-los, 
aceitar --frise-se -posturas anti-humanísticas e a-ntl~huma
nitárias; pelo contráriô, devemos aprimorar os nossos instru
mentos legais de proteção a irn~grantes, de amparo aos estran
geiros que escolheram o Bra:;_il para desenvolver o seu traba
lho, para criar um mundo mais próspero. 

Sr. Presidente, defendo a tese que devíamos trabalh:;t.r 
e para isso temos uma boa diplomacia, para tentar obter, 
com relação aos países, sobretudo aos países da EurOpa, da 
América, da franja AsiátiCa, a 4~~jada reciprocidade. 

Gostaria de dizer, neste instante, Sr. Presidente, defen
dendo a emenda constitucional que_ veriho trazer à consid~
ração dos colegas, que precisamos retirar do textO da Consti
tuição essa vedação da contra~ação do estrangeiro _para o servi
ço público _quer da administraç~o dire~a, quer da--adminis
tração indireta. 

O SR. PRESIDENTE (Dirçeu Carneiro) ~A discussão 
terá prosseguimento na sessão de quarta-feira. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 2: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 5, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emen
da à Constituição n~'-5, de 1991, de autoria do Senador 
Marco Maciel e outros Senhores Senadores, que al~ra 
a redação do _art. 28, -rfem II, do art. 29 e do _§ 2~ dq 
art. 32, da Constituição FederaL ( 4• sessão de discussão.) 
Obedecendo ao disposto do art. 358, § 2~>, do Regiinento 

Interno, transcorre hoje o quarto dia da discus_sãQ da prqposta 
e apresentação de emendas. 

Em discussão a proposta, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, a discussão terá pros

seguimento na sessão de quarta-feira._ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 6, DE 1991 

Discussão. em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n9 6,- de 1991, de autoria" do Senador Gari
baldi Alves Filho e outros Sep.hore,s_ Senadores, que dá 
nova redação à letra b, do inciso X do § 2Q dá art. 166 
da Constituição Federal. (4~ sessão de discussãC!.) 
Obedecendo ao disposto do art. 358, § 2• do Regi!llento 

Interno, transcorre hoje o quarto dia da discussão da proposta 
e apresentação de emendas. 

Em discussão a prOposta, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores inscritos para discuti-la, a discus

são terá prosseguimento na sessão de_ quarta-feira. 

O SR, PRESIDENTE (Dficeii Carneiro)-: Item 4: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 7, DE 1991 .. 

Discussão, em pt'i~eiro'turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n" 7~ de 1991, de autoria do Senador Jonas 
Pinheiro e outros Senhores Senadores, que alter-a a -red.a
ção do parágrafo único do art. 62~da Constituição Federal. 
(2' sessão de discussão,) 

Obedecendo ao disposto no art. 358, § 2• do Regimento 
Interno, transcorre hoje o segundo dia da discussão da pro-
posta e apresentação de emenQas .. , ~--·-- . 

Em discussão a proposta em primeiro turno. (Pausa:) 
Não havendo oradores inscritos para discuti-Ia, a discus

São da matéria terá prosseguimento na sessão de quarta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 5: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 
Projeto de Leida Câmara ri' 84, de 1989 (n• 1.753/89, 

-ila Casa -de Origem), que altera o texto da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, revogando _seu art. 86, 
com base no inciso IV do art. 7'! da Constituição Federal. 

A Presidência, nos termos do disposto no art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno. conforme _o Parecer n9 95/912, da 
Comissão de Assuntos Sociais, Qeclara prejudicado o Projeto 
de Lei da Câmara dos Deputados n9 84/89. 

A matéria vai ao arquivó;-feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) -Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à apreciação do Requerimento n\> 253/91, lido 
o Expediente, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
solicitando autorizaçãq do Senado Federal para desempenhar 
riiissão· no exterior. 

Solicito ao nobre senador Jona:s Pinheiro o parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para emitir pare· 
cer._ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o nobre Sana
dor Franci~co Rollembeig corriu-nica__à Casa que To i convidado 
para representar o Brasil ria· reUóião do Parlamento Latino-A
mericano, a realizar-se em Caracas, na Venezuela. 

Ao mesmo tempo, através do Requerimento n~ 253/91, 
·solicita seja concedida autorização para que participe daquele 
encontro e bem desempenhe essa missão. 

Não vislumbrando nenhum impedimento, nada tendo a 
opor, somos favorável ao deferimento. 

O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
é favOrável. 

:E:rri votação o r~querimento. , 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

., O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Passa-se"agora 
à apreciação do Requerimento n~ 254/91 de urgê:ncia, lido 
no Expediente. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que O aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. - ~ 

A matéria será incluída na Ordem do Dia da sessão ordi
nária subseqüente, nos termos do art. 345, II, do Regimento. 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Volta-se à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre sen3dor Eduaid6 Suplicj7. 

O SR, EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ~sr. Presidente, Srs. Senadores, teremos 
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um dia extremamente importante amanhã, quando virá pres
tar esclarecimentos ao-senado o Sr. Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento, Marcílio Marques Moreira, sobre 
o acordo que o Governo brasileiro está por firinar com os 
credores internacionais-, ·particularmente relativo aos juros não 
pagos nos anos de 1989/90. 

É preciso em primeiro lugar, esclarecer que o Presidente 
Fernando Collor de Mello enviou ao Senado exposição do 
Sr. Ministro Marcílio Marques Moreira, que inclui o sumário 
dos princip:Hs tenilos e diversos documentos acessófíos, mas 
não propriamente o contrato dos juros devidos em. 1989/90. 
Não se tratam, pois, _de informações_completas sobre O acor
do. Não obstante, o Brasil seria chamado a fazer pagamentos 
expressivos antes que o contrato fosse concluído; o contrato 
integral, pelo que entendo e rege a Constituição, precisaria 
antes ser apreciado e votado pelo Senado. 

Urna primeira dúvida que tenho, e gostaria já de adiantar, 
para que amanhã o dr. Ministro não possa dizer que não 
houve tempo para tomar Conhecimento _de todas as questões, 
é se porventura no acordo poderá existir outros termos e 
cláusulas que não aquelas que estão no sumário -das principais 
cláusulas. 

Mas tenho outras perguntas que, como amanhã talvez 
não haja tempo suficiente, aci-Cdito que, até para ajudar o 
Sr. Ministro, passarei a formular desde já, inclusive levarei 
essas perguntas logo mais ao Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamcnto para que não se diga depois, querer o repre
sentante do Partido dos Trabalhadores obstruir os trabalhos. 

Porque, não estando satisfeito, nas dúvidas que estou 
levantando, cabe-me o dire1to regimental de pedir vístas sobre 
o parecer que está por-ser apresentado à Comissão de Assuntos 
Económicos. É um direito regimental que os senadores têm. 

Vejo a pressa do Governo em-fazer com que este acordo 
seja apreciado e votado, com toda a sua complexidade, no 
dia de amanhã. 

Por que isto? Ora, está escrito, aqui, nos termos do acor- -
do, que em breve o Brasil deverá pagar 2 bilhões de dólares 
em dinheiro, tem-se 45% desses dois bilhões de dólares ven
cendo 10 dias após a data do sumário dos principais termos. 
E a data do referido_ documento só _será fixada após a apro
vação do acerto pelo Senado. 

Uma vez aprovado pelo _Senado, decorrerão 10 dias, a 
partir dos quais o Brasil já terá que pagar quase UlTl bilhão 
de dólares em dinheiro. E os outros 55% desses dois bilhões 
deverão ser pagos em 7 prestaçõçs mensais, consecutivas, ven
cendo aprimeira no dia 17 de junho, segunda-feira próxima. 
Ou seja, é natural que ·o Governo, empenhado em que este 
acordo seja apreciado e aprovado, gostaria _que o_ Senado 
o aprovasse o quanto antes, para que possa o Governo desem
bolsar 55%_ dos 2So/a._ dos valores mencionados, obedecido 
o teta de 2 bilhões, pOrtanto. cerca de 1 bilhão e 50 milhões 
de dólares para serem pagos na segunda-feira próxima, dia 
17 de junho. 

O Sr. Marco Maciel- V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex• 

O Sr. Marco Maciel - Vou ser: muito breve. Gostaria 
de dizer que são procedentes as colocações que V. Ex~ faz. 
Mas.gostariá de lembrar_a V. Ex~, que_cop~e:e: bem a_q_ue~tão, 
que este acordo está vinc!llado à negoct~çao do pnnctpa~. 
Significa dizer que isso vai permitir fazer com ·que o Brasil 
se habilite em forma - a meu ver - priVilegiada para a 

discUssão do principal, o que acho extremamente positivo. 
Em segundo lugar, com relação às dúvidas que tem V. Ex\ 
amanhã a Comissão de Economia, da qual V. Ex·: faz parte, 
se reunirá com o négociador da dívida, o Em&aiXildor-Jório 
Dauster e o Presidente do Banco Central, Francisco_ Gros. 
Acredito que V. Exa vai ter satisfeitas todas as suas dú_vidas 
e inquiefaçoes~--se isto não ocorrer, V. Exa, que é um dos 
autores do pedido de convocação, sabe que amanhã, à tarde, 
aqUf estará "() Mirlistro Marcüio Marques Moreira. ConSidero 
importante qUe- essas dú-vidãS- sejain isCiareclâ3s, e coi1sidero 
também importa~te que nós aproveqws es~e acordo. Acredito 
qUe precisamos fechar esses _entendimentos, para que possa
mos regularizar o nosso fluxo- de capital com o exterior e, 
também, criarmos as condições para que voltem ao Brasil 
os Chamados capitais de risco, ou seja, voltem ao nosso País 
os inv·estirri.entds de que necessitamos, para que õ processo 
_de crescimento retome em intensidad~. para que o processo 
de desenvolvimento retome em resultados concretos para o 
País, inclusive em ganhos sociais. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte do 
nobre Líder do Governo, SenadOr Marco Maciel. 

Gostaria ·de lembrar que, em 1988, também foi firmado 
um acordo com credores internacionais - era Ministro o Sr. 
Maflson da Nóbrega -justamente com argumentos de que 
precisava o Brasil chegar a um entendímento com os credores, 
para que logo acorressem aqui os capitais de risco. Nesses 
três anos não é que tenha havido propriamente isso. Primeiro, 
tenios o que está expresso na Constituição brasilCira, que 

--o Senado precisa aprovar. E, airida mais. a Resolução n~' 82 
determinando expressamente os termos que precisam ser obe~ 
decides. 

E gostaria de esclarec~r. e em-~special ao Senador Marco 
Maciel, que a Resolução n<> 82, de 1990, diz com clareza no 
art. 4~. inciso II: 

"Que não poderão os contratos conter cláusula que 
preveja compensação automática- de débitos e créditos 
ou ressarcimento pela União ou por ::;uas autarquias de 
despesas incorridas pelos credore!:l: com viagens, hospe<Ja
_gens o~ seryiços técnicos ou jurídicos de seu exclusivo 
üiteresse," -

Pois bem, Senador Marco Maciel, está Claro que não 
podem conter Cláusulas, mas o Governo nos mandou um con
trato que contém uma cláusula nos seguintes termos: 

_ "Custos _e despesas" - O Brasil pagará dentro de 45 
di_as, confados do recebimento das faturas respectivas, 
todos os custos de despesas justificáVCiS t! devidamente 
documentadas, incluindo-se tqdos os honorários advoca
tfcios e despesas correspondentes efetuadas Pelo Comitê 
Assessor de Bancos, relativamente à negociação, fonliali
zação e implementação do CPG e pelos bancos relativa
mente à execução desse acordo." 

Ora, se a Resolução n~ 82 diz que não pode haver cláusula 
desse tipo, e se aqui está contida cláusula desse tipo, cabe 
no mínimo uma indagação esçlarecedora. E o Embaixador 
Jório Dauster enviou uma carta ao Comitê Assessor de Ban
cos, que passo-a ler para V. Ex•: 

Na condição de embaixador extraordiilário oara neE:o
ciação da díVida externa, desejo informar ao Comitê Ãs
sessor do Banco do Brasil que, conforme comuniquei 
em oportunidades anteriores, tendo em vista o disposto 
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na Resolução n" 82/90, do Senado Federal, da República 
Federativa" do BrasH. não está autOrizada a compensar 
os bancos por despesas. de transporte- e hospedagem ocor
ridas em reuniões do comitê, que tiveram lugar à partir 
de 11 de outubro de 1990. Atenciosamente." 

Não mencionando' que_ t~mbém a Resolução n" 82 proíbe 
que o_ Brasil pague as despesas de advovacia de :escritõrios 
carísssimos, que têm sidO coritratados, pelo Comitê Assessor 
de Bancos, muitas v~e-s aqui em território brasileiro. Eu co
nheço alguns desses e$çrit6tiQ.s-,Jiue-·s_ão_ ~e grande compe
tência, e que cobram efetjva"Çnente çaró,_ como, por·exeinpló, 
o ~critório Pinheifo .~eto_. __ ~. q~~m pa~ã?-o- Governo brasi
leiro paga por despesas que deveriam ser do Comitê Assessor 
de Bancos. Podem até argumentar que outros países deve
dores também pagam: Mas, qu·ando·o Senado disse que não 
era para pagar, quis aqUi colocar- Uma afirmação no sentido 
da soberania brasileir_a. E preeis~_?s ~-l?car isso com clare_z;a. 

Por exemplo. esse _termo do sumário proposto pelo Go
veeno contradiz a Jtesqluçãl? .n" 8~. e _não pode ser aceito. 
Então, já estou adiantando -a~lgumas das objeções que tenho 
a esse sumário. -

Gostaria de falar sobre ,!-!~ outro ponto que considero 
de grande relevância. E, como·o Senador Marco Maciel é 
um especialista em assuntoS j'úrídicos, e-u gostaria que S. Ex~ 
nos ajudasse _a pensar sobre a suguinte· _q"uestão: - vejam 
V. Ex~ -:- que eU entenda, hobie Senador José Paulo Bisol, 
a Constituição Brasileira diz qué tódoS cidadãos são iguais 
perante a lei. A lei bra~ileira que regul3rnenta o IÍnposto 
de Renda ·diz que toda pessoa, "física·e jurídica, deve pagar 
um Imposto de Renda so_bre salários. juros, lucros e aluguéis. 
Sobre juros~ diz que cada um deve pagar 25% dO imposto 
de renda. Ora, este terino de aCOrdo díz o seguinte: 

"Isenção de imposto~ os bónus dos juros devidos esta
rão isentosde quaisquer impostos br_asileiros e, portanto, 
todos os pagamentos efetuados, segundo s_eus termos, 
serão feitos sem qaialquer dedução a título de tributos , 
brasileiro~." 

Pergunto: pode o Senado _Federal aprovar um acordo 
que irá iseiitar·os credores internacionais de pagarem imposto 
sobre esses bónus, que representam mais de seis bilhões de 
dólares? Podemos Õ~~ ise_ntá·~os? Isentar, por quê? Será que 
os credores_ internaç_ionais são pessoas muito carenteS, aos 
quais precisa ser dada uma atenção tão especial, digamos, 
quanto aos moradores .do Nordeste, ,:lo Norte do País, que 
muitas vezeS são ()bjetos de incentivos· fiscáis para melhorar 
a distribuição_ regi~nal __ da renda? Será ·que- os credores que 
moram em Nova lQrque~ LOndres, Paris~ Genebra e outros
centros estão precisando realmente desse incentivo fiscal? 

Gostaria que O _minist"r<;) oa econorilia nos explicasse por 
que i~so .. Mas, mais do que iss~! go&,tari_a de saber até se, 
con~tltuclon.alm~nte, pcFem.os permitir. isso: isentar os cre!=fo
res mter!laciOnais do Imposto de Renda. Avalio que há aqui 
alguma Imperfeição de n;:ttureza juódica, que talvez tenha 
sido esquecida pelo GovernO. · . -- --. . . 

O protocolo do c_ontra~<?'c refere-se não apenas a juros 
atrasados, mas, também, .a j~ros sobre juros atrasados defini
dos no anexo "A!'. Gosta,rj;:t de obter a informação sobre 
se há qualquer Penalidade no ·casO de iiiros de móra, e qual 
seria esse acréscimo. Em caso de resposta negativa, se haverá 
_necessidade de emenda aos éOiítrato? :Originais. · 

Avalio que há também urna contradição na página 7 da 
Ex_posição de Motivos, que diz que o Brasil pagaria, dez dias 
após- a data do sumário dos principais termos, 11,25% _ çlo 
total dos juros atrasados, incluindo os juros sobre os juros 
atrasados, enquanto o sumário dos principais termos estabe
lece que os 11,25 incidiriam apenas sobre os juros atrasados, 
exclUídos quaisquer juros sobre os juros· atrasados. Nã_o estará 
aí o ministro da Economia, Fazenda e Planejamento sendo 
mais- realista do que o rei? 

Outro ponto é que o Governo se compromete a fazer 
diversos pagamentos aos credores, tanto na exposição de moti
vos quanto no sumário, sem especificar o fu.OntãtJ.te de paga

-mento que serão realizados pelo Brasil. Qual é a carga total 
·de pagamento que o Brasil fará aos bancos comericiais nos 
anos de 1991 e subseqüentes como decorrência desse acordo 
e das outras decisões que o Governo tomou no-s últimos meses1 
A Resolução n9 82 estabelece que os pagamentos ao extedór 
têi!l que obedecer dois princípiOs: não exceder a capacidade 
interna de pagamento e -presetvãr" o· nível mínimo de reserva. 

Coino pode o Senado Federal saber que o acordo obede
cerá a esses princípios, se não há informações precisas sobre 
o total a ser desembolsado ~Jll favor dos bancos comerciais 
e demais credore-s? Qual o orçamento de ieceifas e despesas 
da administração pública direta e índire~a que demonstra que 

: ~ pagamentos da dívida externa, previstos no acordo e em 
Outras decisões do Governo Federai, respeitam os limites da 
capacidade interna de pagamento? Onde estão ás projêções 
de balanço de pagamento ciue mostram que os pagamentos 
previstos estão compatíveis com os ní":'eis previstos com o 
nível mínimo de reserva? 

Quanto à ·capacidade interna, o Governo pressupõe que 
ela será maior que em 90, quando, em verdade, talvez, seja 
menor; na medida em que cruzados novos serão liberados, 
que a- recessão se aprofundou. Faz-se necessário, pois, que 
tenhamos a clara demonstração de que a capacidade interna 
será compatível com os pagamentos a serem realizados. 

Há que constatar também a informação revelada pela 
primeíra vez num memorando do Comit~ Assessor de Bancos 
à Comunidade Financeira Internacional, de que o Brasi_l teria 
feito outra concessão, qual seja: admitir a negociação em 
sepa-rado dos atrasados que estão sendo acumulados em 1991. 
No inicio, o Governo só admitia tratar dos atrasados no con
texto da negociação global, em seguida, dos atrasados de 89 
e 90. Agora, é o Comitê Assessor de Bancos que anuncia 
o mesmo para os atrasados de 91. Então, seria esta mais· 
urna concessão indevida? 

Um out:o_ ponto é_ que na cláusula que especificit as htpó
teses de r~sc1sao antectpada do contrato, menciona-se apenas 
urna das cucunstâncias que determinariam tal rescisão. Quais 
seriam as outras? Existiria, por eXéfuplo, uma data limite 
para a emissão dos bónUs? 

Um outro ponto importante é que," ao ace.itar a cláusula 
refe~ente ao ?ompromisso de não_ renegociação dos bônus 
dos J'-':ros_ devidos desse acordo~ o Brasil reduz o alcance de 
negociaçoes futuras d~ dívida, sem que tenha conseguidO qual
quer con~es~ão especial na forma de redução de taxa de juros 
ou do pnnctpal. 

Em uma das opções de emissão de bônus. estabececeu-se 
uin teto variável e um pois de 6% para os 5 primeiros anos 
(conforme a página 9 da Exposição de MotiVos). 

. A taxa de mercado Libor, de seis meses, tem estado pouco 
aClma de 6%, não excluindo a possibilidade de cair abaixo 
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desse piso, esPecialmente se houver redução. de expectativa 
de inflação nos Estados Unidos ou se o Fed~ral Reser,ve $ys~ 
temreduzir as taxas de juros paral!stimular a ecornomia d?s 
Estados Unidos, ou seja, é possível que a taxa de mercado_ 
venha a cair abaixo do piso estabelecido no contrato. 

Assim, são onze indagações que considero relevantes.._ 
Terei mais -algumas amanhã. Como o tempo quc--restaf-á a 
cada senador para fazer indagações ao Ministro talvez não 
seja sufiefente~ e· como eugosraria de obter e assegurar_ to~os 
esses esclarecimentos e outro-s ainda, resolvi hoje colocar essas 
indagações, porque, de outra forma, acredito, deverá -o Sena
do tomar muito cuidado antes de aprovar esse acordo. E 
creio que o Senado Federal estará_atendendo o interesse nacio~ 
nal, se procurar realmente esclarecer todos esses pontos antes 
da votação que certamente teremos que realizar. O "sim" 
ou o "não'' tem que ser com base em estarmos muito bem 
informados e seguros de que serão atendidos os requisitoS 
colocados pela Resolução n"' 82. Basicamente o Brasil, ao 
aprovar ess_c acordo, estará aprovando um fluxo de paga~ 
mer1;tos ao exterior que esteja condizente corri a· ~pacidade 
de pagamento interno do País. E essa capacidad~ interna, çie 
pagamento tem que ser consist~nte com o c_r~spimento _ace~e
rado da economia. Tem que ser consistente .com propó_sitos 
de atendimento de prioridades económico-sociais no Brasil. 

Por exemplo, se o Ministro da Economia âhser que pãra 
atender a esses compromissos o Governo ver-se-á obrigado 
a não ajustar a remuneração dos que trabalham no se_tor públi
co brasileiro, se o acordo, porventura, implicará a desacele
ração do progresso económico e outro~ Heiu;~-COrii po~erá 
o S.e"nado aprovar, se não ficar explicítado como clareza que 
o nível de reservas será sempre mantido, de tal forma a provar 
os recursos para, pelo menos, pagar quatro meses de importa
ções? Se não tivermos essã clar(l. demonstração, não estaremos 
em condições de aprovar esse entendimento, esse acordo. 

Mas, indo mais além, o que avalio é que, ao invés de 
estar o Presidente Collor simplesmente pensando e~ eJ?.tregar 
um buquê de flores ao Presidente George Bush, _no próximo 
dia 18, em sua viagem aos Estado~ Unidos, buquê esse que 
seria a aprovação pelo Senado e o pagamento. aos cre:dores 
internacionais, talvez fosse melhor que o Presidente da Repú
blica chegasse ao Presidente George Bush e dissesse:. o sen;ado 
Federal está exigindo a defesa ''da soberania brasile~ra, está 
exigindo que qualquer pagamento aos credores internacionais 
signifique antes a garantia de um processo de crescimento 
com justa melhoria da _dis_tribuição da renda no Brasil; um 
processo qu-e envolvesse a erradicação da pobreza e, consisten
temente com isso, o Senado está exigíndo outra postura do 
Governo brasileiro e, assim, te:da·ô Presidente Fernando Co
llor o devido respaldo para chegar ao Presidente George B.iJsh 
e talvez dizer palavras semelhantes àquelas que o professor 
do Miriistro Marcílio Marques Moreira disse ao então Presi~ 
dente John Kennedy, em 1963, quando levou carta do Presi
dente João Goulart e dizendo que o Governo brasileiro estava 
ali não para nogociar a independência brasileira, mas para 
colocar claramente, sem nada esconder, normas junto aos 
credores internacionais que envolvessem uma negociação de 
alto nível. Negociação talvez próxima daquela de cujos obje
tivos falava John Maynard Keynes, quando procurou conven
cer os países aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos, de 
que não se poderia cobrar todos os danos de reparação da 
Alemanha destruída após a I Grande Guerra. --

Isso não foi percebido então pela França e pela Inglaterra, 
causando a reação, causando o surgimento do ·nazismo, o-

surgimento de Hitler, a tragéçii,a da H Guerra Mu.ndial. Só 
após a II Grande 0uerra Mu1,1'Çiia~ · fqi. que os pp.íses aliados 
se convenceram de que era neçt;s~áriÇ> .enplo injetar recursos 
na Alemanha e. no Japão, para que.pUdessem rcconstfuir as 
suas economias.,,e ,com uma conseqüêncí~ que:O~Vêria ser 
agora objeto de nossa. reflexão: a conseqüência importante 
de que aquilo acabOU 'sendo b~úl<Hic.o para os países que fize
ram a doação na· forma do Plano Marshall, para·os próprios 
Estados Unidos, para a Alemanha, para a Inglaterra, porque 
a: Saúde da economia mundial acabou melhorando em função 
dessa outra atitUde. - __ _ · · -

Portanto, a -sã ti de' de toda a ·~cónQrrlÍa da· América Latina, 
sé:g~ndo o próprio 'diagnóstico ·de ·alguns importantes êcono~ 
mi-sias 'notte-ameritànos, econO'mi'Stas ·tóófo-JeffréY SàChS; da 
UniverSidade de Harvard, cofrld ,Pãui.DaVidsOn. cOino John 
Kenneth Galbraith·, 'o diagnósfiCó Oe todOs esses grandes eco
norriiStas é de q'u_e_·cabCeria aoS p·aíses'Ciedores ter um outro 
tratamento em relação à dívida externa dos países devedores, 
e caberia ao Brasil se fuserir na liderança dos países devedores 
e mostrar que não se pode ter um caminho de subserviência, 
carno_o retratado .ern'cláusulas com@ e;ssas, que o Brasil está 
pagando caríssimo serviÇos jUrídicos ao Comitê. Ass.essor de 
Banco, como está numa das cláusulas do sumário dos termos 
d_e'sse' acordo. NeÍT\. aCredito cfe~efi~a·o B'rasil estar isentando 
Os.credores exterflos· de pagareni_õ·~evido impostó dé 'rerida, 
que é cobrado de qualquer pessoa física ou jurídica nó Brasil. 
E, lembrem-se: sobre 8 bilhões e meio de dólares, o Imposto 
de Renda devido ~Cria, de aproximadamente 2 bilhões e pouco 
de dólares; 25% ·e:o" Imposto de RehdádCvídO:Por que razão 

·varrió.s' deixar -de r Cobrar esse Iffipb~to' de Renda? somente 
·porque eles dirão 'que 'se não fo"r ·asS.itjt', vâmos ter 'que pagar 
mais_!_ Ora, se o Presidente Lech W~lesa pôde usar de_ toda 
a sua- fegitimidad~ •. Por_ter sido eleito_ díretamente, para dizer 
ao Presidente George Bush e aos membros do Clube de Paris 
que não poderia efetuar todo o pagamento a fim de que a 
Polónia pude_sse reêOnstruir essa economia, por ql!e não pode 
O Presidente Fernando Collor, com toda a coragem que diz 
ter, também falar-o mesmo, com a legitimid_ade de quem 
foi el~ito por 35 milhões de votos? 

~ra_ o q!Je tinha a dizer, ~r. Presidente. (Muito bem!) 
. ' . ' . 

-' .. , I •' 

o·sr. Jonas Pinheiro- Sr. Pres'idente, peço a palavra 
como Líder. -

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

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Coro:o Líder. _Sem-revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs·. -senadores, serermuito -conciSo, justa
mente com a finalidade de fazer -umã b!C:ve comunicação.' -

O Partido Tra5alhista Brasileiro realizou, neste último 
fim de semana, dias 7, 8 e 9, respectivamente, sexta-feira, 
sábado e domingo, o seu Primeiro Congresso NacJonal. E 
eu quero comunicar à casa e aO Brasil inteiro o êxito alcançado 
por aquele evento, trazendo-nos resultados jamais esperados, 
superando as mais otimistas expectatiVas, e sinceramente, en
tusiasmando a todos os trabalhistas, porque vimos acorrer 
ao·nosso chamamento brasileiros trabalhistas de todos os re
cantos do País, do Rio Grande do Sul ao Amapá, do Rio 
Grande do Norte a Rondônia e ao Acre. No momento em 
que os partidos políticos entram em crise, dificuldades ou 
discussões, ficamos regozijados por ver a afluêiicia de traba-. 
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lhistas àquele 'nosso evento, àquele nosso Congresso que ser
viu para que lançássemos as bases de um novo trabalhismo. 

Está praticamente concluída a fase do trabalhismo de 
Getúlio Vargas, mas, ficam as suas raízeS: para, em cima delas, 
brotar um novo e moderno trabalhismo consoante com as 
necessidades de um Brasil atual. -

Era este registro que não poderia deixar de fazer assim 
como manifestar a minha qongratulação, o meu regozijo para 
com os membros do Partido Trabalhista Brasileiro em todo 
o Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESID~N'I'J;: (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador A,._p.reo Mello. -

O SR. AUREO MELLO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. - . - - ~-

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

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr.- PieSidente, Srs·. Senadores, o plu-:_ 
ralismo é uma caracterí~tica ·extraordinariamente ·salutar para 
o aperfeiçOamento do processo demoéi:átiCó. 

Sintoma fundamental desse pluralismo pode se_r_ avaliado 
pela liberdade de imprensa e pela diversidade dos meios de 
comunicação, pois eles têm um papel fundamental na forma
ção da opinião pública e na mobilização sócial. 

Em todo fenôrrieno, fato _ou acontecimento, sempre ·cabe, 
sob algum aspecto recente ou tradTciõllal, mais um comentário 
sob novo enfáque oU ângulo de análise que acrescenta mais 
dados para.,sua melh?r cômpreeri.são. 

Desta· forma,_ consíde:ro que a diVersidade de nossa im
prensa, representada pela atuação de todos os meios e orga
nismo de difusão da notícia, contribui, não apenas com a 
informação pura e simples, mas, priitcipãlmente, pelas consi
derações tecidas em cada artigo pelos jornais, rádios e televi
sões que, no conjurito, a:Proximaril a verSão da verdade do 
fato. 

Registro com satisfação, Sr. Presidente, o fuitciofiártlento 
em Sergipe, do Jornal da Manhã, pelo transcurso do seu quinto 
aniversário, ocorridO no més passado, festejado não somente 
pelos integrantes do jórnal mas, também; pelas mais expres
sivas lideranças de nossa sociedade, que vc?em nesse noticioso 
mais um jornal sério em Sergipe, comprometido com a veraci
dade dos fatos e da informação, levando a notícia sem vícios 
ao cidadão. 

Nesta oportunidade, quero cumprirrl.entar o seu Diretor
Geral, jornalista Célia Nunes, pelo sucesSo que 6 jornal vem 
alcançando junto à __ população, não somente pelas caracte
rísticas de qualidade técnica; como támbém pelo dinamismo, 
presteza, agilidade e eficiência na veiculação das notíciaS, que, 
juntamente com outros órgãos da imprensa do meu estado, 
coloca a população a par dos mais importantes te-mas e aconte
cimentos recentes relativos à vida do estado, do País e do 
mundo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden_te. (Muito beml) 

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

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO .. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

O País é testemunha de minha luta diutuma em busca 
de melhores condiÇões de vida para a população de Rondônia. 

Digo condições de vida no seu sentido mais amplo, que, 
enquanto cídadão, o rondoniense tenha ac_esso à saúde, ão_ 
saneamento básico,_ª- educação, à alimentação, ao emprego 
e, sobretudo, a uma renda condiUnte cóm as s_uas· aspirações 
mais legítimas. 

Digo País e digo Rondônia, porque tenho consciência 
d'? q,ue o_s problemas que, em nome da população do meu 
Estado, trago a discussão nesta tribuna, não são exclusivos. 
Trata-se, como sabem os Srs. Senadores, ·de questões nacio
nais que estão a merecer uma ampla discussão e, conseqüen
temente, uma busca contínua de soluções. 

O que me orienta a ·ocupai- consiaritem"ente essa tribuna 
·para: trãfar·os ptóblemas de meu Estado é que, embora sejaril 
eles comuns a todas as outras unidades da Federação, o conhe
cimento de meu País, adquirido pelas andanças através de 
seus d_ifer~nt~~ subespaços, e o meu contato direto e diário 
com a população de meu Estado me avalizam concluir que 
os prOblemas de Rondônia, embora de âmbito nacional, assu
~em, ali, uma dimensão maio.r e maiS Cruel do que se poderia 
considerar como média_ nacjon,al. Q_s jornais de meu Estado 
têin eStarii.pado essa realidade, cujos inforffies Ílada m3.is são 
do que o grito de um povo pelos seus direitos fundanientais. 

Falo de Rondônia e teÕho consciência de que as dificul
dades que sinto e que percebo nos demais responsáveis pelo 
destino de meu Estado, quanto perambulam pelos corredores 
das principais instituições fed_erais, são ta~bém,_ comuns a 
todas as outras unidades de F_ederação, Isso porque essaS 
dificuldades, decorre-ntes ·ae uma ~ígnificãtiva centrá.lização 
de poder nas mãos do Governo'f"ederal, tornam a nossa Fede
ração ilusória. 

Os Estados estão, hoje, com raras exceções, à bei~a da 
falência. Dependentes do poder central nãO só para ó financia
mento de suas despesas mais corriqueiras, mas, sobretudo, 
de autonomia para, a partir do" conhecimento de __ s_u_a própriã 
realidade, desenvolverem as.as§es mais adequadas pari seUs 
problemas. 
- Estão tada vez mais longe dos Estados os seus próprios 

ób jetívos e são cada vez mais direcionados os seus diagnós
ticos.-

Tefiho também consciênCia, Sr. Presidente e Srs. Senado
_re;s,_ de que essa é uma realidade que não será a~terada a 
curtíssimo prazo. O político-negociador persistirá, atnda, por 
algum tempo. Percorrer os corredores de Brasfiia, ein detri
mento de uma presença mais constante, onde <?S problemas 
..:ão reais. - --

Entretanto, independente de minha luta contíÕua pela 
Federação, existem questões_que dependem do já e do agora. 

Uma destas questões foi por mim vivenciada nos últimos 
dias e encontra-se estameada nos jornais de Rondônia. Tra
ta-se de um conflito entre cerca de 500 madeireiros e toreiros 
do município de Aiicluemes e os fiscais do Instituto Brasileiro· 
do Mio Ambiente e Recursos Naturais RenováVeis - IBA
MA. 

De um lado, os fiscais alegam irregularidade na extraç3.o 
e coniércio de madeiras. De outo, os madeireiroS ·e toreiros 
contestam a apreensão do produto e alegam lisura em seus 
procedimentos. No meiO, uma indefinição em termos de deci
são por aprte do IBAMA que pode ter reflexos irreparávei~. 
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De um lado, os empresários e trabalhadores tensos e DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR .. SENA-
armados. De outro, os fiscais amendrontados em busca de DOR AMIR LANDO EM SEU DISCURSO. 
proteção policial. No ar, o·espectro da morte. IMPASSE EM ARIQUEMES _ 

Reforço, mais uma vez, a mirihá c_onsciência de que confli- A ação desencadeadora pela fiscaliZação do IBAMA..:-Ro 
tos desta natureza são, cada vez mais, comuns no País como · f ·· · no último inal de_ semana no munic::!Pio de Ariquemes;_ que 
um todo. --resúltou na apreensão- de -dezenas -de caminhões toreíros e 

O que almejo, aqui e agora, é que 0 grande cemitério centenas de toras de diversas espécieS ·cte rilàdeira, gerou um 
nacional onde repousam 05 quase_ ZOOO brasileir'?s, ~ortos impasse de conseqüências "imprev!Síveis- gi'açaS a pronta inter-
nos últimos anos por conflitos correlatas não s_ejam expandidos -venção do Deputado Estadual Janatan Igreja, Vereadora Ma-
comoutros mais na possível batalha de Ariquem.es, e de o_utras rinês Alves Alt, Vereador Joel Nunes da Silva, Vere~dor 
mais que certamente advirão em meu ESta~ o se a diSc.ussão~ Altair Schons e vários -outros seguimentos da sociedade "Aií-
a negociação e- 0 bom senso 0 11° -p_~yalec_erem. - · - quemenSe, que prOcuraram intervir· j'uhtd ao EsCritóriO local 

Este pode ser o impacto imediato e direto. E é issO _que do Ibama-Ro, sem obter muito sucesso: Recorrerarila ouiori-
me preocupa já e agora. - . dade da Superintendência do EStado Dr4 Mariz;:t M;lltez_~ qu-e 

Em evento recente no Município de Ji-Paraná, a Dr• se dirigiu ã cidade de Ariquerries na segunda-feira a noite, 
Tânia Munhoz, presidente do Ibama posici-onou-se no sentido para verificar a sitúação e buscai soiução Para O impasse surgi-
de um acordo sinalizador de uma ampla discussão- sobre a do. Entretanto, aqui chegando, diante das questões colocadas 
questão madeireira de Rondônia. É imperatiVo, porfaritó;-que pelos madeireiros e toreiros acUsando a fiscalização do I BA-
se transforme em ponto com-um a distância entr~ o dis~ur_:so MA-R O, de descumprir o acordo feitO entre a Presidente 
formulado pela dirigente maior daquele órgão e os atas prati~ Nacional do IBAMA Dr< Tânia Munhoz em recente encontro 
cados pelos seus comandados. realizado no Município de Ji-Paraná onde foram <;liscutidas_ 

Desejo, tarhbém, Sr. Presidente e Srs. SenãdOi"eS, que alternativas para o desenvolvimento florestal do Estado de 
a resolução imediata dessa questão não se transforme;apenas, _ Rondônia. , 
em mais um pragmatismo~ex post sobre questões que são A Superintendente Estadual _do IBAMA~RO-D~"~-faiza 
estruturais no meu Estado. Maltez se declarou administrativamente, incompetente para 

O País faz uma associação nafural e direta entre os Esta- resolver o problema, apontando que_ a questão depende de 
dos da Amazônia e a floresta; Mas, são escassas as investi- decisão da Presidente do órgão. 
gações que correlacionam a floresta e a economia dos-Estados Pelo mesno a intervenção do grupo de políticos retromen-
amazónicos. E evidente que não estou colocando em xeque clonados consegui L!- paralizar provisoriamente a ação de fiscali~ 
a questão ambiental tão discutida, hoje, no Brasil e no mundo. zação arbitrária do. I~AMA que ~e_ r_e~ir<?~ na !J.Oite de segun-
Pelo contrário, essa é uma questão referencial na discussão da~feir.a.dia 3-6-91 para Porto Velho. No entanto, em função 
regional. Mas, tolher a utilização racional d_a floresta em ter· da posição dada pela Superintenderite Estadual, seguirampara 
mos económicos é amputar a própria sobrevivência dos Esta- a capital do Estado _o Deputado Estadual Janatan Igreja, V e
dos amazônicos e de seu povo. reactores: Joel Nun~s da- Silva, Marinêz Alves Alt; Ilda da 

A Amazônia, inãiS do que nunca, não deve ser discutida Conceição Salvático e Adelino Angelo Foliador, Sr. Eu"gênio 
de forma compartimentalizada, estanque. Ela envolve aspec- Carniato, Presidente od Sindicato dos -Madeireiros e o Sr. 
tos múltiplos e simultâneos. Segmentar a discussão so~Dre a Euclides Voltolin, rerpresentante dos Toreiros do Município 
Amazônia pode significar a emergência de fãtos CStgi<? _o de de Ariquemes, obje.tivando manterem r~união de emergência 
Ariquemes. O País sente a Amãzóriia e-ilqüanto região. Os com o Governo do Estado Dr. Osvaldo Piana FiJho, para 
órgãos públicos tratam a Amazónia segundo seus perfis institu- contornar a grave e absurda situação. 
cionais específicos. Portanto, os principais -~ecanismos de po- Para surpresa e decepção da_ ca:l'~vana_ ariquemense, o 
ütica continu-am concentrados nas mãos do Governo Federal. Sr. Governador mostrou-se arredio e desinteressado com a 
~a_s iss_o !lão sígnifica coo~denação ?e ações. Não existe uma situação criada pelo IBAMA-RO, alegando que Precisa dos 
VISao reg: ':!al, compreens1va da regtão. __ r~cursos para administração do Estado e_ por isso não ia intervir 

Assim, Sr. Presidente e Srs. S~nadores, a questão madei- na questão, deixando as classes de toreiros, madeireiros, políti~ 
reira suscita um· leque de questões que desejamos discutir. cose o povo de Ariquemes relegados a um plano desprezível 
Antes da falência total dos Estados da A,mazônia e __ 9~_ Ronc;l_9: __ sem terem para quem apelar, para solução do impasse criado 
nia, em particular. Antes do reCrudescimento da crise social pelo Ibama em Rondônia. 
do meu Estado. Antes do primeiro tiro em Ariquemes, que Nobre Senador AmirLando, rogamos a Vossa Excelência 
não será causa, mas reflexo da tensão s-ocial que ali assume para que denuncie da tribuna do Senado Federal, mostrando 
proporções, cujo efeito multiplicador reclama a preocupação a que ponto chegamos, face a estupidez e irresponsabilidade 
de toda a Nação brasileira. A atuante Vereadora M_arinês com que se comportam os que deveriam zelar pela manutenção 
Alves Alt, Líder da Bancada do PL de Ariquemes, em expe- da ordem e defesa dos supremos interesses do povo rondo
cliente que Jiie foi endereçado no dia 5 último, e que torno niense. Achamos que está mais do que caracterizado que real
parte integrante desse discurso, após relatar o momento crítico mente forças ocultas cuidam zelosamente para que os brasi
vivenciado naquele município, lança a sua preocupação com' leiros desocupem o território amazónico, pois as leis e as 
os verdadeiros motivos que estariam norteando o descaso do ações de dirigerites de órgãos públicos, são voltadas para aten
poder público com questões de tamanha importância na Arria- der os interesses manifestados pelos diferentes organismos 
zónia. Neste momento, faço coro com a ilustre vereadora internacionais, não se importando com as graves conseqüên
para que prevalesça, desta vez, o bom senso e que a discussão cias lesivas aos supremos interesses internos da grande Nação 
recaia sobre os argumentos de causa e não sobre os lamentos brasileira. 
da conse-qUência. - Ariquemes-RO, 5 de junho 1991. - Marinês Alves Alt, 

Era o que tinha: a dizer, Sr. Presidente. Líder de Bancada - PL. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
comunica ao, plenário que, uma vez fifldo o prazo fíX.ãao no 
parágrafo único do_axt, 2~4 d() F..egimerito Interno, sem inter
posição do. recurso ali previstO llo sentia9 da tramlfação da 
maténa, determinou 9 arquivamento defiriitivo do Projeto 
de Lei da, Câmara n' 88, de 1990 (n' 3.347/89, na casa de 
origem), que inclui o ~mUrliCíPio de São Romão, no Estido 
de Minas Gerais, na ãrea da Sudene. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, infonri.ando .ao 
Plenário que, em virtude do comparecimento do Sr-. Ministro 
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, não serão 
designadaS matérias para a Ordem do Dia da seSSãO de ã.ma
nhã. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encer-
rada a sessão. ' ' -- --

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 16minutos.) 

DISCURSO l'RQNUNCIADO PELO S/3.. A'UREO 
MELLO NA SESSÃO. DE 27-5-91: QUE SE REPU

. BLICA POR HAVER SAÍDO COM INCOR.REÇÕES 
NO DCN- SEÇÃÇJ'II- DE 28-5-91: . . .. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - ÀM. Pronuncía ó se-
guinte discurso.) -Sr. Pres!dente, Srs. Senadores, volto, 
como de hábito, a abordar desta tribuna Os aSsuntOs concer
nentes à Região Amazônica, Região esta que constitui um 
segmento verdejante',- para o qual não· Se voltam os olhos 
daqueles que observam os andares da Nação, a não ser cOm 
estranhe~a. quiçá coxp _perplexidade, colocando um~ ~spiritual 
e imenso ponto de int~rrogação sobre aquela "pitoresca" áre~. 
agora, mais do.que nunca, sofrida petã .circUnStância da sus
peita de que ali grassa o ·~cólera" proven_iente do Peru·, fato 
esse que vem abalando grandemente o tm:ismo destinado à 
ZOna Franca para a aquisição de ritercadorias a preços razoá
veis; mais uma vez colocando a Amazónia naquele poço fundo 
em que sempre viveu. 

Sr. Presidente, são imensos os problemas que se alinham 
como se fossem soldados perfilados, ou .artificiais· espeques 
alinhados, concernenteS ao pedaço do Brasil a que fie refíro. 
Problemas de toda qrdem, ·como o das estradas que n;lo permi
tem o trânsito-de _ãutOtnóyeis e caminhões capazes de e.scoareJll 
a produção da imensa área, impedindQ o desenvolvimento 
social e político dá grande região, a quesfão dos preços de 
seus produtos, como a borracl_Ia, que estagnaram num plano 
de inferioridade, enquanto em outros estados ganham volume 
e crescem na progressão de quem vence uma- corrida rumo" 
à produção, respondendo ao esforço e ao denodo de outros 
brasileiros. · - · 

Há porém, Sr. Presidente, uma des.semelhança eritre essas 
duas áreas: enquanto numa área o braço administrativo, o 
braço social, comercial e industrial pode ser estendido e segu
rar a mão daqueles que processam o seu trabalho, com muito 
maior proximidade, lá, no torrão distante, é necessário que 
esse seja um braço de gigante e se alongue muito para alcançar 
o pobre lutador e o grande sofredor das ínvias áreas. Por 
exemplo, nos seringais, é muito difícil, é quase impossível, 
dada a complexidade e também, o desconhecimento das cir
cunstâncias e da forma como se procede o trabalho em terra 
tão estranha, em tão ínvia região, em mataS tão desconhecidas. 

No entanto,- Sr. Presidente, sabemo_s ·que neste Senado, 
nesta augusta representação do povo brasileiro, existem cora-

ções que batem firme e compasadamente em favor da nossa 
ferra e da nossa gente, em favor daquelas áreas e daqueles 

que habitam as profundezas daquela rriiSteriOsa i'egião. 

~ _A_~~~~_! é preciso que. nós, o_s·se\lS representantes, os que 
vimos de lá das margens de estranhos _rios com cores diferen
tes, rios que parecem até de outro planeta, nós, de vez em 
quando, falemos e discorramos a respeito de uma terra, que 
é_ brasileira e que é difer~nte, como se fOsse UrDa parcela 
de outra substância, a. s~r.vi&tãj~_ ~J!alisada por esses nobres 
ór_ãs~leiros que compõem o Senado da Repúbliéa e a Câmara 
dos Deputados. 

Por issó, corri essa-insistência, vimos- a esta tribuna falar 
e reprlsar, cOrrendo o 'riscO ·de nos tomarmos monótonos e 
até desgradáveis, mas falar e reprisar, porque sabemos que 
ali existe_ uma área diferente, como se fosse_ uma _singular 
geena ou, ·quem sabe, um painel de dimensões Sirigúlares, 
para que os seres humanos que ali habitam, po~ uma vocação 
ou por uma predestinação, sejam bem conhecidos e bem anali
sados- pelos senhores representantes dos estados e d_c;> povo, 
que fazem as Casas _dç. Iegislaçã,o_. _ _ 

· Aquele~ "soldados da borracha" que, durante _o período 
Cla guerra, batalharam, talvez Com o riscO de vida bem maior 

-âo_que aqueles que eStavam nas trincheiras, ou"caminhando 
sobre neve nas regiões-distarites da_Europa, sofreram as amea
ças das serpentes, dos animais da -selva, dos pequenos insefos 
que transmitem moléstias graves; aqueles que adormeceram 
quantas noites ao impacto dos medos vindos das lendas pecu
liares àquela terra, receberam, decerto, esse título, para mere
cer, depois de passados mais de 40 anos, uma pequena pensão 

·que tivemos o ensejo de colocar nos orçamentos ·e-na Consti
tuição vigente. Infelizmente, ela não lhes é paga, porque, 

· como ·se fosse aquela estranha lenda da feitice"ira1 que ia jogan
do barreiras de espinhos, rios de fogo, feras estranhas para 
combater os que iam em busca do vê lo de ouro e do cora~ão 
da princesa, da mesma forma a burocracia._ tem emperrado, 
o pagamento da pensão de quase cinco mil "soldad9s çia borra-

-- cha" __ que ainda sobrevivem -pelo menos na área, próxima 
de Manaus - e não têm percebido condignamente o auxílio 
que lhes destinamos na Carta Magna de 19~8. 

Tudo ísso se avQlll~.a. tudo isso se coriCehtra: Acima 
disso, o olho saqueador de pafses,que, com o· SeU' poderio 
industrial, com a sua capacidade e seu progresso, pretendem 
e_xplorar as entranhas-da terra, buscar o metal que os enrique
ce, o ouro que lhe proporciona a possibilidade de ampliar 
a sua superioridade de componente do primeiro mundo; a 
cassiterita que se faz fundamental; a prata que estadeia à 
vonrade em áreas da Amazônia; os brilhantt;:s que refulgem 
n~ z~nga impura de que falava Bilac. E tudo is_to_~e_m_fçmnando 

--um an~l de problerilas que cirCUnda aquela região" brasil~_ifa -
e que precisa ser tra,zido _SeQJpre, constantemente, Com_ a per
sístência daqueles que têm o ideal e têm a obstinaÇão, como 
roteiro seu, à lembran-ça e à atenção doS; rio_brÇs_ colegas de 

. outros ''"brasis", "brasis" que têm também os seus_ problemas; 
"brasis" que têm também as suas angústias, igualmente as 
suas aflições, mas que não são "'brasis" tão semelhantes e 
que, provavelmente não enfretarão tantas difiCuldades espe
ciais, como a daqueles "brasis" onde existem rios 'que avançam 
pela terra, alagando a "terra firme", onde o homem se instala 
e, persistente, pretende realizar alguma coisa d'a: sua desti
nação ou das circunstâncias que o levaram até lá. Não terão, 
periodicamente essa mesma dificulçlade que não é somente 
oriunda dos mistérios da gleba; porém é, também circuns-
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tância social, evenh.ia:c--ou -de ã.Tgu-m C(lpricho da natureza. 
São esses os -prOblemas. 

Ainda hoje recebi um telegrama que passo ao coilheci
mento do Sr. Líder do Governo e de todos aqueles senhores 
auxiliares da Presidência da República, que tiveram responsa
bilidade para o progresso da Amazónia. 

Vem de um município distante do rio Madeira. Manica ré, 
aquele rio que sai das áreas do Beni, do Mamoré, com rio 
Guaporé, depois vem Cair rios braços acolhedOú!S do rio Soli
mões, e a seguir se tranfere ao grande caudal do Amazonas, 
colaborando para que ele leve em turbilhão milhares de me
tros cúbicos da nossa terra, que, Qepois "irãó, através do sulf 
stream, se instalar nas costas da.Flórida, nas costas dos Estados 
Unidos, o _que ensejou Euclides da Cunha a chamar o rio 
Amazonas de "rio ladrão". 

Diz o telegrama, firmado pelo Presidente da Câinara Mu
nicipal de Manicoré, município amazonense: 
Exmo. Si". AUreo Bringel de Mdlo 
DD. Senador da República 

zer. 

Senado Federal- Brasnia ·~(DF) 
Nome povo manicoreense. vimos perante vossência so

licitar interceder jUntO- S. Ex~ o Senhor Pre.sidepte da 
República e o· Ministério da Infra-Estrutura sobre a venc~..t 
de óleo Diesel e lubrifiCantes a Companhia Energ~dca 
do Amazonas-CEAM, pela Petrobrás, nos moJdr;s que 
vinham sendo feitos anteriormente com -pagam r nto no 
final de cada mês. Acresce salientar que se isso não acon
tecer e a Petrobrás cQmpra a acertiva de sustar u ~"'"'l"lleci
mento de tais derivados, todo o interior do Amazonas 
será submetido a um racionamento discricionário e injus
to de energia elétrica num período abrangente de 12 (do
Ze) horas diariamente pi"efUdicando toda uma população 
já bastante sofrida e notadamente os setores produtivos, 
industriais, come-rciais-, estúdantil e até mesmo o lazer 
daqueles que labutam neste longínquo rincão pátrio, es
peramos_ que vossência, irmàllado aos demais congressitas 
de nossa bancada amazonense •. possam interferir em favor 
dessa causa por sinal muito justa, que se não atendida, 
será o caos em todas as cidades do interior arri3zóriiCO. 
Vereador Emanuel Colares Duarte- Presidente da Câ
mara Municipal de Manicoré (AM) 
Manicoré (AM) 24-5-91 Bosco/AAS: 08:50 · 

O Sr. OZiel Carneiro- V-.-- Ex~ me permite um aparte? 
O SR. AUREO MELLO- Ouço V. Ex• com muito pra-

O Sr. Oziel Carneiro - -A Amazônia realmente vive 
uma situação dramática. O problema das usinas termelétrica 
ou diesel-elétrica vai se ·estendendo por todos os municípios 
.da.s....unidades_federativas._que compõem a Amazônia. Imagine 
V. Ex•, Que traz agora, ao conhecimento do Senado, uma 
questão do seu Estado, o Amazonas, onde há produção ·cte 
petróleo, tend_o_na cidade de Manaus instalada, em funciona
mento, uma refinaria -de-Petróleo-,-a-população--do-seu-Estado; 
no Município de Manicoré, vive a angústia e começa a chegar 
ao desespero de ver cortado o abastecimento, já precário, 
de energia elétrica para aquela cidade. Por isso, quero mani
festar, em-meu nome pessoal, como representante do Estado 
do Pará, onde também temos esse problema em alguns municí
pios, a minha solidariedade e o meu apoio à reclariiaÇão que 
faz, e ao apelo que é feito pelo Presidente da Câmara Muni-

. cipal de Manicoré. -

O SR. AUREO MELLO- Senador Oziel Carneiro, quem 
y~ V._Ex~ assim na sua simplicidade, às vezes até humildade 
de caboclo daquela terra, não sabe que V. Ex~ é um dos 
nomes que cobr~m com uma luminesc_ente presença toda a 
área amazónica,. que o respeita e admira pelo se-u esforço, 
pelos seus empreendimentos industriais~ comerciais, sociais. 

O aparte de V. Ex~ para miin é s~mpre motivo-de orgulho, 
é_ ~ma grande honra. Esteja certo V. Ex• que a sua palavra 
ecoa, extraordinariamente, naquela região que o conhece, 
que o admira, que conhece a força do ideal de V. Ex~. e 
que está acostumada a compreender a importância da perti
nácia com que homens -da estirpe do Senador Oziel Carneiro 
teimam e persistem em fincar as suas raízes na gleba ani:azônica 
e prosseguem sofridos, sob a canícula impiedosa, sob a terra 
aluviônica, an_te_ 9 impacto dos violentos. rios~e das .chuvas 
intermináveis e, ao mesmo tempo, ante esse inimigo "m3ior 
qu-e se chama distância. 

Há uma série de problemas de toda a ordem, culminada, 
sobretudo, com a ausência de embarcações capazes de trans
portar os produtos necessários àquela população sofrida e 
batalhadora, àqueles homens que vivem em tantos varie gados 
e_ hç-te-rogêneos recantos da selva e das cidades ã.r;uazónica:s, 
lutando, persistindo e erguendo a irria'terial bandeira do Brasil, 
porque o sentimento de brasilidade que ali existe é alguma 
coisa realm.ente de fantástico, é aJgum_a coisa de eno~neced_or. 

---0 Sr. Almir Gabriel- Permite V. Ex~ um aparte? 

OSR. AUREO MELLO- Com muita honra,-Sr. Seria
dor .. 

o-_~r. Almir Gabriel- Em primeiro lugar, gostaria de 
dizer a V. Ex• da minha solidariedade ao protesto-apelo de 
V. E~ em relação à possibilidade de dotar Manicoré e outras 
cidades de fonte de energia permanente, para que não apen-as 
a comcfdidade mas o desenvolvimento económico dessas cida
des possa se realizar de maneira a, pelo menos, acoml?anhar, 
com a a"tual distância, o desenvolvimento brasileiro. A parte 
-este aspecto, um segundo ponto que gostaria de colocar, e 
-que V. Ex~ sabe bem, pela história-secular da Amazônia e 
máisespécialmente deste último século, é que Manaus e Belém 
foram cidades que já tiveram um extraordinário peso na eco
nOntia -nacional. Belém chegou a ser a terceira maior cidade 
do Brasil, depois de Salvador e Rio de Janeiro. À época~ 
o mundo tinha fome de borracha, e- nós tínhamos à farta, 
e por isso mesmo, Manaus ganhou o seu teatr~~ que é um 
_dos mais nof~veis teatros do mundo; -ganhou sob a sua super
fície à que hoje corresponde a cerca de 4% de-eSgotos; Belém 
ganhou o Teatro da Paz e 8%-_ -da sua superfície é coberta 
com esgoto; ambas tiveram cais; enfínl, no mOmento em que 
a borracha constituiu um dado de necessidade de todo o co
mércio mundial,- a nossa Amazônia-foi olhada e algo foi feito 
pela capital do ,Amazonas e do Pará. A questã9 básica, _q_l!e 
me parece precisa ser vista, nãb é bem essa, ~ma outra 
questão, é a da pobreza, da miséria. Existem, realmente, 
rasis"; mas há dois .. brasis" que são básicos. Eu sei da dife
rença do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Amazóni_a, 
V. Ex~ sabe e todos conhecem, mas o denominador comum 
da diferença é a pobreza, a miséria e a riquezà. deste País. 
Então, encontramos pobreza e misérfa no Sul/Sudeste, pobre
za e miséria no Centró-Oeste, pobreza é miséria na Amazônia, 
pobreza -e miséria nO Nor~este. A questão básica, que me 
parece colocada sempr~. é que as elites têm se apropriado 
do Estado e os políticos, com muita freqüência, ao invés de 
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se manterem ligados às necessidades _e .,?Spirações populares, 
sobretudo ·ctos mais necessitados, com freqüência, à gUisa ou 
pensando que receberão_ maior quantidade de proveitos 
apoiãndo o Governo, acabam __ por manter a situação vivida 
secularmente pela Amazónia~ Eu_diria que, eln grande parte, 
nós que fazemos política na Amazónia, cuidamos de dizer 
que é mais útil para a região estarmos próximos do Governo, 
ficarmos juntos do ·Governo tlo qUe ficarmos distantes e plei
teando pela população maiS pobre da nossa região. Eu diria 
que nos une muito mais uma circuil'Stãnciá da promessa de 
termos uma hidroelétrica, do que uma outra ci_rcunstância, 
que é a ·cte nomear um chefe de_ repartição, de termos alguém 
dirigindo o Basa, alguém dirigindo a Sudam, No meu enten
der, se nós- passássemos a' t_er' uma posição definitiva, qUe· 
era a de manter sempre o pleito e as aspirações populares, 
principalmente as das classes mais pobres, certamente a Ama
zónia teria ganho já um tratal!lento diferente por parte dos 
políticos e dos governantes nacionais~ Eles repetem o que 
fizeram antes, não ape-nas com a Amazôniã.. Todas as vezes 
em que chegam ao poder, utilizam-no em função daqueles 
que os colocaram lá, em detrimento Sempre da população 
mais pobre; em todas as regiões, inclusive na Amazónia; e 
nós expiamos exatamente _esse defeito de postura "da classe 
política brasileira e particularmente da Amazónia. 

O SR. AUREO MELLO -Tem, talvez, V. Ex• muita 
razão quando fala. Essa é uma modalidade de p.'Jlíticos que 
se esquecem da grande massa proletária, in-sacrante e SOfrida, 
porém sorridente, valente, ideológica, que povoa a superfície 
daqueles 213 de .área brasileira. 

Eu posso dizer a V. Ex~, depois de_ ter sido por trés 
,vezes deputado estadua~ e _federal pelo Amazonas, depois 
ter sido deputado federal pelo Rio de Janeiro e ser. agora 
senador pelo Amazonas, que desconheço essa proximidade 
das elites, porque, ·sincera e singularmeilfe, não sei, digo a 
V. Ex' que nunca fui daqueles que perderam o contato.com 
aqueles que sofrem, com aquela grande massa que faz o Ver-o
peso, que faz a periferia de Belém, que aceita espórtulas 
no Estreito de Breves,_ que lá no interiOr distante do Município 
de Eirunepés espera durante quarenta e Cinco dias, ha época 
da seca, que uma lancha chegue até lá para terem também 
um conta to com aqueles-brasileiros que naVegam em demanda 
do seu município, nã sua- direção. 

Acredito mesmo que V. Ex\ ao falar nessas elites, sinta 
no seu coração, no interior da sua alma de homem sofrido, 
que já foi -prefeito de Belém e, portanto, teve contato _c_om 
aqueles habitantes da grande periferia daquela cidade cujas 
calçadas, no centro, são até uma tristeza para quem vai visitá-la 
assiduamente, como eu o faço. Creio que V. Ex• sente amarga
mente essa dualidade, essa diferença brutal entre aqueles que 
amam o povo, aqueles que amam o sofredor, aqueles que, 
com ou sem agradecimentos, querem resolver os problemas 
da região empobrecida da Amazônia, que são, sein dúvida, 
no plano às vezes da dificuldade e da desassiStéilCia, os mesmos 
do Nordeste, os mesm.o::u:lo Sul que, de quando- eiri vez, 
é acometido por enchentes pavorosas e que tem, também, 
a fibra de seus habitantes como uma vers_al da sua capacidade 
de resistir ao sofrimento, de enfrentar as vicissitudes. 

O Sr. Almir Gabriel -Permite-me V. Ex• novamente 
um aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Ouço o aparte do nobre Sena
dor Almir Gabriel. V. Ex•, sempre, é um interlocutor admi
rável. 

O Sr_ Almir Gabriel - Em primeiro "lugar quero dizer 
bem claro que, longe de mim a idéia de querer colocar Y
Ex.f cOmo representante das elites, ou uma pessoa compro
metida com as elites. 

O SR. AUREO MELLO- Nunca fui. 

O Sr. Almir Gabriel- Quero colocar que, em minhas 
experiências pessoal e profissional, que começaram nos porões 
da Santa Casa; que foram a Afuá; que foram a Conceição 
do Ramã, no Rio Madeira; que estiveram no interior do Pará, 
mas, também estíVe"rarn na ·perifé:riá do Rio de Janeiro, na 
periferia de São Paulo e de_ outras capitais- brasileiras, onde 
fiZ citurgias. Essas experiências me deram a clareza de que 
o fato básico é da pobreza e da miséri~ existentes em todo 
o País, e que ela se regionaliza em ·alguns aspectos: há o 
sertão nordestino, há o interiOr da Ama:Zôrtia-, há a periferia 
urbana das grandes capitais, coino- ilõ RiO' de Janeiro e em 
São Paulo, tem, enfim, panoramas diversos, mas, ao cabo 
e no furtdo, há uma só diferepça: a diferença entre a miséria 
e a pobi:'eza, em relação ãs elites e â riqueza que elas detêm 
neste País. No caso da Amazônia, especificamente, cada um 
de nós sofre; mas, o dramátiCO é cOnseguirtnOs- nOS jiintar, 
wmo pol~ticos, no sentido de buscar reverter ·essa posição, 
especialmente em relação a um fato básico; é que a Amazónia 
tem um estoque de bens naturais impressionante, que nenhu
ma outra região tem. Nenhuma outra região brasileira detém 
o mesmo estoque de bens naturais que detemos, o que faz 
com que seja relativamente paradoxal a indigência e a miséria, 
em cima de tanta riqueza nat1,1ral como temos na Amazónia. 

O SR. AUREO MELLO- V. Ex• tem toda razão. A 
Amazônia, conforme as palavras de V. E:xi', embora homo
génea na pobreza com relação as outras regiões brasileiras, 
é sin~lar, é especial, no concernente âs riquezas que possui, 
até hoje não aproveitadas em benefício dos seus habitantes. 

Digo a V. Ex• que os governos regionais e federal são 
culpados, mas não tão culpados como a falta de conhecimento 
dos habitantes das grandes áreas empobrecidas de todo o 
Brasil, onde o· indivíduo que não tem nem como conter a 
sua própria niise-rabilidade, nem como sobreviver às suas con
dições, contirigenciais-n"egatiVa:s, se acha no direito de produzir 
6, 8 filhos, às vezes em mulheres diferenteS, e, fugindo o dessa 
responsabilidade; permitindo, conseqüentemente, que essas 
mulheres assumam o encargo da criação desses menores, os 

-quais muitas vezes, ela.-; abandonam, porque não resistem, 
permitindo em conseqüénda cJ.ue exista essa multidão de m!!
nores aband0nados, que afoga na cola e em outros tipos de 
entorpecentes a sua insuficiência e-mocioilal, a falta de carinho 
e a falta de proteção paterna. 

O povo, não por culpa dele, porque o· poVo nuilca· é 
culpado, e estamos aqui para representar os nossos estados 
e para representar o povo, por mais que se nos afigure errada 
a sua posição, nunca poderemos acusá-lo de ser culpado de 
uma COisa ou outra, porque estaremos nos autopunindo e 
nos auto-acusando. 

Nem sempre os governos são tão culpados, porquanto, 
pela falta de orientação, de educação, de diretriZes, o noSso 
povo aumenta assombrosam~nte o índice demográfiCo do País 
e conseqüentemente eleva, o índice· de pobreza, o índice de 
dificuldades, o índice de má sina que tarito- Cài'ãcteiiza as 
nossas regiões. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? 
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O SR. AUREO MELLO - Apenas um segundo, nobre 
Senad.or Jutahy Magalhães. . .. . 

Então, estarmos solidários com o Governo C/ Sem dúvida, 
uma forma de conseguir alguma coisa. Eu, _que fui deputado 
estadual aos 22 anoS, reeleito logo em seguida_; depois fui 
eleito deputado federal; depois fiquei no Rio de Janeiro e 
acabei sendo convocado para a Câmara dos Deputados como 
deputado carioca e, finalmente, por força da malditosa morte 
de Fábio Lucena, encontro-me aqui nesta tribuna, diante de 
senadores tão respeitáVeis, tãó -estimados e queridos, eu enten
do que os Governos federal e estaduais nem sempre são tão 
culpados, porquanto no momento que eles fazem um planeja
mento para 50 milhões de habitantes, já se deparam com 
um montante de 70 milhões, e quando fazem para 70, às 
vezes s~ deparam com um montante de 90 milhões, e assim 
por diante. 

Quero dizer, porém, que de todas as maneiras temos 
tentado - e me refiro aos homens que amam aquela terra, 
que têm idealismo no coração, não são desonestos, não são 
medíocres e que querem realmente, ver o progresso alcançar 
a região amazónica, como á OUtras regiões do Brasil - mas, 
por mais que tentemos, ora na oposição, em que figurei vio
lenta e tenazmente, desde os meus tempos de deputado esta
dual, ora como hoje, Senador da República, quando faço 
parte de um esquem~ de Góverhb que se propõe a revigorar 
o Brasil, nem sempre temos conseguido aquilo que desejamos 
para a nossa terra, para o nosso nordeste e para o nosso 
Sul. É difícil, é um ·quebra-cabeça terrível, se não houver 
organização realmente capaz de transformar este País numa 
terra de promissão, com as condições que ele tem. Países 
pobres, quase miseráveis, como o Japão, onde nós vemos 
apenas vulcões e uma terra insípida e improdutiva, hoje domi
nam a economia mundial; nós, com este País riquíssimo, pode
ríamos ser, sem dúvida, os capitães do mundo, os donos do 
planeta. 

Com muito prazer, concedo o aparte ao nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Áureo Mello, V, 
Er- desculpe um nordestino se meter na questão amazónica, 
mas V. Exts estão dando o exemplo a nós, nordestinos, que, 
antigamente, éramos considerados lobistas. 

O SR. AUREO MELLO - V. Ex• sabe que é quatro 
vezes amazónida: Jutahy pelo rio, Jutahy pelo município, Juta
hy pela árvore, e Jutahy, porque V. Ex• é o grande Senador 
Jutahy Magalhães, amigo dos amazonenses. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Tenho meus ascendentes ín
dios por lá. Mas V. Ex• pode ter certeza, Senador, que consi
dero essa questão de política demográfica como um assunto 
que deve ser debatido aqui em larga escala e longamente. 
Pessoalmente, também tenho minhas preocupações com esse 
aumento da população, principalmente nas áreas menos favo
recidas. Mas essa é uma discussão muito ampla e não é apenas 
um aparte que pode manifestar uma linha de pensamento. 
Meu aparte é apenas para mostrar a V. Exf a minha_ preocu
pação com essas questões brasileiras, que são sui generis. 
Vemos, hoje, e até tenho discutido muitas vezes aqui, mos
trando que é um absurdo pensarmos em seca no Nordeste, 
às margens do São Francisco. V. Ex• veja que um lsiaelense, 
por exemplo, que visse, na sua terra, um rio como o São 
Francisco, não poderia imaginar que a terra ao seu redor, 
nas suas margens, seja seca. Como náo poSso imaginar que 

na região do Amazonas, com tanta água, com a abundância 
de água daqueles rios caudalosos, tenhamos o que vemos 
hoje nos jornais, a preocupação com a disseminação dessa 
doença terrível, que é o cólera, por falta de saneamento básico, 
falta de água nas casa das populações mais pobres. Quando 
V. Ex• diz que o Governo não é culpado, posso dizer que 
este Governo talvez não seja o único culpado, mas vários 
governos que estão se sucedendo são culpados dessa miséria 
que ainda existe e desse tipo de miséria, porque não é possível 
que na Amazónia tenhamos uma população sem água nas 
suas residências; com tanta água naquela região. Não podemos 
imaginar que uma doença como o cólera possa se difundir 
por falta desse saneamento básico que naquela região, mais 
do que em outras, seria, talvez, muito mais fácil ser feito. 

O SR.AUREO MELLO- Muito obrigado a V, Ex• 

Talvez V. Ex~ não conheça a pluralidade de problemas 
que existe na Amazgnia e, felizmente, os rios da Amazónia 
são rios de água perfeitamente potável, têm um caudal imenso. 
Existem trechos de mais de 20 quilómetros de largura, com 
90 metros de profundidade. Acredito que o vírus do cólera 
que cair ali - não sou médico e não entendo profundamente 
dessa matéria -não terá prosperidade para atingir o caboclo 
que persiste na região das beiradas; caboclo que ali fica como 
um verdadeiro herói, um gigante, morando na aba da selva, 
enfrentando as dificuldades que aparecem. 

Mesmo nas cidades, quantas endemias, quantos proble
mas dessa ordem, quantos assuntOs desse tipo foram comba
tidos e vencidos através dos governos federais e estaduais. 
O SESP- Serviço Estadual de Saúde Pública, o antigo Ser
viço de Saúde Pública dos estados, tiveram uma atuação bas
tante salutar na região amazónica. 

Mas o nosso maior problema, Senador Jutahy Magalhães, 
é a distância, falta de densidade demográfica, talvez, o conhe
cimento mais lúcido, porque diversas tentativas foram feitas 

. no sentido de aprimorar a terra e de proporcionar a seus 
habitantes uma situação melhor e que permitisse o progresso. 

Sr. Presidente, no momento em ciue a Amazônia se vê 
em dificuldades, se vê cercada, se vê, por assim dizer, cobiçada 
por dezenas de olhares vulpinos, seria preciso implantar a 
Secretaria da Amazónia com força de ministério, para que 
pudéssemos ter aquela região imensa libertada, finalmente, 
dos seus especiais problemas. 

Muito obrigado, Sr, Presidente, (Muito bem!) 

ATA DA 10• SESSÃO, REALIZADA 
EM 6 DE MARÇO DE 1991 

(Publicada no DCN (Seção II), de 7-3-91) 

Retificação 

Na página n"' 647, 3• coluna, na fala da Presidência, 

Onde se lê: 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Pl"esidênci'a 
comunica ao Plenário que, em vista da promulgação da Reso
lução n9 58, de 1990, estabelecendo novas normas para contra
tação de operações de crédito, decidiu arquivar as seguintes 
matérias: 

-Mensagens n~ 201 e 352, de 1981; 47, de 1983; 317, 
397 e 479, de 1986; 154, de 1988; 40, 182, 196, 204, 272, 
278 e 320, de 1989; 46, 47, 48 e 82, de 1990; e 

-Ofícios "S" 5, 17 e 19, de 1988; 2, 5, 27 e 35, de 
1989; I, 4, 5, 20 e 44, de 1990 
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Leia~se: 

A Presidência coinunica aO PlenáriO q~e;em Vista da- -
promulgação da Resolução n~ 58~ de 1990, estabelece~do 
novas normas para contratação de operações de_ c~dt~Q, 
decidiu arquivar as seguintes matérias: 

-Mensagens n~ 201 e 353, de 1981 (n'' 346 e 443/81, 
na origem, respectivamente); 47, de 1983 (n' 68/83, na 

origem); 317, 397 e 479, de 1986 (N~ 449, S58 e 696/86, 
na origem; respeCtivamente); 154 de 1988 (no? 289/88, na 
origem); 40, 182, 196, 204, 278<~}20, de 1989 (N" 49, 
500, 533, 559, 728, 738 e 833/89, na origem, respectiva
mente); 46, 47, 48 e 82, de 1990 (N'' 931, 994 e 995/89 
e 148/90, na origem, respectivam~nte); e _ , _ 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 138, DE 1991 
Aprova o ato que outorga permissão à Cultura FM Stéreo Som Ltda. para explorar 

serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Inhumas, Estado de Goiás. 

Art. 1• Ê aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 63, de 6 de março de 1990, do Ministro 
de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Cultura FM Stéreo Som Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito_ de exclusividade~ serviço de radiodifusão_ sonora em freqüêficia modulada, 
ua cidade de Inhumas; Estado de Goiás, .. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991. -Senador Mauro Beuevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Maurq Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 139, DE 1991 
Aprova o ato que renova, a partir de 21 de janeiro de 1987, á permissão outorgada 

à Rádio Difusora de Pirassununga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na 
cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo. 

Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 38, de 13 de fevereiro de 1990, do 
Ministro de Estado das Comunicações, que renova por dez anos a permissão outorgada ã Rádio Difusora 
de Pirassununga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, em frequência modulada, na cidade 
de Pirassununga, Esüido de São Paulo. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber. que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N• 140, DE 1991 
'' ' 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Modelo L(da. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na cidade de Modelo, Estado de Santa Catarina. 

Art. 1'' É aprovado <:fato a que se refere a Portaria ri•-112, de 9 de março de 1990, do Ministro 
de Estado das Comunicações, que outorga permissão- à Rádio Modelo Ltda. para· explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Modelo, Estado de Santa Catarina: - _ .. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991. ~Senador Mauro Benevides, Presidente. 

' ' 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 141, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vizinhança FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná. 

Art. 1' É aprovado o ato a que _se retere a Portaria n' 116, de 9 de ma~Çode 1990, do Ministro 
de Estado das Comunicações, que outorga permissão ã Rádio Vizinhança FM Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direitO de exclusividade,-serviço de radiodifu~o sonora em freqüência modulada 
na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná. ' 

SenadO' Federal, 11 de junbo de 1991. __:_Senador Màuro Benevides, Presidente. 
• I., , •'' , 

Faço saber qpe o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte _ 

DEÇRETO LEGISLATIVO N' 14Z, D,E l',Í91 

Aprova o ato que outorga concessão à S/ A Correio Braziliense para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. 

Art. 1' É aprovado o ato a que se refere o Decreto n' 98.948, de 15 de fevereiro de 1990, 
que outorga· concessão à S/ A Correio llraziliense para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radioôiíusão de sons e imagens, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás. 

Art. 2• . Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso Xll, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte - · 
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DECRETO LEGISLATIVO N• 143, DE 1991 
Aprova o ato que renova, lle acordo com o § 3• do art. 33 da Lei n• 4.117, de 27 

de agosto de 1962, por· dez anos, a partir de 15 de outubro de 1986, a permissão outorgada 
à Rede Gaúcha - Zero Hora de Comunicações Ltda. através da Portaria n• 1.151, de 6 
de outubro de 1976, para explorar na cidade de Brasflia, Distrito Federal, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada. 

Art. 1• É aprovado o ato que renova, de acordo com o § 3• do art. 33 da Lei n• 4.117, de 
27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 15 c;le outubro de 1986, a permissão outorgada à Rede 
Gaúcha -Zero Hora de Comunicações Ltda. através da Portaria n• 1.151, de 6 de outubro de ·1976, 
para explorar, na cidade de Brasflia - Distrito Federal, serviço de radiodifusão sonora em freqüênciá · 
modulada, a que se refere a Portaria n• 2, de 2 de janeiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações: · 

Art. 29 Este' decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•l44, DE 1991 
Aprova os atos que outorgam per01issão à Sigma Radiodifusão Ltda. e à Brasília 

Comunicação Ltda. para explorarem serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Brasília, 
Distrito Federal. 

Art. 1• São aprovados.os. atos constantes das Portarias n•' 270, de 28 de dezembro de 1989, 
e 16, de 24 de janeiro de 1990, do· Ministro de Estado das Comunicações, que outorgam permissão ã 
Sigma Radiodifusão Ltda. e à Brasília Comunicação Ltda.' para explorarem, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Brasília, 
Distrito Federal. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•145, DE 1991 
Aprova o ato que renova, a partir de 15 de janeiro de 1989, a concessão outorgada 

à Rádio Líder do Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Herval 
D'Oeste, Estado de Santa Catarina. 

Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o D'ecreto n• 97.699, de 27 de abril de 1989, que 
renova por dez anps a concessão outorgada ã Rádio Líder do Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora e!l). onda média, na cidade de Herval D'Oeste, Estado de Santa catarina. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor n:a data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 146, DE 1991 
Aprova o ato qne outorga permissão à Fundação Cultural Riograndense para explorar 

serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul. 
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 108, de 9 de março de 1990, do Ministro 

· de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Fundação Cultural Riograndense para explorar, 
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul. · 

Art. 2' Este decreto legislativo entra·em vigor na data de sua publicação .. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991. -Senador Mauro Bellevides, Presidente_. __ 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 147, DE 1991 
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Coruriibá Ltda. para explorar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Pires do Rio, Estaâo de Goiás. · 

Art. 1'-' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 50, de 23 de fevereiro de 1990, que 
outorga permissão à Rádio FM Corumbá Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividacle, serviço de radiodifusão sonora em freqüênc!a modulada, na cidade de Pires do Rio, Estado 
de Goiás. - - · - · · 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigot.(la. data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991.- Senador Mauro-Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso_Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso _)(II, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado_feder.al, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 148, DE 1991 
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio das Três Fronteiras Ltda. para explorar 

serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Campos Sales, Estado do Ceará. _ 

•Art. 11' É aprovado o atQ.a que se refere o Decreto n'99.082, de 8 de março de 1990, que 
outorga concessão à Rádio das Tr~~ FronfeTras"""Lfda. para explorar, pelo prazo de'" dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos Sales, Estado 
do Ceará. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991. -Senador Mauro Bellevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevidcs, Presidente do Senado Federal, promu~~o o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 149, DE 1991 
Aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda. para 

explorar, pelo prazo de dez anos, sem dir~ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonorã 
em freqüência modulada, na cidade de Coxim, Estado do Mató Grosso do Sul. 

Art. 19 É aprovado o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de _Coxim, Estado do Mato Grosso do Sul, a que se refere a Portaria 
n' 41, de 20 de feverciro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações. · · 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em _vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991. -_Senador Manro Benevides, Pr"s}d"rHe. 

Faço saber que o Congresso Nacio"al aprovou, nos termos do art. 49,_ inciso XII, da Constituição, 
e eu, Ma.,uro Benevides, Presidente .do Senado Federal, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N• 150, DE 1991 
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Priucesa Ltda. para explorar, pelo 

prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe. 

Art. 1• É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio FM Princesa Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüênc!a modulada, 
na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, a que se refere a Portaria n• 25, de 1• de fevereiro de 1990, 
do Ministro de Estado das Comunicações. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 151, DE 1991 
Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 12 de novembro de 1989, a concessão 

da Rádio Humaitá Ltda. outorgada através do Decreto n• 84.026, de 25 de setembro de 1979, 
para explorar na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média. 

Art. 1' É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 12 de novembro de 1989, a 
concessão da Rádio Humaitá Ltda. outorgada através do Decreto n' 84.026, de 25 de setembro de 1979, 
para explorar na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, sem direito de excluSividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o Decreto n' 99.049, de 7 de março de 1990. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de. junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional _aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, dá Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 152, DE 1991 
Aprova o ato que renova, a partir de 19 de setembro de 1988, a concessão à RBC 

Rede Bahiana de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na 
cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. 

Art. 1' É aprovado o ato a que se refere o Decreto u• 98.432, de 23 de novembro de 1989, 
que renova, por dez anos, a concessão outorgada à RBC - Rede Bahiana de Comunicação Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão son'ora, na cidade de Feirade Santana, 
Estado da Bahia. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

r------~.ENADO FEDERAL-------. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃO N• 14, DE 1991 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução de dispositivo do Decreto-Lei n• 1.438, 
de 1975, na redação que lhe deu o Decreto-Lei n• 1.582, de 1977. 

Artigo único. É suspensa a execução do inciso III do art. 3• do Decreto-Lei n' 1.438, de 1975, 
na redação que lhe deu o Decreto-Lei n• 1.582, de 1977, nos termos do art. 52, Inciso X, da C<mStituição, 
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em face da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recnrso Extraordinário 
n' 100.875-0, do Estado de São Paulo. 

Senado Federal, 11 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
--------' 
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1.1.1 - Fala da Presidência 

Finalidade da sessão destinada ao comparecimento do 
Ministro de Estado da Economia, Fazenda e PJanejarnento, 
Dr. MarcOio Marques Moreira, convocado nos termos do 
Requerimento no:> 117, de 1991, de autoria do Senador Mau-
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1.1.2 - Exposição do Ministro de Estado da Economia, 
Fazenda e Planejamento, Dr. MarcOio Marques Moreira. 

1.1.3- Fase de interpelações. 

Senadores MauríciO Corrêa~ João ·calrnon, Epitácio 
Cafeteira, Eduardo Suplicy, Josaphat Marinho, Beni Ve
ras, Albano Franco, Esperidião Amin, Jonas Pinheiro, 
Humberto Lucena e Amazonino Mendes. 

1.1.4- Pronunciamentos 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
-Comunicando à Casa o falecimento do exwSenador Pom
peu de Sousa. 

SR. PRESIDENTE- Fala associativa às homenagens 
prestadas à memória do Senador Pompeu de Sousa. . 

SENADORES MAURÍCIO CORRÊA e IRAM SA
RAIVA -Falecimento do Senador Pompeu de Sousa. 

MINISTRO MAR CÍLIO MARQUES MOREIRA
Solidariedade às manifestações de peSar pelo falecimento 
do ex-Senador Pompeu de Sousa. 

1.1.5- Comunicação da PresJdência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se how 
je, às 18 horas e AO minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.2- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 83• SESSÃO, EM II DE JUNHO DE 
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2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Pareceres 

Referentes às seguirites materia~: --~ - -
-Mensagem Presidencial n' 134, de 1991 (n' 241191, 

na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal, 
o nome do Dr. Humberto Gomes de Barros para compor 
o Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro Armando Leite Rollemberg. 

-Mensagem Presidencial n' 138, de 1991 (n' 251191, 
na origem), submetendo à aprovaç-ão do Senado _Federal, 
o nome do Dr. Ilmar Nascimento Gaivão, para exercer 
o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na v~ga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Aldir Guimarães 
Passarinho. 

2.2.2- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n9 208/91, de autoria 
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n' 8.036, de 11-de maio de 19909, que "Dispõe sobre o 
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-Projeto de Lei do -Senado n9 209!91, de autoria 
do Senador Dirceu Carneiro, que dispõe sObre -a-concessão 
de transporte coletivo gratuito nos dias de eleições. 

-Projeto de Lei do Senado n9 210/91, de autoria 
do Senador Dirceu Carneiro, -que dispõe· Sobre o afasta
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-Projeto de Lei do Senado n9 211/91, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre a garantià 
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2.2.3 - Requerimentos 
-N9 257/91, de autoria do Senador Carlos De'Carli, 

solicitando licença para tratamento de saúde. Aprovado. 
-N~ 258/91, de autoria do Senador Flavia-nO Melo, 

solicitando licença para tratamento de saúde. Aprovado. 
_ -No 259/91, de autoria do Senador Beni V eras, solici
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- N>' 260/91, de autoria do Senador Valmir -Campelo, 
·sOlicitando dispensa de interstício e prévia distribU.lçiio de 
avulsos para a Mensagem n' 134, de 1991 (n' 241191 na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à aprovação do Senado Federal a escolha do nome 
do Dr. Humberto Gomes de Barros, para compor o SupeM 
rior Tribunal de Justiça, na vaga reservada a açlvogado, 
decorrente da aposentadoria- do Ministro Armando Leite 
Rol_l~mberg, afitp. âe que figure D.a Ordem do Dia da sessão 
seguinte. Aprovado. 

N9 261/91, de autoria do Senador Amir Lando, solici
tando dispensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para a Mensagem n9 138, de 1991 (n9 251/91, na origem) 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
aprovação do Senado Federal o nome do Dr. limar Nasci
mento Gaivão, para exercer õ, cargb de Ministro do Supre
mo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministrp Aldir Guim3.rães Passarinho, a fim de que 
figu~e na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

2.2.4 - Comunicações da PresJdência 

Recebimento do Ofício n' S/25, de 1991 (n' 2.005/91 
na origem). do Presidente do Banco Central, solicitando 
autorização para que o Estado do Rio Grande do Sul possa 
emitir e colocar no mercado, através de ofertas· públicas, 
Letras Financeiras -do Tesouro daquele estado, '._para os 
fins que especifici. _ - - : 

-Recebimento do Ofício n' S/26, de 1991 (n'2.006/91 
na origem). do Presidente do Banco Central, solicitando 
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autorização para que o Estado de São Paulo possa emitir 
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, letras 
financeiras do Tesouro daquele estado, para os fins que 
especifica. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n" 78, de 1991 (n" 2.936/89, 
na Casa de origem), que autoriza a instituição -da área 
de relevante interesse ecológico do morro da Pedreira e 
dá outras providências. Aprovado. À sanção. 

2.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

-SENADOR LOURIVALBAPTISTA -126" Ani
versário da Batalha do Riai::huelo. 

-SENADOR AMIR LANDO - Gravidade da si
tuação do Estado e da população de Rondônia. Transcrição 
do artigo "O País dos coitadinhos e os coitadinhos do País", 
de Geraldo Gonçalves. de Campo Novo, RO. 

2.3.2 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 55 minutos com Ordem do Dia que 
designa. 

2.4 - ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 84• SESSÁO, EM 11 DE JUNHO DE 
1991 

3.1-ABERTURA 
3.2- ORDEM DO DIA 

Parecer da Comissâd de RCiações EXteriOres e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n" 110, de 1991 (n" 176/91, 
na origem), de 24 de abril do corrente_ ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Carlos Luiz Coutinho Pe
rez, Ministro de Primeíra Classe, da carreira de d~plomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil no Japão. 
Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacioi1al sobre a Mensagem n"' 113, de 1991 (n" 187/91, 
na origem), de 24 de abril do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Luiz Cláudio Pereira Cardo-

so, Min-istro de Primeira Classe, da carreira diplomata, 
pata -exercer a função de Embaixador do Brasil junto ã 
República Árabe da Síria. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer n" 176, de 1991, da ComiSsão de Constituição, -
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n'-' 134, de 1991 
(n" 241191, na origem), de 24 de maio do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à_ 
deliberação do Senado a escolha do Dr. Humberto Gomes 
de Barros. para compor o Superior Tribunal de Justiça, 
na vaga reservada a advogado, decorrente da aposenta· 
doria do Ministro Armando Leite Rollemberg. Aprovado. 

Parecer n~ 177, de_1991, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n" 138, de 1991 
(nn 251/91, na origem), de 31 de maio do corrente ano. 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Dr:_. limar Nascim_ento 
Gaivão, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Fede· 
ral na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Aldir 
Guimarães Passarinho. Aprovado. 

3.2.1- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são-- · - · 

3.3- ENCERRAMENTO 
4- ATOS DO PRESIDENTE 

-N''' 546 a 548, de 1991 

5- ATO DO DIRETOR-GERAL 

-N•· 3, de 1991 

6- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CON
GRESSISTAS 

-Ata: da 4'' Reunião Ordinária do Conselho Delibe
rativo. realizada em 23 de maio de 1991. 

-Resoluções n""' 3 e 4, de 1991. 
-Pareceres dos Balancetes Patrimoniais e Demons-

trativos das Receitas e Despesas do IPC referentes aos 
meses de janeiro, fevereiro e março de 1991. 

7 - MESA DIRETORA 

8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 82~ Sessão, em 11 de junho de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Alexandre Costa 

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

Albano Franco - Alexandre Costa - Alufzio Bezerra 
- Amazonino Mendes - Amir Lando - Beni Veras -
Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Car
valho- Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu Carneiro 
- Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Elcio Álvares -

Esperidião Amin- Epitácio Cafeteira -Fernando Henrique 
Cardoso- Francis,ço Rollemberg- Garibaldi Alves- Gui
lherme Palmeira -Henrique Almeida -Humberto Lucena 
- Hydekel Freitas- Irapuan Costa Júnior- João Calmon 
-João Rocha- Jonas Pinheiro- José Agripino- José 
P~ulo Bisol- J únia Marise - Jutahy Magalhães -:-LavoiSier 
Maia- Lourival Baptista - Lucfdio Portella -Magno Bace-
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lar - Mansueto de Lavor -- Marco Macíel - MáriO C-ovas 
- Maurício- Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filhó -
Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Odacir 
Soares - Oziel Carneiro ---=- Pedro Simon - Raimundo Lira 
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ru y Bacelar - Valmir 
Campelo - Wilson Martins. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Seriadores. HanM 
vendo numero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciaMos nossos tr'a:balhos. 
A presente sessão, convocada em atendimento à delibe

ração do Plenário, quandO da aprovação do Requerimento 
n9 117, de 1991, de autOria do Senador Mauricio- Cárrêa, 
destina-se a debates sobre política firianceirã:- dO País. 

Encontra-se na Casa S. Ex~ o Sr. Ministro de Estado 
da Economia, Fazenda e Planejamento, Dr. Marcílio Marques 
Moreira. 

A Presidência designa comissão constituída dos Srs. Sena
dores Marco Maciel, Humberto Lucena, Ney Maranhão~ Mau
ríciO Corrêa e Nelson Carneiro paTa intiOduzir S. Ex~ -em 
plenário. (Pausa.) 

(Acompanhado da comissão designada pelo Sr. Presi
dente, tem um ingresso no recinto o Sr. Ministro, que 
ocupa a cadeira a S. Ex• reservada.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Srs. Senado
res, já se encontra em plenário, introduzido que foi por comis
são constituída de membros desta Casa, S. Ex• o Sr. Ministro 
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, Marcílio 
Marques Moreira. 

Vamos dar início, a-partfr deste fnstante, ao debat"e-Com 
S~ Ex~, conferindo-lhe, pelo espaço de 30 minutOs, a oportu
nidade de apresentar a sua exposição a este Plenário. 

Após a exposição de S. Ex• serão realizadas as intc~rpe
lações, nos termos previstos no Regimento Int_erno. 

Concedo a palavra ao Exm9 Sr. Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento, Marcüio Marques Moreira. 

O SR. MAR CÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento.) - Sr. Presidente _do 
Senado Federal, Sr•s e Srs. Senadores, minhas senhoras e 
meus senhores; ___ __:: -. _ 

Que ininhas palavras nesta Casa, foro representativo da 
Federação e do povo brasileiro, sejam de respeito e confiança 
ã instituição legislativa. É, pois, honra redobrada vit' falar:: 
ao Senado, no dia em que inicio o seguD.dO rllês à frente 
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, a qoe 
fui trazido pela confiança do Senhor PreSidente da República, 
Fernando Collor de Mello. 

Retornarei a9 Parlamento brasileiro no próximo dia 27 
de junho, para diriglr-me também ao Plenário da ~ara -
dos Deputados, cumprindo, com satisfação, esse dever de 
falar à sociedade através dos seus legítirrios representantes. 

Neste primeiro mês no Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento, já tive oporturiidade de receber a visita de 
grande número de parlamentares; alguns velhos, outros novos 
amigos. Esses contatos, além de necessáriOs, dão-me satisfa
ção especial, pois significam a democracia em plena operação. 
São os Poderes do Estado tratando, em regime de co.;responsa
bilidade, da coisa pública e do interesse nacional. 

Minha vinda hoje ao Senado Federal atende à convocação 
que tem por objetivo tratar da questã.o--Oa dívida externa, 
tema que ora se acha sob a alta consideração desta Casa. 

O Presidente dO Banco Central, Dr. Francisco-Gros. e 
o Embaixador Jório Dauster já.OOrripá.receram, está maÓhã, 
à Comissão de Economia do Senado para os esclarecimentos 
técnicos que se faziam necessários para a decisão que será 
tomada pelo Senado Federal. Ainda voltarão, mais tarde, 
a essa mesma comissão, para esclarecimentos adicionais. 

Tratarei da dívida externa, agora, como um dos elos da 
questão económica brasileira, do projeto modernizador e de 
integração competitiva e soberana na economia mundial. As
sim, terei a oportunidade singular de expor, em traços largos, 
minha visão dos problemas brasileiros e da política económica 
do Governo do Presidente Collor. Essa política continua a 
mesma, traçada que foi por Sua Excelência o Senhor Freis
dente da República. Resguardadas a consistência no tempo 
e a coerência de objetivoS, a impleinentação da política é 
qUe deverá adaptar-se às circunstâncias ·novas d3.-conjuntura 
ou a correções de rumos específicos, qua-ndo- a avaliaçãO dos 
resultados assim o aconselhar. 

Sr. Presidente, a política fiscal e monetária- ilâ:á-vou 
dizer infelizmente - tem que continuar austera, eis que é 
absolutamente imprescindível debelar a inflação antes de po
dermos nos lançar num projeto mais audacioso df:! ctescimento 
econômico. Não podemos pensar, desde agora, p.o relaxa
mento dessas políticas, senão, poder-se-ia pó r em risco a pró
pria condução da política econômica, após sóíridos já amplos 
sacrifícios e sem termos, ainda, os resultados, isto é, o plenO 
domínio da inflação, quando, aí sim, teremos cOndições para 
retomada auto-sustentada do desenvolvimento. 

Também por esse motivo não foi possível considerar su
gestQes, algumas até partidas desta Casa, de desbloqueio do 
ac_esso a cruzados novos para serem convertidos em cruzeiros 
antes do tempo aprazado. Mas posso assegurar a V. E~s que 
o cronograma estabelecido em lei será rigorosamente aten
dido, e o será em moeda corrente, de modo que os deposi
tantes poderão ter toda a certeza de que terão de volta os 
re-cursos que pouparam, ãs--veze:n:omtantos sãciiiícíOs-.- Tam
bém não acredito, Sr. Presidente, que, quando isto ocorrer, 
haverá uma corrida para o conS';IniO, eis que os d"epositantes, 
tanto· pessoás jurí~icas _com'? _pessoãs TísiCaS saberão que é 
muito melhor continuar poupando, para pod-erem, no tempo 
oportüno, cOnsumir aquilo que desejarem, usufruir dos seus 
recursos quando precisarem. -

·OutrO-pontO fÜÍldamental ··da póiíticá é'O -dO- deSConge
lamento de uma maneira gradual, de uma maneira ordeira 
e de uma maneira n_ão atropelada. Isto é extremamente impor
tarite, porque a trégua de salários e de-preços, que foi resultado 
do Plano Collor II, de fins de janeiro deste ano, de um lado, 
tem que ser atendida, e, de outro lado, tem que haver uma 
saída; mas essa saída, se atropelada, levaria a uma explorasão 
de preços e a uma volta da inflação, o que ocor~~u e~ oc:asiões 
anteriOres. De modo que estamos procurando fazê-lo sem 
demoras, mas também sem atropelos. E isto, pare~e:-me, já 
e&tá se- refletindo numa certa tr~nqüilidade nos índices, que, 
em maio, foram muito bons e, em junho, acredito, poderão 
apresentar um pequeno repique, mas será certamente muito 
modesto e, de nenhuma maneira, de uma forma explosiva. 

Outra importante prioridade que procurarei seg_uji, e que 
está muito ligada ao problema do comportamento dos preços, 
é a do apoio irreStrito à atividade agrícola. Terá a safra: próXima 
toda a prioridade com os recursos, escassos que são, do Gover
no~ mesmo assim, foi possível alocar um trilhão de cruzeiros 
para o funcionamento da próxima safra, e, o que é importante, 
esses recursos chegarão em tempo hábil e oportuno ao lavra-
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dor, para que, na época do plantio, não lhe faltem os- recursos 
para semear e para plantar. 

Para isso, é muito importante que o Congresso ·aprove, 
o mais cedo possível, os recursos adicionais que o EXecUtivo 
pediu para financiar o Proagro. É preciso, portanto;-Hberar 
mais de 300 bilhões de cruzeiros de recursos do Proagro, 
que serão aplicados na lavoura e, como disse, em tempo hábil. 
Com isso,- será possível aumentar a produção de grãos, que, 
infelizmente, caiu neste ano ao nível de cinqüenta e poucos 
milhões de sacas, comparados com quase setenta milhões que 
se tinha atingido há apenas dois anos. 

Já quiseram comparar a ·minha política, Sr. Presidente, 
a uma política do arroz~com-feijão. Espero que seja a política 
do arroz-com-feijão no prato do trabalhador e que esse arroz
com-feijão seja acompanhado tanto da carne quanto das ver
duras, ou daquela média que gosto de tomar nos botequins 
do Rio de JaneirO. 

É através da oferta, também, que se combate a inflaçãO. 
Atualmente, no Brasil, a oferta de produtos tanto agrícolas 
quanto industriais, que, muitas vezes são sUperiores à dó exte
rior, vê-se prejudicada pela falta de produtividade, pela falta 
de acesso ao crédito no momento oportuno e pela falta do 
próprio seguro agrícola. Esta é uma situaÇão que procurarei 
reverter. 

A atividade económica industrial, por sua vez, mostrou 
em abril, sinais animadoreS de uma retormada que só não 
foi tão grande quanto os 36% registrados porque partiu de 
uma base muito baixa. Entretanto, não deixa de ser um núme
ro alentador e não deve ser desprezado. Estou convencido 
que, de fato, chegamos ao fundo do poço e que agora podemos 
ter uma retomada, se não acelerada, porque seria poücó Caõ. te
leso, ao menos gradual e segura para voltarmos, em breve, 
a uma meta e a uma trilha de crescimento mais acelerado. 

Em relação ao comércio exterior também Os números 
se afiguram alentadores. As exportações este ano cresceram 
em quase 20%, os superávits comerciais em muitO mais do 
que isto e as importações também estão em nível razoável. 
Com isto, -foi possível uma recuperação de reservas bastante 
significativa, tendo elas· atingidas o nível máximo durante o 
Governo Collor, aliás~ b níveffuáximo desde dezembro de 
1989. 

Se o comércio exterior está_ se expandindo, isto chega 
em boa hora, porque a conjuntura internacional também mos
tra sinaiS de reanimação. Nos Estados Unidos, após quatro 
trimestres de recessão, tudo indica que o próximo já será 
o da retomada. São claros os jndícios quanto a isso, desde 
os indicadores antecedentes até o aumento da construção cívil, 
da compra de máquinas e ferramentas. 

Por sua vez, se a anexaçãO da Alemªnha Orientai. cri.ou 
problemas em termos de balança de contas-corrente$ e, tam
bém, problemas fiscais interrios_ à Alemanha, essa mesma in
corporação serviu como u.m estímulo mUitO importãilte para 
u crescimento dela própria, que se tOmoU uma grande compra
dora nos mercados internacionais, o que deve ãjü.dar bastante 
para que a recessão, que ficou restrita aos Estados Unidos 
e a alguns países muito ligados a eles, como o Canadá e 
a Inglaterra, não se tomem, como não se tornou até agora, 
numa recessão internacional. De modo que é muito re·confor
tador ver essa retomada moderada e ancorada da nossa ecop.o
miâ. e das atividades internacionais. 

Para que poss~mos aproveitar este momento auspicioso 
das relações internacionais e possamos enganchar, digamos 
assim, a nossa retomada na retomada internacional, é extre-

mamente importante, Sr. Presidente, caminharmos para a nor
malização completa das_ relações financeiras internacionais. 
Para iSto, fez o Governo o esforço deste acordo, hoje -~m 
dia, perante a apreciação de V. Ex~. É o acordo dos atrasados, 
acumulados até 31 de dezembro de 1990, de um valor entre 
oito_a nove bilhões de dólares e que servirá como uma espécie 
de porta aberta às negociações que se iniciarão logo e tão 
pronto este Senado se pronunciar. 

O que haverá depois? Haverá negociações com _o Fundo_ 
Monetário Internacional e, ao mesmo tempo, com os bancos 
comerciais, para a reestruturação dos débitos a médio e longo 
prazos. Uma vez terminadas estas duas etapas, então, poder
se-á caminhar para a seguinte:- um -arranjo com ó Clube de 
Paris e também a busca de novas· fontes de financiamento, 
quer no Banco Mundial, quer no Banco Interamericano, ou 
em outras fontes como, por exemplo, os fundos japoneses, 
país que tem as maiores reservas e·os maiores supérávits mun-
diais. - --

Mas vai-se além disso, porque o Sistema Financeiro Inter
úãci_Õn_al, Sr. Presidente, está tomando, hoje, uma feição mui
to diferente, está servindo, realmente, não mais como o forum 
de empréstimos bancários da época dos anos 70, em que se 
convencionou chamar d~ bancarização dos negócioS firian
ceiros;·_-mas já uma épOca de ilegóciõs muito mais· complexos, 
em que o País terá acesso ao verdadeiro mercãdo de capitais 
e não mais ao mercado de bancos. 

Hoje, os bancos financiam--menos--dei 25%. dos fluxos 
de capitais, as outras formas é que são hoje proferidas. Só 
para dar um exemplo. Sr. Presidente, em 1989, o México 
teve um influxo de 700 milhões de dólares, enquanto em 1990, 
já uma vez firmado o acordo da dívida externa, teve uma 
entrada de 8.4 bilhões de dólare~ mais ou menos 6% do 
PIB mexicano, b qUe representou,- para aquele país, a segu
rança de uma retomada, que agora está ocorrendo no seu 
desenvolvimento. 

Quanto ao ponto propriamente dito, foi rigorosamente 
respeitada a mesma linha já traçada pela finalização do acordo 
sobre os atrasados e dentro dos marcos da resolução do Senado 
sobre a matéria. Igualmente no futuro s_erá mantido o mesmo 
conceito: o da capacidade de pagamento na medida em_ que 
sinaliza inequivocamente as nqssas liiriit3.ções cã.mbiãíS e fiscais 
e enfatiza que não haveremos de sacrificar coin o pag3.ritento 
do serviço da dívida o objetivo -da pronta estabilidade fiscal 
e mOnetária, nem o imperativo da retomada do desenvol
vimento. 

Es_crever-se-á, ademais, essa estratégia de negociação da 
dívida passada- ísso que é müftO fmportãtfte-- no contexto 
maior da busca do crédito futuro. Não é possível olhar só 
para o passado e ficar realmente com todas a~ atenções volta
das para dívida passada. O que é iÕlportante é virar esSa 
página e começar a escrever a página do crédito futuro, porque 
iSto é absolutamente necessário -para suplementar o financia
mento dos investimentos necessários para lastrear um processo 
de crescimento auto-sustentável. 

Nenhum país hoje em dia pode viver à margem dos fluxos 
comerciais, dos tecnológicos e dos fluxos financeiros~ porque 
se não ver-se-á condenado ao marginalfsmo periférrico e~ por
tanto, condenado a não crescer, e a ficar com um tipO de 
mOdelo económico em que a mediocridade prevalecerá sobre 
as potene:íais~ e o Brasil tem um enorme potencial. 

Por sua vez, os esforços de negociações da dívida, de 
combate à inflação e de retomada moderada da atividade 
â inflação da dívida ~e comba_te à inflação e de retomada 
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moderada da atividade económica deverão inserir-se mfm~pro
jetro mais amplo, de mais longo prazo, que dê ao povo, às 
Lideranças dseste País e aOS agentes eCOnómicos uma perspec
tiva de como agir. Temos que manter os pés na terra, mas 
os olhos sempre voltados para o horizonte, para não perder
mos as perspectivas e a idéia de algo que vai acontecer no 
futuro e que poderá guiar os nossos passos de hoje. 

Nas palavras de San Thiago Dantas, um dos meus mais 
ilustres predecessores, a política de contenção inflacionária 
representará sempre uma etapa preliminar indispensável, mas 
ficará privada de sentido se através dela não promovermos 
a materialização de um projeto de reorganização nacional. 

Por isso, é preciso pensar mais a longõ prazo em reformas 
estruturais. Estas, hoje em dia, estão vertebradas em torno 
do Projeto de Reconstrução Nacional, que visa_ preparar a 
estrutura sócio-econ__ôniica do Pa_ís para os eriofnies desafios 
a médio e longo prazer, e para as exigências da riJ.Oâernidade. 
São essas reformas imposfáveis, se desejarmos continuar a 
operar dinamicamente e a competir com êxito e· sõberana
mentc num mundo cada vez mais integrado. 

O contexto iriternaciOnal, por sua vez, apesar de desequi
h'brios ainda subexistentes~ Oferece grande potencial, não só 
em termos da superação da recessão americana, mas também 
em termos de uma visão mais ampla e de roais longo prazo; 
assim vemos a Europa às Vésperas de 1992, e isto será um 
enórme impulso para a recuperação européia. É preciso_ lem
brar que, há apenas dez anos, prevalecia na própria Europa 
o sentimento que se convencionou chamar europessimismo; 
hoje, estamos à beira _do_ eurootimismo, r_ealmente d~ uma 
quase euroeuforia._ É,- portanto, um dos mercados mais pro-
missoreS. · 

O Japão, por sua vez, cercado por toda uma miríade 
de países, não só os tigres asiáticos mas os de todo o Pacífico, 
os países como a Tailândia, Malásia, como a piõpria Indo
nésia, todos estão crescendo a ritmos hoje muito superiores 
aos nossos e, no futuro, serão mercados dos mais dinâmicos 
para os nossos produtos e para as nossas atividades. 

Internamente, urge continuar nesse esforço impostergá
vel de redefinição do papel do Estado. O enxugamento da 
máquina admin-istratiVa já começou, mas terá que contirillar, 
uma vez que não se trata apenas de enxugar, mas também 
de reconstruir. 

O que deseja o Governo não é chegar ao que alguns 
chamam de estado minimalista, e muito menos da destruição 
do Estado. 

Ao Estado caberá, no futuro do País, e no fU1uro próximo, 
também, um papel extremamente importa11te. O que se_deseja 
é reorientá-lo para suas novas finalidades, despi-lo de respon
sabilidades que teve que assumir num çerto momento ;.___ nias 
que hoje a iniciativa privada já pode assumir- e reorientá-lo 
para aquelas funções que lhe são próprias, quais sejam, a 
função de prover __ uma moeda estável, não bens materiajs, 
porque outros a iniciativa privada pode, realmente, prover; 
cabe ao Estado promover o bem comum, a coisa pública, 
a educação, a saúde, o saneamento, a infra-:.estrutura, o trans
porte de massa e também a segurança. 

Por isso, é preCiSO ·continuar o prOcesso de privatização, 
para, exatamente, despir o Estado dessas responsabilidades 
e canalizar recursos que, em diminuindo o seu endividamento, 
lhe dêem a Capacidade de fortalecer-se inclusive despriva
tizando algumas das suas atividades, para que realmente possa 
ser o autêntico - não o produtor dos bens económicos -

mas o autêntico promotor do bem comum. Para isso, é preeiso-
tam bém uma política industrial e de comércio exterior, como 
a que vem sendo seguida e que terá que ser aprofundada, 
isto é, deve haver prioridade em relação ao aumento da produ
tividade, a melhora da qualidade, a maior competitividade 
de uma integração na economia mundial, que seja realmente 
de um lado dinâmica, soberana e muito bem costurada. 

Recorro, mais uma vez, Sr. Presidente, a San Tiago Dan
tas que, já em 1963, afirmava cfUe nenhum projeto nacional 
é válido, que nenhuma política interna é auto-sustentável se 
não lograr inserir o país no rumo histórico do seu tempo 
e_ sobrepor harmonicamente o nacional e o universal. 

Esse esforço de liberalização comercial ocorre num mo
mento em que no mundo se deparam duas forças antagónicas; 
de um lado as forças do multilateralismo, que são as que 
mais nos interessam, porque o Brasil tem um comércio extre
mamente diversificado, não se prendendo a nenhum dos gran
des pólos de poder económico mundial; por outro lado, há 
um movimento inverso, se -o mllltilateralismo está represen
tado sobretudo pelas chamadas negociações da rodada Uru
guai no GATI. Vê-se, ao mesmo tempo, surgir uma reorgani
zação do mundo em torno de três megapassos económicos. 
De um lado, a Europa, que se está desenvolvendo, mas que 
também pode fechar-se; de outro, a América do Norte. Ama
nhã, iniciam-se as negociações no Canadá _entre este País,_ 
os Estados Unidos e o MéxicO. Isto que pode ser um passo 
promissor para o multilateralismo pode ser também um passo 
para a consolidação de um megabloco da América do Norte, 
em que a América do Sul ficaria separada e mais ou menos 
ilhada no mundo. Ilhada porque, por sua vez, o Pacífico está 
se reorganizando em torno do Japão, que está costurando 
o seu próprio megaespaço, e qtie poderá t;:tmbém constitufr-se 
no terceiro pé de uma espécie de tripé do poder económico 
mundial com três megablocos, em que teria dificuldades a 
América do Sul, em especial o Brasil, de se inserir âe uma 
maneira dinâmica. -

Por isso, é riiuitõ importante o--projeto do Mercado do 
Cone Sul, o M~rcosul, porque, aí sim, Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai não só-terão os benefícios diretos de uma 
integração entre si. mas terão também uma voz mais impor
tante para falar no foro internaciOnal. 

Ontem, concluíram-se as negociações preliminares que 
devem, então, levar a assinatura de um acordo que tem uma 
característica muito especial. É a primeíra vez que-, neSte conti
nente, quatro países reunidos, a saber: Brasil, Argentina, Uru
guai e ·paraguai assinam- uin aCordO conjuntaniente com os 
Estados Unidos, visando à liberalização do comércio e a busca 
de novos rumos para o desenvolvimento deste hemisféiió~ 
Se isso está ocorrendo no plano comercial, em que há esta 
tensão entre o multilegalismo universalista e a fonriação de 
megablocos, no sistema finanCeiro está ocorrendo algo pare
cido, mas com estrutura completamente diferente. 

De um lado, Sr. Presidente, vemos o siStema financeiro 
globalizar-se. De fato, de uma economia mundial que se globa
liza, é o sistema financeiro aquela parte, aquele setorde ativi
dade que mais se globalizou. E, hoje em dia, as transaçóes 
financeiras diária já são entre 20 e 30 vez-es maiores -ao c(ue 
as operações comerciais, tanto é-qu-e-·as ·taxas de 'câmbio, 
muitas vezes, não têm nenhuma relação com os fluxos comer
ciais, ao contrário do que era na época de Adam Smith, quan
do câmbio e comércio estavam intimamente ligados. Essa glo
balização ocorre dentro de uma estrutura muito mais-comple
xa, muito- mais sOfisticaâa, em que a securitização tem um 
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papel muito importante, há novos instrumentos, novos atares, 
novas realidades. Isso está acontecendo. Está havendo uma 
separação cada vez mais crescente entre a globalização de 
um sistema financeiro "internaciOnal entre os países desenvol
vidos e outros países, como o nosso, infelizmente ainda separa
dos, quase de maneira estanque, numa segunda categoria fi
nanceira, em que _se repetem operações de reestruturação 
da dívida; houve esse fenômeno perverso desde o início da 
década de 80, e, ao invés daqueles países ricos_ em rapitais, 
está exportando recursos para os países em desenvolvimento. 
Houve uma reversão, e hoje o fluxo reverteu, porque-os mer
cados dos países desenvolvidos, sobretudo dos Estados Unidos 
são hoje _os grandes tomadores de recursos. Por isso é preciSo, 
realmente, pensar numa normalização, para que possamos 
reverter a reversão, cOmo conseguiram alguns países na Amé
rica Latina, em especial o México, a Venezuela, a Colômbia 
e o Chile. 

Mas, se quisermos resumir um pouco estãS pinceladas 
quanto a nossa situação económica e à política eCOnómica 
do Governo, poderíamos resumi-las na passagem de um mo
delo que foi perseguido desde a II Guerra Mundial e que 
teve muito êxito para propulsionar o crescimento; esse projeto 
teve o seu êxito e realmente conseguiu assegurar para o Brasil 
-como mostram os estudos de Angus Madisqn, por exemplo, 
feitos para a OECD - conseguiu, repito, para o País, uma 
das mais altas taxas de crescimento, até fim da década de 
70, durante 50 anos, desde 1932. Esse modelo exauriu-se pelos 
seus vícios, mas sobretudo pelas suas virtudes, uma vez que, 
se um caminho foi traçado e percorrido, há de se traçar um 
novo, não porque o anterior estava errado, mas porque chega
mos àquele objetivo, e o nosso objetivo na época era um 
mínimo de industrialização, que fOr alcançada. Entretanto, 
houve insuficiências grandes nesse modelo. Uma ~elas, odes_-_ 
caso quase sistemático ao verdadeiro cadinho da moderni
dade: a educação que, infelizmente, foi esquecida no Brasil, 
relegada a uma segunda prioridade, ao contrário do que fize
ram os países que tiveram mais êxito nos últimos anos, por 
exemplo, esses países que mencionei da área do Pacífico, 
dos quais se discute a razão do êxito económiCo; esse- êxitO 
não está em uma abertura comercial, porque ela não foi maior, 
não está na- ausência do Estado; ao contrário, nesses países, 
o Estado teve uma atuaçãci rtmifb-gi'aõde, é o caso, por exem
plo, da Coréíá âo Norte. Entretanto, todos elés tiveram uma 
imensa preocupação com ã educação e, sobretudo, com a 
educação básica qUe é pratiCamente univei:"sal em todos eles, 
no míniinO para 12 anos de escolaridade. 

A outra prioridade deste nosso modelo foi dada à agricul
tura, que ficou esquecida não só na grande arrancada do final 
da década de 50, mas também· nós passos, muitos_deles acerta
dos, da segunda metade da década de 70; nos grandes momen
tos de uma política maiS- coerente de desenvolvimento, a agri
cultura não teve o seu lugar. 

Finalmente, havia uma crença de que o desenvolvimento 
econórriiC:o por si só melhoraria, como uma espécie de efeito 
colateral ou secundário, e ele melhoraria a perversa distri
buição de renda e a provisão das necessidades básicas da 
população, como saúde, nutrição, saneaniento, educação, ha
bitaçãq ~transporte de massas. Acreditávamos que teríamos 
de ter um desenvolvimento a qualquer custo e af decorreria, 
de uma maneira quase que natural, necessária, a melhor distri
buição de renda, um melhor atendimento a essas necessidades 
básicas. Isso não ocorreu. Hoje, essas prioridades têm de 
ter uma igual relevância. O que se procura, portanto, Sr. 

Presidente, é um novo padrão de desenvolvimento cuja exaus
tão, no fim da década de 7_0, levou-nos ao que se convencionou 
chamar do ponto de vista económico, a_ década perdida dos 
80. Não o foi de um ponto de vista mais amplo porque foi 
a década da conquista definitiva da democracia, valor que, 
em si, é, inclusive, mais relevante que o desenvolvimento, 
mas nãó é suficiente, porque essa democracia tem que não 
só s~r política, ·mas também económica e- social. O que se 
piopõe hoje em dia é tÍ'ocar a idéia de um desenvolvimento 
acelerado, a qualquer custo, por um desenvolvimento atento 
às novas dimensões social, ambiental e cultural. O que se 
propõe é trocar a proposta de crescimento em que fica apenas 
a industrialização por outra que busca crescimento mais har
móniCo Onde têm papel, também prioritário, a agricultura, 
a ciência -e a tecnologia,_ a construção civil e os serviços, espe
cialmente os sistemas modernos de distribuição, comércio, 
finanças, seguro e consultoria. 

Neste ponto, tomaria apenas um minuto, Sr. Presidente, 
para, ao· falar de ciência e tecnologia, ressaltar aqui a impor
tância que tem este Parlamento para da, ao País uma moderna 
legislação, tanto em termos de informática quanto ein termos 
de propriedade industrial, porque não podemos ficar isolados, 
ou querer padrões medíocres neste País e não padrões univer
sais que, ao mesmo tempo, atendam as noss~ necessidades 
nacionais. Seria fatal, Sr. Presidente, o descaso pela ciência 
e tecnologia, o que acabaria nos condenando a ficar ancorados 
num pântano, o da obsolescência prematura. 

Vejo que o meu tempo está esgotado. Pediria mais alguns 
minutos para terminar a minha exposição. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sr. Ministro 
Marcílio Marques Moreira, realmente já se esgotaram os 30 
minutos disponíveis para esta sua brilhante exposição. Vai-se 
seguir, a partir deste momento, a fase de interpelações. Entre
tanto, a Mesa concede a V. E r" mais três minutos para concluir 
a sua exposição. 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Econorriia, Fazenda e Planejamento.)- Agradeço, Sr. Presi
dente. COmo eu dizia, é preciso trocar o moQelo de subs~i
tuição de importações como norte único por postura de maior 
integração _de maneira soberana e competitiva na economia 
mundial; é preciso estimular tanto a exportação como a impor
tação, não como pólos contraposto~. mas como elos enca
deados que podem ajudar-nos no caminho da atualização da 
economia. 

Por outro lado, é preciso trocar o papel central do Estado 
no processo de desenvolvimento e de produção para redefi
ni-lo, para dar lugar à iniciativa priVada e ao-s mecanismos 
de mercado como instrumentos precfpuos da produção e da 
melhor alocação de recurso. 

Finalmente, é preciso trocar um desenvolvimento finan
ciado pela inflação ou pelo endividamento interno e externo, 
para substituí-lo por outro em que o Estado recuperará sua 
capacidade de investir, através de reforma, reduzindo a carga 
tributária, que é excessiva e que recai sobre a própria atividade 
produtiva e a absorção de mão-de-obra, e seja capaz de alargar 
o universo dos contribuintes; realocar de forma economica
mente mais eficaz e socialmente mais juSta o peso dos tributos 
e erradicar a evasão fisCal. No final das contas, ampliar a 
arrecadação, sem com isso inibir investimento, emprego e 
a própria economia fonnal. Para isso, para p'õdermos cami
nhar com mais tranqüilidade, é precíso ter um projeto maiõi, 
em que haja a discussão e o consenso sobre as regras do 
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jogo e maior clareza quanto à idéia da _obra _a realizar em 
contexto de uma economia social e de mercado, de um libera
lismo -e enfatizO..:....., de um liberalismo politico e ecoi:tdmico, 
mas com profunda consciência soCial. Com isso, ser-nos-á 
possível, Sr. Presidente, se todas as células do País trabalbarem 
juntas, em clima de amplo entendimento,.resgatar a esperança 
e construir um Brasil politicamente mais democrático·,-·econo

. micamente mais desenvolvido e eficaz~ sociálmerite mais justo. 
· Isso nos credenciará a sermos atares dinâmicos de um noVO 
mundo que se transforma em ritmo histórico acelerado. Isso 
preparará o Brasil a cruzar o grau de modernidade. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel- Antônio Mariz- Áureo Mello- Car
los De'Carli- César Dias- Hugo Napoleão- Iram Saraiva 
- João França - Josaphat Marinho - José Eduardo -
José Fogaça - José Richa - José Samey - I:-ouremberg 
Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Ney Maranhão- Onofre 
Quinam - Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vai ser ini
ciada a fase de interpelações. 

Antes de conceder a palavra ao primeiro orador, dos 
vinte e um inscritos para a sessão de hoje, a Presidência escla
rece uma vez mais aos Srs. Senadores que cada senador utili
zará cinco minuto_s·para a interpelação ao Sr. Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento, que disporá de igual 
tempo para a resposta, restando à réplica, se for o caso, dois 
minutos para o interpelante e dois minutos para o interpelado. 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, autor 
do requerill!ento do qual decorreu a convocação do Sr. Minis
tro Marcflio Marques Moreira, Senador MauríciO Corrêa. 

O SR. MAURiCIO CORRÊA (PDT .,-.,DF. Sem revi~ão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro, 
V. Ex', Sr. Ministro, fez uma divagação preliminar a respeito 
de outros temas da econômiã brasileira. A primeira indagação 
que faço a V. Exa. é no __ s_entiçlo de saber se o Gov~rno já 
tem alguma alternativa para o caso de o _Supremo Tribunal 
Federal decidir pelo desbloqueio dos a_tivos finanç~iros 
apreendidos, tendo em vista que poderá ser sUscitada uma 
ação direta de inco.nstitucíonalidad~ ou o próprio Supremo, 
através dessas suspensões de segurança que foram concedidas, 
decidir equacionar a questão liminarmente. 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento }-Sr. Senador Maurício 
Corrêa, o Governo, evidentemente, procura sempre acompa
nhar o que está1ocorrendo no País, inclusive quanto à possibi
lidade "de uma decisão do Supremo Tribunal em relação aos 
cruzados novos_ atualmente b~oqueados. -

· Entretanto, não consideramos esta hipótese como muito 
provável, eis que não foi argüída a inconstitucionalidade junto 

. ao Supremo Tribunal Federal, e que o Governo está bastante 
seguro da constitucionalidade desses dispositivos. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Ministro, tenho 
acompanhado o esforço de V. Ex', assim como da ex-Ministra 
Zélia Cardoso de Mello e, sem dúvida nenhuma, do Embai
xador Jório Dauster, na bUsca de entendimento com os nossos 
credores externos. Ontem, ti esse calhamaço, que é a chamada 
súmula dos principais termos. O Embaixador )ório Dauster, 
na Com"issão -de Assuntos Económicos, disse que é contrato. 
Mas, aprendi na Faculdade de Direito que um contratO só 

se completa quando há a aceitaÇão. De modo que se trata~ 
evidentemente, de uma proposta. E é, Sr. Ministro, um ato 
cOrriplexo, porque envolve a participação do Governo Federal 
e, evidentemente, a ação de referendo, de autorização clara 
do Senado Federal. 

O art. 52, Inciso V, da ConstituiÇáo Federal determina: 

"Art. 52. Compete privativamente- ao Senado Fede
ral: 

V - autorizar operações externas de natureza finan~ 
ceira, de interesse_ da União, dos estados, do Distrito 
Federal, dos territórios e dos municípios;" 
o-ritual está sendo cumprido. V. Ex\ ainda há pouco 

falou que aguardava que o seriado Federal, imediatamente, 
autorizasse, tendo em vista os altíssimos interesses, sobretudo 
para á pacificação da economia-, com a poSsiOilidade de novos 
fluxos de recursos externos. 

Mas, o que eu gostaria de deixar bem claro para V. Ex• 
- e depois vou ouvi-lo a esse respeito ""-- e para o Senado 
Federal, principalmente, é que se trata de um contrato -
esse, que vai ser celebrado-sinalagmático,-quer dizer, impõe 
ob_rigações recíprocas, não só para o Bl-asil, cujo número de 
encargos é exageradamente grande~ riias também iinpõe encar
gos e obrigações aos bancos intemacioriais. Eu diria apenas, 
dentre aqueles encargos, um, que seria o da aceitação dos 
. 75% da dívida de juros erri bónus. MuitQ bem! Trata-se, por
tanto, de um contrato que, feito, gerará gravanies para a 
economia interna. É um contrato que impõe severas obriga
ções para o nosso País. E o art. 49 da ConstitUição Federal 
é expresso: 

"Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso 
Nacional: 

I) Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
ato~ _in~~niacionais que acarretem encargos Ou- cbinpro~ 
missas gravosos ao património nacional -

Vê-se, portanto, sob a minha ótica, que se trata de um 
ato que não ultima aqui, senão terá que ter a participação 
de uma segunda instância, que é ·o Congresso Nacional. 

Faço essa advertência, Sr. Embaixador, em razão, hoje, 
da titularidade abrangente do art. 103 da Constituição Federal, 
que permitiu que várias entidades brasileiras recorram ao Su
premo Tribunal Federal com argüição de inconstitucionali
dade. Veja V. Ex' que nós, parlamentares, participando desse 
ato complexo, poderemos lavrar, sem dúvida nenhuma, uma 
decisão inconstitucional. 

Quero indagar de V. Ex~ se o senhor já meditou sobre 
essas conseqüências. 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planej amento) -Sr. Senador, e-m rela
ção-a esse assunto, V. Ex• ress;dtou a sua complexidade, e 
não poderia aqui vestir-me de juristà súficientemenfe capaz 
de entrar no exame de todos os aspectos tão bem apresentados 
por V. Ex• O mêu diploma de bacharel realmente não me 
credenciaria para tanto. 

IniCialmente,_ apenas algumas considerações: primeiro, 
é que se trata de fatO-de um contrato, que, entretanto, será 
seguido de outros, com os bancos individualmente , mas ele 
foi apresentado ao Senado exatamente porque acarreta grava
mes ao Tesouro. 

Entretanto, estimo que não se trata de um tratado, ato 
internacional, porque internacional, diz mesmo a p·atavra, é 
entre- nações, e aqui ·estamos mrm c-ontrato de crédito entre 
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o Brasil, no caso de reconstrução, ou de reestruturação de 
um crédito entre o Brasil, peJo seu Banco Central, e váriOs-
credores, mas pessoas jurídicas de Direito privado. 

Portanto, não me parece que há esse caráter de tratado 
internacional, embora haja evidentemente, o caráter de con
trato. É um contrato muito comum nó Direito Consuetu
dinário, em que ele não tem ainda uma forma" Completamente 
final, porque isso aconte_cerá quando no nlínimô 95% daqueles 
que detêm a nossa dívida concordarem cOm ele. 

De modo que não me parece que isso fira o -art. 103 
da ConstituíÇão, mas me--parece que a aprovação desta Casa 
seria o suficiente. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr, Ministro, eu respeito 
a opinião de V. Ex•, mas entendo que se trata~ evidentemente, 
de uma operação com uma entidade de Direito _interno OOm 
entes de Direito exterrio. Portanto, é algo que implica a anUên
cia do Congresso Nacional, a teor expresso do art. 49, incisO 
I. Mas é uma questão, evidentemente, que será colOCada no 
exato momento. 

Sr. Ministro, a Resolução n9 82 do Senado Federal, no 
seu art. 2'?, determina- que:~ 

'"O montante de recursos em moeda nacional destinado 
à aquisição de divisas para saldar os compromissos da 
União jurito à cijlnunidade financeira internacioni;il será 
restrito à capacidade interna de pagamento, salvaguar
dadas as necessidades de financiamento não inflacionários 
do crescimento econôniicó. '' 

Vê-se, portanto, -·que se trata, indispensavelmente, da 
apresentação junto com essa proposta-de contrato, junto com 
essa sugestão, desse certificado, desse documento, que prova 
essa capacidade da economia interna com relação aos encargos 
que vai assumir, para que não haja uma ruptura na ordem 
económica brasileira. -

Eu queriã saber de V. Ex• por que não foi juntado esse 
atestado de capacidade a que se refere a Resolução nO? 82. 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro d~ 
Economoa, Fazenda e Planejamento) -Não nos pareceu 
que se tratasse de um ates_tado_de capacidade, inclusive porque 
se pode atestar um fato. Capacidade de pagamento, como
V. Ex•, aliás, ressaltou, é algo extremamente complexo; não 
é algo fixo no tempo, de que se pode tirar um_ fotografia, 
como um atestado, e apresentar. E algo que pressupõe toda 
uma realidade, toda uma dinâmica da economia interw. e 
externa, uma vez que a capacidade de pagamento tanto diz 
respeito à parte cambial, quanto à parte fiscal. Por outro 
lado, capacidade não é uma via de mão __ única._ Se estamos_ 
esperando novos recursos, então isso será realmente uma espé
cie de fluxo líquido. Entretanto, o Poder Executivo não se 
furta, de maneira nenhuma, a discutir este assunto. Entendo 
que a Comissão de Economia desta Casa, qUe tem mais condi
ções de estudar o assunto do ponto de vista técnico do que 
eu teria, ouvirá, proximamente não sei se hoje à tarde, ou 
amanhã de manhã o Presidente do Banco Central, Francisco 
Gros e O- negociador da dívida externa, Embaix_~dor Jóiio 
Dauster, que estarão prontos para dar todos os esc1arecimenw 
tos e as explicações necessárias a uma informada decisão desta 
Casa. · 

O SR. MAURíCIO CORRI~,A- Sr. Ministro :vlarcüio 
Marques Moreira, V. Ex• está falando para o PlenáriO do 
Senado Federal, e nãó-para- a Comissão de Assuntos Econôw 
micos. E V.- Ex• é um lilinistró de Estado. Tenho a ímpressão_ 

de que esta informaç.ão- teria que ser dada ao_ Plenário_ desta 
casa·, q-ue, hicrúquicanien-te, é superior à CotllísSão -de Assun
tos Económicos. Pelo que interpreto dessa resolução, é algo 
eXtréiúuiienfc!-íi:ilpOrtante, porque disso Vai reSUltar a nossa 
autorização ou não, porque press~põe, extamente, as condi
ções económicas brasileiras para esse tipo de comprometi
mento. 

Ora, se o Governo ilãci nos manda-esse-apanhado, enfim, 
essa .co1ocação escrita d_e que não influi n_essa capacidade, 
sobretudo porque a própria resolução impõe que não podeniós 
cOinpromete"r as nossas reserVas que vão permitir as impor
tãÇOe-S nos últimos-12 meses. 

Portanto, é de extrema importância que esta questão seja 
colocada no plenário do Senado. Se V. Ex• tem alguma restri:
ção de natureza sigilosa que quer invocar, tudo bem, podemos 
respeitar. ·· ----

. O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento) Sr. Senador, quanto à 
certeza de o Executivo estar dentro da capacidade, isso está 
dentro da própria mensagem que o Presidente da República 
transmitiu a esta Casa, em que Sua Excelência afirma que 
temos capacidade para isto, o que está lastreado numa série 
de estudos, que seria exaustivo discutir aqui. E, como disse 
anteriormenle, eu mesmo não teria a capacidade de entrar 
nos detalhes que seriam necessários para a plena compreensão 
do assunto, dada a sua complexidade. 

Mas há, nessa própria mensagein, a referência explícita 
a que este item-está inteirãmente cumprido e, Como eu disse, 
o ilustre Presidente do Banco Central e o negociador da dívida 
estão preparados para fazê-lo, na Comissão de Economia, 
que, entendo, então poderá dirigir ao plenário todas as infor-
mações que forem necessárias. -

O SR. MAURÍCIO CO.RRÊA - Sr. Minístro, com o 
maior respeito que tenho a V. Ex\ não consta, não. Aqui, 
neste docUmento~ não Consta ·essa afirmação. Ontem eu li, 
tíVe a 'coragem de ler- e isso aqui é grande- essas letrinhas. 
Eu gostaria de dizer até, a esse propósito, qúe me senti, de 
certo modo, até envergonhado, mas isso -há de se reconhe
cer- não desnatura o ingente esforço do Embaixador JóriO 
Dauster. Acho que ele está fazendo o possível. Esse Governo 
não tem responsilbilidades maiores do ponto de vista da dívida 
contraída. Essa.dívidia vem do passado. 

Agora, o que cu __ chego a pensar - e diria ã.té, -numa 
espécie de reflexão para os Srs. Senadores - que eu não 
sei corno, Sr. Embaixador, naqueles momentos da euforia 
brasileira, aqueles nossos ministros da Fazenda, aquelas nossas 
autoridades tiveram a ousadia de contrair cmpréstinl.Os -tão 
volumosos a ponto de deixar o nosso País nesse estado_ de 
miséria, nesse estado de dificuldade. Li esse documento, Sr. 
Ministro, com grande constrangimento~ como brasileiro. Acho 
que nele o Brasil se subjuga totalmente aos bancos comercíais 
estrangeiros. Mas não quero, de modo nenhum, deixar de 
reconhecer que o esforço de V. Ex~ e_ da sua equipe tem 
sido muito grande. 

Sr. Ministro, eu gostaria agora de fazer uma indagação 
sobre um outro assunto, sobre o qual o Embaixador Jório 
Dauster falou rapidamente na Comissão de Assuntos Econô
micos, s_em, entretanto, me convencer. A Resolução n" 82 
determina a impossibilidade de o Governo brasileiro autorizar 
o pagamento de honorários advocatícios, de despesas de trans
porte e de hospedagens. Para que se colocasse essa proposta 
em termos de s_e_r examinada pelo Governo brasileiro. S. Ex~ 
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afirmou lá que, no caso dos honorários advocatfcios, a resolu
ção não se aplica, porque se aplica exatamente ao Governo 
brasileiro, quer dizer, seria de sua responsabilidade. Mas o 
própriO- Embaixador Jório Dauster cai em profunda contra
dição, porque ele apresenta uma carta, no final dessa súmula, 
dizendo que o Brasil solicita ao Comitê de Bancos que seja 
isento _d_o_pagamento da hospedagem e do transporte, mas 
não faz menção aos honorários e, logo em seguida, o Comitê 
de Bancos, de uma maneira textual, embora muito diplom_~-
tica, diz que não aceita isso. - --

De sorte que, embora a resolução vede, está nessa súmula 
que somos obrigados a pagar esses encargos. Eu vi referência 
a isso, Sr. Embaixador, seguramente, umas quatro ou cincO 
vezes, em diversos dispositivos e cláusulas dessa súmula que 
o Comitê dos Bancos, especificamente, nos apresenta. V. -Ex~, 
autorizando o pagamento disso, estaria iOfriõ.gindo disposição 
expiessa da Resolução n" 82, V. Ex~ teria algum dado a fespeito 
desse assunto? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Mínistro da 
Economia, Fazenda e Planejamento)- Sim;- pofque, Inclu
sive, esse- ponto foi negoCiado já qu~ndo e_l!)!nha:asSUmido 
o Ministério da E-conomià,-Fazenda e Planejamerito. O que 
o Embaixador Jórío Dausier disse, por minha instrução, é 
que o Brasil não pagará, ele não solicitou, ele disse que não 
pagará despesas r~lativas à viagem e à estada. -

O SR. MAURÍCIO CORRÊA-' Quero dizer, Sr. Minis
tro, para concluir, porque o meu tempo já se esgotou, que 
o Embaixador colocou essa carta no final do documento -
aliás, eu não vi nenhuma assinatura no documento;- mas eu 
não ponho em dúvida isso - com a resposta do_ Comitê, 
dizendo que não aceita. __ 

O Embaixador, inclusive, teimou em me dizer que se 
tratava de um contrato, e eu disse que não, que dependia 
ainda da nossa aceitação. Evidentemente que, pela Resolução 
nço 82, não é possível esse tipo de obrigação por parte do 
Governo brasileiro. 

Sr. Ministro, eu agradeço a atenção de V. Ex~ Entendo 
que houve muitos avanços na negociação desse financiamento 
de juros com os ba_ncos comerciais-estrangeirõs. Também não 
quero negar aqui as sucessivas vindas, o desconforto, diria, 
até -porque seguramente deve ter acontecido -=-.-o constran
gimento do nobre Embaixador Jório Dauster, mas e'ú inda
garia se é intençãO de V. Ex~ mantê-lo como negociador da 
dívida externa. E impottátife para nós essa sua afirmação. 

O SR. MAR CÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento) __..:Quanto ao contrato, 
Sr. Senador; trata-se de fato, de uma minuta de contrato, 
que só se tornará contrato quando, aprovado por esta Casa, 
vier a ser publicado. Por enquanto, é uma minuta, sem assíria
tora, por isso mesmo. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Estamos-de acordo.-Eu 
não estou de acordo é com o Embaixador Jório Dauster nesse 
aspecto, mas estou de acordo com V. Ex~ 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento)- Quanto à perma~ 
nência do Embaixador Jório Dauster na direção das negocia
ções,-de-penâetã-muitó-àele mesmo~ pO"iCJUe-eie nie-apresentõú 
algumas razões pelas quais talvez preferisse alguma outra fun
ção importante no serviço diplomático brasileiro. Mas isso 
não está decidido, Sr. Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRliA_- Sr. Ministro, V. Ex• 
saberia me dizer o total da díVida biãsileii'a? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento) -A dívida total é de 
123 bilhões de dólares. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- E o valor de juros atrasa
dos até 30 de dezembro de 1990? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia. Fazenda e Planejamento) - Algo entre 8- e 9 
bilhões de dólares. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Quer dizer que não 
há uma definição clara. 

Agradeço a V. Ex•, estou satisfeito com suas respostas. 

- o sr. Marco Maclel- Sr. PreSidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobr~ Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pelà órdem: Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, estabelece o art. 398, 
alínea j: 

'"'Terminada a exposição do Ministro de Estado, que 
terá a duração de meia hora, abri-se~á a fase de interpe
lação, pelos senadores inscritos; dentro do assunto trata
do, dispondo o interpelante de cinco minutos, assegurado 
igual prazo para a resposta do interpelado, após o que 
poderá este ser contraditado pelo prazo máximo de dois 
minutos, Concedendo-se ao Ministro de Estado o-mesmo 
tempo para tréplica." 

_ __ .sr. Presidente, tratando-se de -norma -re~ment3.I expres
sa, e como V. Ex' se conduz como sempre muito bem na 
presidência dos trabalhos, solicito a V. Ex~, até para o bom 
desenvolvimento dos nossos trabalhos, inclusive para que pos
samos auferir os melhores resultados da exposição que o Mi
nistro ora faz, que se observe, com a devida vénia, os exatos 
termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Líder do Governo, nobre Senador 
Marco Maciel, que S. Er- praticamente se antecipOu ao aviso
que a Mesa pretendia transmitir ao Plenário. Habitualmente, 
a Mesa procede com tolerância e liberalidade na condução 
desse tipo de debate. 

_Em relação ao Senador Maurício Corrêa, tendo sido-s: 
Ex• o autor do requerimento de que decorreu a convocação 
do Ministro Marcflio Marques Moreira, essa flexibilidade e 
tolerância se tomaram bem maiores. Mas a invocação do dis
positivo regimental, feita agora por V. Ex•, conduzirá o· Presi
dente a manter-se de fato inflexível. Se o Senador utilizar 
os cinco minutos nâ interpelação inicial e o Ministro- também 
o fizer por igual prazo, ambos disporão de dois minutos para 
réplica, conforme prevê o Regimento da Casa. -

Essa é a advertência da Mesa a todos os Srs. Senadores, 
ainda mais porque prognosticamos que esta sessão possa alcan
çar as 18 horas e 45 minutos, dado o número avultado de 
22 se-nadores inscritos, e ainda temos, hoje, uma sessão do 
Congresso Nacional às 19 horas, para apreciação de impor
tantes- -m-ate-rias-;- a- primeira -das-- quais- a -Meâidã- PtóVlsôría 
n9 296, cuja inadmissibilidade vai ser examinada soberana
mente pelo Plenário do Congresso Nacional. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 
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O SR- JOÃO CALMON (PMDB - ES) -Sr. Embai
xador Marcílio Marques Moreira, ao ouvir a sua exposição 
nesta tarde, senti-me orgulhoso de minha condição de brasi
leiro. V. Ex• impressionou-me-profundamente quando, em 
seu discurso, destacou o_s_ seguintes pontos: a neceSsidade 
de um Brasil socialmente mais justo; a necessidade de refor
mas estruturais; a erradicação da evasão fiscal, como impera
tivo do interesse nacional; uma política fiscal m-ais austera 
e, pela primeira vez, desde que ingressei na vida pública em 
1963, ouvi, de um ministro da Fazenda, a afirmação de que 
a educação é a prioridade mais importante do Brasil. 

Desejo felicitar o Presidente Fernando Çollor de Mello 
pela escolha de um diplomata e de um homem da mais alta 
categoria, como V. E~, para ocupar o Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento. Como V. Ex~ enfatiza a necessi
dade de uma política fiscal austera e de uma erradicação da 
evasão fiscal, desejo destacar alguns dados que colhi em abril, 
quando em companhia do nobre Senador Eduardo Suplicy, 
participei, em São Paulo, de um semináriO", promovido pelo 
Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, 
com revelações estarrecedoras: somando-se as sonegações de 
impostos federais, estaduais e municipais em nosso País, o 
total gira em torno de 100 bilhões de dólares! 

Pouco antes, Sr. Ministro, eu mantivera uma conversa 
informal com a Ministra Zélia Cardoso de Mello - quando 
S. Exl esperava a hora de depor na Comissão de As_s.untos 
Económicos do Senado. Eu lhe perguntei se era verdadeira 
a informação de que a sonegação de impostos em São Paulo, 
nas áreas federal, estadual e ~unicipal, era igual ao Orça
mento Geral da República? Ela não hesitou um momento 
e disse-me: "É mais ou menos isso''. --

Sr. Ministro, O Brasil tem ao menos 58 diferenteS imposM 
tos! A sonegação fiscal é a regra geral, mas nunca surgiu 
a1guéril, neste País, Coüi um riítido programa de combate_ à 
sonegação fiscal nos três nfvCis: Iriunicipal;estadual e federal. 
V. Ex' representou o BraSil, com um brilho singular, nos 
Estados Unidos e sabe, tanto ou mais_ do que nós, "que lá 
e em outros países desenvolvidos a punição para a evasão 
fiscal é cadeia. Só poderemos transformar a sociedade brasi
leira, se adotarmos o mesmo sistema. No Brasil, como ficou 
evidenciado nesse seminário sObre a evasão -fiscal em São 
Paulo, a evasão fica, em 99% dos casÕ.s, impUne. Alguns 
anos antes, eu interpelara o Ministro Delfim Netto, titular 
da Pasta da Fazenda, e S. E~ me confirmou que um supermag
nata de São Paulo recusou-se a assinar a sua declaração de 
renda~ preparada pelo seu contador, porque ele não apenas 
estaria liberado de pagar um centavo que fosse de Imposto 
de Renda, além do que já havia descontado na fonte, mas 
ainda receberia uma devolução do dinh_eirº-já recolhido ao 
Tesouro Nacional. 

Ministro Marc11io Marques Moreira, só poderemos resol- _ 
ver os problemas deste País, quando a sua riqueza não estiver 
concentrada, como agora, nas mãos de_ uma ínfima minoria 
de privilegiados. Teremos de cumprir o programa que V. 
Ex~- aqUi -delineou: uma austera política fiscal, um combate 
permanente à evasão de impostos, dando-se ainda a maior 
prioridade à Educação, não apenas à educação do povo, com 
este índice alarmantíssimo de analfabetismo: quase_ 90% d.e 
brasileiros não terminam a escola de 19 grau, s_endo por isso 
considerados fundortalmente analfabetos. Precisamos fazer 
uma autocrítica e proclamar que, além de procurarmos educar 
o povo, precisamos educar a classe política, lutando pelo cum
primento do artigo da Lei Orgânica dos Partidos, introduzido 

por mim, em 1965, que determina que cada partido deve 
manter um instituto de formação política. 

Renovo as minhas felicitações pelo brilho e pela objetivi
dade da sua magnífica exposição, Ministro Marcílio Marques 
Moreira. 

Formulo a V. Ex~ uma indagação concreta. Apesar de 
V. Ex~ ter tomado posse há poucos dias, já tem pleno conheci
mento de que a evasã_o fiscal no Brasil atinge níveis assom
brosos, provavelmente sem nenhum tipo de comparação com 
qualquer outro país do mundo capitalista? Esta é a indagação 
que faço a V. Ex• 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia)- Muito obrigado, nobre Senador João _Calmon 
e muito obrigado, sobretudo, pelos generosos conceitos que 
V. Ex~ teve ocasião de delinear a meu respeito. 

Quanto ao problema da educação, nós, no passado, traba
lhamos juntos e, realmente, é uma prioridade do GovernO~ 
como deve ser uma prioridade da sociedade porque, como 
disse, a Educação é o ·verdadeiro cadinho da modernidade, 
é o verdadeiro passaporte que temos para o mundo moderno. 

Quanto à sonegação e à evasão de impostos, realmente, 
é alarmante. Não saberia dizer se-_o número que V. Ex~ Citou 
é exato ou não, acredito que deva_ser, já que vem de V. 
Ex~, mas o que posso afirmar é que, de fato, a evasão e 
a sonega_ção de impostos, no Brasil, é algo extremamente 
grande. É por isso que precisamos de uma ampla e abrangente 
reforma fiscal que alargue muito o universo dos contribuintes, 
que simplifique ao contribuinte o próprio cumprimento dO 
seu dever e, hoje, temos, como V. Ex~ disse, talvez 80 impos
tos. Isso é absolutamente absurdo. É preciso Simplificar para 
que o contribuinte possa, realmente, -cumprir a sua missão. 
Por outro lado, o que não o fizer, tem qUe-ser severamente 
condenado, severamente punido. Ainda, anteontem, eu tive 
ocasião de ler um artigo extremamente interessante de José 
C6i'doba, um espanhol que foi ASSessor de Fi'ançois Mitter
rand e Jacques Attali- e o Sr. Senador Fernando Henrique 
Cardoso conhece bem -e que, hoje, é o principal AssesSor 
Económico do Presidente Salíriãs :cte OQrtari, no México. Lá, 
também, eles simplificaram extremamente os impostos, dimi
nuíram as alíquotas, mas aumentaram muito -â -fiscalização 
da arrecadação, e dizia ele: "'É impossível um país ter alfquotas 
do Primeiro Mund_o, que são alíquotas extremamente baixas, 
mas padrões de arrecadação do Quarto Mundo em que, real
mente, a evasão prevalece sobre o fomento de impostos". 
De modo que este ponto, Sr. Senador- V.~ pode estar 
seguro - será uma das prioridades da reforma tributária e, 
depois, da execução que se seguiiá a ela. 

O S.R. JOÃO CALMON -V. Ex• acaba de tomar posse 
no Ministério da Economia e, provavelmente, não tomou co
nhecimento de que no começo deste ano foi congelado um 
total de 95% das verbas do Orçamento da República desti
nadas a investimentOs. O Brasil tem, como todos nós sabemos, 
um artigo na sua Coi:Istituição, o art. 212 que deterrriina tim 
percentual míniino da receita de impostos federais, 18% e, 
no mínimo, 25% da receita de impostos estaduais e municipais 
para manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, esse 
congelamento de 95% das verbas orçamentárias destinadas 
a investimentos, incluindo a área da educação, fere o que 
determina, com a maior nitidez, a nossa Carta Magna. 

Aproveito este minuto final, para fazer um apelo a V. 
Ex• para o reexame desse congelamento, porque, realmente, 
ele está prejudicando, de maneira deplorável, a educação em 
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nosso País, que segundo já proclamôu o atual Presidente da 
República, Fernando Collor, é também uma prioridade do 
seu governo. Sendo V. Ex• um homem da mais alta categoria, 
com uma visão invejável do Brasil e do mundo, fica aqui 
esse meu apelo em favor da educação, que V. Ex• proclamou 
que deve ser a prioridade principal do nosso País. Muito obri- _ 
gado. 

O SR. MAR CÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento.) -Nobre S_enador, o 
assunto será examinado com o devido cuidado que merece. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao terceiro orador inscrito, o nobre Senador Epitácio 
Cafeteir-a. - - -

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Sem revi
são do orador.) -Sr. Ministro, desejo fazer apenas uma 
indagação. Antes, porém, desejo dizer a V. Ex• que nós passa
mos 20 ~nos de uma revolução, onde o _ato institucional se 
sobrepunha à própria ConStituição; depois tivemos um perío
do onde o povo aguardava regras definitivas da nova Consti
tuição. Então, a ausência de regras claras, estáveis, definidas 
a duradouras foi a determinante da evasão de uma massa 
considerável de recursos capazes de financiar investimentos. 
Foram cerca de 40 bilhões de dólares que, a partir de 1984. 
se evadiram do Brasil, em uma fuga de capitais sem prece
dentes na História do País. Esse é um fato. 

Por outro lado, no início do Governo do Presidente Fer
nando Collor, a equipe econômica comandada pela Ministra 
Zélia Cardoso de Mello, no estilo bard,congelou os ativos 
financeiros, o que jamais se fez neste País. E nesses ativos 
congelados - os quais, como disse V. Ex~ ainda há pouco, 
serão devolvidos em moeda corrente, dentro do cronograma 
previsto, isto é, a partir de setembro -nesses ativos temos 
depósitos coriluns, aplicações e cadernetas de poupança. Ná.S 
cadernetas de poupança ternos dois tipos- de depositantes: 
o depositante comum e o depositante ocasional - já que 
no mês de fevereiro o númel-o de dias úteis é menor, O dinheiro 
saiu do over e foi para a poupança, numa tentativa de obter 
maior rendimento_. 

O que quero dizer a V. EX' é que o povo, que já se 
ressentia da falta de regras claras, duradouras, definidas, ficou 
estarrecido, pois desde a criação da poupança, no começo 
subordinada ao BNH pela Resolução n' 91, de 10 de dezembro 
de 1980, publicada no_Djário Oficial, de 20 de março de 1981, 
tinha a garantia para a ordem de 2.000 UPC. 

Extinguiu-se o BNH, mas não foi extínta a garantia do 
Governo, e o Banco Central, pela Resolução n'? 1.445, de 
5 de janeiro de 1988, publicada no Diário Oficial, de 6 de 
janeiro, ini.idou essa garantia para 3.500 OTN. Era uriia garan
tia tão forte, Sr. Ministro, que mesmo que o banco quebrasse, 
falisse ou fechasse o Banco Central garantia o dinheiro do 
poupador. 

De repente, como disse a V. Ex•..- essa garantia desapa
receu, o Governo congelou os cruzados novos. Setembro se 
aproxima e V. Ex• diz que vão ser liberados ativos ein moeda 
corrente, dentro do cronograma. 

Fica V. Ex~ também a se perguntar: Será que os poupa-
dores vão retirar o dinheiro, ou será que Vão aplicá-lo nova
mente? 

Por outro lado, os poupadores estão se perguntando: 
O que fazer com a poupança~ vei qUe vou recebê-la fatiada? 

Grande número de poupadores tinha na poupança uma -
forma de retirar parte de seus rendimentos para complementar 

a sua despesa mensal. Claro que recebendo essa poupança 
fatiada, o poupador vai ter, prim-eiro, a certeza de que não 
terá uma renda para complementar a sua receita mensal. E 
fica, tãmbém, perguntando: Em quem confíar? Em que lei 
confiar? 

Então, qU.eto, ao fazer a pergunta, dizer a V. Ex• que 
a crise que sinaliza o esgotamento da capacidade de poupança 
interna mascara um problema em cujo Cerne- está·a ausênciá 
de credibilidade dos poupadores nas autoridades econômicas 
e-, mais particularmente, na Continuidade da política econó
mica pela falta de uma legislação clara, estável, definida, dura
doura. Falta, também, a credibilidade em nós; políticos, por 
falta dessa legislação. 

A minha pergunta é: Por que O Governo -e quãndo 
digo o Governo digo V. Ex~-~-digo o Poder Legislativo -, 
porque nós não cuidamos de criar essas garantias através 
de leis claras, duradouras e definitivas? Por que, por exemplo, 
V. Ex•- que inicia o estilo soft- busca p.o acordo da nego
ciação da dívida externa, a credibilidade do Brasil no exterior? 
P9r __ que todos, juntos, _não procuramos a credibilidade do 
BraSil no interior, juTifO aos poupadores? Acredito, e acredito 
porque todos nós aqui somos o reSultado da credibilidade 
popular, que nenhum de nós chegaria aqui se não houvesse 
essa credibilidade popular. Devemos nos unir para tentarmos, 
por exemplo, que V. Ex~ mandasse -porque V. Ex• participa 
do Governo central-:- uma proposta com dois enfoques que 
se completassem. Primeiro, as cadernetas de poupança, que 
no dia 15 de março de 1990 estavam dentro das garantias 
estabelecidas pelo Governo como -intQcáveíS, serão conver
tidas integralmente em cruzeiros. E uma lei dizendo: nenhuma 
medida provisória poderá tocar no dinheiro que estivei" ãSsegu
ra~o pela garantia do Governo. Porque, ai sim, com a credibi
lidade que haveremos de conseguir junto ao povo - Execu
tivo, Legislativo e Judiciário demonstrando que estão aí para 
cumprir a lei - posso garantir a V. Ex~, se fizer esta proposta, 
os poupadores manterão as suas poupanças dentro daquilo 
que foi o objetivo com o qual foram criadas, de tirar uma 
parte do rendimento para garantir o -sustento de suas famílias. 

Pçrgunto: V. EX' estaria disposto a examinar essa tenta
tivã-âe recuperar a credibilidade, embora corresse o risco 
de devolver esse ~inheíro p~ua ás cruZeiiõs--afuaiS~ -mas na 
certeza de que faria cOm que o pOvo eritendesse que a garantia 
do Governo realmente é_ para valer? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento)- Muito obrig~do,_no-
bre Senador Epitácio Cafeteira. - -

Quanto às medidas que foram tomadas em março do 
anO passado, eu apenas gostaria de dizer que elas o- foi"am 
num contexto muito especial. Concordo inte_lramente_ cOm 
V. Ex~. e já o disse, aliás, na minha própria exposição, que 
uma das principais funções do Governo é dar confiabilidade 
à moeda, que considero o símbolo crucial das trocas no sistema 
económico, numa eSpécie de língua franca do sistema econô
mico. De modo que esse símbolo tem que ser estável, confiá
vel, senão se instaura uma babelização das relações econô
micas. E era esse o perígo que Se ·aptesentava em rrrarço 
do ano passado, porque infelizmente a confiança não se ·alcan
ça apenas pelas leis, embora essas sejam indispensáveis, cru-
ciais, prioritárias. - --

Infelizmente, há realidades económicas que, na prática, 
podem ter resultados muito diferentes. A hiperinflação nada 
mais é exatamente do que o colapso repentino da confiança 
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na moeda e, portanto, também nos governos que a emitem. 
A história das hiperinflações rç.ostra claramente que qs poupa
dores, quaisquer que- fossem os tipos de garantia legais que 
tivessem, perderam tudo o que tinham. Num momento da 
hiperinflação há o colapso total; então, os valores não têm 
mais nenhum valor. V .. EX" se lembra daqueles quadros_ da 
hiperinflação alemã, pof exemplo, onde aquelas pessoas que 
tinham poupado, que tinham aqueles papéis, levavam às vezes 
carrocinhas para ·carregá-tos? Aquilo que era só poupança 
tinha, de um dia para outro, se nebulizado, tinha realm~nte 
evaporado. Foi essa a realidade que o Governo quis enfrentar 
ao tomar as suas medidas, que foram, realmente, muito duras, 
não deixo de reconhecer. 

Quanto à sugestão de V. Ex•, claro que estamos prontos 
e dispostos a dialogar, a estudar, a examinar com V. Ex\ 
com esta Casa, com quem quer qi.ie seja, quaisCfUé! -propostas 
que possam lastrear, por instrumento jurídico, aquda confia
bilidade que desejamos_ dar à moeda através de uma polítíca 
austera, confiável, consistente no tempo. 

Creio que ·só teríamoS a garihar através desse diálogo,· 
desse exame em conjunto da melhor maneira de reconstruir 
esta confiança. De certa maneira já eStá recobStn.iíd_ã;-pois 
conforta-nos ver que os saldos dã.s cadernetas de poupança, 
apesar desse trauma que, reconhecemos, foi duro, têm cres
cido. Mas estaremos prontos a examinar quaisquer m(!~~das 
adiciomlis qu_e- in!úaurem na população essa confiança tão in
dispensável. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -Sr. Ministro, agradeço 
a resposta de V. Ex• O Brasil está começando a readquirir 
a sua credibilidade nas _suas autoridades no Executivo, no 
Legislativo e no Judiciário. E a presença de V. Ex~_ à (rente 
da equipe económica tranqUiliza a muitos de nós.-Se não 
tranqüiliza a todos, é porque alguns ainda esperam que V. 
Ex' se antecipe, por exemplo, a esse fatiamento da poupança. 
Tenho a certeza de que V. Er mostrará que, confiando no 
povo brasileiro, terá a mesma retribuição q-ue confiando nos 
nossos credores_, pois ao pagarmos parcela da nossa dívida 
teremos novos iri'vestimentOs em nosso País. Muito obrigad~. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre orador Eduardo Suplicy. 

A Mesa comunica à Casa que, após a interpelação ·do 
Sr. Eduardo Suplicy, fará, como é tradição, a suspensão dos 
trabalhos por 5 minutos, a fim de que o Sr. Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento possa reavalia~. com os s~us 
assessores, a primeira etapa dCsse debate na tarde de hoje. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) -~Sr. Presi
dente, Senador Mauro Benevides, Exm~ Sr. MinistroMarcílio 
Marques Moreira. 

A Resolução-o~ 82 diz o seguinte: 
.. Para os efeitos desta resolução, entende-se por níveis 

de reservas de divisas compatíveis com as necessidades 
mínimas de importação aqueles que asseguram recursos 
suficientes para manter a média das importações dos últi
mos doze meses, contados a partir da publicação desta 
resolução, durante o período mínimo de quatro meses~" 

Na data de hoje, elevando em conta a média dos últimos 
doze meses e os quatro meses necessários conforme aqui defi
nido, qual seria exatamente o nível mfnimo de reservas que 
precisa ser levado em conta'? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento)- Seriam precisos 6.8, 
Sr. Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Portanto, seis bilhões 
e oitocentos milhões de dólares. 

Na manhã de hoje, não foi possível ao Embaixador Jório 
Dauster e ao Presidente do Banco Central - pelo menos 
durante a exposição --informarem o fluxo d-e pagamentos 
decorrentes desse a'cordo e demais decisões tomadas na área 
da dívida externa. É muito importante que haja a projeção 
total desses desembolsos para o Senado Federal, antes que 
tomemos uma decisão 'sobre o acordo. Caso V. Ex~- Dão a 
tenha neste instante, poderemos contar com isso, ainda nesta 
Semana, bem como o demonstrativo da capacidade interna 
de pagamento compatível com os pagamentos a serem efetua
dos pelo setor público? 

A Resolução no 82 menciona especificamente que: 

"Entende-se por capacidade interna de pagamento a 
diferença positiVa entre as receitas e despesas da adminis
tração pública federal di reta e_ indiret_a, excluída as das 
i~stituições fin_anceiras f~_9'7rais." 

Ou seja, é preciso que o Senado Federal tenha a demons
tração clara desse fluxo de pagamentos e despesas. Uma vez 
efetuado os pagamentos ao exterior, aos credores interna· 
clonais, decorrentes desse acordo e demais decisões, que isso 
não vá implicar sacrifícios à economia brasileira, incidente 
sobre a taxa de crescimento, que precisa ser auto-sustentada 
em nível positivo maior do que o crescimento da população. 

E que seja demonstrado também em que os event_uais 
sacrifícios incorrerão. Por exemplo, decorrente desse acorc;lo, 
é po-ssível que o Governo brasileiro deixe de ajustar salários 
de ~ervidores públicos federais levando .em conta o ajusta
mento devido que deve ser feito em função da inflação? Que 
outros eventuais sacrifícios, se eles ocorrerem, estará o Go
verno obrigado a realizar para que esse acordo seja realizado? 

Pergunto se essa demonstração poderá chegar às nossas 
mãos oportunamente, antes que venhamos a dar o nosso vere
dito sobre o acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao Sr. Ministro, que dispõe de-5 minutos para-respon
der às indagações do nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY ~ Sr. Presidente, como 
houve alguns senadores que se utilizaram de interrogaçõe-s 
breves para respostas breves, também escolhi esse caminho, 
se puder. V. Ex~ já permitiu que outros o utilizassem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Senador Eduardo Suplicy que a 
assessoria da Mesa está computando _o teqtpo, mesmo que 
ele se desdobre em várias perguntas, e os 5 minuto_s iniciais 
de V. Ex~ praticamente se exauriram; mas V. Ex~ disporá 
aifida de um minuto para concluir essa exposição, na primeira 
etapa que lhe é garantida pelo Regimento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- Sr. Ministro, 
aguardo a resposta. 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento)- Sr. Senador, V. Ex• _ 
pode estar certo de que esses dados que como disse, são 
muito complexos, estarão à disposição--desta Casa através dos 
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depoimentos do Presidente do_ Banco Central e do negociador 
da dívida, Embaixador Jório Dauster, que voltarão à Comis
são de Assuntos Económicos com todg esse material, para 
fazer uma ampla demonstração de que esse acordo não repre-. 
sentará sacrifício suplementar. Cettaihcnte não ha.verá .ne
nhum sacrifíciO-em termos de salários, isso está absolutamente 
excluído. -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Bom, estamos aguar
dando essa_explicitação em termos numéricos~_ em termos do.
fluxo de pagamentos e de receitas em relação às despesas. 

Sr. Ministro, V. Ex" mencjonou que instruiu o Embai
xador Jório Dauster para que dissesse aos negociadores exter
nos do Comitê Assessor de Bancos que o Brasil não aceitará 
pagamentos de hospedagens e de viagens; mas não mencionou 
os honorários advogatícios c despesas correntes que estão 
no sumário e que são vedados pela Resolução no 82. 

Queremos informar que o entendimento, que acredito 
deva ser o do Senado, é o de que tais despesas com honorários 
advocatícios, eventualmente contratados pelo Comitê AssesM 
sor de Bancos, não podem ser apresentados como conta ao 
Governo brasileiro. 

Sr. Ministro, V. Ex•_é Presidente do Conselho Monetário 
Nacional. Esse Conselho, por legislação, pode modificar ali
quotas, e, em função até de seu poder, datado de decreto-lei 
de 1974, isentou credores externos de pagamento de Imposto 
de Renda sobre juros. Entendo, Sr. Ministro, q!J_e tal autori
zação não é mais permitida pela Constituição brasileira. 

diz: 
O art. 150, que fala das limitações do poder de tributar, 

"Sem pr.cjufzo de outras garantias asseguradas ao conM 
tribuinte, é vedado à União, aos Estados, a-o Di_strito 
Federal e aos Municípios; 

( ... ) . 
II - ip:stituir tratàmcnto desigual entre contribuintes 

que se encontrem em situação equivalente, proibida qual
quer distinção em razão de ocupação profissioiial ou fun
ção por eles exercida, independentemente da denomi
nação jurfdica dos rendimentos, títulos ou direitos." 

Entendo, Sr. Ministro, qUe os credores internacionais; resi
dentes no exteriOr._ são pessoas jurídicas que devem pagar 
o Imposto de Renda. Aqui, este sumário nienciona _que os 
bónus, que correspondem a mais de seis bilhões de dólares, 
estão isentos de pagamento de Imposto de Renda. 

O Embaixador Jório Dauster, ainda na manhã de _hqje, 
mencionou que, caso viéssemos a obrigar oS credores a pagar 
o Imposto de Renda devido, isso poderia resultar numa modi
ficação do entendimento_sobre o acordo,_Entretaritó,: o·_que 
observo é que, mesmo que haja taxas libor no mercadq ~nter
nacional constatadas aqui, essas são as vigentes no mercado 
para todo e qualquer tomador de empréstimo, co"rilo no casO 
braSileiro. Mas aquele que, ao conceder-crédito recebe juros, 
conforme a legislação do pafs em que estiver, terá que pagar 
o Imposto de Renda devido. Nos Estados Unidos, um banco 
que emprestar a outro, ao nível da taxa de mercado, terá 
que pagar o Imposto de Renda devido pelos juros recebido_s. 

Por que razão deveríamos nós, o Brasil, estar isentando 
de pagamentos de Imposto de Renda? Qual a razão ética, 
do ponto de vista da justiça social, para isentar credores inter
nacionaiS de pagar o Imposto de Renda devido? 

Entendo que especificamente este ponto precisa ser alte
rado, Sr. Ministro, até p-or uma q tiestãõ" de dignidade e defesa 

da nossa soberania. Na linha, por exemplo, de que falava 
o ex-Embaixador e ex-Ministro, citado duas vezes em seu 
pronunciamentp, San Tiago Dantas, que exatamente em 1963 
foi conversar com o Presidente John Kennedy ,_levando uma 
carta do Presidente João Goulart, disse antes, com firmeza, 
em pronunciamento durante uma hora poi emissora de TádiÕ
e de televisão, que iria lá, não para negociar a independência 
brasileira, mas para dizer, em termos duros, o que seria a 
vontade expressa do povo brasileiro e sem nada esc·onder. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Ministro Marcílio Marques Moreira. 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento)- Sobre os três pontos 
levantados por V. Ex•, teria primeirO a dizer que quanto às 
despesas jurídicas entendo que elas são vedadas quando são 
de exclusivo interesse dos bancos indiViduais. No método de 
trabalho, entretanto, conduzido dentro do Comitê Assessor 
de Bancos com os delegados brasileiros, há uma parte de 
exclusivo interesse, este então não é coberto, e há uma parte 
em que este comitê realmente age em termos de um interesse_ 
global e aí, então, este tipo de despesa seria coberto, como
é-da tradição em todos os tipos desta negociação. 

Quanto à isenção do Imposto de _Renda sobre os juros 
dos. bônus, entende a Procuradoria-Geral da Fazenda Naci_q
nal que esta isenção pode ser concedida, inclusive, porque 
é uma prática internaCional. Os próprioS Estados Unidos nos 
bônus, que eles modificaram, faz algo como seis anos, exata
mente quando passaram a ser tomadores de recursos no exte
rior, modificaram a sua resolução e iseD.tarãin os bônus do 
Imposto de Renda. . . . . . 

De modo que certamente se poderia cobrar, mas como 
disse V. Ex~ as taxas de juros hoje.no me{"cado in~.emagonal 
são referenciadas nas taxas básicas, no nosso caso, à taxa 
libor, que é uma taxa de captação. De modo que, se iniPosto 
fosse cobrado, ele seria adicionado ao custo, porque seria 
um custo da captação. O resultado líqü.ido para o Brasil seria 
o mesmo; nós apenas estaríamos tomando, em ter~ os de 
impostos, urna certa quantia que estaríamos devolvendo em 
termos de custo de captação por outro. E o resultado líqüido 
seria exatamente zero, porque esta é a realidade de um mer
cado internacional extremamente ativo e com regras de atua
çáo extniinamente fixadas e conhecld,as, que são uniformes 
e de padrão internacional. 

Quanto ao encontro a que V. Ex' se referiu, escutei~o 
com_ muita emoção. Tive a oportunidade rara, naquele mo
mento, para um 2"' secretário de embaixada, de ser, além 
do Embaixador brasileiro, o único _que participou da ·reunião 
entre o Ministro San Tiago Dantas e o _Presidente John Fitzge
rald Kennedy. Foi uma reunião de 1 hora e:20 minutos, em . 
que realmente se discutiram os problemas brasileiros de uma 
maneira soberana, da mesma maneira que, atendendo ã inspi
ração de San Thiago Dan tas, estou procurando_ conduzir as 
discussões agora. 

O SR. EDUARDO SUPL!CY- Sr. ['residente, concluin, 
do, temo que o Brasil não cobrando Imposto de Renda, os 
credores terão que pagar Imposto de Renda, que de outra 
maneira viria ao Tesouro Nacional, para o tesouro de seus 
respectivos países. -

Caso a Ubor no mercado intern~çionaJ ba_ixe de 6%, a 
pergunta que colocaria é: Como ficaria O píso estabelecido 
no contrato, se está dito que ficará em 6%, se porVentura 



Junho de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 12 3185 

o piso no mercado internacional do libor cai para 5%, o que 
não é de todo impossível? 

O SR. MARCíLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento)- Quanto a esse último 
ponto, ilustre Senador, o que ocorre, exatamente também 
no_s padrões do mercado financeiro, é que do momento em 
que nós exigimos - e o fiZemos bem - um teta, também 
há necessidade de um piso, senão o teta, a taxa fixa que 
seria lançada seria muito superior. As diferenças que pode 
haver a mais são realmente muito maiores, porqUe se conhece 
a explosão das taxas de juros de 1979/80; como -v. Ex• sabe, 
essa Ubor foi a 21,5%. De modo_ que a diferença média entre 
o teta é de 8% e 21%, enquanto que a queda é realmente 
muito pequena. Poderíamos, hipoteticamente, chegar a 5%. 
mas, como __ V. Ex~ sabe, na quinta-feira, essa libor estava 
em 6 3/8%; tem variado entre 6 e 7% nesses últimos meses. 
É possível, mas -isso é negoCiã.do. Quer dizer. para tennos 
um teta, temos que ter um chão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Vamos sus
pender a sessão por cinco minutos. 

A PreSidência pede aos Srs. Senadores que permaneçam 
em plenário durante esse espaço de tempo, a fim de que 
o Sr. Ministro Marcflio Marques Moreira possa avaliar. com 
seus assessores, essa parte inicial do seu debate no Senado 
Federal. 

A sessão está suspensa por cinco minut_os·. 
(Suspensa às 17 horas e 4 minutos, a sessão é reabi!rta 

às 17 horas e 18 minuto~.) · · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está reaberta 
a sessão. . ' 

A Presidê-ncia pede a S. Ex! -o Sr. Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento que retome a sua posição na tribuna 
à esquerda da Presidência. 

Neste momento, obedecendo à ordem de inscrição, a 
palavra é oferecida ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) -Sr. Minis
tro, a partir de 15 de abril, o Governo anunciou e fez publicar 
o documento "Brasil -Projeto de Reconstrução Nacional". 
Em seguida, tomou muito claro· que- o fazia pata que se pro
nunciassem a respeito do documento a sociedade e, especial
mente, as duas Casas do Congresso Nacional. 

Nesta Casa, o documento foi examinado, e inclusive tive 
a oportunidade de, embora modestamente, apreciá-lo, louvar 
a iniciativa e fazer as sugestões que me pareceram adequadas. 

V. Ex', há pouco, na sua exposição, assinalou que o 
Governo está" com os pés na terra·, tendo em vista as· dificul
dades, mas voltado para o horizonte, o que significa atento 
a um futuro próximo e remoto. E, de passagem, fez urna 
referência ao Projeto de Reconstrução Nacional. Exatamente 
a respeito que eu lhe pediria a bondade de esclarecer em 
que" estágio de desenvolvimento se encontra o projeto, se 
já há prioridades definidas; se há previsão de recursos anuais 
e plurianuais, já que o ·congres:ro deverá entrar em recesso 
em julho e no segundo semestre deverá receber o Orçamento 
em que, de certo, haverá alguma previsão a respeito. É a 
primeira indagação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala
vra o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, para 
responder a interpelação do Senador Josaphat Marinho. 

O SR. MARCíLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento)- Nobre Senador Josa
phat Marinho, como V. Ex~ ressaltou, o Governo teve ocasião, 
em 14 de março deste ano, de apresentar o Projeto de Recons
trução Nacional, em torno do qual foram vertebradas um 
elenco de medidas para colocar, digamos assiril, o País em 
dia - os italianos diriam um aggiornamento do país-, para 
prepará-lo para a modernidade. 

Como no próprio documento está registrado, há uma 
série de atos de diversa competência que terão que ser "imple
mentados, desde emendas constitucionaiS até projetos de lei, 
até atos, decretos, portarias. E até hoje está sendo seguido 
um cronograma com grande senso de urgência para imple
mentar isso. Vários decretos já foram expedidos, alguns proje
tes de lei apresentados, alguns já aprovados. Se não me enga
no, há hoje em dia, sob exame do Congresso, 13 projetes 
de lei e novos serão apresentados à medida que estiVerem 
prontos ou à medida que outros tiverem sido aprovados e, 
portanto, se possa continuar neste afã de colocar no concreto 
esse projeto de reconstrução que, como eu disse na minha 
exposição, é um marco básico da política do governo em rela
ção ao horizonte médio e longo. E evidentemente o projeto 
orçamentário, que será apresentado em agosto, levará em 
conta aqueles projetes já aprovados e os que tiveram em 
tramitação. Eu mesmo tive a ocasião de me referir à legislação 
que está perante esta Casa, por exemplo, reformando a antiga 
lei sobre propriedade industrial, que é extremamente impor
tante, porque a sua aprovação propiciará um renascimento 
da criatividade de atividades de ciência e tecnOlogia neste 
País. E há outros também em tramitação. 

, _ D_e modo que, no próprio projeto, já há uma priorização; 
e, quanto à parte cronológica, esses envioSconstarites dé proje
tas ao Congresso mostram que o ritin:b êstá sendo seguido. 

No momento, durante junho, parece-nos que a melhor 
política é a de nos concentrar. E a minha equipe está inteira
mente à disposição do Congresso, desta Casa, pata esclarecer 
qualquer ponto, porque o importante será a aprovação dos 
projetas atualmente em tramitação, para depois, em agosto, 
voltarmos com um novo grupo- de projetOS de le[ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - , Poderia V. Ex• escla
recer se é intenção do Governo converter esses projetas Que 
estão sendo isoladamente estudados num documento único, 
tradutor do plano plurianual de ação, ou se vai mesmo desdo
brá-lo em partes? Ou ainda não tem condições de afirmativa 
desta natureza? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Minist~o da 
Economia, Fazenda e Planejamento)- Nobre Senador, real~ 
mente eu não teria condições de dizê-lo. Entretanto, o projeto 
não é um plano de investimento plurianual. Ele, de fato, 
é um elenco de medidas muito importantes. Algumas são 
projetas de lei, algumas são regulamentos. Mas o GoVefJ?O 
certamente está pensando em algo para consolidar o seu pensa
mento quanto a um projeto para o futUro. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço a V. Ex• 
e lhe pediria apenas ·que atentasse na possível conveniência, 
quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista 
político de encaminhamento da matéria no Congresso, de 
converter as idéias isoladas num plano de ação, de maneira 
que daí resultasse maior unidade e mais segurança para a 
execução do plano plurianual. Muito obrigado a V. Ex• 
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O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Mjnistro da 
Economia, Fazenda e Planejamento) - Eu que- agfadeço a 
sua sugestão extremamente valiosa. Muito obrigado. 

Durante a interpelação do Sr. Josaphat Marinho, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixO ii Cadeirâ da presi
dência, que é ociipada pelo Sr. Alexandre Costa, ]9 Vice-
Presidente. - -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre S_enador Beni V eras. 

V. EXI' dispõe de 5 minutos. 

O SR. BENI VERAS (PSDB - CE) - Sr. Ministro, 
no princípiO da década de 80 assistimos- aCdi"m- de úm pidceSsO 
de desenvolvimento fiiianc1ãâ0 porem-pféSlimos exte_rnos, pe
los reinvestimentos das empresas nacionaiS- e· pelos investi
mentos de empresas internacionais a(Juí se-diaaa-s. ----

Este processo exauriu-se presentemente. SOmos exporta
dores líquidos de capital; ternos uma dívida externa de cerca 
de 120 bilhões de dólares, devendo no mercado interno e 
à população a quem temos de devolver o que lhe tomamos 
de empréstímos, algo como 13 bilhões de dólares. _ 

O clima internaciOD.al nãO -nos é favorãvel se nãO apresen
tarmos ao mundo finã.ncCírO uma proposta que lhes atenda 
minirilamente e que há de representar, na melhor das hipóte
ses, um aumento no espaço interno, da inflação, que se situa 
em termo de 10%,- mas que esconde um represamentd de, 
no mínfmõ, -20%. As estradas estão a- exigir granaes l:iw-esti~ 
mentos; há uma cOnta atrasada de empreiteiraS de várioS bi
lhões, e, pior que tudo, os salários dã-baSe-Qà __ SQCiedade se 
acham inteiramente aVilf<iâOS, necessitando de uma urgente 
correção. . 

Eni meio a tantaS -limitações~ como o Governo_ de que 
V. Ex• é Ministro- da Economia, Fazenda e Planejamento, 
procurará encaminhar os seguintes problemas: 

1. As pressões dos funcionários públicos civis~· e, princi
palmente, militares por aumentos de salário que, pelo menos, 
reponham as perdas do Plano Collor? 

2. O aumento do poder real de compra do salário mínimo 
é uma necessidade imperiosa, e seu aumento também aumenta 
as pressões inflacionárias. -

3. A necessidade de aumentar a receita tr:ibutári~ da 
União, a fim de que ela possa manter os hospitais, consertar 
as estradas e colocar os demais serviÇoS ·eniiUndonamenfo? 

De que maneira V. Ex~ pensa compatibilizar essa situação 
com o risco de uma hiperinflação? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia~ Fazenda e Planejamento)- Em relação ao último 
ponto, pelo qual ~meçarei, diria que Se está procurando exa
tamente- não -aprõíuti.Ôãr â recessão e já hoüve sinais,· em 
abril e maio, de que teríamos_chegado ao fundo do poço 
e as estatísticas de .crescimento industriai mostram isso clara
mente, corroboradas que são pelas estatísticas relat_i_vas a .~m
prego. De modo que eu diria que não estamos, certamente, 
no melhor dos mundos .. A fotografia que V. Ex~ aqui nos 
apresentou de muitos dos nossos problemas é absolutamente 
verdadeira. Estamos numa situação difícil neste País, ínuito 
difícil para o Governo e para a sociedade. 

Não acredito que haja, hoje em dia, o risco _d_a hiperin
flação, porque embora haja um movimento, a que já me referi, 
de descongelamento, os preços relativos que estão sendo acor
dados, os aumentos, não são sancionados por uma expansão 
monetária e fiscal e, portanto, não terão um efe"itõ de reali-

mentação--posterior. Mas! certamente, estamos atentos para 
que não se aprofunde a recessão para que nã_o se acelere 
a hiperinflação, que estamos tenfando, através de uma política 
fiScal continuadamente austera, através de uma política mone
tária restrita e at:iaVés de medidas que possam, ou minorar 
os sacrifícios da população, ou, realmente, reverter algumas 
áreas priOritãriãs em termos de recessão, sobretudo aquelas 
que absorvem mais mão-de-obra. 

Quanto à arrecadação da União, exatamente para isso 
é que se está estudando intensamente_ uma reforma tributá_ria, 
para:, -·auniénta:ndo o universo dos contribuinteS, tornar -a Cãrgã 
tributária socialmente mais justa, econo-mícameilté inaí& eficaz 
e certamente conseguir uma airecadação que possa superar 
o grande problema da evasão e da sonegação físcàl. 

O SR. BENI VERAS - Sr. Ministro, aO que Parece, 
tal como foi discutida a questão da dívida externa recente
mente, a forma a que chegamos não satisfaz os noSsoS cre!=fo
res, de tal maneira que, provavelmente, não serão reabertos 
os canais de financiamento entre_ o Brasil e os seus credores 
externos. 

Como é que V. Ex~ encara esse problema em relação 
à forma como foi encaminhada a discussão da dívida pelo 
México? -- -- -- -

OSR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento)- Sr. Senador, estou 
convencido que esse acordo atualmente em discussão não 
::~.tende ao que os bancos gostariam de ter como seu ideal, 
mas atende, sim,_, ao mínimo,_ tanto ~que. houve a_ conclusão 
das negociações, que serão, como eu disse, complementadas 
no_ futuro, uma vez aprovada essa parcela das negociações, 
relativa à dívida de médio e longo prazo. 

Estou certo de que~ uma vez concluídas as negociações 
com o Fundo Monetário e, sobretudo, uma vez reconquistada 
a estabilidade económica e financeiia -do País, o Brasil, pelo 
potencial que tem e pela sua credibilidade restaurada, certa
mente será o foco principal de atração de investimentos e 
de financiamentos na América Latina. 

~- - O SR. BENI VERAS - Muito obrigado. 

__ O SR. P)tESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo ~a 
palavra ao nobre Senador Albano Franco. - -

O SR. ALBANO FRANCO (PRN -SE) -Sr, Ministro, 
gostaria de transmitir a V. Ex' que a maioria dos empresários 
ir1dus~_riais está particularmente satisfeita com três resultados 
do trabalho de V. Ex~: o controle da inflação, o ligeiro reaqUe
cimento das vendas e, sobretudo,_ o clima de cordialidade 
que -V.- Ex'- mantém--no- :tvfinis-t-ério -d-a--E-conomia, Fazenda 
e Planejamento. Em suma, o empresariado está confiante 
e disposto a continuar tiaba~hando çom todo o entusiasmo. 
. Paq, ser franco, ainda há uma preõcupaçãq no ar, _qu_5:: 

trago a esta Casa, a- fim de que V. Ex~, com informações 
acuradas e competência inconteste, possa tranqüiliZar O eni
g_resariado industrÍé:!l. A preocupação, Sr. Ministro, refere-se 
ao que possa acontecer com a inflação a partir de setembro, 
c.om _g~d~e_shlqqueio dos cruzados, que pode coincidir com a 
nova política salarial. Trata-se, sem dúvida, de recursosJmpor
tantíssimos para se retomar o crescimento: ·por outro lado, 
a liberação mensal do equivalente a dois bilhões de dólares 
exige uma certa disciplina. Qual é o cenário mais prováVel 
para V. Ex•? 
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O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento) - Agradeço muito os 
conceitos que V. Ex~ transmitiu sobre a atuação do Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento nesse primeiro mês 
da minha gestão e quanto_ a sua pergunta específica gostaria 
de esclarecer que o que estará ocorrendo é uma liberação 
do acesso a esses recursos, acesso esse que estava congelado. 

Entretanto, esses recursos não foram apropriados pelo 
Governo para suas despesas, mas estavam congelados para 
permitir essa reconstrução de um perfil da poupança finan
ceira, distinguindo a de curto, de médio e de longo prazo, 
para permitir que voltasse a ocorrer no País uma distinção 
entre moeda, quase-moeda e instrumentos financeiros que 
a inflação e o sistema extremamente complexo de indexação 
tinham realmente apagado. 

Portanto, o que vai ocorrer é _que as pessoas, a partir 
das datas aprazadas, terão renovado acesso a esses recursos, 
mas a estratégia do Governo, aliás consoante coin as preocu
pações que o Senador Epitácio Cafeteira já tinha aqui expres
so, é a de mostrar e de dar total _credibilidade aos instrumentos 
financeiros. Estamos convictos de que uma vez que a popu
lação esteja certa de que esses instrumentos financeiros s4_o 
confiãveíS, eles poderão passar de um para outro instrumento 
financeiro~ por exemplo, mas não dirigir essa massa para con
sumo, porque isso não faria sentido, já que as pessoas têm 
certas estruturas em que consomem uma parte do que têm 
disponível, poupam outra, mas isso em relação aos seus rend~
mentos. E aí o que vâi ser reàlmerite liberado é o seu patn
mónio e não acredito que a população queira realmente quei
mar o seu património em consumo irrestrilo,' mas~ sim seguirá 
as normas de racionalidade. 

Nisso, acho que da mesma maneira que esperamos que 
a população tenha confiança em nós, temos confiança na popu
lação. 

O SR. ALBANO FRANCO- Obrigado, Sr. Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, Sr. Minis
tro, Srs. Assessores, Srs. Senadores, exercendo V. Ex\ Sr. 
Ministro, um cargo com tantas e inevitáVeis repercussões sobre 
a vida do cidadão, dos Estados, da administração em gei"3.1 
e das empresas, suscita, entre todos nós, muitas indagações. 
Vou restringir-me, porém, a uma reflexão a respeito--=- diria 
mais uma insistente reflexão - do acordo que tem corno 
objeto os juros atrasados, vencidos até 30 de dezembro de 
1990. 

A Assessoria do Senado elaborou urna retrospectiva, e 
-eu me valho da oportunidade para consignar os meus cumpri
mentos à Assessoria· desta Casa que, mesmo sem ter a facili
dade de acesso a números, bem elaborou esse trabalho, re
montando desde a década de 90, do século passado, trazendo 
portanto a nossa presença a história da nossa crise cambial, 
que V. Ex~ abordou na sua exposição inicial. 

Pessoalmente estou convencido de que o acordo que nos 
foi apresentado, e hoje ele foi debatido na Comissão de Assun
tos Económicos, pela segunda vez, com o segundo presidente 
do Banco Central~ mas com o mesmo negociador da dívida, 
o que é bom sinal, bom sinal quanto ao negociador, não 
por restrição ao nome do presidente, mas a variação na ocupa
ção do cargo de presidente do Banco Central tem ensejado 
no seio do Congresso, inclusive, algumas tentativas de corrigir 

essa facilidade que a história recente mostra, vem ocorrendo 
no Banco Central. 

A minha reflexão a respeito desse acordo, que considero 
deva ser aprovado, e deve ser aprovado de forma pioneira 
pelo Senado à vista da Constituição de 1988, mas não posso 
me conformar que esse acordo seja aprovado sem urna mani
festação de natureza politica desta Casa, de advertência aos 
nossos credores, de solidariedade em relação ao Governo, 
mas de advertência para que o "acordão" que será o segundo 
passo, a respeito do estoque da dívida, não resulte em termos, 
a meu ver, tão pesados quanto ~s desse aco~do que tem como 
objéto os juros atrasados. 

Gostaria que essa reflexão chegasse ao conhecimento de 
V. Ex• de maneira muito franca e ãberfa. Hoje, disse até 
que isso podia até ter um pouco de reflexo estudantil ainda, 
mas não me conformo, no momento em que o mundo assiste 
à ocorrência de perdão de dívida e gestão, principalmente 
do governo norte-americano, mas dos países do Primeiro Mun
do, junto a bancos privados, que o Brasil- e aCrevejo essa 
história de cem anos - tenha que passar por um momento 
como esse sem reafirmar a sua vontade de ingressar, sim; 
na regularidade financeira internacioilal, porque esse acordo 
nos remete a isso, é o primeiro passo, mas, ao mesmo tempo, 
dizer que os termos têm que ser política:, Social e também 
economicamente alterados. 

Gostaria que V. Ex~ tomasse conhecimento dessa reflexão 
e se pudesse comentá-la ou até nos ír.struir a corilo -fazer 
isso da maneira mais construtiva e patriótica, no bom sentido 
da palavra,_ gostaria, repito 1 .que V. Ex• nps distinguisse com 
o seu comentário. 

0 SR. MAR CÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejarnento) - Muito obrigado, Se
nador Esperidião Aplin. V. Ex~ tem total razão, ao ínsistfi 
nessa Ieflexão, no sentido do que chamou de «acordão", o 
acordo sobre o estoque da dívida a médio e a longo prazos, 
tenha condições radicalmente diferentes desse. Estõti- cértO 
e_ convicto de que as condições serão radicalmente diferentes,· 
uma vez que esse acordo diz re_speito a atrasados que sempre 
têm sido tratados de uma maneira muito diferente do ·estoque 
da dívida. 

Na negociação do estoque da dívida certamente haverá 
nãO só prazeis muito mais longos- quando digo longos quero 
dizer, no mínimo, o dobro ou duas vezes e meia mais longos 
-, mas, sobretudo, haverá descontos que serão reflefidos 
ou numa diminuição do estoque ou numa diminuição da taxa 
de juros exercidas. E, certamente, o Governo zelará para 
que essas condições sejam o mais favOrável possível, e a histó
ria maiS recente mostrou que càda um desses acordos vem 
melhorando as condições e estou certo de que o acordo relativo 
ao estoque da dívida, cerca de 50 ou 52 bilhões de dólares. 
terá uma feição muito diferente do anteiiOT, fá incorporando 
muitos avanços que foram feitos em negociações mais recen
tes. Disso V. Ex• e esta Casa podem estar certos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Gostaria de agradecer 
pelo comentário de V. Ex~ que vem ao encontro dessa minha 
obstinada reflexão. Pediria atenção, também, aos meus nobres 
pares. principalmente ao nosso Relator. Vou apresentar uma 
sugestão, já começo a redigi-la, em urna cláusula declaratória 
- no caso de aprovação do acordo -, com este teor: "O 
Senado Federal da República Federativa do Brasil, que tem 
pela Constituição essa responsabilidade de cc-autoria, entende 
que - saindo da clandestinidade, no mundo internacional 
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das finanças - esse p-asso deve ser dado como um -geSto-:de 
boa-vontade, deve ser entendido pelos credores não _cõrrio 
uma capitulação, mas como um ·gesfo consciente e c-onse
qüente de boa-vontade, como um alerta para que não seja 
entendido como um estímulo à rapina que, os cem anos da 
nossa dívida pública mostram, tem presidido governos, ações 
de governos estrangeiroS e, também, da banca internacional 
de um modo geral; a banca internacional até que esquece 
os exemplos das moratórias que o próprio governo dos Estados 
Unidos da América pratiCou no século passado. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Consulto a 
V. Ex' se deseja tréplica, nobre Ministro. 

O SR. MARCÍLJO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento) -Não. GoStaria apenas 
de aduzir que concordo com essa obstinada reflexão e, certa
mente, como já afirmei, aS Condições serão muito diferentes 
do acordo, porque se trata de uma situação também diferente. 

Concordo também que a história - não só dos "últimos 
cem anos, mas desde a Independência, pois tivemOs dívidas 
antes de sermos país - realmente é extre-ma:niente contur
bada, mas, mal ou bem, é a hist6füi do esforço brasileiro 
de procurar financiar desenvolvimento com os naturais obstá
culos. que existem interna e externamerit~~- --------

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB --'- AP) - Sr. Ministro 
MarCI1io Marques Moreira, primeiro desejo cumptiiílentã-lo, 
louvar a maneira segura e serena com que se tem havido 
durante os debates, a maneira lhana, cavalheiresca, fina, o 
tom que tem dado às respostas, mesmo a perguntas, de certa 
forma, adversas. Daí a razão do meu lo_uvpr, a segurança 
e a tranqüilidade mantidas na nossa Cas_a. 

Depois, gostaria de lembrar que,_ recentemente, mais pre
cisamente na quarta-feira da semana passada, V. EX' concedeu 
uma audiência à bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, 
no Senado, acompanhado por 8 Srs. Senadores das lideranças 
do nosso partido na Câmara dos Deputados. Saímos dã.Cj_uele 
encontro satisfeitos por um lado e desalentados po.r outro: 
satisfeitos quando ouvimos de V. Ex~ a afirmação ele: que 
o setor primário; i:nalSôbjetivamente a agricultura, receberia 
do Ministério da Econoinia, Fazenda e Planejamento atenção 
e ação prioritária porque entendemos que uma grande parte 
das dificuldades de vida do_ nosso País reside na escassez da 
produção do setor primáriO; desalentados quando tratamos 
dos salários dos funci...QnáriOs_públicos, quando V. Ex.~ inos
trando numerosas dificuldades, demonstrou poucas possibili
dades, escassa margem de manobra para elevar os índices~ 
os percentuais no aumento, no reajustamento, na reclassi-
ficação do funcionalisJpo público. _ . 

Mas desejo também referir-me a oUtra parte do nosso 
entendimento, quando, sabendo que há uma certa falta de 
credibilidade no Governo, por assim entender, o Deputado 
Sólon Borges dos Reis, de nossa bancada na Câmara dos 
Deputados, estava apresentando um projeto de lei que, uma 
vez aprovado, transformado em lei, pudesse traduzir confiança 
ao povo confiscado, poupador. Indagamos da conveniência 
e da oportunidade, da possibilidade de V~ Ex• recomendar 
à Liderança do Governo na Câmara o apoio -à proposição 
do nosso companheiro, pois era realmente preciso que essa 
lei fosse necessária para assegurar e dar confiança ao povo 
de que os ativos confiscados seriam devolvidos na forma pre-

vista pelas medidas provisóriãS-:- V. EX/ disse claramente que 
era de fundamental importâncià.que a credibilidade fosse res
tabelecida e que não era necessária nenhuma lei, pois V. 
Exf assegurava que 'nãó haveria nem antecipação, nem, diga
mos, postergação. Como se tratava de uma audiência nossa; 
da intimidade do nosso partido com V. Exa, eu gostaria que 
V. E~. nesta oportunidade, diante, não de uma bancada ou 
de um partido, mas do Senado Federal, reafirmasse o que 
disse naquela ocasião, para que os jornais tornasSem pública 
a palavra do Ministro Marcfiio Marques Moreira de que, en
quanto ministro, se lá permanecer, e esperamos que isso acon
teça, a devolução dos cruzados será feita_ na forma prevista 
e em moeda corrente. Essa a maior preocupação do nosso 
parlamentar e de nossa bancada. 

Ei-a essa a afirmação que queríamos fazer. Desejo que 
V. Ex• reafirme aqui, primeii"o: a prioridade ao setor primário 
e â educação e, segundo, o compromisso público de que os 
ciuzados serão devolvidos na forma p-revistã e em moeda cor
rente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O asSunto 
da convocação foi dívida e!'Cterna. V. Ex• poderá ou não reS:
ponder às perguntas do nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOJU;IRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento) - Terei muito prazer 
em responder âs perguntas do nobre Senador Jonas Pinheiro, 
porque não tenho dúvidas sobre nem um nem outro ponto. 

A prioridade ao setor primário -já reafirmei em minha 
exposição - é firme, determinada, consistente, pela parte 
do próprio Presidente e responde a uma avaliação da realidade 
brasileira, que, como disse, está sofrendo de uma negligência 
anterior, que não data de agora, mas de várias décadas, desse 
setor_ extremamente vital, crucial para o nosso desenvolvi
mento. 

De modo que não só o setorprimário terá a nossa iitehÇãõ, 
como o crédito agrícola. Este ano, o montante de um trilhão 
de cruzeiros estará disponível à agricultura e o estará em 
tempo hábil e oportuno. 

A educação também é uma prioridade considerada cru
cial, porque, como já disse, a educação é o cadinho da moder~ 
nidade, é o nosso passaporte para um Brasil mais moQerno, 
nía:iS preparado, ínclusive, maiS eficaz e ritais jusfo, unia vez 
que a educação tem que ser universal e tem que ser de alta 
qualidade. 

Quanto à dev_olução dos chamados cruzados ~ovos conge~ 
lados, será feita, como já disse à Bancada do PTB no Senado 
e na Câmara. E aqui reitero e- agradeço a V. Ex~ dar-me 
a oportunidade de reiterar que será feita sem antecipação, 
mas sem nenhuma postergação, sem nenhum adiamento; e 
será feita nos termos· da lei em que foi convertida a medida 
provisória. Serão devolvidos com juros e correção monetária, 
como já explicitado pelo Banco Central, e em moeda corrente. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Agradeço a V. Ex•, que 
atendeu plenamente a minha expectativa. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Co_rn a pala
vra, o Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro Marcílio M;:trques 
Moreira, quero cumprimentar V. Ex•, Sr. Ministro, pela sua 
lúcida exposição, particularmente no que tange à situação 
económico-financeira internacional, erit"cujo contexto V. Ex• 
considera imprescindível inserir o Brasil, como condição sine 
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qua non para conseguirmos dinheiro novo, o·que certamente 
ajudará a financiar a retomada do nosso crescimento econô
mico, como vem ocorrendo no México, Venezuela-. Colômbia 
e Chile. 

V. Ex' fez uma abordagem macroeconômica da atual 
conjuntura, enfatizou a necessidade de reformas estruturais, 
mostrando-se otimista quanto ao combate à inflação e à recu
p'eração gradual d~no~~a capacidade produtiva para, afinal, 
situar a negociação sobre o pagamento dos juros e do principal 
de nossa dívida externa, a curto, médio e longo prazos. 

Diante de suas considerações, coloco as seguintes ques
tões: 

1. Apesar de no mês de maio ter havido indicações 
de recuperação económica cii:cunstanciai, no tocante à produ
ção industrial, emprego, venda de comércio, redução de taxa 
de inflação etc., sabe-se que as pressões nos meses que se 
seguem serão muito fortes. Por exemplo, haverá o reajuste 
de salários e de aluguéis em setembro, o início da devolução 
dos cruzados, além do desembolso para o ·pagamento dos 
juros da dívida externa. 

Coi:ito pretCRde o Governo administrar essa situação? Con
tinuarão também as severas restrições fiscais que se têm verifi
cado até agora? 

1.1. Por outro lado, a carta de conjuntura àe maio, 
do Instituto de Pesquisa Económica e Apliéada _- IPEA, 
presidido pelo Secretário Especial de Política Econômfca, Ro
berto Macedo, entre outros alertas, diz que apesar da inflação 
estar em taxas "aceitáveis" em termos históricos, mantém-se 
"muito elevada, se for levado em conta o fato de que se 
trata de um período de congelamento formal de preços.,. 

Parece-me, então, que os técnicos do próprio Governo 
calculam que a inflação está reprimida e_ que deverá exacer
bar-se nos próximos quatro meses. V. Ex~ concorda com essa 
anáUse? Como pretende o Governo enfrentar essa perspectiva 
de explosão inflacionária? 

1.2. O descongelamento, através de um processo dife
renciado de tratamento de preços de bens e de serviços, já 
foi iniciado pelo Ministério da Economia. Qual a razão para 
que os salários, que são também um preço, continuem conge
lados, configurando-se, assim, a manutenção da política de 
arrocho salarial? 

2. Não considera V. Ex' que, na referida perspectiva 
da volta de uma inflação explícita de dois dígitos, vivendo-se 
ao mesmo tempo sob uma recessão ou uma recuperação econô~ 
mica incipiente, os salários teriam de ser reindexados, assim 
como os demais preços, uma vez que a TR, como se previa, 
tornou-se um indexador canhestro da economia? 

3. O Governo considera positivo o acordo_ para paga
mento dos juros atrasados da dívida externa, por achar, entre 
outros aspectos, que os desembolsos em dinheiro estão ade
quados aos níveis das reservas internacionais. 

Contudo, me parece que, na medida em que, segundo 
as informações do Ministério da Economia, nossas reservas 
totais atinge-m hoje o montante de 8,5 bilhões de dólares, 
o pagamento de dois bilhões de dólares este ano, mesmo 
no esquema parcelado proposto, deixaria a economia brasi
leira em uma situação de difícil constrangimento, em tenDes 
de reservas. Ou seja, as reservas baixariam para 6,5 bilhões 
de dólares, no limite do que permite a Resolução n"' 82. Com 
efeitO, nos termos da referida resolução, o pagamento das 
parcelas da dívida não pode baixar as reservas cambiais do 
país para montantes inferiores a quatro mes-es de importações. 
~ntão, considerando-se o valor médio dos últimos doze meses, 

em tomo de 1,7 bilhão de dólares. teremos 6,8 bilhões de 
dólares. F< 

Se é assim, COliJO _o Governo pretende evitar que isso ocor-
ra? 

. Rest_ringirá_ as importações novamente àquelas sabidamen
te essenciais, mUdando o esquema que tem permitido impor
tações altamente competitivas e, de certo modo, provocadoras 
do efeito dumping em nossa economia? 

3.1. É verdade que, com respeito às taxas de juros, 
a sua fixação ou flutuação submetida aos limites de 6%, con
forme acordado com o Comitê de Bancos Credores, fepre
senta o aspecto inovador e positiVo. Entretanto, é de questio
nar-se se não existe o perigo de as taxas internacionais de 
juros como a Libor e a Prime Rate virem a cair abaixo dos 
6% ao ano pois o período de recessão nos Estados Unidos 
da América do Norte estaria terminando e o Governo poderia 
provocar a baixa dos juros, para estimular novos investimen
tos. 

Isso não configuraria, na prática, uma condição negativa. 
Caso positivo, não seria interessante tentar-se reduzir mais 
esSa taxa para algo em torno de 4% a 4,5%? 

3.2. Mesmo com a informação do Governo de que o 
sistema de pagamento dos juros da dívida externa não pressio
nará a caixa do Tesouro Nacional, resta dúvida quanto a isso, 
~e atentãrmos para o fato de que seriam cobrados juros sobre 
juros. 

Gostaria de obter esclarecimentos sobre este ponto. 
3.3. Como se sabe, a conVersão da dívida externa em 

investimentos é considerada uma das formas interessantes, 
que o País pode usar para dirimir seu endividamento. 

A região Nordeste, uma das mais carentes do Brasil, 
está a necessitar um urgente aperte de capital que propicie 
seu desenvolvimento. 

Pergunto: Como V. Ex~ encara a possibilidade de o Gover
no, com a referida conversão, priorizar os investimentos em 
indústrias de exportação no NOrdeste, reativando as Zonas 
de J?roce~ento de Exportação? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento)- Muito obrigado, Se
nador Humberto Lucena. 

Quanto à primeira pergunta de como o Governo pretende 
administrar a situação económica, apesar das melhorias em 
abril e maio, acho que ele tentará fazer, com determinação, 
procurando não aumentar as demandas inflacionárias,- e ao 
mesmo tempo procurando atender a situações particulares 
que ocorrerem. 

A avaliação que nós fazemos é que de fato houve uma 
pequena retomada da atividade- nós não consideramos que 
ela vá cair- talvez não volte a crescer nas mesmas dimensões 
de abril, mas tudo indica que há capacídade ociosa sufiCiente 
para que se expanda a oferta, a qual, através de ganhos de 
economia de escala, poderá reverter em produtos unitaria
mente menos custosos, portanto, não tendo o impacto sobre 
a inflação que teria de uma extrapolação a-penas linear dos 
aumentos ocorridos e do processo de congelamento. 

Quanto aos dados do IPEA e do INPE, nós consideramos 
que, de fato, há alguma repressão da inflação, é óbvio, se 
há uma trégua de preços e salários, e é isso que o desconge
lamento procurando fazer, esse processo ordenado, contro
lado de descongelar e ao mesmo tempo, da atenção a uma 
produtividade, que é o único meio realmente de se resolver 
essa equação _difícil. Essas reservas se recuperaram em mais 
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de 1 bilhão de dólares. E no período_ de novembro a maio 
houve a entrada efetiVa de capital no B~;isil de quase 3 bilhões 
de dólares. 

De modo que com o aumento das exportações, que estão 
tendo um ritmo extremamente positivo, Com a entrada desses 
recursos, com a recomposição da reserva, que responde ao 
próprio aumento da confiabilidade na política económica e 
nos atas do Governo, não acredito que haja essa diminuição 
das reservas que resultaria de uma mera subtração do que 
será pago, uma vez que o será durant~ um _c~rto período. 
Estou certo que nesse mesmo período haverá um retorno 
de capital que cobrirá isto. _ _ -

Quanto ao problema da volta da inflaçãõ, e do desconge
lamento de preços versus salários, está ocOri"endo também 
em salários, tanto que nas datas-bases está havendo livre nego
ciação, está havendo uma recomposição, que já houve em 
várias categorias; e, enl outras; hOuve -meioS ~através-de abOJlf:)S 
para atender a situações especiais, e haverá, evidentemente, 
o aumento do salário mínimo agora em 15 de junho. 

Quanto ao problema dos juros e das reservas, Sr. Senador 
Humberto Lucena, sinto-me bastante tranqüilo. As reservas 
de fato ultrapassaram as cifras que V. Ex• citOu. E acho que 
o que é mais alvissareiro é que apena:S rias três últimas semanas 
de maio, houve diminUição das reservas que resultariam de 
uma mera subtração do que será pago~ uma vez que será 
pago durante um certo período e estou certo que nesse mesmo 
período haverá um retorno de capital que cobrirá isSo. 

Quanto a procurar redução de juros para 4% e 5%, isso 
evidentemente seiia o ideal, isso foi, inclusive proposto, mas, 
numa negociação propusemos uma taxa mais baixa, eles que
riam uma taxa bem mais alta, e o que se chegou foi a esse 
meio termo, que é uma taxa média com· chãos e tetas para 
defender a nossa capacidade de pagamento, exatamente no 
momento em que somos mais frágeis, que são os próx-iinos 
3a5anos. -

O problema da conversão da dívida em investimento é 
uma problema difícil, porque é uma aparente solução. Mas, 
uma solução que tem uma grande desvantagem, pois essa 
dívida que seria paga exatamente em 25 a 30 anOs é paga 
adiantada e em cruzeiros correntes. Portanto, cria üne-diata
mente tanto uma pressão fiscal quanto monetária. 

De modo que, embora os objetivos des~a conversão pos
sam ser altamente prioritários, ela nega os próprios pressu
postos de uma política fiscal e monetária. É por isso que 
países que conseguiranÍ sair deste sufoco da inflação em ces
são, como é o Caso do México, por exemplo, nunca admitiram 
conversão de dívida em investimentos; a não ser que seja 
um investimento ligado à privatização, porque o pãgamento 
não é feito em moeda corrente, mas em açóes que não têm 
esse efeito de expansão. 

São esses os esclarecimentos que lhe devia, nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Ministro, V, Ex• 
chegou ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, 
após uma longa e competente missão na Embaixada do Brasil 
nos Estados Unidos da América do Norte. Por isso mesmo, 
ao ser nomeado e empossado nessa pasta, V. Ex• despertou 
uma grande expectativa no seio da opinião pública, digna 
de nota. 

Já que a Bancada do PMDB, tlesta Cas_a;·estã convencida 
de que é indispensável urgenciar-se a renegociação do paga
mento dos juros e do principal da nossa dívida externa, como· 

pressuposto da retomada do nosso crescimento económico, 
indagaria de V. Ex~ se, apenas assinatura deSse, contrato, 
viSando_ao pagamento dos jUros atrasados, no valor de dois 
bilhões de dólares e o restante equivalente a 75% em bónus, 
asseguraria um a porte de dinheiro novo destinado ao financia
mento de novos projetes de desenvolvimento económico no 
País? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREffiA (Ministro dà 
Economia Fazenda e Planejamento) - V. E~, noJne Sena_
dor, pergunta-me sobre o impacto da aprovação desse acordo 
e da sua assinatura. O acordo não será suficiente para trazer 
para cá montantes correspondentes aos que citei no ·ca:so do 
México, que se elevaram a 8.4 bilhões de dólares, numa econo
mia muito menor do que a do Brasil - isso apenaS no ano 
passado. Entretanto, apenas a conclusão das conversações, 
estou certo, já foi um dos motivos pelos quais tivemos uma 
entrada de capital através de linhas_ de__ crédito expandidas, 
através de uma confiança maior em nossa administração finan
ceira, certamente a assinatura e sobretudo, nobre Senador, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa aprovação agora, nas 

vésperas da viagem do Senhor PresideJJ,t~ Fernando Collor 
de Mello aos Estados Unidos, dará um sinal muito positivo 
à comunidade económica e financeira mundial, do desejo e 
do empenho do Brasil de se inserir de uma maneira dinâmica 
e soberana na economia mundial, eis que os Estados Unidos, 
nosso maior parceiro financeiro, comercial, tecnológico, polí
tica a cultural, são a caixa de repercussão do sistema econó
mico. oe modo que, o Presidente indo aos Estados Unidos 
com esse irritante assunto resolvido realmente terá muito mais 
êxito na sua missão, e será muito ·positivo se Sua Excelência 
for com o respaldo do Senado que é a Casa da sabedoria 
e, ao mesmo tempo, a Casa do povo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V. 
Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Amazonino Mendes. 

~ O SR. AMAZONINO MENDES (PDC- AM) Sr. Presi' 
dente, Sr. Ministro, serei o·12<:> interpelador desta tarde. De_ 
tal sorte deverei, obrigatoriamente; me cingir,· no máririlo, 
a duas pequenas perguntas dentro de várias que, natural
miilie, suscitàrii o interesse de todos os membros desta Casa. 

Perguntas como, por exemplo, esta: até que ponto a ques
tão ecológica influencia a boa ou_ _má yontade das agências 
de financfaritento internacional eni relaçãO ao nosso País? 

Mas, prefiro i"ndagar de V. Ex• - até pOr uma questão
de avaliação - por que países latinos, como o MéxicO e a 
Venezuela, lograram um bOm acordo da dívida com economias 
beininferiores e, talvez, com perspectivas não tão promissoras 
como a potencialidade brasileira? 

Esta indagação eu a faço constantemente e entendo que 
ela deva ser exposta em termos de esclarecimento até para 
que nós, políticos brasileiros, possamos fazer autocrítica na 
condução de problema tão delicado. 

A rigor, deixa-nos um saldo de angústia saber que hoje 
tõâós aqueles que bradavam, que restringiam ou que exacer
bavam, do ponto de vista xenófobo, acordos, hoje se ressen
tem, indagam, perguntam quando o nosso País poderá receber 
apartes de capital estrangeir_o? Seri3: a primeira -pergunta. 

A segunda pergunta, Sr. Ministro, diz respeito a uma 
determinad~ apreensão e a uma curiosidade. A partir de) se
tembro, no terceiro trimestre deste ano, vamos ter algumas 
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coincidências, ao meu ver, piovocadoras de inflação. Temos 
a nova lei salarial - que a essa altura deverá est_a_r em vigor 
- a nova lei de aluguéis - que também entraria em vigência 
- concomitantemente teríamOs a liberação dos cruzados e, 
ainda, talvez, a prática da liberação parcial dos preços, em 
função do congelamento. __ 

Acredito que esses fatores devem ser objeto de extremada 
preocupação do Ministério; e eu perguntariã a V. Ex~ até 
que ponto esse conjunto de atos poderia provocar uma taxa 
de inflação suportável e não comprometedora da luta que 
se enceta? Seriam essas as duas perguntas que faria a V. 
Ex• 

O SR- MAR CÍLIO MARQUES MOREIRA -(Ministro da 
Economiá, Fazenda e Planejamento)- Muito obrigado, Se-
nador Amazoníno Mendes. _ 

Quanto à primeira pergunta de V. Ex~. eu diria que a 
aprovação desse acordo por esta Casa- e a stia celebração 
com os banco_s comerGiais_ é- exatamente um dos pré-requiSitos 
indispensáveis para que o -Brasil possa obter- cOndições tão 
boas ou melhores do que conseguiram a Venezuela e o México. 
Explico: aqueles dois países tiveram exata-mente a preocu
pação de nunca acumular atrasados para, ao negociar o mon
tante total da sua dívida, terem condições melhores de nego
ciação. Nós não o fizemos por uma razão outra, inclusive, 
por impossibilidades materiais num momento âifíCil de transi
ção política, mas parece-me que - disso tenho convicção, 
inclusive de conversas com autoridades multilaterais, com au
toridades americanas e com os próprios rep-re-sentan-tes da 
comunidade finã.nceíra privada- esse acordo apagará o passa
do negativo e nos recolocará em posição de podermos negociar 
um acordo que seja, no mínimO, tão vantajoso como foram 
os do México e da Venezuela. 

Será certamente um acotdo diferente, mas que poderá 
reverter num segundo momento, não só_ no estabelecimento 
de uma maior estabilidade nessas relações financeiras, num 
afastamento de várias incertezas que pairam sobre a nossa 
posição externa, mas também no retorno a investimeritOs ex
ternos. Mais do que isso, Sr. Senãdor, estou certo de que 
o acordo também trará investimentos hitemos, porque aí será 
estabelecida a confiança que é necessária. 

Qa_anto_às apreensões de setembro- que são justificadas_ 
-, parece-me que, se a nova lei salarial for uma boa lei, 
se os ajustes de aluguéis forem rezoáveis, se a liberalização 
dos preços e dos contratos ocorrer de uma maneira o_r-9enada, 
estou tranqüilo de que isso nãó terá um efeito negativo em 
relação à inflação, não será um pcopulsor da inflação, porque 
só quando a política fiscal e monetária está sem controle é 
que salário cria inflação, liberalização de preços cria inflação. 
Aí, sim, teremos condições de, através de livres negociações 
salariais, ter uma economia de mercado. E penso que, ao 
fazê-lo, temos que ter também confiança em que esseS meca
nismos funcionarão, uma vez qUe tivermos, de um lado, um 
cuidado muito grande na política fiscal, na política monetária 
e, de outro, do ponto de vista de oferta, procurarmos seletiva
mente estimulá-la, como no caso de produtos agrícolas, atra
vés de um crédito agrfcola oportuno- e suficiente e através 
de outras ações que procurem aumentar a produtividade da 
economia. -

O SR- AMAZONINOMENDES- Muito obrigado, Sr. 
Ministro. Saio daqui conscientizado sobretudo das C<>J>dicio
nais; há um excesso de condicionais. É evidente que teria 
de haver uma espécie de tour de force, de conscientizaÇão 

da parceria da composição final da legislação, tanto com as 
ações do Governo, coffio com as ações deste Congresso. Oxa

- lá, Sr. Ministro, nós cheguemos a bom termo. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço 
a p~lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, como 
último orador para interpelações. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Pela ordem. Sem revisâo do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: antes, entretanto, de me dirigir à tribuna, 
Sr. Presidente, tenho a obrigação de fazer uma comunicação 
que muito me comove, e é uma infausta comunicação. 

O Senador Pompeu de Sousa, que, como sabem V. Ex~. 
representava o Distrito Federal aqui neste plenário pelo meu 
partido, e que tantas vezes presidia a sessão deste plenário 
coni. tanto entusiasmo, acabou de falecer. 

Quero, então, comunicar e expresSar, desde já, nossos 
se_ntimentos à fainíli8.. Se V. Ex~ me perinife, serido eu o 
último orador inscrito e tendo em vista o que aconteceu, em 
homenagem ao Senador Pompeu de Sousa. pediria a V. Ex• 
que me liberasse de fazer uso da tribuna e que nós, em home~ 
nagem ao senador, suspendêssemos a sessão. 

O Sr. Marco Maciel - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Com 
muito prazer. 

O Sr. Marco Maciel- Gostaria de me associar à manifes
tação. de pesar de V. Ex• e dizer que concordo com a proposta 
que V. Ex~ vem encaminhar à Mesa para que, em sinal de 
pesar e testemunho da contribuição que S. Ex~ prestou à vida 
pública, nós suspendêssemos a sessão em homenagem ao pas
samento do Senador Pompeu de Sousa. 

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

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Com 
muito prazer, ouço V. Ex~ 

O Sr. Humberto Lucena - Profundam~nte consternado 
com a notícia que V. Ex~ nos traz. concordo inteiramente 
com a sua iniCiativa no sentido da suspensão da sessão. -

Quero levar a V. Ex\ ao seu partido e à família enlutada, 
o profundo pesar de todos nós do PMDB nesta Cása. Estamos 
emocionadíssimos com a morte desse inesquecível companhei
ro, que tanto marcou a sua presença nesta Casa por sua compe
tência, patriotismo e espírito público, o eterno Senador Pom
peu de Sousa. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite V. Ex~ um apa:rte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Fernando Henrique 
Cardoso, em nome da Liderança do PRN, nós nos associamos 
a V. Exa nas manifestações de pesar pelo falecimento do bravo 
companheiro Pompeu de Sousa. 

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

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não. 

_ O Sr. EduardoSuplicy- Em nome do Partido dos Traba
llladores, queremos externar também o sentimento de pesar 
pelo falecimento do Senador Pompeu de Sousa, um batalhador 
pela liberdade de imprensa no nosso País e que tanto soube 
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dignificar o seu mandato. _As nossas condolências exterisivâ~ 
ao·PSDB. 

O Sr. Valmk C3riipelo- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não. 

O Sr. Valmir Canipeio- Quero, em nome da Bancada 
do PTB e particularmente cm meu nome, porque tenho a 
honra de representar o Distrito Federal, manifeStar -prOTundo 
pesar pelo falecimento do amigo, do senador, do político Pomw 
peu de Sousa. Brasília muito deve a esse homem que revolu
cionou a política e a educação no Distrito Federal. Ficam 
os sentimentos da bancada do PTB e particularmente os meus. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra
deço a todos os Srs. Senadores. 

O Sr. Oziel Carneiro- Permíte V. Ex~ um aparte'! 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO'"- Com pra
zer, ouço o nobre Senador. 

O Sr. Oziel Carneiro- Quero também apresentar, em 
nome da bancada do PDS, os votos de pesar, extensivos ao 
partido de V. Ex~, pelo desaparecimento do exwSenador Pom
peu de Sousa, figura que aprendi a admirar, ~o ano passado, 
aqui neste plenário, principalmente pela assiduidade e faciJíw 
dade com que se relacionava com todos nós. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Alexandre Costa) - A Mesa se 
associa às mariifeStàções de pesar lias Srs. Senadores pelo 
desaparecimento do nosso exwcolega, Senador Pompeu de 
Sousa. 

O SR. FERNANDO HENRlQUE CARDOSO- Sr. Presi
dente, se V. Ex• me permite, para túminaf, eu fa-riã ape-rHfS 
uma comunicação. Seguramente, haverá uma sessão de hOme
nagem ao Senador Pompeu de Sousa, mas, pela espontanei
dade das manifestações que já ouvirnõs neSte plenáriO, sente
se, desde já, a imensa falta que fará o Senador Pompeu de 
Sousa, que, embora não estivesse mais neSte- pienarro, estava 
em Brasília, com aquela vibração, com aquele entUsiasmo. 
S. Ex~, certamente, teria o maioi-góstO -de discuti:f com o 
Ministro Marcílio Marques Moreira, até porque - eu me 
permito dizer isso; não pude ir à tribuna- V. Ex~ mostrou 
que é um homem de espírito, como era tambéin o Senador 
Pompeu de Sousa, que gostaria de terÇar as armas da inteli
gência com V. Ex~ 

Eu não queria, infelizmente, encerrar essa mariifestação 
da forma que estou fazendo. Gostaria muito miiS de estar 
na tribuna, discutindo com V. Ex~, dando o meu testemunho -
ao Senado Federal sobre a negociação da divida, reiterando 
esse testemunho.· 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre costa)- Os Srs. Sena
dores que não tiveram a oportunidade de dirigir suas interpe
lações a S. E~ o Sr._Ministro poderão fazê-lo por escrito, 
porque serão encaminhadas pela Mesa para posterior respos
ta. (Pausa.) 

O Sr. Alexandre Costa, 19 Vice-Presidente, dfdxa a ca
deira da presidência, que é ocupada peló Sr:-Mauro Bene
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Ao reassu
mir a direção dos trabalhos, Srs. Senadores, Sr. MiniStro, 
também desejo, neste instante, expressar- o meu profundo 
pesar pelo desaparecimento do extraordinário homem públi-

co, SenadOr Pompeu de Sousa, que nesta Casa hàiifóU e dignl
DOOu a representação popular. 

Se todos os Srs. Senadores, que conviveram tão de perto 
Com o Senador Pompeu de Sousa, puderam transmitir o imen
so pesar pelo seu desaparecimento, sobretudo eu, Sr. Minis
tro, Srs. Senadores, conterrâneo de Pompeu de SouSa, não 
poderia omitir-me, como seu colega que fui durante quatro 
anos, identificado com sua famílfa no Ceará, não poderia 
deixar de transmitir, cóino O faço agora, sob profunda emoção, 
a manifestação das minhas condolências a sua família, a sua 
estremecida esposa, S~ Othília, enfim,-â.quele-s que, privando 
com Pompeu de Sousa, sempre nele viram a figura extraor

. dinária do professOr, do comunicólogo, do intelectual, do polí
tico que soube, nesta Casa, pontificar pelas suas idéias, pelo 
seu espírito público e, sobretudo, pela sua identificação com 
as causas democráticas. 

É, portanto, com profunda emoção que, em nome da 
Casa, ao fazer esse registro, desejo levar à família de Pompeu 
de Sousa a manifestação do nosso pesar e as nossas condo
lências. 

Portanto, passo a palavra ao Ministro Marcílio Marques 
Moreira, para encerrar ... 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRJ1:A (PDT- DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, antes de V. Ex• 
passar a palavra ao Sr. Ministro, gostaria também de externar 
ro_inha_ profunda consternação por esse fato que acaba de che
gar ao conhecimento da Casa, dramático, melancólico sob 
todos os aspectos. 

Convivemos com o Senador Pompeu de Sousa ao longo 
de quatro anos aqui no Senado, e, antes, na vida comunitária 
do DistritO Federal, inclusive acompanhando aqueles movi
mentos na resistência, na luta pelo retorno à democracia; 
ele, como Delegado da Associação Brasileira de Imprensa 
e, eu, lá na Presidência da OAB. Quantas e quantaS vCzes 
tivçmos de enfrentar situações difíceis naqueles momentos. 
E, fin3Jmente, na campanha eleitoral passada, tive o prazer 
de apoiar a sua candidatura ao Senado Federal. Infelizmente 
o resultado não lhe foi favorável. E ele que tinha, aqui, aquela 
atividade excitante -Pompeu de Sousa sempre foi um Sena
dor agitado - caiu exatamente na ociosidade e nos chega 
ao conhecimento que ele acaba de falecer. 

Sr. Presidente, em nome do PDT, quero deixar aqui regis
trado, portanto, o meu pesar, extensivo à Dona Othília e 
a tOdos os seus· filhos. · 

.. -O Sr. Iram Saraiva - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - concedo 
a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva. 

O SR. ffiAM SARAIVA (PDT- GO_ Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr._ Presidente, antes que V. E~ conce
da a palavra ao Sr. Ministro, qUeria manifestar minha tristeza, 
porque convivi, de maneira muito pr6x1mã; cOm o colega 
Senador Pompeu de Sousa quando compusemos a Mesa. Ele 
era ilm horilem preocupado, não s6 com o Senado, mas sobre
tudo com o Congresso; tanto é verdade que assumi a Presi
dência desta Casa e do CongressO inúmeraS· vezes, todas elas 
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secretariadas pelo ex-Senador Pompeu de Sousa, que deixa 
nesta Casa~ na História do Brasil e no jornalismo, uma lacuna 
muito grande. Eu queria rile áSS:oChti aos demais colegas e 
dizer da minha tristeza pelo desaparecimento de tão impor
tante figura nacional. Esta Casa realmente perde não só o 
ex-Senador, mas o amigo, o companheiro, o irmão. Por esta 
razão, manifesto aqui o meu pesar a todos o's seu·s familiares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sr. Ministro, 
V. Ex• poderá apresentar as despedidas à Casa, depois dessa 
sua brilhante participação no-s debates na tarde de hoje. 

Concedo a palavra, portanto, a V. Ex• para que se despeça 
do Plenário, depois de haver cumprido exemplarmente sua 
missão. 

O SR. MARCÍLfO-MARQUES MOREIRA (Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento.) - Sr. Presidente, eu 
gostaria de aproveitar (;;ste rrlinufo que -v. Ex'1 me concede, 
para agradecer ao Se_nado esta oportunidade, para mim ex
traordinária, e apresentar as linhas mestras do que é a política 
económica e financeira do Governo Collor. 

Foi para mim uma honra e uma satisfação poder discutir 
aqui, não só a atual conjuntura económiCa brasileira, o seu 
contorno internacional e as perspectivas, tais coinO as vejo, 
de um Brasil que ainda está absorto em problemas muito 
graves, mas que tem todo potencial natural, potencial huma
no, para sair desse poço e para se tornar um país politicamente 
mais democrático, sociãlmente mais justo e cõm capacidade 
de enfrentar os enormes dcsafios_dc um mundo que se transfor
ma, de um mundo em que a modernidade é um desafio, mas 
também uma oportunidade. 

Quero também voltar a expressar a importância que dou 
a esse acordo,,que- embora atingindo apenas uma parcela 
do nosso endividamento total, a parcela de juros atrasados 
-tem um valor simbólico mUito grande, principalmente às 

vésperas da visita do Presidente Fernando Collor aos Estados 
Unidos. 

Finalmente, gost!lria de me juntar às manifestações de 
pesar pelo infaustO falecimento de Pompeu de Sousa. Tive 
a ventura de tê-lo entre meus_amigos e de acompanhar sua 
vida pública no jornalismo, aqui no Senado e no campo da 
educação. Ele combateu não só um regime autoritário, mas 
dois c cm ambos mostrou coragem, determinação e enorme 
-cOmJ:>etência, aliada sempre a uma jovialidade muito sua. De 
modo, Sr. Presidente, que gostaria de associar-me a essa mani
festação de pesar e, através de V. Ex'·', agradecer mais uma 
vez ao Senado a ocasião de expor os -meus pontos de vista, 
e, mais ainda, a oportunidade que tive de ouvir perguntas 
muito bem articuladas, muito importantes, pontos que precisa
vam ser esclarecidos e também sugestões; até mesmo as críti
cas, agrade_ço-as de coração. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi<:les) - A Presi
dênci~ convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 
18 horas e 40 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno único, dO Projeto de LeTCra-cãmara 
n" 78, de 1990 (n" 2.936/89, na Casa de origem), que autoriza 
a instituição da área de relevante interesse ecológico do morro 
da Pedreira e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n"93, de 1991, da Co
missão 

....;.;; de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro. Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sesslio às 18 horas e 38 minutos.) 

Ata da 83~ Sessão, em 11 de junho de 1991 
1~ Sessão.Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-· . 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Alexandre Costa 

As 18 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco --: Alexa_nd(_e Costa - Almir Gabriel 
- Aluízio Bezerra --Amazonino Mendes - Amir Lando 
- Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni V eras - Carlos 
De'Carli- Carlos Patrocínio- César Dias- Chagas Rodri
gues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge - Dário 
Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo 
Suplicy-Elcio Álvares- Esperidião Amin - Epitádo Cafe
teira- Fernando Henrique Cardoso- Francisco Rollemberg 
- Gãribaldi Alves - Guilherme Palmeira - Henrique Al
meida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel 
Freitas- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- João .Cal
moo - João França - João Rocha - Jona_s_ Pin_heiro -
Josaphat Marinhe - José Eduardo -José Fogaça - José 
Paulo Biso!- José Richa --José Samey- Júnia Marise_ 

-Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia -Lourembe_rg Nunes 
Rocha - Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno 
Bacelar - Mansueto de Lavor --Márcio Lacerda - Marco 
Maciel - Mário Covas·..:.:.... Maurício Corrêa - Mauro Bene
vides- Meira Filho- Moisés Abrão- Nabor Júnior
Nelson Carneiro - Ney Maranhão- Odacir Soares - Orio
fre Quinan- Oziel Carneiro- PedrO Sirilon- Rachid satda
nha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan 
Tito- Ruy Bacelar- Teotónio Vilela Filho- Valmir Cam
pelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciãrilos nOssoS trabalhoS. 
O Sr. 1<? Secretário procederá à leitura do Expediente. 
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É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 176, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, so
bre a Mensagem n? 134, de 1991, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, o nome do Dr. Humberto Gomes de Barros. 

A Comissão -de Constituiçãó, Justiça e Cidadania, em 
votação secreta reali~da em 11 de junho 1991, apreciando 
o relatório apresentado pelo Sr. Senador Maurício Corrêa 
(em anexo ao parecer), sobre a Mensagem n<:> 134, de 1991, 
do Senhor Presidente da República, opina pela aprovação 
da escolha do_Senhor_Humberto Gomes de Barros, para exer
cer o -cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

S~la das Comissões, 11 de junho de 1991. -Nelson Car
neiro, Presidente- Maurício Corrêa, Relator-- Élcio Álvares 
- Josaphat Marinho ~ Oziel Carneiro - Nabor júnior -
Valmir Campelo --Magno Bacelar - Chagas Rodrigues -
Amir Lando - Wilson Martins - José Paulo Biso!- Jutahy 
Magalhães. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, so
bre a Mensagem Presidencial n9 134, de 1991 (Mensagem 
n~ 241, de 24-5-91, na origem), submetendo à aprovação 
do Senado Federal, o nome do Dr. Humberto Gomes de 
Barros para compor o Superior Tribunal de Justiça, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Armando 
Leite Rollemberg. 

Relator: Senador Maurício Corrêa 
O Senhor Presidente da República, pela Mensagem n"' 

134, de 1991 (Mensagem n• 241, de 24-5-91, na origem), sub
mete à aprovação do Se_nado F~.Qeral, o nome do Dr. Hum
berto Gomes de Barros para compor o SUperior Tribunal 
de Justiça, na vaga reservada a advogado, decorrente da apo
sentadoria do Ministro Ariri.ando Leite Rollemberg. - - -

Estabelece o art. 52, inciso III, alínea a da Constituição 
Federal, combinado com o parágrafo único, in fine, e seu 
inciso II, do art. 104, a competência privatiVa- do Senado 
Federal para aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha dos ministros para o Superior Tri
bunal de Justiça. 

De acordo com o curriculum vitae que acompanha a men
sagem presidencial, o Doutor HumbertO Gomes de Barros 
nasceu em Maceió, capital do Estado de Alagoas, em 23 de 
julho de 1938, filho de Carlos Gomes de Barros e de o~ 
Laura Lima G. de Barros. . 

Diplomou-se Bacharel em Direito pela Faculdade Nacio
nal de Direito da Universidade do Brasil, turma de 1962. 

A partir de 1963 militou intensamente na advocacia, tanto 
nos Tribunais Superiores, como nos dive_rsos ramos de Justiça, 
inclusive como procurador do Distrito Federal. 

De março de 1985 a outubro de 1988 exerceU o cargo 
de Procurador-Geral do Distrito Federal, tendo sido presi
dente do Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais de Estado 
(1986/87). . . . 

Dos mais destacados membros do Conselho Seccional 
da Ordem dos Advogados do Brasil - SeçãO d.o Oistrito 

Federal, através de oito eleiçóes consecutivas (1969 a 1985) 
onde desempenhou as funções d.e 2• Seéretário (1973/74) e 
de integrante de diversas comissões, veio a Ser reeleito para 
o biênio 1991/93, tornando-se Conselheiro_fed~ral da Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

É sócio-fundador do Instituto dos Advogados do Distrito 
Federal; ministrou, na Universidade do DistritO Federal, cur
sos de Ética Profissional, patrocinados pela OAB/DF (1982 
e 1984). 

lntegrou diversas bancas examinadoras em concursos de 
provas, tais como: para advogado do Distrito Federal (1967); 
para o Ministério Público do Distrito Federal (1970); para 
o Ministério Público dos Territórios (1971); para Procurador 
da República (1973); para Juiz de Direito do Distrito Federal 
(1979, 1984 e 1991); para Procurador do Distrito Federal 
(1986); e para Defensor Público do Distrito Federal (1987). 

Participou de inúmeros co-ngressos, seminários, simpó
sios, ciclos e conferências, nacionais e estrimgerros, sóbre va
riados temas jurídicos, apresentando e defendendo teses, pre
sidindo alguns daqueles eventos, ou proferindo palestras como 
expositor, de batedor ou conferencista. --

-Entre petições, pareceres, memoriais, teses e ensaios~ 
produzidos no exercício da advocacia particular, como Procu
rador do Distrito Federal e Conselheiro da OAB/DF, desta
cam-se os seguintes trabalhos: 

"Greve- História e Perspectivas" --Tese, apresentada 
ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Brasil; 

"O Abono Salarial" - Notas â margem da Lei n"' 
5.451168, publicadas na Revista Jurídica da Procuradoria-Ge
ral do Distrito Federal; 

"A Correção Monetária na Obrigação de Indenizar" -
Estudo publicado no n9 10 da Revista Jurídica da Procurado-
ria-Geral do Distrito Federal; . 

"Natureza Jurídica do Protesto Cambial"; 
uconceito e Limites do Poder Discricionário, no Estado 

de Direito"; -
"Efeitos Repristinatórios da Anistia x Competência Dis

criciOnária"· 
"Adjudicação n-o Processo Fafimentar"; 
"Alteração de Loteamento- Conflito de Leis no Tem

-po"; 
"Eficádã do decreto-lei recusado pelo Congresso''; 
"As Empresas Públicas e o art. 173, § 1• da Constituição 

Federal"· 
"Fr;ude a lei e seus efeitos"; 
~'Críticas e sugestões ao anteprojeto da lei de pequenas 

causas";. . _. _ _ _ _ 
no Jurista e o Estado de Direito"; 
"Contrato de Construção por Administração -Ilicitude 

de Sua AlteraÇão Unilateral;'; 
"Responsabilidade Civil do Estado- Pesquisa da Exata 

Noção de Causa, para incidência do Preceito Constitucional"; 
"Questão Fundiária no Distrito Federal- O Decreto-Lei 

n• W3/67 e o registro paroquial". 
n-ia:nte desses dados biográficos que bem revelam a plena 

qualifiCação para o exercício da magistratura superior a -que 
ora se ha_bilita, dúvida não remanesce de que o indicado preen-
che os requiSitos ConstituCionais. -· · ~ -· · = - - -

Em face da natureza da matéria ora trazida à apreciação, 
não cabe aduzir outras considerações no âmbito do presente 
relatório. - -

Sala das Comissões, de junho de 1991. -Nelson 
Caroeii:-o, Pr~sidente- MaUricio Corrêa, Relator. 
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PARECER N• 177, DE 1991 
Da COmissão de CoRstitUiçãO, Justiça e Cidadania, so

bre a Mensagem n• 138, de 1991, do Senhor Presidente 
da RepúbUca, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, o nome do Dr. limar Nascimento Gaivão. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
votação secreta realizada em 11-6-91, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senatlor Lourival Baptista ( em anexo 
a-o-parecer), sobre a Mensagem n~ 138, de 1991,-do Senhor 
Presidente da República, opina pela aprovação da escolha, 
do Sr. do Sr. Ilmar Nascimento Galv-ão, pãrã exercer o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 1991. _: Mâurício 
Corrêa, Presidente - Lourival Baptista, Relator - Élcio Al
vares - Valmir Campelo - Josaphat Marinho -° Chagas 
Rodrigues - Amir Lando - Nabor Júnior - Pedro Simon 
- Magno Bacelar- Jutahy Magalhães. 

RELATÓRIO 

Da CoMissão de Constituição, Justiça e Cididaniã,- So
bre Mensagem n~ 138, de 1991 (n' 251, de 31-5-91, oa 
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal o nome do Dr. limar Nasci
mento Gaivão, para exercre o cargo de Ministro do Supre
mo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Aldir Guimarães Passarinho. 

Relator: Senador Lourival Baptista 
Encontra-se submetida à apreciação desta Comissão do 

Senado Federal, nos termos do art. -sz, UI, a, e art. 101, 
parãWafo único, da Constifuíção F"ederal, a índicaçãOd.O Dr. 
llmar Nascimento Gaivão, para exercer o cargo de MinjstrO 
do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposen-
tadoria do MiniStrO Aldir Guimarães Passarinho-:--~- · 

Acompanha a Mensagem Presidencial o curriculum vitae 
do 
Dr. limar Nascime11to Gaivão, dõ--quat CClflstarD_a&-seguintes 
informações:- filho de Ananias Leal Gaivão e Otília Nasci
mento Gaivão, nasceu em Jaguaquara, Bahia, em 2 de mafo 
de 1933. Formado em Direito pela -Faculdade NaCional de 
Direito, da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, possui 
os seguintes cursos de extensão e especialização: Novo Código 
de Processo Civil, 1974·, Direito Penal, 1973; Organização 
do Trabalho Intelectual, 1973; e Direito Agrárío, 1976~ 

Dentre as funções já exercidas, cabe destacar: funcíõrúfilo· 
do Banco do Brasil S.A. (1955/1967), Diretor de Organização 
e Controle da Secretaria de Planejamento do Estado. do Acre 
(1964165); Diretor da Carteira de Crédito Geral do Banco 
do Estado do Acre (196511966); Presidente do Banco do Esta
do do Acre (196511967); Membro da Diretoria do Conselho 
Regional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Acre 
(1964); Presidente do Conselho Presidenciário ao estado do 
Acre (196611967); Vice-Diretor e Diretor da Faculdade de 
Direito do Estado do Acro (1974/1977); Chefe do Departa
mento de Direito da UniVersidade Federal do Acre 
(197811979); Reitor; em exercfcio,-da Universidade Federal 
do Acre (1975, 1976 e 1978); Membro do Conselho Regíonàl 
de Desportos do Acre (1965); Membro do Conselho Estadual 
de Cultura do Estado do Acre (1970/1974); Membro do Conse
lho Universitário da Universidade Federal do Acre ~1974);
Professor Titular do Departamento de Dirêiio da Univer
sidade Federal do Acre (196511979); Juiz Federal, Diretor 
do Foro--e- Corregedor da Seção Judiciária do Acre 

(19.7911985); Diretor do Foro e Corregedor da Seção J uâiciária 
do Distrito Federal (198411985); Juiz Federal, Diretor do Foro 
e Corregedor da Seção Judiciária do Estado de Rondônia 
(198211984); Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Acre 
(196911979); Juiz Federal da 2' Vara da Seção Judiciária do 
Distrito Federal (197511985); Juiz Suplente do Tribunal Regio
nal Eleitoral do Distrito Federal (1985); Ministro do Tribunal 
Federal de Recursos (198511989). 

São o-s seguintes os principais COncursos púbfiCcis -dos quais 
participou: Concurso para provimento de cargos do Magistério 
Superior (1971); Concurso para Procurador do Estad() do Acre 
(19.77); Concurso para- provimento de -cargo de Procurador 
da Fazenda Nacional (198_6). -

São as seguinteS as coinissões espectais de que participou: 
Comissão do Programa de Bolsas de Trabalho no Estado do 
Acre (1971); Comissão Organizadora Regional da Conferên
cia Nacional de Abastecimento - Confenab (197 4); Comissão 
de Levantamento Contábil do Governo do Estado do Acre 
(1964); ~ Coqtjssão de Elaboraçã() dos Estatutos da Univer-
sidade do Acre (197:S). - -

Os trabalhos jurídicos elaborados são os seguintes: "Da 
Ação Discriminatória"; .. A Desapropriação para fins de Re
forma Agrária"; "Reforma do :poder Judiciário na Con_stiM 
tuição de 1988"; "Autonomia Tributária ·dos MuniCípios"; 
e "Nulidade do Ato Administrativo- Prescrição". 

O Dr. limar Gaivão recebeu as seguintes comendas: Or
dem do Mérito Militar, do Ministério do Exército; Orde'm 
da Estrela do Acre; Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, 
do Tribunal Superior do Trabalho; Ordem do Mérito Judi
ciário Militar, do Superior Tribunal Militar; Ordem do Mérito 
do Estado da Bahia; Ordem do Mérito Judiciário, do Tribunal 
de Justiça do Estado do Acre. 

No presente momento, o Dr. limar Nascimento Gaivão 
desempenha a função de Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, e, na área do magistério superior, é proféssor de 
Teoria Gerá] do Direito Privado; na Universidade de Brasília. 

Tendo em vista a natureza da m-atéria ora apreciada, 
não cábe aauzir outras considerações no âmbito deste rela
tório. 

Sala daS-ComiSsões, 11 de juriho e 1991.- Nelson CarM 
neiro, Presidente- Lourival Baptista, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Aiexan8re Costa)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, proj5!_tos que serão lidos pelo 1"~ Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 208, DE 1991 

Acrescenta dispositivo à Lei n~ 8.036, de 11 de maio 
de 1990, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
_de Serviço e dá o_utra~_ providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
'1 Art. 1' O art. 10 da Lei n"-8.036, de 11 de maio de 
1990, passa a vigorar com acréscimo do seguinte parágrafo: 

"Art. 10. . ..................................................... . 
I-·················--·----- ......... _____ ------········· 
II- ............................................................ . 
III- ........................................................... . 
Parágrafo único. O volume de reCUrsos a serem apli

cados nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, em 
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conjunto, não poderá ser inferior a 40% (quarenta por 
cento) do total dos recursos arrecadados pelo Fundo. •• 
Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. 
Art. 3o;:o Revogam-se as disposições çm contrário. 

Justificação 

O presente projetO objetiV~_estipular um patamar mínimo 
de aplicação de recursos do FGTS nas regiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte, reconhecidas como as mais carentes de 
investimentos e de programas públicos na área sOcial. 

Ao fixar como áreas de aplicação dos recursos do FGTS 
a habitação popular, o saneamento básico e a infra-estrutura 
urbana, a Lei n"' 8.036/90 preceitua, em seu art. 10--;- III, que 
a aplicação dos recursos do Fundo deverá "evitar distorções 
na aplicação entre as regiões do País, cOiiSiderando tanto a 
demanda habitacional, a população e outros indicadores so~ 
ciaisn. 

Ora, tais critérios, se aplicados à risca, carreariam para 
as três regiões mencionadas um volume _de rec11rsos I!J.uito 
superior ao que efetivamente vem serldo aplicaao ness·as- re~ 
giões mais carentes. .-.. - _ ___ _ 

Assim sendo, estamos propondo a modificação da Lei 
n• 8.036, de 11 de maio de 1920, para que fique explícita, 
na redação do dispositivo que regula a aplicação dos recursos 
do Fundo (art. 10), a exigência de aplicação de, no mínimo, 
40% do total de recursos do FGTS nas regiões Centro~Oeste, 
Nordeste e Norte. _. 

O critério nos_ parece justo, pOr reservar 00% às regiões 
mais populosas (Sul e Sudeste), fixando o patamar mínimo 
de 40% como regra de política social voltada para a atenuação 
das carências" das três regiões que ostentam os Õlais débeis 
indicadores sociais. _ 

Assim sendo, contamos com a sensibilidade social e espí
rito público dos ilustres Pares nesta Casa, para que a propo
sição receba o apoio iiiipies-cl.ildível a sua conversão em diplo
ma legal, com o que estaremos contribuindo para o aprimora
mento da legislação social e a eqüidade das políticas sociais_ 
em nosso País. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1991. -Senador Iram 
Saraiva (PDT - GO) -

(À Comissão de Assuntos Econômicos- decisão termi
nativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 209, DE 1991' 

Dispõe sobre a concessão de transporte coletivo gratuito 
nos dias de eleições. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Acrescente-se ao Título V, das Disposições Ge

rais e Transitórias, da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965: 

"Art. Nos dias de eleições, o transporte coletivo 
municipal de passagem será gratuito. 

Parágrafo único. As empre-sas co_nt::esSiõüãi:iaS e/oU 
permissionárias, para efeito de ressarcimento das despe
sas com o serviço de que trata este artigo, poderá excluí
las do lucro líquido do exercício, quando da apuração 
do lucro real." 
Art. O Poder Executivo regulamentará esta lei no 

prazo de 60 (sessenta) dias contados da sua publicação. 
Art. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. 

Art. Revogam-se as disposíções em contrário. 
Justificação 

O Çódigo Eleitoral brasileiro, promulgado em 1965, não 
pi'evê uma série- de situações qUe se criaram a Posteriori, facili
tadas por omissões a casos que se foram tornando rotina, 
muito embora se caracterizam por incontestáveis atos de cor~ 
rupção eleitoral. 

O transporte de eleitores por candidatos e partidos na 
conquista de voto é um exemplo típico de tais situações, rios
dias de eleições. 

A maturidade política e a plena democracia que almeja
mos somente será alcançada quando_ for integralmente livre 
a manifestação do cidadão nas umas, livres de vícios e costu
mes deformadores da vontade coletiva. 

O fortalecimento de transporte gratuito aos eleitores no 
dia dos pleitos constitui medida saneadora, tendente a neutra
lizar pressões à boca de uma. 

Medida semelhante já se materializa, através da Lei n" 
6.091/74, que dispõe sobre o fornecimento de transporte gra
tuito, em dias_de eleição, a eleitores residentes nas

1
zonas 

rurais. Com ta_i medida, que se justifica pelas dimensões conti
nentais de nosso País, procura-se proporcionar ao eleitor con
dições de acesso às urnas eleitorais, atraVés do fornecimento 
d~ veículos e embarcações pertencentes_ à União, estados, 
territórios e municípios. ·- - · 

Consideramos que a nossa proposta reduzirá a influência 
do poder económico que busca intervir na_s eleições a fim 
de eleger candidatos comprometidos com interesses _espúrios 
e não com as causas que efetivamente afligem o País. 

Propomos, também, que as empresas concessionáifa:S-e 
permissionárias dos serviços de transporte coletivo possam 
excluir as despesas do lucro líquido do exercício para efeito 
de apuração do lucro real, na forma a ser definida pelo Poder 
Executivo, pOdendo-se a dotar, por analogia, a metodologia 
utilizada para o ressarcimento fiscal pela propaganda eleitoral 
gratuita, prevista no Decreto n~ 98334/89. __ 

Finalmente; consideramos que, com as alterações propos
tas, o Código Eleitoral tomar~se.:.á mtiito iriâis abrangente 
e atingirá melhor seus elevados objetivos, _que são jUstamente
aqueles que visam a assegurar a mais coinpleta liberdade ao 
cidadão, para garantir um dos fins visados pela Constituição, 
que é a normalidade e legitimidade das eleições. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1991.- Senador Dirceu 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

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

'TÍTULO V 
Disposições gerais e transitórias 

LEI N• 6.091 DE 16 DE AGOSTO DE 1974 

Dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte, em 
dias de eleição, a eleitores resistentes nas zonas rurais, 
e dá outras providências. 

DECRETO N' 98:334 
DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 

Regulamenta o art. 27 da Lei n• 7. 773, de 8 de junho 
de 1989, para efeito de ressarcimento fiscal pela propa-
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ganda eleitoral gratuita, relativa às eleições de 15 de no
vembro de 1989. 

(À Comissão de Constituição, -Justiça e Cidãaania -
decisiio terminativã-.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 210, DE 1991 

Dispõe sobre o afastamento de servidores federais eleitos 
,para diretoria de associação de acionistas minoritários de 
empresas sob controle da União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ao funcionário público da União e de suas au

tarquias, assim como ao empregado de sociedade de economia 
mista e de empresa pública sob controle da União, eleito 
para cargo de diretor de associação de acionistas minoritários 
de empresas estatais, juridicamente constituída, e facultado 
afastar-se do serviço, enquanto perdurar o mandato, sem pre
juízo da remuneração- e demais vantagens a que teria direito 
como se em efetivo exercício estivesse. 

Parágrafo único~ O regime a ser dispensado aos servidores 
mencionados neste artigo aplica-se para até três diretores e 
será igual, no que couber, ao tratamento concedido ao funcio
nário ou empregado investido em cargo de diretor de associa
ção ou sindicato da respectiva categoria profissional. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação; 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO. 

Justificação 

Esta proposição acolhe, em parte, reivindicação de Asso
ciação de Acionistas Minoritários de Empresas Estatais, com 
sede em Porto Alegre, RS. 

Citada entidade sustenta que a diretoria de associaçõeS 
de acionistas minoritáríõS precisa dedicar-se iritegra.J.mente à 
defesa dos interesses desses pequenos investidores, analisando 
balanços das respectivas empresas,-avaliando o desempenho 
das mesmas, preparando pareceres, prestando assistência aos 
associados, comparecendo às reuniões da Assembléia de acio
nistas, organizando simpósios e demais atividades para a efeti
va participação dos acionistas minoritários:_ no aCOmpanha
mento dos negócios das empresas estatais. -

Reivindica o mesmo tratamento dispensado pelas empre
sas estatais aos funcionários investidos em cargo de diretoi
de sindicato ou a-S"sociação de funcionários daquelas empresas: 
liberação de ponto e garantia de remuneração integral. Argu
menta que há dirigentes de empresas que temem a análise 
e fiscalização de suas gestões, e, por isso, proCUrairi" Obstruir 
o trabalho de dirigentes de associações de acionistas minori
tários, especialmente impedindo o afastamento do trabalho 
daqueles que sejam empregados seus, circunstância que ocorre 
com freqUência porque- esses- empregados e acionistas têm 
duplo interesse em preservar a boa saúde das empresas respec
tivas. 

As justificatfvas -da Amest/RS revelam-se convincentes, 
ainda mais quando seus dirigentes participam do quadro fun
cional do Banco do Brasil SI A, e não recebem o tratamento 
conferido por citada sociedade de capital misto aos_ dirigentes 
das Associações Atléticas- do Banco do BÍ"aSil, aos serviáoi"es 
investidos em cargo de diretor dos Sindicatos de Bancários 
e mesmo aos dirigentes das cooperativas dos funcionãiios da 

mesma instituição federal ou se seu coral. Entretanto, foi 
preciso restringir a conCessão â órbita jUrídica da União, por
quanto para esta falece competência para dispensar do traba
lho funcionários estaduais e municipais ou empregados de 
empresas sob controle dos estados e municípios.-

O trabalho das associações de acionistas minoritários de 
empresas estatais é duplamente benéfico: defende os legítimos 
direitos de milhares de pequenos investidores que confiam 
nas empresas governamentais e, com sua, fiscalização perma
nente, protegem essas empresas de gestões ruinosas ou de 
a tos danosos. Daí o motivo de estar sendo encampada a reivin
dicação, nos limites apresentados e na técnica legislativa refor
mulada. 

Sala das Sessões, 11 de de junho de 1991. - Senador 
Dirceu Carneiro. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 211, DE 1991 

Dispõe sobre a garantia do salário mínimo e dá outras 
providências 

O Congresso Nacion31 decretã.: 
Art. 19 Aos trabalhadores que perceberam remunera

ção variável, fixada por comissão, peça, tarefa ou outras moda
lidades, será garantido em salário mensal nunca inferior ao 
salário mínimo. 

Art. 29 A gararitia assegu-rada pelo artigo anterior es
tende-se também aos trabalhadores que perceberem salário 
misto, integrado por parte fixa e-parte-variável. 

Ar_t. 39 É vedado ao empregador fazer qualquer tipo 
de desconto em mês subseqüente a- títufo de coinpensação 
de eventuais complementações feitas em meses anteriores para 
cumprimento do disposto nos arts. 19 e 29. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O pi"eserite projeto de lei tem pof escopo regulamentar 
o disposto no inciso VII do an. 79 da Constituição Federal. 

"Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos e ru
rais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: 

~• •-••••• ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••u•••••••-••••• 

VII-garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, 
para os que percebem remuneração variável;" 
Visa, desta forma, a proposição assegurar aos trabalha

dores ~rasileiros, cujo salário tenha sido ajustado â base de 
comisSão, ou de percentagem, ou, ainda tenha sido pactuado 
por peça, tarefa ou outras modalidades, o direito â percepção 
do salário mínimo, mesino quando a sua produçãO não tenha 
sido suficiente para atingir tal patamar. 

Assim, a estes empregados, com remuneração variável 
geralmente dependente da sua produtividade, será mantida 
uma retirada mensal nunca inferior ao salário mínimo. 

o projeto prevê a extensâõ da garantia também para 
os trabalhadores cujo salário tiver Sido acordado em base 
mista, ou- seja, composto de párte fixa" e vàriável. - --

Além disso, prevê a proposição a impossibilidade de o 
empregador promover compensações nos meses subseqüentes 
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em razão de eventuais complementações de salário -nos- meses 
anteriores. 

O objetivo do projeto é, portanto, assegurar a tOdos oS 
trabalhadores brasileiros o direito ao Salário míriimo, enten
dido constitucionalmente, como o valor mínimo- necessário 
para que o empregado satisfaça suas necessidades vitais básicas 
e às de sua família. 

SR. !'RESIDENTE (Alexandre Costa) --' Os projetes li
do$ $erão publicados e remetidOS àS' coffiissões ~mpetentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

Estas as razões da apresentação deste projeto de lei, para 
cuja aprovação espero contar com o apoio dos meus eminentes 
pares. 

REQUERIMENTO N• 257, DE 1991 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1991. -Senãdor Márcio 
Lacerda. 

Nos termos do disposto no inciso I do art. 43 do Regi
·mehto Interno, requeiro licença para tratamento de saúde, 
no período de 10 a 20 de junho do corrente ano. 

(A Comissão de Assuntos Sociais - decisiio terinin(i:: 
tiva.) 

Brasília, 7 de_ju_nho de 199J ._-_Senador Carlos De'Carli, 
zç. Vice-Presidente. 

sr N1\ll\r: ~''i fil•! 
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[] Arts. 541 do RA, 2S, paróar&fo Ú~J~o, ·da Lei r"3.U07, de 26-0S-60, e 79, !~ t• e 2", -do Dac. n~ 1;3.000. de 24·01-79. 
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AdiCÍOr\lldC DO(S) p•.rludv[:;) J.fi~Crior(r::;}, pl'tf<l'l: Uri1 t\lt:!1 c.IU dias. 

À C'JnsidMaçllo (:,,Sra. OiríJtora da Sub~ccrct .. ría d::~ Adlnfnistrstdo de Pt.'~5oal. 

Em 
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I o_Ilt! acordo. Ao Sr. Dirctor·Gcra(. n"' forma do art :m3, I, do P.cgu:.1'l1Elloto /~dm;ristra1.lvo. l 
D De i!IGO:Jt"l./\0 Sr. Vk::tor•GQtôll p<rnt submeter t: ~cn~i.1cr<~çl1o elo Sr.Pnmclro,$_['cre:tário, na {o: ma do art. 383,11, do. r..--uu!~·m~.~tJ 

1

. 
A.Jmir,istr.sti,.o _ 

Em' ....__L_ . ......f ____ · -----------oru.Tõõi\õ:;::S;;:..PES I 

u--.-----'--.--- : 
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[~.~] E.,t:l_rr.f:lil•I·Ml .10 5r. l'rimdro·S<Jrn•t6rio, rors :•":'l'.' do 311. 3'?3, _11, do 111:-g<tlnm('rlto Adrnir:i::l•Jt:o~o. i 

---~~~~--=-- ~~~.=-:. _____ ~~~-= .-~ -.. -==~~~~~l ~~~=-· _1 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

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

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 258, DE 1991 

Nos termos do art. 43, inciso I do Regimento Interno, 
requeiro seja considerado de licença para tratamento de saú· 
de, conforme atestado médico anexo, o período de 6 a 15 
de maio de 1991. 

Sala das Sessões. 11 de junho de 1991. -Senador Flavia~ 
no Melo. 
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[] !:n~,,mr~h·~:se 00 sr. rrirT.":'II?·f:(•<.:rNJrio, "" ru:,r;-;1 ~~' 111t. 3:5.;~ .11. do f\!!gulomcr.t? l\dn1ini:-..t1ativo. 

Em ·-·--·1-_.f. __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

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

É lido e aprovado o seguinte:. 

REQUERIMENTO N• 259, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 56, II, da ConstituiçãO e' do art 43, 

II, do Regimento Interno~ requeiro licença para me afastar 
dos trabalhos da Casa, no período de 18 a 28 de junho do 
corrente ano, a fim de participar de um seminário sobre desen
volvimento económico na Universidade de Haward, USA. 

Sala das Sessões, !I de junho de 1991. - Senador Benl 
V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

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

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 260, DE 1991 

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia dist:r~buição de a.vu!~os para 
a Mensagem n• 134, de 1991 (n• 241/91 na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República, submete â aprovação do 
Senado Federal, a escolha do nome do Dr. Humberto Gomes 
de Barros, para compor o Superior Tribunal de Justiça, na 
vaga reservada a advogado, decorrente da aposentadoria do 
Ministro Armando Leite Rollemberg, a fim de que lhe figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, !I de junho de 1991. - Valmlr Cam
pelo-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Aprovado 
o requerimento, a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sobre a mesa, requerimento quer será lido pelo Sr. 1? 
Secretário. . 

É Jido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 261, DE 1991 

Nos termos do art. 281 do Requerimento Interno, requei~ 
ro dispensa de interstício e préVia distribuição de avulsos para 
a Mensagem n• 138, de 1991 (n• 251191, ria ongem), pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à aprovação 

-do Sep.ador Federal, o nome do Dr. limar Nascimento Gaivão, 
para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Fede~ 
ral, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Aldir 
Guimarães Passarinho, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da sessão seguinte_ . . · 

· Sala das Sessões, 11 de ·junho de 1991. - Amir Lando. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~ Aprovado 
o -requerimento, a matéria cOnstará da Ordem do Dia da 
se,ssão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência 
recebeu o ofício n' s/25, de 1991 (n' 2.005/91, na origem), 
através do qual o presidente do Banco Central, nos termos 
da resolução n~ 58, de 1990, solicita autorização para que 
o Estado do Rio Grande do SuJ possa emitir e colocar no 
mercado, através de ofertas públicas, letras financeiras do 
Tesouro daquele estado, para os finS que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-A Presidência 
recebeu o Ofício n• s/26, de 1991 (n' 2.006/91, na origem), 
através do qual o presidente do Banco Central, nos termos 
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da resolução n"' 58~ de 1990, solicita autoriZaçãO para que 
o Estado de São Paulo possa emitir e colocar no mercado, 
através de ofertas públicas, letras financeiras do Tesouro da
quele estado, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada â Comissão de Assuntos Eco-
nómicos. -

O Sr. Alexandre Costa, ]P Vice-Presidente, deixa a ca
deira da presidêhcia, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beiievides) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão em turno único do Projeto de Lei da Câmara 
n9 78/90, que autoriza a instituiçã<i da área de relevante 
interesse ecológico do Morro da Pedreira e dá outras 
providências. Tendo parecer favorável sob n" 23. 

A Presidência comunica ao Plenário que a matéria ficou 
sobre a mesa durante cinco sessões ordin_árias, a fim de-recebei' 
emendas nos termos do disposto no art. 235, do Regimento 
Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) · ·· 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprqvado: 

PROJETO DE LEI DA.CÂMARA N•78, DE 1990 
(N' 2.936189, na Casa de origem) 

Autoriza a instituição da Área de Relevante Inte
resse Ecológico do Morro da Pedreira, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decretã.: 
Art. 1'? Fica -o-Poder Executivo autorizado a iilstituii

a Área de Relevante Interesse Ecológico- ARIE, do Morro 
da Pedreira, no Município de Santana do Riacho, Estado 
de Minas Gerais. -

Parágrafo úl:iico. A Arie COrrespOnde ao Morro da Pe
dreira, situado no Distrito_ de Cardeal Motta, à margem da 
Rodovia MG-010, na altura do km 103, distando 4 (quatro) 
quilómetros do Parque Nacional da Serra do Cipó e ocupado 
uma superffcie aproximada de 70 ha (setenta.hectares). 

Art. 2"? A instituição da Arie do Morro da Pedreira 
tem por finalidade. 

I -a proteção do património espeleológico local; 
II- a preservação da biota nativa; -
III -o desenvolvimento de atividade de pesquisa cientí

fica e de caráter educativo; 
IV- o aproveitamento para atividades de esporte, lazer 

e turismo que se coadunem com a proteção ambi_en_tal: 

Art. 3<:> A Arie do Morro da Pedreira será administrada 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis- IBAMA~ que tomará as providências 
necessárias a sua efetiva implantação e consolidação. 

Art. 4"? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 RevOgam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, há 
exatamente 126 anos, mais precisamente no dia 11 de junho 
de 1865, às 9 horas da manhã, inicüi.va-se a maiói Datalha 
naval em rios da América do Sul. 

Refiro-me â memorável Batalha Naval de Riachuelo,.epi
sódio da História do nosso País em cujas páginas a Marinha 
de Guerra do Brasil, em defesa do nome, da honra e de 
nossa soberania e integridade territorial, escreveu uma v_erda
deirá epopéia de coragem, bravura, estratégia e habilidade, 
em que muitos brasileiros perderam a vida, mas que muitos 
outros sobreviveram para confirmar-lhes o heroísmo. Entre 
estes nomes, podemos lembrar Marcílio Dias, Oliveira Pimen
tel, Pedro Afonso Ferreira e Guilherme Greenhalgh. 

No comando da Esquadra Brasileira, o Almirante Barro
so,- a bordo do navio capitânea Amazonas, desfraldou em 
seu mastro a advertência: "O Brasil espera que cada um cum
pra com o seu dever", e a este lema, durante a peleja, se 
entregaram com vigor, senso de patriotismo e dever, os nossos 
.m:a:rinheiros. 

O-=-- A Batalha do Riáchuelo, uma_ conseqüência ineVitável 
das alternativas do conflito iniciado em 13 de dezembro de 
1864, após a formal declaração de guerra ao Brasil, foi uma 
demonstração de nosso poderio e supremacia naval, além de 
ter sido decisiva para os destinos da guerra, passando os aliados 
a dominarem toda a Bacia do Prata e permitindo o desem
barque de tropas em territóriO, então initriígó, -a partir do 
ponto denomidado Passo da Pátria, onde se destacou o Gene
ral Osório, e em apoío ao desembarque ocorrido, destacou-se 
o Almirante Tamandaré, então comandante da esquadra Im
perial. 

Neste conflito, que imOrtalizou tanto_s heróis entre' as 
nações envolvidas, em que tantos morreram por suas convic
ções e por amor ao seu respectivo pafs, o Brasil perdeu 33 
mj1 homens, para a época, um número bastante signifiéativo. 

Hoje, no Grupamento de Fuzileiros Navais, em Brasília, 
com a presença do Presidente da República, Fernando Collor 
de Mello, ministros civis e militares, a Marinha comemora 
solenemente o evento ocorrido em 11 de junho de 1865, e 
o Sr. Ministro da Marinha, Almirante Mário Cesar Flores, 
em sua ordem do dia, referiu-se à grande batalha que o povo 
brasileiro, nos dias de hoje, trava contra o subdesenvolvimento 
e a pobreza. 

Convidado que fui para esta solenidade, que teve início 
às 10 horas, não pude comparecer, porque neste mesmo horá
rio estive convocado para participar de-reunião da Comissão 
_de__Constituição, Justiça e Cidadania, relativa à apreciação 
do nome do Dr. limar Nascimento 'Gaivão para Ministro do 
Supremo Tribuilal Federal, ocasião em que fui o Relator da 
matéria contida na respectiva mensagem presidencial. 

Não podendo estar presente na solenidade promovida 
pelo Ministério da Marinha para comemorar a Batalha de 
Riachuelo, desta tribuna, associo-me às homenagens em sua 
memória. 

A História é sábia, porque é a própria experiência da. 
humanidade; a História é a mestra de todas as outras ciências. 
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A Guerra do Paraguai é uma página de-glória nesse gran
de livro, mas também é uma página de luto, por todos aqueles 
que deram suas vidas pelos seus lares, pelo seu solo e pela 
sua bandeira. 

Foi um conflito qUe envolveu os povoS dê-naçóes hoje 
irmãs e amigas, e ·que nos dias de hoje vivem em ha.i-monia, 
mantendo vínculos saudáveis e fraternos de cooperação e in
tercâmbio. --

As guerras abrem feridas, criam ressentimentos que se 
incrustam na consciência e na cultura dos povos. 

Mas entre o Brasil e o Paraguai, antes em conflíto, hoje 
fraternalmente unidos, existe por exemplo, uma obra extraor
dinária, fruto do trabalho conjunto, que é Itaipu, um monu
mento ao progresso e à posteridade, que vem testemunhar, 
para sempre, a amizade e o entendimento entre as duas na
ções. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mau.ro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, retorno 
a esta tribuna para continuar o meu diálago com a Nação, 
relativamente a Rondônia. 

Rondônia é uma questão nacional. Rondônia é fruto de 
uma lei complementar de uma decisão de Goven1á que enten
deu criar uma nova unidade da Federação. E, como tal, a 
responsabilidade da União é patente, indiscutível, -é-Uma--res
ponsabilidade que decorre da lei e que não pode ser negada, 
nem esquecida, e jamais _desprezàda. 

Mas, em .. vão, subo o_s degraus desta tribuna. Em vão 
compareço neste fórum da Nação para debater as questões 
cruciais que afligem, que sacrificam, que agridein- a vidi dos 
rondonienses. 

Em vão tentei, buscando os argumentos que a iazão colo
ca ã disposição do bom senso, evoquei aqui postulados aceitos 
de modo inequívoco pela razão humana. Apelei para os senti
mentos de comiseração e piedade que ornam o ser humano. 
Coiltudo, nada, absolutamente nada foi feitO ·para ·salvar Ron-
dônia. - - -

Rondônia está condenada. Os gestos deste povo grandiá
so, trabalhador, que faz da coragem a auréola que coroa suas 
frontes, são desprezados e parece que a -voz de Rondônia 
não alcança os ouvidos da Nação. 

A obrigação da União com Rondônia, que surgiu de terri
tório, não termina com a simples e formal emancipação dessa 
unidade. Veja-se a situação de penúria por que passa hoje 
o Acre, que vem de um territóriO federal. Da mesma forma, 
os Estados de Rondônia, Amapá e Roraima. É-preciso analisar 
a expressão· econômica dessas unidades federadas, no que 
se refere a extensão territorial, o número de quilómetros de 
estradas de Rondônia e do Distrito Federal. 

Citei b Distrito Federal porque, de todas as unidades 
federadas criadas nos últimos anos, a única que tem- apoio 
significativo do Governo Federal é o Distrito Federal, a cidade 
de Brasília. O tratamento dispensado pelo Governo Federal 
ao Distrito Federal é altamente privilegiado em relação aos 
demais estados. Difícil fica a situação, quando o Governo 
Federal nega-se a ajudar os novos e-stados. No caso de Rondô
nia, a frustração é ainda maior porque ·o Governo- Federal 
não cumpre a Lei Complementar n"' 41/81 que determinou 
a criação de programas para fnfra-estrutura nu estado, confor
me o art. 34 daquele diplom~ legal. 

E enquanto o povó de Rondônia sofre de forma visível, 
palpável, as conseqüencias fiais dramáticas do modelo reces
sivo implantado pelo Governo Federal; enquanto o povo de 
Ro.p.dônia se debate, sem êxito, surgein~ outras âdversidades 
infríni?;idas por este modelo econômk-ó-qUe -atã.ca; primeiro 
os mais fracos~ como as crianças, os idosos e os mais pobres. 
EQ.quanto tudo isso ocorre_e nada se move para ·salvar Rondô
. nta, eu fico a peiguntar se devo ou não continuar a pregar 
neste deserto, no Planlato; se devo ou não continuar a ser 
a voz dos oprimidos do meu estado, onde já se lhes nega 
o djreito à vida. 

Srs. Senadores, a situação é grave e, se aqui teço esse 
quadro fúnebre, que ameaça o meu Estado, é porque o drama 
humano ultrapassou, em muito, as barreiras do tolerável. l'fão 
é po-ssível continuar. Não é possível dar-se como resposta 
a indiferença, a inércia e o desprezo. Não é possível que 
as autoridades federais, exatamente aquelas responsáveis pelo 
desenvolvimento de Rondônia, pela implantação das obras 
fundamentais de infra-estrutura atineni:es à saúde, à energia 
elétrica, à educação e, mais do que tudo, às estradas tão 
necessárias para escoar a produção, olvidem esta realidade. 

Eu, realmente, entendo que as palavras constituem uma 
abstração dos fatos reais~ E_ que as palavras, por si sós, por 
mais sentimento, por mais empenho e eloqüência do orador 
jamais representam a dor e as carências do cotidiano do povo 
de Rondônia, 

E nesta hora valho-me do testemunho de um homem 
simples, um trabalhador, apenas um trabalhador que sabe 
realizar este milagre de Guttemberg, que emprestou as pala
vras à inteligência; esta revolução que permite que a inteli
-gência se manifeste atrãvés das palavras, mas que resumem 
um concreto brutal. Um concreto onde se dissipa a vida de 
cada dia e de todos os dias. 

E este testemunho, faço questão d~ gravar nos Anais 
deSta-casi, porque- :mef-eee· a-reflexão dos Srs. Senadores, 

-de todos nós que vivemos neste cenário, não direi de fantasia, 
mas, talvez, deste limbo _que int~rmedeia ojnferno em que 
Vive q povo, e quase o parafso das mordomias_. 

Aqui, neste texto, fica gravado o apelo da minha gente 
e da minha terra. E é por isso que homenageio o seu ato r, 
Geraldo Gonçalves, que, lá, nas nascentes do Candeias, Dis~ 
trito de Campo Novo, mera clareira na mata amazónica, é 
solidário com a minha gente e diz, em carta a mim dirigida: 

" ... assim sendo, envio-lhe o artigo em anexo", que 
acabo de escrever, para que os ilustres representantes 
do povo saibam que este povo, do qual o autor é um 
obscuro porta-voz, não está absolutamente satisfeito-cOm 
a atual situação. Não digo que a insatisfação leva fatal-

___ 11_1_çp.t_e __ à __ reQeliãq, m_~s_ ~_firmo simPl~smeilte __ que_ pQde 
levar e parece que estamos caminhando nesse sentido;•: 
E, em outro treçho diz Gei'ald? Gonçalves: 

" ... os moradores do Alto Candeias, abandonados à 
ptópria sOrte, sem estradas, sem assistêncianiédica, impa-

-·- l~c_:iaÇ-os, anemiados, perebados e completamente arrasa
dos. Até agora o novo Governo não- deu nenhum sinal 
de vida por aqui, nem mesmo através de um ~ísero repre
sentante. Estamos -totalme:Ote esquecidos: Peço-lhe ela
borar um projeto de lei classificando os moradores do 
Candeias e Jamari como elementos da fauna brasileira 
e na categoria de animais em extinção, -para que assim 
sejam incluídos dentro do plano geral de preservação 
do Sr. Collor de Mello e seus príncipes. Não, não é brinca-
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deira, não. Pelo contrário, se nadà for feito, estou certo 
de que até o fínal deste governo antinacional que está 
aí, nós estaremo"S é ria lista de animais extintos." 

Peço, Sr. Presidente, a inscrição nos Anais desta Casa do 
artigo de Geraldo Gonçalves, que me foi enviado, um testemu
nho que, como disse, merece a reflexão de todos os senadores. 

Em realidade, quero aqui registrar uni f<ilo, para mim 
da maior importância. QUe o DireitO-, embora abstrato na 
nossa ConstituiçãO;-que o Direito, embora seja um mero man
damento abstrato gravado nas leis e na Constituição, começa 
a fazer de forma pedagógica uma escola na reivimdicação 
por esses brasis afora, mesmo na minha longínqua, esquecida 
e tão maltratada Amazônia. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AMIR 
LANDO EM SEU DISCURSO: 

O PAÍS DOS COITADINHOS 
E 

OS COITADINHOS Dv PAÍS 

O país dos coitadinhos não é tão pequeno e nem tão 
pobre como parece: é o 5" país do mundo em extensão territo
rial, o 6'·' em população, figura entre os dez países mais benefi
ciados por recursos naturais, é a s~ economia do bloco capita
lista e o lO" país do mundo em riqueza global. No entanto, 
os coitadinhos do país, que são mais de 50% dos habitantes; 
vivem na mais negra miséria, equilibrando-se na corda bamba 
do desespero com uma fatia de apenas 10% da renda nacional, 
enquanto mais de 50% dessa renda são embolsados por apenas 
10% de ricos e supcr.;ricos. -

O país dos coitadinhos é, portanto, e por mais incrível 
que pareça, um dos dez países mais ricos do mundo, ao lado 
de outros países extremamente ricos, como os Estados Unidos, 
o Canadá e o Reino-Unido. Entretanto, os coitadinhos do 
país são vergonhosamente pobres, figurando entre os povos 
mais pobres do mundo, ao lado dos párias da Índia, do Paquis
tão e do Bangladesh. 

O país dos coitadinhos dispõe da maior área agricultável 
do mundo, com cerca de 600 milhões de hectares. Porém, 
os coitadinhos do país não têm terra para trabalhar e vivem 
permanentemente escorraçados de um lugar para outro, feito 
cães sem dono. 

O pafs dos coitadinhos colhe mais de 70 milhões de tonela
das de cereais por ano e possui enormes rebanhos de gado 
bovino e suíno, com grande produção de carne,leite e deriva
dos. Não obstante, os coitadinhos do pa(s padecem uma terrí
vel carência alimentar, que se manifesta sobretudo pela falta 
de proteínas e suas_ crianças -morrem nunia proporção espan
tosa, à mingua de leite. 

O país dos coitadinhos é rico em materiais de construção, 
desde o adobe ao mármore colorido. Mas os coitadinhos do 
país não têm onde morar. abrigando-se ora em- míseros ran
chos de pau-a-pique, ora embaixo de_ pontes e viadutos, ou 
refugiando-se na miséríà das "vílas-miséria". 

O país dos coitadinhos fabrica tecidos, calçados e cober
tores, tudo em grandes quantidades. Os coitadinhos do país, 
no entanto, se apresentam maltrapilhos, andam descalços e 
durante o inverno se aquecem na beira do fogo ou se cobrem 
com folhas de jornal velho. 

O país dos coitadinhos produz carros, caminhões e outros 
veículos, bem como tratares, colhedeiras e demais_ implemen
tas agrícolas. Contudo, a despeito dessa: disponibilidade de 

~VEículos e máquinas,_ os coifadinh-os do país andam a pé, com 
enormes fardos às costas e ainda cultivam suas roças utilizan
do-se tão-somente de foice, machado e cutelo. 

O país dos coitadinhos é o maior exportador mundial 
de café, açúcar e soja, sendo também grande produtor de 
banha vegetal e animal. Mas os coitadinhos do país bebem 
"café" de milho torrado, adoçado com caldo de cana e milhões 
deles escapam do "arroz pagão" recorrendo à banha de tatu
peba e outros animais silvestres. 

O país dos coitadinhos é riquíssimo em pontecial energé
tico e possui grandes centrais elétricas, entre as quais, Itaipu, 
a maior hidrelétrica do mundo. Os coitadinhos do país, toda
vía, permanecem no escuro, com milhões deles regredindo 
da lamparina para o tição, em virtude do preço exorbitante 
do querosene. 

O país C:os coitadinhos tem milhões de médicos, dentistas 
e professores e produz todos os equipamentos e materiais 
'lecessários ao trabalho desses profissionais. No eniailiO, os 
coitadinhos do país marcham rumo ao 3\' milénio em legiões 
compactas de opilados, impaludados, chagosos, desdentados 
e analfabetos. 

O país dos coitadinhos disp6e de poderosas organizações 
destinadas à manutenção da ordem, ao cumprimento das leis 
e à defesa dos cidadãos contra possíveis agressores. Contudo, 
os coitadinhos do país são impiedosamente agredidos, massa
crados e triturados por um selvagem regime econômico-social 
e não há ninguém para defendê-los. 

O país dos coitadinhos proclama no art. 5o da sua Consti
tuição que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se a todos os habitantes do 
paíS a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual
dade, à segurança e à propriedade". Dizer que tudo isto é 
balela seria pouco honroso para os governantes, no entanto, 
pode-se perguntar: faz sentido falar em igualdade de direitos 
num país com tantas e tão gritantes desigualdades sociais? 

Para resumir, sem ter que passar todas as contas do rosá
rio de infortúnios nacionais, este pequeno rol de contrastes 
já é mais do que suficiente para mostrar aos desinformados 
que, em última análise, o que existe de fato no Brasil às 
vésperas do seu 500" aniversário, é apenas isto: poder, osten
tação e superconforto para a pequena minoria de privilegiados 
donos do país e submissão, humilhação e miséria para a grande 
maioria de espoliados, que são os coitadinhos do país, os 
quais _só têm efetivamente garantida a inviolabilidade do direi
to a sete palmos de terra e um caixão. Qu_ousque tandem ... ? 

Geraldo Gonçalves 
(Campo Novo~ RO) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :___ Srs. Senado- . 
res, deveremos apreciar em sessão a·seguír, a indicação de 
ãutoridades, o que exige, realmente, quorum qualificado. 

A Presidência visualiza, neste momento, no plenário, um 
número que não corresponde aos 41 senadores exigidos pela 
Constituição Federal e Regimento Intt;rno. · 

Os Srs. Senadores que se encontram nas. adjacências do 
plenário queiram-deslocar-se, imediatame~te, porque a vota-
ção será pelo processo eletrônico. _ 

Segundo a assessoria da Mesa; estão no plenário 36 Srs. 
Senadores. Faltam, portanto, 5 para garantir o quorum. Logo 
em seguida, teremos sessão do Congresso Nacional. 

Os Srs. Senadores devem ficar de sobreaviso para a dis-._~ 
cussão e votação de importantes matérias no Congresso Nacio- ·
nal, a primeira delas referente à Medida Provisória n"' 296~--
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Há, por conseguinte, necessidade da presença dos Srs. Sena
dores em todos os momentos da discussão e votação no plená
rio do Congresso Nacional. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala· 
vra V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, tendo em vista a consta
tação da inexistênCia de quorum, solicito a V. Ex~ que acione 
as campainhas e, também, que apele aos Srs. Senadores, que 
se encontram nos seus gabinetes, para que acorram ao ple-
nário. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -A Presidência 
já fez soar as campairihas e,- de viva voz, tem transmitido 
aos Srs. Senadores o apelo para que compareçam, agora, 
ao plenário. (Pausa.) - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:__ A Presi· 
dência convOca- sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18 ltoras e 55 minutos. com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão,-em turno único, do parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 110, de 1991 (n' 176/91, na origem), de 24 de abril do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos 
LuizCoutinho Púez, Miilistro de Primeira Classe,_da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
no Japão. 

-2-
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de_ 

Relações Exteriores e Defesa N(!cional sobre a Mensagem 
n'' 113, de 1991 (n' 187/91, na origem), de 24 de abril do 

--corrente ano,_ pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz 
Cláudio Pereira Cardoso, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para çxercer a função de Embaix_ador 
do Brasil junto à República Arabe da Síria. 

-3-

Discussão, em turno único, do Parecer n"' 176, de 1991, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidãdania sobre a 
Mensagem n' 134. de 1991 (n' 241191, na origem), de 24 de 
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor 
Humberto Gomes de Barros, para compor o Superior Tribunal 
de Justiça, na vaga reservada a advogado, decorrente da apo
sentadoria do Ministro Armando Leite Rollemberg. 

-4-
DiscUssão, em turno único, -do Parecer rl"'-1'77, de 1991, 

da Comissão de 
ConstitUição, Justiça e Cidadania s.obre a Mensagem no 138; 
de 1991 (n' 251/91, na origem), de 31 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Doutor limar Nasci
mento Gaivão, para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do Mi
niSttó Aldir Guimarães Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer- . 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 54 minutos.) 

Ata da 84~ Sessão, em 11 de junho de 1991 
H Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

As 18 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN· 
TESOS SRS. SENADORES: 

Albano Franco --Alexandre Costa - Almir Gabriel 
- Aluízio Bezerra ...;;.::-:A_mazonino Mendes ----, Amir Lalldo 
-Antonio Mariz- Aureo· Mello - Beni V eras -Carlos 
De'Carli- Carlos Patrocínio- César Dias- Chagas Rodri
gues - Cid Sabóia de Carvalho -: Coutinho Jorge - Dário 
Pereira - Dirceu Carceiro - Divaldo Suruagy - Eduardo 
Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amim - Epitácio 
Cafeteira --Fernando Henrique Cardoso - Francisco Ro
llemberg- Garibaldi Alves-: Gerson Camata- Guilherme 
Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Hum· 
bert_c:>_J~~~çn~ _ _-:::-:_ljydeke_l _f~~*ª~--=- J:rª!!l_ s~raiva, =:lr~p~ªº 
Costa Júnior --João Calmon -João França -João Rocha 
-Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Eduardo -
José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- José Sarney i - Júnia Marise - Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia -_ 

• 

Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucídio 
Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -Márcio 
Lacerda - Marco Maciel -Mário Covas -Maurício Corrêa 
-Mauro Benevides- Meira Filho-Moisés Abrão -Nabor 
Júnior- Nelson Carneiro - Ney Maranhão- Odacir Soares 
-Onofre Quirian - Oziel Carneiro - Pedro Simon - Ra· 
chid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Rona!do 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 73 Srs. senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniCiamos noSSos trabalhos. 
Não há expediente a ser lido. 
Não há oradores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 
Item 1: 

MENSAGEM N' 110, DE 1991 
ESCOLHADETHEFEUcMISSÃO DIPLOMÁTICA 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a_Mensa
gem n• 110, de 1991 (n• 176191, na origem), de 24 de 
abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Carlos Luiz Coutinho Perez, Ministro de Pri
meira Classe, da carreira de diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil no Japão. · 

Item 2: 

MENSAGEM N'' 113, DE 1991 
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA 

Discussão, ·em turno úníco, -do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobie a Mensa
gem n' 113, de 1991 (n' 187191, na origem), de 24 de 
abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado_ a escolha 
do Senhor Luiz Cláudio Pereira Cardoso, Ministro de 
Primeira-Classe, da carreira de diplomata, para exercer 
a. função de Embaixador do Brasil junto à República 
Arabe da Síria. 

As matérias constantes dos itens 1 e 2 da pauta da presente 
sessão, nos termos do Regimento Interno, deverão ser aprecia
das em sessão secreta. 

Solicito aos· senhores funcionários as providências neces
sárias a fim de que seja respeitado o dispositivo -regiinental. 

(A sessão transforma-se em secreta às 18 horas e 58 
minutos e volta a ser pública às 19 horas e 2 minutos.) 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)"=--

Item 3: 
MENSAGEM N• 134, DFT991 

ESCOLHA DE AUTORIDADE 
Discussão, em turno único, do Parecer n~ 176, de 1991, 

da Comissão de Constituição, Justiça e Ci"dãd3nia sobre 
a Mensagem n' 134, de 1991 (n'' 241191, na origem), de 
24de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Dr. Humberto Gomes de Barros, para compor o Supe
rior Tribunal de Justiça, na vaga reservada a advogado, 
decorrente da aposentadoria do Ministro Armando Leite 
Rollemberg. 

A matéria foi incluída na Ordem do Dlã: --e-m virtude da 
aprovação de re.querimento de dispensa de interstício na ses-
são anterior. ~-o_ -

Passa-se à discussão do parecer. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

(Pausa.) · ·· 
Em votação. 
A votação será procedida por escrutínio secreto. 
A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assen

to diferente daqueles originalmente nomeados. 
Os Srs. SenadÓres já.podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os 
Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 

Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 
Votaram "sim" 39 Srs.-Senadores; e "não"-4. 
Houve duas abstenções. 
Total de votos: 45. 
A Presidência fará a comunicação ao S-enhor Presidt!-nte 

da República. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)

Item 4: 
MENSAGEM N' 138, DE 1991 

ESCOLHA DE AUTORIDADE 

Discussão, em turno único, do Parecer n'' 177, de 1991. 
da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania sobre 
a Mensagem n·• 138, de 1991 (n' 251191, na origem), de 
31 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Dr. Ilmar Nascimento Gaivão, para exercer o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro Aldir Guimarães Pas
sarinho. 

A Mesa se obriga a anunciar que, para o acolhimento 
desta indicação, há necessidade de 41 votos "sim'', sem o 
que não estará validada a indicação do Dr. limar Nascimento 
Gal vão para o Supremo Tribunal Federal. A atenção, portan
to. dos Srs. Senadores. 

_A matéria foi incluída em Ordem do Dia em v-irtude 
de aprovação de requerimento de dispensa de insterstício na 
sessão anterior_ -

--Passa-se à discussão do parecer., 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
A votação será procedida por escrutínio secreto. 
A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assen

to diferente da sua bancada original. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os 
Srs. Senadores já votaram'? (Pausa.) 

Vai-se proceder â apuração. (Pausa.) 
Votaram "Sim" 48 Srs. Senadores. 
Houve unanimidade. 
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente da Repú

blica. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência pede aos Srs. Senadores que se desloquem ao plenário 
do Congresso Nacional, para a votação de matérias da maior 
importância a serem realizadas na sessão de hoje. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'76, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos_ do art. 336, c, 
do Regimento Interno.) --
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Discussão, em turno único 1 do Projeto de Pecreto Legis
lativo n" 76, de 1991 (n" 378/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção -contra o Tráfico llícíto 
de Entorpecentes e de Substâncias Psicotr6picas_, __ aprõvada 
em Viena, em 20 de dezembro de 198E (dependendo de pare
cer da Comissão de Relaç6es Exteriores e Defesa Nacional.) 

-2-

REQUERIMENTO N" 124, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 124, de 
1991, de autoria do Senador Lourival Baptista, soJicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do discurso da Ministra da Economia, Fazenda e 
Planejamento, Zélia Cãrdoso de Mello, na reunião do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, realizada em 
Nagoya, Japão, publicado no jornal do O Estado de S. Paulo, 
de 9 de abril. 

-3-
REQUERIMENTO N• 136, D.E 1991 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 136, de 
1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitançio, 
nos termos regimentais, a transcrição nos knais do Senado, 
do 'artigo do acadêmico Austregésilo de Athayde, publicado 
sob o título "Política Demográfica", no Correi_() Braziliense, 
de 17 de abril último. 

-4-
REQUERIMENTO N' 16(DE1991 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 166, de 
1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solic.itando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, 
do artigo ''Carta aberta ao· Sr. Presidente da República", 
do Senhor Otávio Frias Filho, publicado no jornal Folha de 
S. Paulo, de 25 de abril do corrente ano. 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO Ne 4, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n~ 4, de 1991, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que altera a r:eQaçã(_) 
do inciso I do art. 37 da ConstituiçãO Federal. (5' sessão de 
discussão.) 

-6-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N' 5, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de -Emenda 
â Constituição n~ 5, de 1991, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que altera a redação 
do art. 28, item II, do art. 29 e do § 2' do art. 32, da Consti
tuição Federal. (5~ sessão de discussão.) 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N' 6, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da_ Proposta de Emenda 
â Constituição n" 6, de 1991, de orutoria do Senador Garibaldi 
Alves Filho e-outros Senhores Senadores; que dá nova redaç:lo 
à letra b, do inciso X do § 29 do art. 166 da CórrStituição 
Federal. (5' sessão de discussão.) 

-8-_ 
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N' 7, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da _Proposta de Emenda 
à Constituição n" 7, de 1991, de autoria do Senador Jonas 
Pinheiro e outros Senhores Senadores, que altera a redação 
do parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal. (3• 
sessão de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encer
rada a sessão. 

( Levanta~se a sessão àS 19 horas e 6 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 546, 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 n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2~, da Lei n~ 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora nn 1, de 1991, resolve nomear Rita de 
Cássia Senna, para exercer o cargo,_ em comissão, de Secre· 
tário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete 
da Segunda Secretaria, a partir de 29 de maio de 1991. 

Senado Federal, 7 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides - Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 547, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, np uso da sua compe· 
tência regimental e regulamentar, de conformidade com dele· 
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
CorilisSào Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista(! que consta do Proce!;iso n~ 5.2%/91-9, resolve aposentar: 
voluntariamente, Jesus da Galiléia da Azevedo, Técnico Le
gislativo, Área de Segurança Classe :·Especial", Padrão III, 
do Quadro de pessoal do Senado Federal, nos termos do 
artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os artigos- 250, 186, 
inciso III, da alínea a e 67, da Lei n" 8.112, de 1990, e, ainda, 
com óS artigos- 490 e 492, do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, bem assim como o artigO H da Resolução 
SF n~ 87, de 1989, com proventos integrais, observado o disp!)S
to no artigo 37, inciso XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 7de_junho de 199L- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

A TO DO PRESIDENTE N• 548, 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 n\' 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•. da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n(> 1, de 1991, resolve nomear Júlia da 
Silva Milis para exercer o cargo, em comissão, de_ S~cretário 
Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do 
Senador Esperidião Amin, a partir de 4 de junho de 1991. 

Senado Federal, 7 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 
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(704/91), Bianor Antunes de Siqueira (771/91), Cláudio Ra
mos Aguirra (781191), Cleide Soares Pires_ Ribeiro (707/91), 
Eliane Alves de Matos (751/91), Eliel Rodrigues (764/91), 
Esther Ferreira Gomes Ortega (783/91), Flávia Coutinho Assis 
Brasil (690/91), Flávia Coutinho de Assis Brasil (753/91), Fiàn
cisco das Chagas Briosa do Nascimento (638/91), Jilime Borg~s 
de Oliveira (780/91), João de Deus Antunes (714/91), José 
Geraldo Lopes da Costa (752/91), Luiz de Araújo Braz 
(666/91), Luiz Gonzaga Soares Leal (614/91), Maria da Con
ceição Azevedo (765/91), Maria de Lourdes O. Rodrigues 
e Maria Alice Rodrigues Garcia de Soúza __ ('Zl6/91); Maria 
Madalena da Silva (725/91), Mauro Cunha Batista de Deus 
(680/921), Odúlia Capelo Barroso (687/91), Oliriel Cardoso 
Lemes (711/91) c Zilá Dias (676/91); 4) de Inscrição de segu
rado facultativo- processos de Maria dos Santos Souza Silva 
(698191), Gildomira Castro de Atayde (652/91) Mércia Maria 
Augusto Aires (702191), Sevcrina Oliveira Lagares (654/91), 
lraci Pereira de Paula Silva (706/91), Jorge Pereira Rosa 
(636191), Antonio Batista Barbosa (608/91), Adaury Monteiro 
de Oliveira (683/91), Alberto Antonio Ramos Lopes (688/91), 
Jozimá Vilarinho de Almeida (668/91), Kenic de Freitas Pi
nheiro Santos (682191), Luiz Carlos Machado da Nóbrega 
(660/91), Maria Lúcia Prado Aguiar (701/91), Maria Consuelo 
Outra Timbó (663/91), Floriano CarlosKreiser (684791), Fran
cisco Roberto Carrias Costa (583/91). Carolina Maria Ribeiro 
Sousa (664/91 ), Motozo Norita (639/91), Júlio Werner Pedrosa 
(703191), Célia Alves (721191), Marilena Terezinha Gomes 
(724/91), Luiz Carlos Fefreira (713/91), Nelson José Ribeiro 
(720/91), Maria Pereira de Souza Alves (726191), Sandra Mara 
de Andrade (709/91), ltamir Duarte Mourão (737191), Sivaldo 
Francisco Batista (742/91), Adriano Silva Paiva (705/91), Ude
nir de Figueiredo (718/91), Nicomedes José Ma~c~edo (675/91), 
Walkiria Leite da Silva (653/91), Adina Torres Silveira 
(685/91), Sidney de Jesus Silva Viana (689/91), Francisco de 
Assis da Silva Pereira (505/91 ), Manoel Rodrigues dõs Safitos 
(691/91), Agostinho Ferreira Leite (700/91), Carlos Gomes 
Carvalho (651/91), Luiz Bezzi Pasquarelli (692191);GífAnizio 
de Souza (736/91) e Ivanir Duarte Mourão (735/91); 5) de 
cancelamento de inscrição- processos de Adalva de_ Oliveira 
Abath Diniz (799/91), Aurea Leal Outra de Andrade (810/91), 
Antonio Carlos da Silva (803/91), Antonio Bezerra da Silva 
(812191), A!essandra Alves Jacobina(788/9D; Aâalberto José 
Carneiro Filho (754/91), Arlindo ArjnosPorto (755/91), Car
los Alberto Gomide (792191), Clari Mary Nery Borges (789/91) 
Cláudio Vieira de Souza (772/91), CéJio Faria de Araújo 
(773191), Deusimar Moúsínho Lima (778/91),Fábio Gondim 
Pereira da Costa (802/91), Iara Alves Lepletier (768/91), José 
Meriderval Ribeira Xavier (785/91); João Advaldo Rios 
(786/91), Jorge Antonio Pinto Barbosa (793/91),Mario Maria
no Pereira àa Silva (804/91), Marilda Alves Campolina 
(809/91), Maria V cronica B. Gomes da Silva (779/91), Odilon 
Bezerra Leite (815/91), Orlando de Sá Cavalcante Neto 
(801191), Raimundo Nonato Batista (777/91),Rubens Fran
cisco Guimarães Diniz (776/91), Romão Batista de Sou-za 
(769191) e Sérgio Murilo Souza Rosa (761/91). Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às treze horas e 
vínte minutos. E, para Consfar, eU Ltida ·s-antos Tomelin, 
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro~ 
vada, será assinada pelo Senhor Presídente. -Deputado Do-
mingos Juvenil- Senador Nabor Junior- Dr. Djacyr Arruda 
- Deputado Manoel de Castro - Deputada Raquel Cândido 
-Deputado Aloisio Vasconcelos - Senador Cid Sabóia -
Senador Josaphat Marinho- Senador Wilson Martins. 

RESOLUÇÃO NO:l/~1 
Autoriza ao Presidente do IPC alterar a estrUtura do 

quadro de pessoal deste instituto e dá outras providências. 

O Conselho Deliberativo do instituto de Previdência dos 
Congressistas- IPC, no uso das atribuições que lhe conferem 
os artigos 12 (item IX) e 17 da Lei n'7.087, de 29 de dezembro 
de 1982, combinados com o § 49 do Regulamento Básico, 
tesolve: - -

Art. 1"' Fica o Presidente do IPC áutOiizado a alterar 
a estrutura do quadro de pessoal deste instituto, definir, me
diante portaria, atribuições de encargos aos funcionários ocu
pantes de cargos de diretoria, consl!ltgria jurídica, assessora
menta, chefias de seção e auxiliares; bem como arbitrar gratifi
cações de função em favor dos funcionários, consoante os 
encargos que lhes forem atribuídos. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor a partir desta 
data. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contfário. 
Brasília, 6 de junho de 1991. -Dr. Henrique Lima Santos 

- Deputada Raquel Cândido- Deputado Domingos Juvenil 
- Dr. Djacyr Arruda- Dr. Pedro de Freitas- Deputado 
Aloisio Vasconcelos- Deputado Manoel Castro. 

RESOLUÇÃO N' 4191 

Regulamenta a concessão de auxílio-doença e dá outras 
providências. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
Congiessistas - IPC, no uso das ailibuições que lhe confere 
os arts. 11 e 41, inciso II da Lei n' 7.087/82, combinados 
com o art. 34, item· 11, letra a,do Regulamento Básico, apro
vado em 13 de janeiro de 19~, resolve: 

Art. 1 ~ Conceder dentro dos limites estabelecidos e em 
v:irtude de despesas com tratamento de saúde, auxflio-doença 
ao segurado, que requererá para si e SeUs dependentes assim 
considerados pela legislaç~o do IPC, nos seguintes caS'os: 

I- internamento hospitalar, excluindo-se despesas com 
ãcõlnpanhaJ?.~e. telefánemas e op~as extra,Qrdinárias; 

_II- c~!g_ias, tratamento clínico odon~ológico, fisiote
rapia de reabilitação e plásticas de caráter não estético; 

I'I- exames especial_izados, laboratoriais, radiográficos; 
excluindo-se consulta médica. 

Art. 29 O processo constará de requerimento e decla
ração de que nenhuma outra entidade ressarciu as despesas 
apresentadas, assinados pelo segurado ou seu representante 
legal, anexados dos originais dos seguintes documentos: 

I- notas fiscais hospitalares, laboratoriais ou recibos, 
con~taJ?,do o nú~ero do r:~spectivo ÇGC; _ _ __ 

· II..:.... reCibos de honoÍ'ários -médicos, odontológicos, fisio
terápicos, especific<indo o tipo de cirurgia, exame especia
lizado, tratamento especializado, constando o número do res
pectiVO registro no Conselho Regional da Classe a que perten
cer o prOfissional e o CPF. 

Parágrafo único. No caso de ressarcimento parcial das 
despesas apresentadas por outra entidade, o IPC indenizará 
o segurado com a diferença, vet:ificados os termos dos artig9s 
59- e 69 desta resolução. 

Art. 3~ O prazo -para habilitação é de noventa dias im
prorrogável, a contar da data do pagamento das despesas 
pelo segurado. 

Parág~afo único. R~leva-se o período do_ recesso parla
mentar para a contagem do prazo. 
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Art. 4" A Seção de Assistência Social instruirá o pro
cesso que, examinado pela autoridade imediatamente supe
rior, será submetido à apreciação do Conselho Deliberativo. 

Art. 5~> O IPC indenizará o segurado obrigatório ou 
facultativo, na forma desta resolução, até 50% (cinqUenta 
por cento) do montante das últimas 12 (doze) contribuições 
do segurado. 

Pará~rafo único. Para o segurado que já tenha sido be
neficiado,.a soma das contribuições será considerada a partir 
da última concessão. Apurado o valor do auxílio, a este será 
acrescido o saldo remanescente, se houver. 

Art. 6~' Ao segurado pensionista ··será--deferido auxílio
doença, anualmente, até o valor máximo correspondente a 
50% (cinqüenta por cento) da maior pensão do IPC vigente 
na data do requerimento. 

Parágrafo único. O valor do benefício, ou saldo não 
utilizado, ficará extinto ao final de cada exercíciO.-

Art. 79 As despesas decorrentes do auxílio a que trata 
esta resolução, serão pagas pelo IPC, com recursos próprios. 

Art. 89 Esta Resolução entra em vigor a partir desta 
d;:.ta. 

Art. ~ revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 6 de junho de 1991. - Deputado Domingos 

Juvenil, Presidente - Dr. Pedro de Freitas, Conselheiro -
Deputado Manoel de Castro, Conselheiro- Deputado Aloisio 
Vasconcelos, Conselheiro -Deputada Raquel Cândido, Con
selheira- Dr. Djacyr Arruda, Conselheiro- Dr. Henrique 
Lima Santos, COnSelheiro -Senador Cid Sabóia, Conselheiro 
-Senador Josapbat Marinho, Conselheiro -Senador Wilson 
Martins, Vice-Presidente. 

"119. o ••••• 

PARECER 

Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Re
ceitas e Despesas do IPC. 
_ O Conselho Deliberativo do Instifuto de Previdência dos 

Congressistas_- IPC, de acordo com o que estabelece o art. 
12, inciso III da Lei n• 7.087 de 20 de dezembro de 1982, 
examinou o Balancete Patrimonial e o Demonsti-ativo das 
Receitas e Despesas do mês de janeiro/91 e, conSiderando 
que essas peças traduzem a situação patrimoiiial e financeira 
do instituto em 31-1-91, com as ressalvas das Notas Explica
tivas anexas, resolve: 

Aprovar os Balancetes e os Demonstrativos das Receitas 
e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas -
IPC, referentes ao mês de janeiro/91, apresentando um Ativo 
com um Disponível Imediato de Cr$ 3.835.443.849,18- todo 
ele depositado no Banco do Brasil e CaixaEconômica Federal; 
Investimentos no valor de Cr$ 74.026.719,57 e Créditos Diver
sos no valor de Cr$ 531.953.684,34; Recursos Realizáveis a 
longo prazo no valor de Cr$ 580.899.553,44; 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 
Exigível Operacional de Cr$ 72.784.628,19; um Exigível Alua
ria! no valor de Cr$ 4.647.211.286,82; Não Exigível de Cr$ 
326.419.089,48; Valores em Custódia de Cr$ 11.926,23 e Con
tas de Resultado Futuro de Cr$ 64.894.68. As-Contas de Resul
tado demonstram a realização de Receitas, equivalentes às 
Despesas, no valor de Cr$ 1.363.885,205,11, no mês de janei
ro/91 e, conseqüentemente, no ano. Esta igualdade é resul
tante da constituição de reservas no mês de janeiro no valor 
de Cr$ 1.022.536.970,15. 

Brasflia, 6 de junho de 1991. -Deputado Pedro Corrêa, 
Conselheiro. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE- IPC 

Notas explicativas anexas ao Balancete Patrimonial de janei
ro/91 

L 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 vencimentos em parcelas 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$ 238.019,21 em 14-2-92 NCz$ 357.026,00; em 
17-3-92 NCz$ 357.026,00; cm 15-4-92 NCz$ 357.027,82. 

2. A aplicação em "Debêntures'', equivalentes a títulos 
não conversíveis da "A Rural Colonização SI A_'_~,_..!__C<l_lizªda 
em 29-12-88, no valor de NCz$ 4.438.889,50, pertencentes 
ao grupo Realizável a Longo Prazo. r~prescntand~ à época 
45%- do Ativo Contábil, acha-se sub judice, em vtrtude de 
irregularidades constatadas na emiss.ão_ dos títulqs __ e falta .9~e 
documentação hábil, conforme Processo n~ 14.332/89 da_ Ca
mara dos Deputados._ 

3. A rubrica "Reserva Matemática de Benefícios a Con
ceder", do grupo Exigível Atuarial, que tem como fina_lidade 
atender a cobertura de benefícios a conceder _de a,çordo 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 janeiro de 1991. -Francisco dos Sa~tos 
Passos, Diretor do Departamento de Contabilidade, Contador 
CRC-DF 4966 -.Maria Felizardo S. Coelbo, Chefe da Seção _ 
de Escrituração Contadora CRC-DF 8727. 

. PARECER 

Assunto: Balancete_ Patrin'lorifal e Demonstrativo das Re
ceitas e Despesas do IPC. 

O Conselho Deliberat~vo do In.sti.tu._to de Previdência dos 
Co_ngrcssistas - IPC. _de acor~o com o que estabelece o art. 
12, inciso !II da Lei n'' 7.087 de 20 de dezembrQde .1982, 
examinou o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das 
Receitas e Despesas referentes ao período de 1 '>.! a 28-2-91, 
juntamente _com o Demonstrativo -d~s ReCeitas e Despesas 
dv mês_de fevereiro de 1991 e, considerando _que essas peças 
traduzem a situação patríri1onial e financeira do Instituto em 
28-2-91, com as ressalvas das Notas Explicativas anexas, re
solve: 

- Aprovar os Balancetes e os Demrinstratívos das Receitas 
e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas -
IPC, referentes ao mês de fever~iro/91, apresentando um Ati
vo com um Disponível Imediato de Cr$ 4.526.566.465,90, 

= todo ele depositado no Banco do Brasil e Caixa Económica 
·Federal; Investimentos no valor de Cr$ 55.145.393,65 e Crédi
tos Diversos no valor de Cr$ 687.013.333,65; Recursos Reali
záveis a Longo Prazo no valor de Cr$ 634.177.44-5,95; Ativo 
Permanente no valor de Cr$ 24.156.092,64 e Valores Custo
diados de Cr$ 11.926,23. O Passivo da Instituição demonstra 
um Exigível Operacional de Cr$ 71.926.854,63; um Exigível 
Atuarial de Cr$ 5.512.997.240,06; Não Exigível de Cr$ 
342.069. 742,42; Valores em Custódia de Cr$ 11.926,23 e Con

. tas de Resultado Futuro de Cr$ 64.894,68. As Contas de Resul
tado demonstram a realização de Receitas no valor de Cr$ 
1.213.889.006,62 no mês de fevereiro de 1991 e de Cr$ 
2.577.774.211,73 acumuladas no ano e Despesas de Cr$ 
1.213.889.006,62 no mês de fevereiro de 1991 Cr$ 
2.577.774.211,73 acumuladas no ano. Esta igualdade é resul
tante da constituição de reservas no mês. de fevereiro no valor 
de Cr$ 881.436.606,18 . 

Brast1ia, 6 de junho de 1991.- Deputado Sólon Borges, 
Conselheiro. . ................. ' 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE- IPC 
Notas explicativas anexas ao balancete patrimonial de feve~ 
reiro de 1991 

!. A aplicação em RDB do Produban no valor de Ncz$ 
200.000,00, vericida em 16-11-88, foi liqüidada mediante emis
são de CDB em 5-9-89 no valor de Ncz$ 1.785.133,03, com 
vencimentos em parcelas sucessivas nos seguintes valores: em 
19-2-91, Ncz$ 238.017,00 (resgatada}; 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 17-3-92, Ncz$ 357.026,00; em 15-4-92, Ncz$ 
357.027,82. . 

2~ A aplicação em debêntures, equivalentes a títulos 
não conversíveis da A Rural Coloni_zação S/ 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
tação hábil, conforme Processo n• 14.332189, da Câmara dos 
Deputados. 

3. A rubrica Reserva Matemática de BenefíciOs: a Con~ 
ceder, do grupo Exigível Aturial, que tem como finalidade 
atender à 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 
c4lculos..atuariais a serem apresentados oportunamente. 
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4. Valores bloqueados em cruzados novos à Ordem do 
Banco Central, de acordo com a Medida Provisória n9 168, 
de 15-3-90, transformada na Lei n' 8.024. de 12-4-90. 

Brasília, 28 de fevereiro de 1991.- Francisco dos_Santos 
Passos, Diretor do Departamento de Contabilidade, Contador 
RC DF 4966. 

PARECER 

Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Re
ceitas e Despesas do IPC. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência_ dos 
COngi'eSSfstas -IPC, de acordo como que estabelece o art. 
12, inciso III, da Lei n• 7.087, de 20 de dezembro de 1982, 
examinou o Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Re
ceitas e Despesas referentes ao período de 1~-1-91 a 31-3-91, 
juntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas 
do _mês de março/91 e, considerando que essas peças traduzem 
a situação patrimonial e financeira do instituto em 31-3-91, 
com as ressalvas das notas explicativas anexas, resolve: 

Aprovar os balancetes e os demonstrativos das receitas 
e despesas do Institut~ de Previdência dos Congressistas -
IPC, referentes ao mês de março/91, apresentando um ativo 
com um disponível imediato de Cr$ 4.852.941.385,94, todo 
ele depositado no Banco do Brasil e Caixa Económica Federal; 
investimentos no valor de Cr$ 36.515.672,65 e créditos diver-
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sos no valor de Cr$ 930.475.393,29; recursos realizáveis a zação de receitas no valor de Cr$ 1.163.744.981,82 no mês 
longo prazo no valor de Cr$ 718.012.070,35; ativo perriiãnerue-~- -de março/91 e de Cr$ 3.741.519.193,55 .acu-inüladas no ano, 
no valor de Cr$ 24.156.092,64 e valores custodiados de Cr$ e despesas de Cr$1.163.744.981,82 no mês de março de 1991 
11.926,23. O passivo da instituição demonstra um exigível e de Cr$ 3.741.519.193,55 acumuladas no ano. Esta igualdade 
operacional de Cr$ 45.338.816,01; um exigível atuarial de Cr$ é resultante da constituição de reservas no mês de março 
6.164.893.760,96; não-exigível de Cr$ 351.713.143,22; valores no valor de Cr$ 661.629.921,70. 
em custódia de Cr$ 11.926,23 e contas de resultado futuro Brasflia, 6 de junho de 1991.- Deputado Paulino Cícero 
de Cr$ 64.894,68. As contas de resultado demonstram a reali- de Vasconcelos, Conselheiro. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE- IPC 
Notas explicativas anexas ao balancete patrimonial de março 
de 1991 

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 vencimentos em parcelas 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$ 238.019,21; em 14-2-92 NCz$ 357.026,00; 
em 17-3-92 NCz$ 357.02ó,UO;·em 15-4-92 NCz$ 357.027,82. 
(Resgatadas as duas primeiras.) 

2. A aplicação em "Debêntures", equivalentes a títulos 
não conve-rsíveis da "A Rural Colonização S/ A, realizada em 
29-12-88, no valor de NCz$ 4.438.889, 50, pertencentes ao 
grupo Realizável A Longo Prazo, representando~ época 45% 
do Ativo Contábil, achawse sub judice, em -virtUde ae irregula-
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ridades constatadas na emissão dos títulos e falta de documen
tação hábil, conforme Processo n~ 14.332/89 da Câmara dó"S 
Deputados. 

3. A rubrica "Resarva Matemática de Benefícios a Con
ceder", do grupo Exigível Atuarial, que tem como finalidade 
atender ã cobertura de benefícios a conceder de acordo com 
orientação da STEA -Empresa de Atuária, sendo que este 
valor será ratificado nos lançamentos fu~uros baseados em 
cálculos atuariais a serem apreseritados oportUnamente. 

4. Valores bloqueados em cruzados novos à Ordem do 
Banco Central, de acordo com a Medida Provisória n9 168, 
de 15-3-90, transformada em Lei n• 8.024, de 12-4-90. 

Brasília, 27 de março de 1991. -Francisco dos Santos 
Passos, Diretor do Departamento de Contabilidade, Contador 
RCDF 4966. - Maria Felizardo S. Coelbo, Chefe da Seção 
de Escrituração Contadora CRC-DF 8727. 
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ANO XLVI- N" 80 QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 1991 BRASÍLIA DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 153, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Objetiva I Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais. 

Art. 1' É aprovado o ato que outórga permissão à Rádio Objetiva I Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüêncla iriédulada 
na cidade de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais, a que se refere a Portaria n9 95, de 9 de março de 
1990, do Ministro de Estado das Comunicações; 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de junho de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu , Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte · 

DECRETO LEGISLATIVO N• 154, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à TV Santa Maria Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 1' É aprovado o ato a que se refere o Decreto n' 99.056, de 7 de março de 1990, que 
outorga concessão à TV Santa Maria Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande 
.do Sul. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 1-2 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 155, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Organização Radiodifusão de Cesário Lange 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cesário Lange, Estado de 
São Paulo. 

Art. 1'1 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 89, de 9 de março de 1990, do Ministro 
de Estado das Comunicações; que outorga permissão à Organização Radiodifusão de Cesário Lange Ltda. 
para explorar c pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Cesário Lange, Estado de São Paulo. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. nos termos do art. 49, inciso XII. da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 156, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade Rural SIC Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Maringá, Estado do Paraná. 

Art. 1'' É aprovado o ~ato a que se refere a Portaria n' 59, de 6 de março de 1990, do Ministro 
de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Sociedade Rural SIC Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Maringá, Estado do Paraná. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Bencvides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 157, DE 1991 

Aprova os atos que outorgam permissão à SAC- Sistema Ararense de Comunicação 
Ltda. e à Rádio Centenário de Araras Ltda. para explorarem serviço de radiodifusão sonora, 
na cidade de Araras, Estado de São Paulo. 

Art. 1'1 São aprovados os a tos a que se referem as Portarias n'' 86 e 87, de 9 de março de 
1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorgam permissão ã SAC - Sistema Ararense 
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de Comunicação Ltda. c ã Rádio CentenáriO -de Araras Ltda. para explorarem, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Araras, 
Estado de São Paulo. _ 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 158, DE 1991 

Aprova o ato que renova, de acordo com o § 39 do art. 33 da Lei n' 4.117, de 27 
de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 25 de outubro de 1989, a permissão outorgada 
à TV Eldorado Catarinense Ltda. através da Portaria n' 836, de 19 de outubro de 1979, 
para explorar, na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada. 

Art. 19 É aprovado o ato que renova, de acordo com o § 39 do art. 33 da Lei n' 4.117, de 
27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 25 de outubro de 1989, a permissão outorgada à TV 
Eldorado Catarinense Ltda. através da Portaria n' 836, de 19 de outubro de 1979, para explorar, na 
cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora em freqüência ·modulada, 
a que se refere a Portaria n' 1, de 2 de janeiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de junho çle 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o segumte --- -

DECRETO LEGISLATIVO N• 159, DE 1991 

Aprova o ato que renova, a partir.de 28 de fevereiro de 1989, a permissão ourtorgada 
à Rádio Santos Dumont Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de 
Jundiaí, Estado de São Paulo. 

Art. 1• É aprovado o ato a que serefere a Portaria n' 37, de _13 de feverei:o d~ _1990, do 
Ministro de Estado das Comunicações, que renova por dez anos a perm1ssao outorgada a Rad10 Santos 
Dumont Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Jundiaí, 
Estado de São Paulo. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 160, DE 1991 

Aprova o ato qne outorga permissão à Sistema Horizonte de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifu$ão sonora na cidade de Carpina, Estado de Pernambnco. 

Art. 11' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n'' 88, de 9 de março de 1990, do Ministro 
de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Sistema Horizonte de Comunicação Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüênia 
modulada na cidade de Carpina, Estado de Pernambuco. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 85• SESSÃO, EM 12 DE JUNHO DE 

1991 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
-N' 141191 (n' 259/91, na origem), restituindo autó

grafos de projeto de lei sancionado. 
- N' 142/91 (n• 260/91, na origem), de agradecimento 

de comunicação. 

1.2.2- Avisos do Secretário-Geral da Pres1dência da 
República 

- N9s 417 _e 4 ~8/91 encaminhando informações presta
das pelo Ministérié{â:i Economia, Fazenda e Planejamento 
sobre os quesitos constantes dos Requerimentos n~"' 79 e 
80191. 

1.2.3- Parecer 
-Referente à seguinte matéria: 
Mensagem n• 130/91 (n' 232/91, na origem), subme

tendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Almiran
te-de-Esquadra José do Cabo Teixeira de Carvalho para 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, 
na vaga destinada a Oficial-General da Marinha, decor
rente da aposentadoria do Ministro Roberto Andersen Ca~ 
valcanti. 

1.2.4- Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n"' 212, de 1991, de autoria 

do Senador' Maurício Corrêa, que altera a redação dos 
§§ 1• e 2• do art. 49 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940. (Código Penal). 

1.2.5- Requerimentos 
-N• 262, de 1991, de autoria do Senador Márcio 

Lacerda, solicitando ao MinistériO -da Economia, Fazenda 
e Planejamento informações que menciona. 

- N" 263/91, de autoria do Senador Antonio Mariz, 
solicitando transcrição do artigo .. 0 Dia da Privatização", 
de autoria de Barbosa Lima Sobrinho, publicado.no Jornal 
do Brasil, de 9 de maio de 1991. 

- N9 264/91, de autoria do Senador Magno Bacelar, 
solicitando que os Projetas de Lei do Senado n" 35 e 204/91 
tenham tramitação em conjunto. 

- N" 265/91, de autoria do Senador Albano Franco, 
solicitando autorização para auseiitar~se do País, no perío~ 
do de 17 a 23 de junho do corrente ano. 

- N• 266/91, de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso e outros Senhores Senadores, solicitando que 
o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente 
em sessão próxima seja dedicado a homenagear a memória 
do ex-Senador Pompeu de Sousa. 

- N~' 267/91, de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso e outros Senhores Senadores, solicitando as . 
homenagens que menciona pelo falecimento do ex-Senador 
Pompeu de Sousa. --

1.2.6 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Ofício n• 60/91, do Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, comunicando que aquela Corte 
·julgou procedente a Ação Direta_de Inconstitucionalid~de 
n9 447~6, declarando a inconstitucionalidade da Lei n9 

8.155. de 28 de novembro de 1990. 
-Recebimento do Relatório das Atividades do Tribo-

- -rtal de Contas da União, referente ao primeiro trimestre 
do _corrente ano. 

1.2.7- DiscursoS do Expediente 
-SENADOR FERNANDO HENRIQUE CAR

DOSO - Homenagem póstuma ao ex-Senador Pompeu 
de Sousa. 

-SENADOR HUMBERTO LUCENA- Home
nagem à meinória do ex-Senador Pompeu de Sousa, fale
cido na data de ontem. 

-SENADOR FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO-Visita ao Senado do Dr. Julius Nyerere, ex-Presi-
dente da Tanzânia. - ---

1.2.8- Requerimento 
- N" 268/91, de autoria do Senador Garibaldi Alves, 

solicitando o comparecimento de Sua Excelência o Senhor 
Ministro do Trabalho e da Previdência Social para prestar 
informações que menciona ao Senado Federal. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n• 76/91 (n' 378/90, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conven
ção Contra o Tráfíco llícito de Entorpecentes e de Substân
cias Psicotrópicas, aprovada em Viena, em :20 de dezembro 
de 1988. Aprovado, após parecer favorável da comissão 
competente. A Comissão Diretora para a redação final. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 76/91. Aprovada. À promulgação. 

Requerimento n" 124, de 1991, de autoria do Senador 
Lourival Baptista, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso da 
Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, Zélia 
Cardoso de Mello, na reunião do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento- BID, realizada em Nagoya, Japão, 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, de 9 de abril. 
Aprovado. 

Requerimento n" 136, de 1991, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição nos Anais do Senado, do artigo do acadêmico 
Austregésilo de Athayde, publicado, sob o título "Política 
Demográfica", no Correio Brazilieose, de 17 de abril últi
mo. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro. 

Requerimento n» 166, de 1991, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "Carta 
aberta ao Senhor Presidente da República", do Senhor 
Otávio Frias Filho, publicado no jornal Folba de S. Paulo, 
de 25 de abril do corrente ano. Aprovado, após usar da 
palavra o Sr. Eduardo Suplicy. 
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Proposta de Emenda à Constituição n" 4, de 1991, 
de autoria do Senador Marco Macicl e outros Senhores 
Senadores, que altera a redação do inciso I do art. 37 
da Constituição Federal. Discussão encerrada, (5" sessão.) 

Proposta de Emenda à Constituição n" 5, de 1991, 
de autoria do Senador Marco Maciel e outrO$ Senhores 
Senadores, que altera a redação do art. 28, iteiit II, do 
art. 29 e do§ 2' dQ art. 32, da Constituição Federal. Discus
são encerrada, (5• sessão). 

Proposta de Emenda â Constituição n~ 6, de 1991, 
de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Se
nhores Senadores, que dá nova redação â letra b, do inciso 
X do § 2' do art. 166 da Cons_tituição Federal. Discussão 
encerrada, (5• sessão), voltando à comissão competente, 
em virtude da apresentação de emenda, tendo usado da 
palavra o Sr. Garibaldi Alves Filho. 

Proposta de El:nenda à Constituição n" 7, de 1_991, 
de autoria do Senador Jonas Pinheiro e outros Senhores_ 
Senadores, que altera a redaçãO do parágrafo único do 
art. 62 da Constituiç3.0 Federal. Prosseguimento da discos.. 
são, (3' sessão). 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
Requerimento n" 266/91, lido no Expediente da pre

sente sessão. Aprovado. 
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
-SENADOR MEIRA FILHO - Protesto contra 

o desrespeito aos valores éticos e sociaiS da pessoa e da 
família, por parte dos programas e programações das emis
soras de rádio e televisão. 

-SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO
Política de preços uniformes para aços planos do País. 

-SENADOR JUTAHY MAGALHÃES --Débitos 
do setor público com a Previdência Social e com o FGTS. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Relevância do 
projeto de lei de iniciativa elo Senhor Presi4en_te da Repú
blica1 que cria incentívós fiscafs às empresas que execu
tarem pesquisas tecnológicas- PDTL 

SÉNÂDOR MARCO MACIEL- Colocações sobre 
o discurso de posse do Ministro Sidney Sanches, enfati
zando importantes q'!-estões nacionais. 

SENADOR MARCIO LACERDA - Significado, 
para o trabalhador rural, dos Projetos de Lei n~s 825 e 

826, de 1991, que dispõem sobre os Planos de BenefíciO 
_e_ de Custeio da Previdência Social. 

SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Faleci-
mento do Sr. Luiz Renato de -P~iva Limã. ·- . -

SENADOR ODACIR SOARES -Realização do I 
Encontro do Centro-Oeste: proposta para o desenvolvi
mento integrado da região. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Artigo de 
autoria de Jorge Lindsay, intitulado "Centro Histórico se 
beneficia com reformas da Velha Faculdade". 

1.3.3- Comunicações da Presidência 
-Término do prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Resolução n' 31/91. 
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, ãs 16 horas e 22 minutos, -com Ordem do Dia que 
designa. 

1991 

1.4-ENCERRAMENTO 

2--' ATA DA 86• SESSÃO, EM 12 DE JUNHO DE 

2.1-ABERTURA 
2.2-0RDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n~' 31, de 1991, que altera 

- os anexos I e li da Resolução n' 87, de 1989. Aprovado. 
À Comissão Diretora para a redação final. -

2.2.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
Redação final'do Projeto de Resolução n9 31/91, cons

tante da Ord~m do Dia da presente sessão. Aprovada nos 
termos do Requerimento n' 269/91. À promulgação. 

2.2.2- Designação da Ordem do Dia.da próxima ses-
são 

2.3 -ENCERRAMENTO 
3 - A TOS DO PRESIDENTE 
N'' 549 a 552, de 1991; e n' 494, de 1991 -(repu-

blicação) 

4-PORTARIAS DO 1• Secretário 
N~ 23 a 25, de 1991 

5- MESA DIRETORA 
6- LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da ss~ Sessão, em 12 de junho de 1991 
P Sessão Legislativa da 49ª Legislatura 

-ORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Alexandre Costa e Dirceu Carneiro 

ÀS 14 HORAS E3QM!NUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo --Albano Franco- Alexandre Costa 
- Almir Gabriel - Aluízio Bezerra - Antonio Mariz -
Carlos Patrocínio- ÇéSãtDias- Chagas Rodrigu_es- Cou-

tinho Jorge- Elcio Álvares- Esperidião Amin ~ Garibaldi 
Alves- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hum
berto -Lucena - Hydekel Freitas - João Calmon - João 
França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho 
- J<isé Eduardo - José Fogaça -,José Paulo Biso! - José 
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Richa- Júnia Marise -Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia 
- Louremb_erg Nunes Rocha- Lourival BaptiSta- Lucídio 
Portella- Magno Bacelar --Mansueto de Lavor_-::- Marco 
Maciel - Mário Covas - Maurício Corrêa - Mauro Berre
vides - Meira Filho - Nabor Júnior - Nelson Carneiro 
~- Odacir Soares - OziCI Carneiro - Raim_undo Lira -
Ronan Tito ---Ruy Bacelar- Valmir Campelo- Wilson 
Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão: 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1o Secretário procederá à leitura do expediente. 

É lido o seguinte _- · 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N' 141/91 (n' 259/91, na origem), de 7 do corrente, refe

rente ao Projeto de Lei da Câmara n'99, de 1990 (n' 4.648/91J, 
na Casa de origem), de iniciativa do PresideritC-aa -República, 
que altera a composição e a organização interna ·ao~Tiíóunal 
Regional do Trabalho da s~ Região, cria cargos e dá outras 
providências. (Projeto que se tranformou na Léi -n\> 8.190, 
de 7 de junho de 1991). 

De agradecimento de comunicação: -
N' 142/91 (n' 260/91, na origem), de 1 do corrente, refe

rente à aprovaçã-o da matéria constante da Mensagem da Presi-
dência da República n 9 12, de 1990. -

AVISOS DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N9s 417 e 418, de 29 de maio último, encaminhando infor
mações prestadas pelo Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento sobre os quesitos constantes dos RequeiimeriioS 
n~79 e 80, de 1991, de autoria dos Senadores Nelson Wedekin 
e Maurício Corrêa. · · - - -- -- ··-- - -

Encaminhe-se cópias dos-requerimentos. _ 

PARECER 

RELATÓRIO 
Da Comissão de ConstituiÇáo, Justiça e Cidadania, so

bre a Mensagem n' 130, de 1991 (Mensagem n' 232, de 
22-5-91, na origem), do Senhor Presidente da República, 
_submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome 
do Almirante-de-Esquadra José do Cabo Teixeira de Car
valho para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribu
nal Militar, na vaga destinada a Oficial-General da Mari
nha, decorrente da aposentadoria do Ministro Roberto 
Andersen Cávalcanti. 

Relator: Senador Esperidião Amin 
Esta comissão- é chamada, à luz do art. 123 da Consti

tuiÇão Federal, a pronunciar-se sobre a nomeação que o Se
nhor- Presidente da República deseja fazer, do Almirante-de
Esquadra José do Cabo Teixeira de Carvalho para exercer 
o cargo de Ministro do Superiqr- ~!~bunal ~ilitar 1 _ na vag~ 
destinada a Oficial-General da Marinha, dec_::orrente da apo
sentadoria do Ministro Roberto Andersen Cavalcanti. 

De acordo com o curriculum vitae anexo à mensagem 
presidencial, nasceu o Senhor José do Cabo Teixeira de Carva
lho em 16 de janeiro de 1931 na cidade do Rio de Janeiro. -

Formou-se na Escola Naval em 26 de fevereiro de 1949. 
Tornou-se Guarda-Marinha em 1953; foi promovido a Segun
do-Tenente err,. 1954; a Primeirõ-Tenente em 1955; a capitão
Tenente, 1958; Capitão-de-Corveta, 1962; Capitão-de-Fraga
ta, 1967; Capitão-de-Mar-e-Guerra, 1973; Contra-Almirante, 
1984; e a Almirante-de-Esquadra, 1988. 

Dentre os cargos ·que ocupou ao longo de sua carreira, 
cabe ressaltar os seguintes: Adido Naval na República Federal 
da Alemanha; Comandante do Comando da Força de Contra-

. torpedeiros; Subcomandante da Escola Superior de Guerra; 
Chefe do Gabinete do Ministro da Marinha; Comandante
em-Chefe da Esquadra; Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, -
Comandante de Operações Navais. 

_ .Do curriculum não constam as datas em que o interessado 
desempenhou as funções acima. 

O Almirante-de-Esquadra José do Cabo Teixeira de Ca.r
valho completou, além da Escola Naval, os seguintes cursos: 
Aperfeiçoamento de Comunicações para Oficiais; Cothando 
e Estado-Maior da Escola de Guerra Naval; Curso Superior 
da Escola de __ Guerra Naval; Curso Superior de Guerra da 

-Escola Superior de Guerra. 
Dentre as condecorações com que foi agraciado, cabe 

l_e_mbfar as seguintes: Ordem do M~rito JudiGíár10 Militar; 
Ordem do Mérito Naval; Ordem do Mérito Aeronáutico; Or-

PARECER N•178, DE 1991 dem do Mérito Cartográfico; Ordem do Mérito Militar; Or
dem do Mérito Rio Branco; Medalha do Mérito Tamandaré. 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
a Mensagem 0 , 130, de 1991, do Senhor Presidente da Repô- O Almirante-de-Esquadra José do Cabo Teixeira de Car
bllca, submetendo à aprovação do Senado Federal, 0 nome valho recebeu ainda as seguinte_s condecorações estrangeiras: 
do Almirante-de-Esquadra José do Cabo Teixeira de Carvalho. Ordem do Mérito do Peru; Ordem do Mérito de Aviz -

~- Portugal; Ordem do Mérito da República Federal da Ale-
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada!llã, em vOiaçii.O manha. 

secreta realizada em 13~6-91, apreciando o relatório apresentadq_p~lo 
Sr. SenadorEsperidião Amin (em anexo ao parecer), sobre a Mensa- Dada a natureza da matéria ora em exame, nada há a 
gem n~' 130, de 1991, do Senhor Presidente da República, opina acrescentar ao presente ;elatório. 
pela aprovação da escolha do Senhor José do Cabo Teixeira de ca:rva- Sala das Comissões, 12 de junho de 1991. -Nelson Car-
lho, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar; -neiro, Presidente- Esperidião Amin, Relator. 
na vaga destinada a OfiCiai~General da Marinha. 

Sala das _Comissões, 12 de junho de 1991. - Nelson Carneiro, 
Presidente - Esperidião Amin, Relator - Garibaldi Alves - Élcio 
Álvares- Antonio Mariz- Jutahy Magalhães- Mansueto de Lavor 
- Josapbat Marinho - Chagas Rodrigues - Wilson Martins -
José Paulo Bisol- Aluízio Bezerra- Odacir Soares- Júnia Marise 
- Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -0 Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1? 
secretário. 

É lido o seguinte: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 212, DE 1991 

Altera a redaçã.o d~s parágrafos 1' e 2' do art. 49 do 
Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Os§§ 1• e 2• do art. 49 do Decreto-Lei n• 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940, alterado pela Lei n• 7.209, de 
11 de julho de 1984, e pela Lei n• 7.492, de 16 de junho 
de 19~6, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 49. ····.·-····· .............................. -·-·-·- .. . 
§ 1~' O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não 

podendo ser inferior a Cr$ 700,00 (setecentos cruzeiros) 
nem superior a Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros). 

§ 29 Os valores previstos no parágrafo anterior pode
rão ser periodicamente alterados pelo Supremo Tribunal 
Federal." 

Art. 2'~' Esta lei entra em vigor na data de sua pUbli
cação. 

Art. 3~' Revogam-se as disposições em cOntrário. 

Justificação 

O art. 49 e seus§§ 19 e 29 do Código Penal (Decreto-Lei 
n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940, assim dispõem: 

"Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento 
ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e 
calculada em dias-muJta. Será, no mínimo, de 10 (dez) 
e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-rimlta. 

§ 1"' O valor do dia-multa será fix_ado pelo juiz não 
podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário 
mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior 
a 5 (cinco) vezes esse salário. 

§ 2~ O Valor da multa será atualizado, quando da 
execução, pelos índices de correção monetária". 

Todavia, a Constituiçã'o Federal de 1988, ao preconizar 
no seu art. 79 , inCiso IV, como um dos direitos dos trabalha
dores urbanos e rurais, a fixação de salário mínimo, n:iciórial
mente unificado e com reajustes periódicos que lhe-preservem 
o poder aquisitivo, vedou sua vinculação para qualquer fim. 

Posteriormente adveio a Lei n"' 8.177, de 1"' de março 
de 19_91, que "estabelece regras pára a desindexação da econo
mia e dá outras providências''. sem oferecer qualquer solução 
substitutiva para a fixação do dia-multa, tal como o fez no 
art. 40 e seus parágrafos, em relação á alçada recursal nas_ 
questões judiciárias de natureza trabalhista: 

"Art. 40. O depósito recurSal de que trata do art. 
899 da Consolidação das Leis do Trabalho fiea limitado 
a Cr$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil cruzeiros), 
nos casos de interposição de recurso- ordináfiO~e-a Cr$ 
840.000;00 (oitocentos e quarenta mil cruzeiros), em se 
tratando de recurso de revista, embargos infringentes- e 
recursos extraordináriOs, sendo devido a cada novo recur
so interposto no decorrer do processo. 

§ 19 Em se tratando de condenação imposta em ação 
rescisória, o depósito recursai terá como limite máximo, 
qualquer que seja o recurso, o valor de Cr$ 840.000,00 
(oitocentos e quarenta mil cruzeiros). 

§ 29 Os valores previstos neste artigo poderão ser pe
riodicamente alterados pelo Tribunal Superior do Traba
lho." 

InSpirados nesses dispo~itivos, entendemos pautar o dia
multa nos valores mínimo de Cr$ 700,00 (setecentos cruzeiros) 
e máximo de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) por equiva
lerem, respectivamente e em quantias aproximadas, a um tri
gésimo do atual salário mínimo acrescido de abono (Cr$ 
17.000,00 + Cr$ 3.000,00) e a cinco vezes a sorria dessas 
parcelas. 

Por outro lado, assim como a citada Lei n"'8.177/91 atribui 
ao Tribunal Superior do Trabalho a faculdade para alterar 
os valores do depósito iecursal de que trata o art. 899 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, julgamos de bom alvitre 
que se faculte ao Supremo Tribunal Federal a alteração dos 
valores do dia-multa a que se referem o art. 49 e seus parágra
fos, do Código PenaL 

Certos de que o presente projeto, caso oonvertidõ em 
lei, irá suprir a lacuna que ora atormel)ta os magistrados dos 
juíz?s cr~inais, esperamos merecer o indispensável e lúcido 
apo1o dos dustres parlamentares que haverão de aperfeiçoá-lo 
no curso do processo legislativo. _ _ 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1991. ~Senador Mau
rício Corrêa. 

Multa 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

CÓDIGO PENAL 

SEÇÃO III 
Da Pena de Multa 

Art. 49. A pen~ de multa consiste no pagamento ao 
fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada 
em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e. no máximo. 
de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 

• Artigo com redação determinada pela Lei n~ 7.209, 
de 11 de junho de 1984. 

• Vide Lei n• 7.209, de 11 de julho de 1984, art. 2• 
• Execução da pena de multa: Lei n~ 7.210, de 11 de 

junho de 1984, arts. 164 a 170. 
§ 1• O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não po

dendo ser inferior a um trigésimo dO maior salário míriimo 
mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) 
vezes esse salário. 

• § 19 com redação determinada pela Lei n9 7.209, 
de 11 de julho de 1984. 

• Vide art. 33 da Lei n• 7.492, de 16 de junho de 1986. 
_§ 29 O valor da multa será atualizado, quando da execu

ção, pelos índices de correção monetária. 
• § 2» com redução determinada pela Lei n"' 7.209, de 

11 de julho de 1984. · - - -
Pagamento da multa 

LEI N' 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984 
Altera dispositivo do Decreto-Lei ol' 2.848, de 7 de dt~ 

zembro de 1940- Código Penal, e dá outras providências. 
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LEI N• 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986 

Define os crimes contra o sistema financeiro nacional 
e ~ outras providências. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadiinia -
decisão terminativa,) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 262, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno, requeiro 

sejam solicitadas ao Ministério da Economia, Fazenda e Plane-_ 
jamento, as seguintes informações, a serem prestadas por in-_ 
termédio do Banco Central do Brasil: 

1) Se foi o nome de António Eugénio Belluca indicado 
para Presidência do BEMA T S.A.? ~ 

2) Se o processo homologatório foi respeitado, o que 
consta na Resolução n~ 1. 763/90, em Que eStabelece o critério 
de honorabilidade e competência para preenchimento do car-
go? ~ 

3) Se o BACEN tomou conhecimento do inquérito admi
nistrativo disciplinar instaurado pelo BEMA T que concluiu 
pela responsabilidade do Sr. António Eugêriio Belluca, pelos 
prejuízos havidos e que de acordo com o seu estatuto sociaJ, 
em seu art. 28, item I, veda a presença como administradores 
os que houverem causado prejuízos ao banco ou a gualquer 
instituição que acionariamente este controle ou que forem 
devedores? 

4) Se o inquérito BACEN indicaria o Sr. Aritônio Eugênio 
Belluca, como co-responsável pelos prejuízos apurados da 
ordem de Cz$ 1.367.782.206,40? 

Justificação 

Tem sido amplamente noticiado pelos veículos de comu
nicação a pendência na homologação do no~e_do Sr. An~ônio 
Eugênio Belluca, para presidência do BEMAT S. A. 

O presente requerimento tem como escopo ofereCer total 
transparência à decisão que o BACEN irá emitir em nome 
da sociedade brasileira. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1991. -Senador Mareio 
Lacerda. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento lido será submetido ao exame da ComiSsão Diietàra. 

Sobre a mesa, requerimento ·que será lido pelo Sr. lo;> 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 263, DE 1991 

Requeiro, nos termos regimentais, que-o-artigo aneXo 
intitulado "0 Dia da Privatização", de autoria de Barbosa 
Lima Sobrinho, publicado no Jornal do Brasil, de 9 de maio 
de 1991, seja transcrito nos Anais do Senado Federal. 

Sala das Sessões~ 11 de junho de 1991. -Senador Antonio 
Mariz. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Al~;;andre Cosia) .:..._ O requeri
mento lido será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa~ requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~-se
cretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 264, DE 1991 
- ~ 

Nos termos do art. 258 do Régirnento Interno, re_queirO
tenham tramitação em conjunto os osegüintes projeteS. PLS 
n• 35/1991 e 204/1991. 

Saia das Sessões, 12 de junho de 1991. -~Senador Magno 
Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~ O requeri
mento lido será incluído oportunam_ente na Ordem do Dia. 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 265, DE 1991 

Se-nhor Presidente. 
Solicito, nos termos do art. 55, item III; da Constituição 

Federal, autorização para ausentar-me dos trabalhos da Casa, 
no período de 17 a 23 de junho do corrente ano, para breve 
viagem ao exterior, onde irei participar da solenidade em 
que a Câmara de Comércio Internacional irá entregar no dia 
19 de junho, em Washington- Estados Unidos da América, 
o prêmio "Liderança Internacional, Área do Meio Ambiente" 
ao Presidente Fernando Collor, como reconhecimento à sua 
_firme posição na defesa da ecologia e preservação do meio 
ambiente. · 

Informo, também, que, nesta oportunidade, manterei 
reuniões de trabalho com empresários daquela país. 

Brasfliã- DF. 12 de juriho de 1991. -Senador Albano 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado 
o· requerime-nto, fica concedida a licenç3 solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento-que será lido pelo 1" Secre
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 266, DE 1991 

Requeremos, nos termos do Regimento Interno, que o 
tempo destinado aos oradores da hora do Expediente em 
sessão próxima. a ser fixada pela Presidência, seja dedicado 
-a homenagear a memória do ilustre ex-Sen&dor Pompeu de 
Sousa. __ _ 

.. :Saia das Sessões, 12 de junho de 1991. ~ Senadores 
Fernando Henrique Cardoso - Chagas Rodrigues - Jutahy 
Magalhães - Wilson Martins - Humberto Lucena - Meira 
Filho - Antonio Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento lidü será votado após a Ordem do Dia. 

Sobr€.' a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. }9 
Secretário. 

-- - ---- E lído e aprovado o Segurnte 



Junho de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II) Quinta-feira 13 3229 

REQUERIMENTO N• 267, DE 1991 

Requeremos, nos termos do Regimento Interno, as se
guintes homenagens pelo falecimento do ex-Senador Pompeu 
de Sousa: · --

a) inserção em ata de um voto de profundo_ P-esar; 
b) apresentação de condolências à farilílía- e ao Distrito 

Federal; 
c) a representação nos f.unerais e cerimônias levadas a 

efeito em homenagem à memória do ex-senador. 
Sala das Sessões, 12 de junho de 1991. - Senadores 

Fernando Henrique Cardoso- Chagas Rodrigues- Epitácio 
. Cafeteira-- Dirceu Carneiro - Humberto Lucena- Alexan
dre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A mesa asso
cia-se às homenagens e designa uma comissão coinpOsta pelos 
Srs. Sen_adores_Mªurício Corrêa, Meira Filho, Valmir Cam
pelo, Humberto Lucena e Fernando Henrique Cãrdoso, para 
representar o Senado nos funerais do Senador Pompeu de 
Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência 
recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ofício 
n<? 60, de 1991, comunicando que aquela corte julgou proce
dente a açã'o direta de inconstitucionalidade n~ -447-6, decla
rando a inconstitucionalidade da Lei no 8.155, de 28 de novem
bro de 1990. 

A matéria será despachada à Comissão de· C.onstituição, 
Justiça e Cidadania, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência 
recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da União, aten
dendo ao disposto no art. 71, § 4\' da Constituiçãb, o relatório 
das atividades daquela corte, referente ao primeirO trimeStre 
do corrente ano. 

A matéria será deSpac"há.da à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. (Pausa.) 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henriq-ue 

Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs .. Senadores, tendo ~s~a.Casa aprovado 
requerimento de muitos dos Srs. Sen~dorcs, para que façamos 
uma sessão em homenagem ao Senador Pompeu de Sousa, 
eu não me manifestei no encaminhamento do requerimento, 
porque senti que a aprovação seria imediata, aprovação à 
qual V. Ex~. Sr. Presidente, se juntou, fias e_u não queria, 
neste momento em que estamos velando o corpo do Senador 
Pompeu de Sousa, deixar de pronunciar algumas palavras 
em homenagem a esse nosso companheiro. 

Hoje, toda a imprensa do Brasil registra não só a_ infausta 
notícia do seu falecimento, como principalmente o que foi 
Pompeu de Sousa, o que ele representou para todos nós brasi
leiros. 

Quantas vezes assistimos o Senador Pompeu, quase cain
do de entusiasmo, ao pé do pódio no qual fica a Mesa Diretora 
do Senado, vibrando com emoção, corno poucos são capazes 
de o fazer. E ao mesmo tempo em que ele tinha essa capaci
dade de ser tão expansivo e tãp radical em seu~ argumentos, 
(foi radicalmente democrata, radic\llmentc nacionalista) quase 
agressivamente, ao mesmo tempo desarmava e e_ncantava a 
todos com seu sorriso. Sorriso quase infantil, luminoso, de 

alguém que nunca provocou o menor atrito pessoal com qual
quer companheiro. 

Foi um homem que marcou sua presença nesta Casa pelas 
posições firmes e ao meSmo tempo pela afabilidade. Foi meu 
companheiro na direção do PSDB, foi um dos fundadores 
do partido. Da mesma maneira brigava lá com tenacidade. 
Quantas vezes, nas discussões da direção do PSDB, aqui em 
Brasília, à opinião do Senador Pompeu de SoUsa se juntava 
a .dos mais 'jovens, ardorosos e radicais, e, imediatamente 
depois, terminado o voto, dissolvia qualquer eventual mal
estar com alguma manifestação de apreço, de carinho, de 
boa~ fé. Além disso, o Senador Pompeu de Sousa marcou a 
sua vida pela luta, luta pública, luta política. Como alguém 
disse ontem aqui, creio que foi o Ministro Marcílio Marques 
Moreira,_ lutou contra duas ditaduras; não é fácil, no decorrer 
de algumas décadas ter-se mantido absolutamente fiel aos 
seus impulsos libertários e democráticos. 

Foi um renovado~. Eu próprio não sabia, foi-me dito 
por ele, que aprendeu nos Estados Unidos, em certa época,, 
quando trabalhava na ''Voz da América" uma porção de coisa 
relativa ao mundo da comunicação moderna, e ao chegar 
ao Brasil revolucionou várias publicações brasileiras, a última 
das quais foi a Editora Abril na qual trabalhou por muitos 
anos, aqui em Brasília. 

Ao lado disso, esteve juntamente copt o Senador Darcy 
Ribeiro na Fundação da Universidade de Brasília, e aí o pro~ 
fessor Pompeu de Sousa marcou de novo a sua presença, 
tendo sido o organizador do Departamento de Comunicação 
da nossa universidade, da Universidade de Brasília. Em toda 
parte, em qualquer atividade, sentia-se que o Senador Pompeu 
de Sousa deixava uma aura de simpatia. -

Não pude ser seu aluno, mas imagino o que teria sido 
uma aula com o professor Pompeu de Sousa, com aquele 
entusiasmo. Mesmo que ele ocasionalmente, talvez, não che-

- gasse até o f~m dos __ seus raciocínios, porque muitas vezes 
ele era interrompido por si mesmo, posto que saltava para 
outra idéia, certamente o importante não era o fio condutor 
do reciocínio, mas o entUsiasmo qUe Pompeu transmitia aos 
seus estudantes. _ . .. _ 

Agora, ao falecer, estava escrevendo um livra sobre as 
coisas que ele havia visto. E ele viu mUitas coisas, _ 
· -- O ·~x-Senador Pompeu de Sousa teve uma longa vida. 
Nasce~ no Estado do Ceará. Mudou-se para o Rio de Janeiro 
no anO em que nasci; e fófmo"fa"r na ru·a São Clemente, esquina 
com a 19 de Fevereiro, onde nasci. Depois, foi morar na 
rua Bambina, onde passei a minha infância.-- Ele, sistematí:. 
camente, fazia-me recordar o que era o bairro de Botafogo, 
naquela época, um bairro mais ou menos aristocrático, do 
Rio de Janeiro, no qual ele viveu. Ele insistia em dizer ·que 
era muito mais velho do que eu. Na verdade, não era tanto 
assim. Do ponto de vista do espírito, creio que ele era até 
mais jovem. Nunca o vi fraquejando, não o vi sem ãniino, 
nunca o vi duvidando das suas convicções e, mais do que 
isso, da _capacidade que não só ele, mas os seus companheiros 
teríamos para chegar à prática de nossas convicções. 

Sr. Presidente, Srs. Se~adores, eu não poderia, portanto, 
deixar de prestar este depoímento, esta -breve homenagem, 
no momento em que estamos velando o corpo do Senador 
Pompeu de Sousa. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ouço 
o aparte do nobre Sehador Dirceu Carneiro. -
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O Sr. Dirceu Carneiro- Nobre Líder Fernando Henri
que Cardoso, eu gostaria de participar deste registro tão triste 
para o povo brasileiro, principalmente por se tratar da figura 
de Pompeu de Sousa, uma das figuras, além de vibrantes, 
de enorme conseqüência cultural, jornalística, hJ~tórjca e polí
tica para o nosso País. O que eu -queria registrar é a qualidade 
e intensidade da vida que teve o ex-Senador Pompeu de Sousa. 
Não acho que se deve medir a vida de uma pessoa pelo número 
de anos. Basicamente ela tem substância pela sua intensidade, 
pela sua densidade. E, seguramente, o Senador Pompeu de 
Sousa tem na sua biografia uma das parcelas mais densas 
da nacionalidade brasileira. Queria registrar esse aspecto da 
vida do Senador Pompeu de Sousa, a intensidade, a. emoção 
e a paixão com que tratavà todas as questões. Realmente, 
ele deixa um vazio muito difícil de ser preenchido na História 
do nosso País. Ele combateu, por diversos momentos histó
ricos do nosso País, o autoritarismo, nas suas expressões de 
intolerância, nas suas expfiS"SôéS de-censura, nas suas expres-

. sões de cerceamento da liberdade e da cidadania. E foram 
vibrantes os momentos em que o Senador Pompeu de Sousa, 
aqui no Senado, ou na Constituinte, festejou aqUele texto 
constitucional que, de certo modo, simbolizava, culminâva 
a luta da sua vida inteira. Tenho a certeza de que ele encar
nava, naquele momento, o espírito do povo brasileiro, que 
ama tanto a liberdade, que busca tanto a sua auto-afirmação 
por caminhos tão difíceis por que teni- passado o nosso País 
e por que tem passado a História do nosso ~aís. De modo_ 
que queria deixar este registro,- esta hornenage·m à plenitude 
da vida de Pompeu de Sousa. · · · " 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Muito 
obrigado, Senador Dirceu Carneiro. V. Ex• mencionou uin 
episódio da vida do Senador Pompeu de Sousa, que é bem 
lembrado: é que o Senador PámpCu de Sousa foi o autor, 
na Çonstituinte, de uma emendã que me fez recordar os idos 
de 1968, quando eu.. era professor em Nauterre, e houve a 
famosa revo}ta de maio de 1968, em que havia um slogan 
que dizia: "E proibido proibir''. _ _ _ _ _ 

O Senador Pompeu de Sousa deixou inscri!_O, na Constí
tuição, que era proibido proibir qualquer coisa relativa à liber
dade de imprensa. E foi um grande achado do Senador Pom
peu de Sousa, que hoje assegura a plena liberdade em que 
estamos- vivendo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero agradecer ao Sena
do por ter manifestado, junto conosco, não só o· pé1i3Y, mas 
a decisão de fazer uma sessão de homenagem ao Senador 
Pompeu de Sousa. · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pl'í!DB--' PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem !.C:~~sãS:tdo orador.)- Sr. Presidente, 
SeS'. Senadores, não fiá palavras que possam-expressar o nosso 
real pesar pelo falecimento do inesquecível Senador Pompeu 
de Sousa. 

Sem dúvida, como bem acaba de dizer o nobre Líder 
F.ernando Henrique Cardoso, Pompeu de Sousa era uma per
sonalidade singular. Não é fácil encontrarmos no nosso--conví
vio alguém que se possa comparar com ele. Parece-me que 
o estou vendo a presidir uma das nossas sessões, ansioso por 
participar dos debates neste plenário. 

Pompeu de Sousa, um cearenSe que -mig~rou para _ã Cidade 
do Rio de Janeiro, enfrentou a "selva de pedra" daquela 

grande metrópole, com altivez, ,coragem e competência. Ali 
fez-se professor de português, de curso médio, no_ Colégio 
Pedro II e, mais adiante, foi professor de técnica de jornal 
e periódico, na Faculdade Nacional de Filosofia -da Univer
sidade do BrasiL 

Fundador da Associação Brasileira de Escritores e da 
União dos Trabalhadores e Intelectuais. Jornalista, trabalhou 
no jornal Meio-dia, do Rio de Janeiro, do qual foi redator; 
e, mais adiante, cresceu aos olhos da Nação como diretor 
do Diário Carioca, cujo papel na luta pelas liberdades é por 
demais conhecimento. 

Q _l)iád.o Carioca, a certa altura, tornou-se, no Rio de 
Ja.neiro e no Brasil, um dos mais eficazes instruriientos~-de 
combate à ditadura. E foi justamente à frente daquele perió
dico que Pompeu de Sousa. começou a agigantãr:..se como ho
mem público. 

O professor virou jornalista, e o jornalista, como não 
podia deixar de ser, em pouco tempo, mergulhou na política . 
Pompeu de Sousa teve participação ativa em todos os movi
mentos sacias que desde o tempo do Diário Carioca, come
çaram a eclodir no Brasil, a partir do Rio de Janeiro. 

Juscelinista inveterado, como eu, com a fundação da nova 
Capital, transferiu a sua residência para Brasília e aqui, em 
pouco tempo, tornou-se um cidadão brasiliense. De tal sorte 
que poucos que nasceram nesta- cidade terão, como ele, o 
galardão de glória de dizer que· realmente era filho de Brasília. 

O_Sr. Meira Filho- Permite-me V_. Ex~ um aparte? 

O SR_ HUMBERTO LUCENA -Pois não. 

O Sr. Meira Filho - Seilador Humberto Lucena, não 
venho acrescentar nada ao pronunciamento de V. Ex~, venho 
apenas lembrar a figura de_ Pompeu de Sousa nos trabalhos 
pioneiros da Construção da Capital do .. País. Aquele entu
siasmo de Pompeu nas suas atividades parlamentares era o 
mesmo entusiasmo com relação aos trabalhos de construção 
da Capital do P_aís. Também, junto a nós outros pioneiros, 
Pompeu levantou a bandeira, levantada pelo Presidente, de 
progresso, de trabalho e de esperança. Pompeu de Sousa, 
sem dúyida, na Capital. do Brasil e_especialmente no C~:mgresso 
Nacional, marcou a sua dinâmiCa e autêntica passagem. Esta 
Casa estará, por certo, impregnada da imagem dinâmica, au
têntica, verdadeira do Senador Pompeu de Sousa. 

- . -· -

O SR- HUMBERTO LUCENA - Ninguém melhor do 
que V. Ex~, nobre Senador Meira Filho, que, inclusive, foi 
eleito, juntamente com Pompeu de Sousa, Senador pelo Dis
trito Federal, para dar esse depoimento ao Senado. 

Mas, em chegando a Brasl1ia, logo após a sua inaugu:
ração, como dizia, passou a ser cidadão emérito da nova Capi
tal. Continuou na imprensa, como jornalista. Por isso mesmo, 
convidado pelo inesquecível Tancredo Neves, como Prirrieiro
Ministro, noS idos de 1961 a 1963, aSSumiu a chefia dO Serviço 
de Imprensa da Presidência do Conselho de Ministros; depois 
foi o Diretor da Editora Abril em Brasília; foi Presidente 
da repr~sentação da Associação Brasileira de Imprensa em 
Brasília, foi Presidente do Sindicato de Escritores do Distrito 
Federal e foi Presidente do Comitê de Anistia do Distrito 
FederaL 
- ·- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a vida públicã de Pompeu 

de Sousa, já então, fazia-se -tão intensa que, _como lembrei 
no iDJcio-âessas palavras, ele não pôde se furtar a uma partici
pação maior na política partidária. 
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Logo após o golpe militar de 1964, era eu Deputado 
Federal pelo Partido Social Democrático, pertenCendo à ala 
jovem daquela agre~iação política, que apoiava, no Governo 
João Goulart, a implantação das reformas de base, a começar 
pela reforma agrária. E- foi, aí, nesses entreveres- do Con
gresso, que tive a ventura de me aproximar de Pompeu de 
Sousa, de conhecer mais de perto o seu espírito extraordinário 
e admirar a sua inteligência, o seu Üllent_o, a sua cultura multj
forme. Logo em seguida à extinção dos partidos políticos tradi
cionais, em 1965, pela força bruta de um ato institucional 
da ditadura, nós, que fazíamos oposição ao -fegiril-e militar, 
resolvemos criar, no 26" andar do Anexo I do Senado, o 
Movimento Democrátic_o.Brasileiro- MDB, que seria a trin
cheira mais avançada da luta contra o autoritarismo. Lá estava 
entre nós o velho Pompeu de Sousa, com aquela eterna juven-
tude, que todos reverenciamos neste instante. _ . ___ _ 

Foi dos primeiros a- asSiiiãi"- ã 3ta de Fundação do Movi
mento Democrático-Brasileiro, a nfvel nacional. Mas não ficou 
aí. Sem mandato, como jornalista e iiltelectual, e professor, 
fundador do Departamento de Comunicação da Universidade 
de Brasília - UNB, Pompeu de Sousa capitaniou, nas ruas
dessa cidade, a luta contra a opressão da ditadura. 

Quantas e quantas vezes não~saiu ele à frente das passea
tas dos estudantes em 1968-, -para protestar contra a situação 
então reinante no País. Inclusive, lembro-me bem do episódio 
da invasão do campus da Universidade de Brasília. _Pompeu 
de Sousa foi um dos primeiros a chegar por lá, para enfrentar 
os -espirros da ditadura, ao lado de senadores e deputados 
da opOsição. Aliás, ele já havia se agigantado, antes na defesa 
dos nossos políticos. 

Por isso, sofreu violência, por issO, teve ameaças de pri
são, por isso; teve, posteriormente, os seus direitos políticos 
cassados. Mas ele nunca baixou a cabeça, sempre erecta. 

Homem com "H" maiúsculo, Pompeu de Sousa conti
nuou a sua luta em prol de um Brasil mais democrático e 
mais progressista, o que lhe valeu, posteriormente, a sua elei
ção __ para Senaóor pelo Distrito Federal, sob a legenda do 
Movimento Democrático Brasileiro. -- -· 

O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois _oãq, nobre Sena
dor. 

O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Humberto Lu
cena, nesta tarde, quando V. Ex~, com_tan_ta_emoção, fala 
de Pompeu de Sousa, esse homem amigo de _toda Brasnia, 
eu queria aproveitar o ensejo da fala de V_. Ex~ P8:ra inserir 
a minha solidariedade, o meu apreço e a mmha amtzade que 
sempre nutri para c_om a figura amiga do S=enador Pompeu 
de Sousa. Há quase 30 anos residindo _em Br_as_ília, foi essa 
amizade cada vez mais se consolidando. Quando V. Ex~ se 
refere à invasão da UnB, faz-me lembrar também que naquele 
dia eu estava lá como estudante, e Pompeu de Sousa como 
professor. Eu, na época, c:-~ Vice-Presidente do Departa
mento de Comunicação, -porque me formei em Corounica_ção 
Social e Jornalismo, na UnB. A figura de Pomp~u de So_u_sa 
representava para nós a tranqüilidade, a mensagem de fé, 
de esperança por um Brasil melhor. E mais recentemente, 
nobre Senador, quando numa luta árdua disputamos estaca
deira, que hoje ocupo, tive a felicidade de ganhar a eleição, 
mas a minha amizade com o Senador Pompeu de Sousa aumen
tou muito mais após as eleições, porque a -disputa foi ~e alto 
nível, sem ataques pessoais. Disputamos apenas o nosso esp-ã-

co dentro da nossa ideologia. Eu gostaria, meu caro Senador 
Humberto Lucena. de aproveitar esse ensejo para, mais uma 
vez, transmitir o meu pesar a toda família do meu prezado 
amigo Pompeu de Sousa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- As palavras de V. Ex·' 
trazem um valioso testemunho, neste pronunciamento que 
faço sobre o falecimento de Pompeu de Sousa. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois, Pompeu de 
Sousa, já no exercício do mandato de Senador, distinguiu-se 
nps trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, perten
cendo ali à Subcomissão da União, Distrito Federal e Territó
rios; à Subcomissão de CiênGia e Tec_nologia e da Comunicação 
e à Comissão de Organização do EstUdo; à Comissão de Famf~ 
lia, Educação, Cultura e Esportes. Em todos esses órgãos 
técnicos é __ também no plenário da Constituinte, Pompeu de 
Sousa portou-se como um verdadeiro patriota, com raro espf
rito público, defendendo, com altivez, as suas convicções, 
muitas das quais conseguiu inserir, através- de emendas, no 
texto da Cartar Magna de 1988. 

O Sr. A~tonio Mariz - Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muita honra, no
bre Senador Antonio Mariz. 

O -sr. Antônio Mariz- Senador Humberto Lucena, que
ro associar-me· a V. Ex~ na homenagem que presta à memória 
de Pompeu de Sousa. Tive a honra de conviver com esse 
grande homem público na Assembléia Nacional Constitu-inte 
e pude, com freqúência, sentar-=me ao seu lado e com ele 
participar dos debates que ali se travaram, na tarefa de dar 
ao País uma Constituição democrática, que despertasse na 
consciência nacional a expectativa de melhores dias para o 
povo brasileiro. Pude, assim, testemunhar a vibr-açãO, o éntu

_$iasmo, o amor patriótico de Pompeu de Sousa por este País; 
a sua luta, a sua bravura, o seu destemor em d_efesa de suas 
idéias, dos princípios que formavam a sua vida, toda a sua 
atuação de homem público, toda a sua preocupação com o 
País, fiel à história das suas posições assumidas, fosse na trin
cheira do jornal que dirigiu ou com os quais colaborou, fosse 
na cátedra universit_ár~a,_fosSe _n_a-criaçáo de associações; fOs~~ 
como representante de Brasília, cidade que, a seu modo, aju
dou a construir. Por todas essas razões é que a morte de 
Pompeu de Sousa nos marca de um porfundo pesar e deixa, 
sem dúvida alguma, uma lacuna impreenchível no quadro 
político deste País. Brasília chora com o desaparecimento de 
Pompeu de Sousa e, estou certo, o País inteiro lamenta a 
sua perda. 

- -o SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador, o apar
te de_ V. Ex~ enriquece este elogio fúnebre a Po-mpeu de Sousa. 

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador Pompeu_ de 
Sousa, no desempenho de suas atividades de homem público, 
cumpriu várias missões fora do País por exemplo, corno Dele
gado do Brasil na Comissão Consultiva sobre o Trabalho Inte
Ject_!.IaJ _das Nações Unidas em Genebra; como Membro do 
Grupó de Trabalho criado_ pelos Ministérios das Relações Ex
teriores c da Educação e Cultura, para estudar a situação 
das residências universitárias brasileiras no exterior, -seú fun
cionamento, coordenação e regulamentação, como conferen
cista convidado do British Council, em março de 1964, trans
rllitiÔdo a expe-riência da Universidade de Brasília a 7 novas 
universidades na Grã-Bretanha. 
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creio que todos nós, que conhecemos Pompeu de Sousa 
e com ele convivemos durante tanto tempo, vamos custar 
a acostumar-nos com a sua ausência, pois, mesmo tendo deixa
do o Senado, ele que era um animal político por excelência, 
nunca deixou de comparecer ao CongresscYpat~nlOS-ãbraçar, 
nesta Casa e- na Câmara dos Deputados, transmitindo sempre 
a força de sua energia como que a nos estimular na luta por 
um Brasil melhor. 

O Sr. Chagas ltodrigues- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Líder Humberto Luce
na, ouvimos com a maior atenção· o discurso que V. EX' profe
re, falando em seu nome pessoal e em nome de sua bancada, 
a mais numerosa riesta Casa. Há pouco ouvíainOs a palaVra 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do PSOB, 
partido a que pertenceu Pompeu de Sousa, como um dos 
fundadores e um dos mais dignos, mais inteligentes compa
nheiros, mais dedicados, mais entusiastas. As palavras de V. 
EX', eu poderia dizer, traduzem não apenas os sentimentos 
da numerosa e ex.pressiva bancada do partido do qual V. 
Ex•, com talento, é o Líder. V. Ex~ fala em nome de toda 
esta Casa e traduz os sentimentos de toda a Nação brasi!e_tra. 
Os jornais, as estaÇões de rádio e de televisão, todo o_ País 
voltou suas atenções para BraSI1ia, para reverenciar este gran
de homem. Pompeu de Sousa foi, antes de tudo-,-um comba:. 
tente, que soube lutar em defesa da democracia e em defesa 
da justiça social. Lutou com muita coragem, fé e dedicação, 
colocando a serviço dessa luta a sua cultura e a sua inteligência. 
Era um grande jornalista, um grande escritor, um brilhante 
professor, foi um dedicado e extraordinário Secretário da Edu
cação, aqui no Distrito Federal, honrou esta Casa e enobreceu 
o Congresso Nacional, não apenas aqui no Brasil mas também 
nas missões internacionais que desempenhou. Assim, receba 
V. Ex~, nobre Líder Humberto Lucena, todo o nosso apoio 
e solidariedade. Aqui, mais uma vez, expressamos nossa triste
za, nosso pesar, que é-.c:le toda a Nação brasiJeira, que pensa, 
estuda, acredita no País e quer ver as iilstítuíções democráticas 
consolidadas, a serviço de melhores condições de vida e de 
trabalho para todos. Receba, portanto, a nossa solidariedade. 
Mais uma vez quero manifestar minha saudade, minha triste
za, levando também minha solidariedade à família de Pompeu 
de Sousa, especialmente a sua digna esposa, D. Othília. 

O SR. HUMBERTO LUCENA :.... Agradeço o aparte ao 
nobre Senador Chagas Rodrigues. Lembro-me que V. Ex~ 
era seu colega de bancada, uma vez que recentemente o Seria
dor Pompeu de Sousa passou a-pertencer à Bancada do Partido 
da Social Democracia Brasileira - PSDB - que surgiu de 
um desencontro de idéias dentro do PMDB, no seio da Assem
bléia Nacional Constituinte. 

Pompeu de Sousa, daí em diante, filiou-se ao PSDB, 
e não só na bancada, como nos órgãos partidários a que perten
ceu sempre se conduziu com a mesma dignidade pessoal e 
política que o caracterizaram. 

O Sr. Guilherme Palmeira- Permite V. Ex~ um aparte? 
O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço V. Ex• 

O Sr. Guilherme Palmeira- Senador Humberto Lucena, 
quero, em meu nome pessoal -e acredito também em nome 
do meu partido- associar-me às homenagens que são_ presta
das por esta Casa, através das palavras brilhantes de V. EX', 
ao saudoso Senador Pompeu de Sousa. Os méritos pofíticos, 

jornalísticos de Pompeu -de Sousa são exaltados por V. Ex• 
e por outros companheiros que o admiravam, que o prezavam 
e compartilhavam, às vezes, das mesmas idéias; conl:parti
Ihavam também daquilo que S. Ex' mais buscava, que era 
ver seu País progredir, a sua gente feliz. Tive a oportunidade 
de conviver com o Senador Pompeu de Sousa durante quatro 
anos, quando do_ meu primeiro mandato nesta Casa. E só 
admiração, só simpatía, só amizade por S. Ex~ todos nós nutría
mos. Lembro que, em outra ocasião, ainda jovem, quando 
meu pai então era Senador da _Reptíblica, representando o 
Estado das Alagoas, pela antiga UDN, partido ao qual tam
bém se filiara Pompeu de Sousa na luta contra a ditadura 
de Getúlio Vargas - Pompeu sempre foi idealista. Tive· a 
oportunidade de conviver, quando residíamos, V. Ex', Sena
dor Humberto Lucena, então Deputado, e meu saudoso pai, 
Senador, na SQS 208, onde também morava o Senador Pom
peu de Sousa; ele, já com seus cabelos brancos, mas cheio 
da alegria que contagiava a todos nós, bem mais joveils. Tudo 
isso me toca muito, não só pela perda do políticO, mas també-m 
pela perda, posso dizer, de um ente querido. Portanto, Sena
dor Humberto Lucena, para não me alongar, deixo aqui o 
registro de solidariedade a V. Ex• pelo brilhante discurso~ 
exaltando essa figura inesquecível e que tanta falta vai fazer 
ao Brasil, a Brasília e a todos nós. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, dentro 
de poucos instantes, estaremos participando das últimas home
nagens ao Senador Pompeu de Sousa._ 

O Sr. Jutahy Magalhães-Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Jutahy Magalhães --Senador HumbertO Lucena, 
V~ Ex~ e os seus -aparteantes já disseram praticamente tudo 
a respeito de Pompeu de Sousa, nosso colega até pouco tempo 
atrás. Neste aparte, eu gostaria apenas de me referir ao Sena
dor Pompeu de Sousa, porque, neste instante, vejo a figura 
de Pompeu sentado naquela cadeira de Presidente, muitas 
vezes, como presidente da sessão, quase que aparteando oS 
oradores; irrequieto que era, não podia ficar sem participar 
dos debates que ocorriam nesta Casa. Era um orador vibrante, 
entusiasta, que defendia as suas causas sempre com a sinceri
dade de quem crê naquilo que diz. Eu tinha por ele um apreço 
pessoal muito grande. Sempre me dirigi a ele como '"meu 
primo", porque realmente éramos parentes, ele de uma gera
ção anterior a minha, mas ambos deScendentes do Senador 
Pompeu. Aqui no convívio diário, pude ver não apenas o 
democrata, o defensor dos direitos humanos, mas também 
a pessoa humana de Pompeu de Sousa. Como ele se preocu~ 
pava com tudo o que se passava aqui no Senado! Comõ- era 
grande o apreço que tinha pelos funcionários desta Casa e 
pelos colegas! Mesmo na hora de exaltação- porque às vezes 
ele se exaltava quando falava- nunca fez um inimigo. Quan
do acabava de falar, ele tinha sempre uma manifestação de 
apreço para com os seus adversários. Por isso ele deixa uma 
saudade muito grande nêsta Casa;·a mim especialménte, por
que é a saudade de alguém que aprendeu a admirar e a respei
tar o Senador PompeU de Sousa e teve com- ele uma convi
vência muito boa. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' me permite um aparle? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Sena
dor. 



Junho de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 13 3233 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Senador Humberto Lucena, 
acredito que poucos homens hajam passado pelo Parlamento 
durante tão pouco tempo e tenham deixado marcada, de form~ 
indelével, sua presença. Realmente, nos quatro anos que Pom
peu de Sousa honrou o ~o.õ.gresso ~aciorial,_ deixou as marcas 
de sua inteligência, de sua bravura cívica, de seu destemor, 
de sua paixão pela liberdade. Teve ele a oportunidade, em 
nome do seu partido, de integrar a Comissão Diretora de 
que fui presidente. Quero dizer aqui ijue a nOtfcia'dá mOfte 
de Pompeu de Sousa rccordouwme dias distantes da minha 
vida, quando meu avô, então com 70 anos, mas ainda for_te, 
vigoroso, em plena primavera da velhice, foi afastadõ-ao cargO 
que exercia na Secretaria de Segurança da Bahia. Ele era 
o responsável pelo arquivo. Naquele tempo, não havia leis 
sociais. Mudou o Governo, e ele foi demitido depois de muitos 
anos de trabalho. Aquele homem vigoroso, forte, que "era 
um exemplo para todos de sua geração e para nós, os mais 
moços, foi para casa e morreu poucOs meses depois. Aci'e-ditO 
que o que matou Pompeu de Sousa foi exatamente o que 
ocorreu com esse meu antepassado. Por acaso ou por desven
tura, Pompeu de Sousa, ao mesmo tempo, perdeu a atividade 
parlamentar e foi aposentado como professor universitário. 
Esses meses"'que mediaram entre esses-fatos _c a sua morte 
devem ter sido de angústia p~r? esse homem vivo, trabalhador, 
palpitante que todos conhecemos e admiramos. Certamenre, 
foi essa inatividade ou essa tentativa de fugir a ela que o 
matou. Lembrava-me, há pouco. o Senador João Calmon 
que há, nos Estados Unidos, uma frase que diz que a· aposen
tadoria mata mais do que a morte. Acredito que, se o ex-Se
nador Pompeu de Sousa tivesse continuado em atividade, fosse 
na cátedra, fosse nesta Casa, ainda esta~ia vivo. ~tl_que o 
tive como companheiro quero apenas dizer uma frase a respei
to dele: nos debates, rcuniõ_es e decisões da Comissão Dire
tora, ele mostrava o que era. Os anos o tinham envelhecido, 
os cabelos eram brancos, mas o coração era de uma criança. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•, com suas pala
vras, completa o perfil que.ora tentamos esboçar do inesque
cível Senador Pompeu de Sousa. -

O Sr. Ronaldo Aragão- Permita-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouco V. EX'.-.. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permita-me,. nobre Líder Hut11-
berto Lucena, associarwme a V. Ex~ ao falar do __ desap3i-e
cimento do nosso querido amigo Senador Pompeu de Sousa. 
Aprendi a gostar de Pompeu desde que o vi pela primeira 
vez, nos idos da resistência democrática, numa convenção 
do PMDB realizada aqui, em Brasília. Tive a honra de ser, 
depois, seu colega nesta Casa. Nã última vez em que conver
samos, na garagem do prédio, Pompeu me dizia que estava 
sendo vítíma -dele- rD.esmo: "Eu, um homem com 70 anos, 
estou lutando para voltar à cátedra, na UnB. Se eu soubesse, 
na época da Constituinte, que estava fazendq_ mal a mim mes
mo, não teria votado". Queria Po"mpcu voltar, de qualquer 
maneira, à atividade. Isso me parece que cada vez mais o 
corroía. Esse homem que conhecemos aqui, na sua atividade 
parlamentar era o primeiro a chegar para dirigir os trabalhos 
desta Casa-, com a sua inqliietuàe, a sua pi-essa, a -pressa de 
acertar, a pressa de dar seguimento aos trabalhos do Senado. 
Hoje, o Brasil está de luto pela perda desse grande homem, 
que, na sua juventude, como jornalista, como professor, tanto 
contribuiu para o desenvolvimento desta Nação. Para encerw 

rar, nobre lÍder: eu costumava dizer, quando encontrava Pom
peu: "Pompeu, Pompeu, meu voto é seu". Era o slogan que 
o nobre Senador Pompeu de Sousa adotou aqui em Brasília. 
Portanto, Senador Humberto Lucena, associo-me a V~ Ex~ 
pelas palavras em que faz referência ao Senador Pompeu de 
Sousa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a V. Ex• 
o aparte. 

O Sr. Mário Covas- Nobre Senador Humberto Lucena, 
V. EX'- me concederia um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Mário Covas - Nesse primeiro instante consigo 
dizer uma palavra a respeito desse infausto acontecimento 
que se abateu sobre todos nós. Penso sempre qUe o que fica 
das pessoas não é o acervo de conhecimentos que adquirem 
na vida, não é o conjunto de obras que foram capazes de 
realizar, não são Os escritos que afinal produziram, não é 
nem mesmo o que foram capazes de legar às futuras gerações; 
a lembrança que ontem me reservava o Senador Luiz Viana, 
como hoje o faz Pompeu de Sousa ou me traz Pompeu de 
Sousa, é a lembrança da pessoa, do ser humano. A noite 
inteira lembrei-me desse homem que era capaz de agir por 
inteiro, capaz de fazer um discursO e realizá-lo não apenas 
com a boca, com a garganta ou com o peito, mas de corpo 
inteiro, como se ·na sua- comunicação ele estivesse transpor
tando um pouco de si próprio. Pompeu de Sousa era em 
si mesino, como personalidade, uma imensa aventura humana, 
a suã história é uma constante luta. Hoje,logo cedo, ao abra
çar a suà esposa, eu ouvia dela o seguinte: "Ele morreu de 
repente. De repente, ele me disse, estou com uma dor aqui, 
e em-seguida tombou". Tombou como um guerreirO, toâos 
eles morrem assim. Tombou diante do vendaval, do inevitável, 
ele que era uma chama bruxuleante, sempre resistindo à vio
lência _do vendaval. Certamente Pompeu deixa uma história, 
um acervo, um imenso trabalho prestado a esta cidade jovem, 
a esta menina chamada Brasília, e deixa tambêm uma pro
funda contribuição pelo seu exemplo, dedicação, obstinação 
e pertinácia como homem desta corporação. Morreu num 
instante; deixou-nos como chegou, num salto, como quem 
chega para ficar, para trazer a sua mensagem. De certa manei
ra, cada um de nós se sente traído porque Pompeu nos abando
nou, porque já não podemos contar com ele, porque já não 
podemos ouví-lo. Pior, porque não podemos vê-lo dançar, 
em cima da tribuna, a transmitir, como ser humano que sobre
tudo era, o melhor do que possuía. Há muitas razões para 
verenciada; é o fato de Pompeu ter existido como pesso-a 
humana. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Nobre Senador Mário 
Covas, V. Ex~ tem razão. Havia na personalidade do Senador 
PoQipeu de Sousa um certo ar de"candura, de ingenuidade, 
de sonho, como só acontece com 'todos aqueles que vivem 
e morrem como idealistas. 

O Sr. Hugo Napoleão- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Pois não. 

O Sr. Hugo Napoleão -'Eminente Senador Humberto 
Lucena, é realmente: com tristeza, com pesar, que a Casa 
se abate ao tomar conhecimento do falecimento do estimado 
e querido amigo Senador Pompeu de Sousa. Parece-me ainda 
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vê-lo presidindo as sessões desta Casa com galhardia, pujança, 
elegância c finura, que, simultaneainerite, no passadO-~ traduzi~ 
ram~se de uma maneira intrépida durante o período autori
tário, quando o jornalista avolumava-se e crescia monumen
talmente diante do infortúnio, mas- ne-rri ·por-íSso sucumbia. 
Ele foi o paladino das liberdades no Brasil, e foi acima de 
tudo, um homem que, com a sua inteligência, com a sua 
cultura, com o seu espírito de liberdade, amou a Pátria. Essa 
a imagem que guardo do grande Senador Pompeu de Sousa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, corno dizia há pouco, vamos agora ·comparecer às últi
mas homenagens ao Senador Pompeu de Sousa, no seu sepul
tamento. Antes, haverá uma missa celebrada no Salão Negro 
do Congresso Nacional, enl: sufrágio de sua alma. Pediremos 
a Deus que dê o descanso eterno ao espírito imortal do Sena
dor Pompeu de Sousa, sem dúvida alguma, o mais jovem 
de todos nós. 

Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o Sr. 
Alexandre COsta, -]9 Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é -ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]v 
Secretário. · 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

, O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Pela ordem.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu queria 
comunicar a esta Casa, já -tendo hoje rendido minhas.homena
gens ao nobre SenadOr Pompeu de Sousa~ que tefuOS hoje, 
entre nós, uma figura lendária, uma fig~~a que marcou época 
na história de um ·continente; um homem, que. não só por 
sua atuação política, mas também pela força de suas idéias, 
e ... stá indissociavelmente ligado à luta pela descolonização da 
Africa. Aqui, a minha esquerda visitando o nosso Senado, 
está o Presidente da Tansâhia, Julius K. Nyerere, que, como 
todos recordarão, foi o homem que lançou também um impor
tante repto ao mundo desenvolvido, desde o Encontro de 
Arush'a até ao comando que exerce hoje na chamada Comissão 
Norte-Sul, que é -u-mã comissão que, de alguma maneira, re
ponde aos vários iriteritOs havidos no Plano internacional para 
equacionarmos _os_problemas do desenvolvimento, como o 
Relatório Brandt. 

O Sr. Julius K. Nyerere acaba de publicar um relatório 
importante chamado "Desafios para o Stil", no qual ele reco
loca com muita força e com muita ênfase todas as reivindi
cações das áreas mais- sUbdesenvolvidas em sua permanente 
luta pelo crescimento económico e pela democracia. 

Não fosse só isso, o que foi a açâo política- de Julius 
k. Nyerere, em seu_ País, onde foi, durante muito tempo, 
o líder do partido que construiu a nação, que deu um exemplo 
de parcimónia, de honestidade, de crença nos valores da de
mocracia, que já tivemos razão para saudar a sua presença. 
Com este adenda da sua ação política, posso dizer a este 
Senado que é uma enorme honra para todos nós recebermos 
a visita de alguém que em vida já é uma legenda. 

Peço ao Sr. Presidente e aos Srs. Senadores- Cfue se registre 
o fato e que se· agradeça a presença do Presidente Julius K. 
Nyerere entre nós. 

Era o- que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml 
Palmas.) 

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Amazonioo Mendes - Cid Sabóia de Carvalho - Dirceu 

Carneiro - Eduardo Supllcy - Epitácio Cafeteira - Fernan
do Henrique Cardoso - Gerson Camata - Hugo Napoleão 
- Iram Saraiva - José Sarney - Ney Maranhão - Ronaido 
Aragão - Teotónio VHela FHbo. 

O OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro):..._ A Presidência 
tem a honra de cumprimentar o Presid_ente Julius K. Nyerere 
que se encontre no plenário ~o Senado. 

Sobre a mesa, requerimel_!to que será lido pelo Sr. 1~' 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 268, DE 1991 

Nos termos do art. 397, I, do Regimento Interno, requeiro 
a convocação de Sua Excelênçia o Senhor Ministro do Traba
lho -e da Previdência Social, _a fim de que, perante o Plenário, 
preste informações sobre o déficit de Cr$1,7 trilhão de cruzei
ros na arrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), nos últimos 24 (vinte eoquatro) anos. 

O déficit foi denunciado na edição de hoje do jorn~l 
Correjo Braziliense, com base em relatório de técnicos do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a quem cabe 
fiscalizar a arrecadação das contribuições do FGTS, e da Caixa 
Económica Federal, responsável pela gestão dos recursos fi-
nanceiros arrecadados. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1991. - Garibaldl Alves 
Filbo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
mento lido será incluído oportunamente em Ordem do Dia, 
nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o 
tempO destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 76, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art.336, c, do Regirilento Interno.) 

Discussão, ·ern.--rüfõõUiiiCO, do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 76, de 1991 (n• 378/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto da Convenção Contra o Tfáfico 
Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, 
aprovada emViena,oem 20 de dezembro de 1988 (depen
dendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional). -- --

Concedo a palavra--ao nobre Senador Hugo Napoleão, 
para proferir o parecer da Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, como fulcro ·no 
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente 
da República submeteu à consideração do Congresso Nacio
na1, acompanhado da Exposição de Motivos n~' DEA/DNU/ 
DAI/457/SAPS-ONU-Loo; de 18 de dezembro de 1989, do 
Sr. Ministro de Estado das Relações EXteriores, o texto da 
"Convenção Contra o Tráfico Ilícito d.e Entorpecentes e de 
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Substâncias Psicotrópicas, aprovada em Viena, em 20 de de
zembro de 1988". _ .. _ 

2. QUando da sua- tramítação pela Câmara dos Depu
tados, a referida "Convenção" foi aprovada por todas as co
missões técniCas envolvidas co-m a matéria, inclusive com pare
ceres técnicos favoráveis dCfSMinistérios da Marinha, da Aero
náutica, dos Transportes, das Comunicações e da Justiça, den
tro da estrutura administrativa federal então vigente. Final
mente, a Câmara dos Deputados terminou por aprovar a cita
da "Convenção" através do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 378, de 1990. -

3. Como é de conhecimento geral, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e substâncias psicotrópicas constitui, ·nos dias 
de hoje, uma d_as maiores mazelas físicas e morais já enfren
tadas pela sociedade intemaciooal em todos os tempos. Tal 
tráfico iücito não cónhece fronteiras, não respeita idades e 
ignora solenemente quaisquer diferenças entre classes sociais. 
Em assim sendo, não bastam ações isoladas dos países afetados 
- hoje quase sem exceção - para coibir a penetração e 
a disseminaÇão desse grande mal em seus territórios. Só uma 
ação conjunta e energética entre países poderá desmotivar 
os criminoSos e energúirieDOS-que vicejam e prosperam por 
detrás do tráfico ilícito· de drogas em todo o mundo. , 

- 4. O Brasil, na qualidade de parte da Convenção Unica 
sobre Entorpecentes, de 1961, e da Convenção sObre Substân
cias PsicotrópicaS, de 1971, ambas aprovadas pelas Nações 
Unidas, sente-se à vontade para aderir à convenção ora em· 
exame. A definição dos crimes ali relacionados e a instituiçãó 
de um sólido embasamento legal para coibi-los a nível interna
cional parecem razoáveis pãra· combater essa atividade crimi
nosa e sehl fronteiras. - -

5. A vista do exposto, somos pela aprovação da "Cdn
venção Contra o TráfiCO Ilícito de Entorpecentes e de Substân
cias i>Sicotrópkas .. , aprovada- ern Vieóá, Áustria. à '20 de _de
zembro de_1988, nos exatos tetrnos-do decreto legislativo em 
exame. 

É o parecer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer con-
clui favoravelmente à matéria. - --- - - ' . 

Passa-se à discussãO do projeto, em turno único~ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a ·palavra, encerro a discussão. 
Em votação. --- -
Os Srs. Seiladores _que o aprovain;'qiiiirã.m permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

. A matéria vai à Com.issão Diretora -p~ua ~r-redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu ·carneiro)--' Sobre a .mesa, 
parecer da ComisSão Diretora oferecendo redação final da 
matéria que será lida pelo Sr. 1~ Secretário: ~-= 

É lido o seguinte: 

PARECER N•179, DE 1991 

(Da Comissão Diretoia) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 76, 
de 1991 (n' 378/90, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão DiietOra ãpre:Serita ã redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 76, de 1991 (n' 378/90, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Contra 

o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotró
-- picas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro de 1988. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de jUnho de 1991. 
- Alexandre Costa, Presidente - Dirceu Carneiro, R • ..lator 
- Meira fdho - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 179, DE 1991 

Redação rmai do Projeto de Decreto Legislativo n~ 76, 
de 1991 (n• 378/90, na Câmara dos Deputados). 

· · F3ço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente, nos -termos do art. 48, item 28, do Regímento 
Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• DE 1991 

Aprova o texto da Convenção contra o Tráfico Ilícito 
de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, apl-o· 
vados em VJena, a 20 de dezembro de 1988. 

O Congresso Nacional decre~a: __ _ 
Art. 19 É aprovado o texto da Convenção contra o Trá-

. ficó IlíCito de Entoipecerites e de Substâncias PsiCotrópicas, 
aprovado em Viena, a 20 de dezembro de 1988. · 

_ Parágrafo único_. _São sujeitos à aprovação do- COngr~sso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da 
referida convenção, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromiss-os gravosos ao 
patrimóriio nacional. 

Art. 2" Este decreto legishitivoTeritra eni vigor na data 
de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (DirceuCarnl'iro)- Em discussão 
a redação final. 

- NaO havendo quem peça a palavra, encerro a discussãu. 
Em votação. · 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
~·matéria vai ã prorlmlgação.: 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'- Item 2: 

Votação, em turno únicó, do Requerimento :n9 124, 
de 1991, de autoria do Senador Lourival Baptista, sOHé:i
tando, nos termos regimentais, !I. t~~~scrição, _nos _ÀOais 
do Senado Federal, do discurso da Ministra da Economia, 
Fazenda e Planejamento, Zélia Cardoso de Mello, na 
reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
- BID, realizada em Nagoya, Japão, publicado no jornal 
O Estado de S. Paulo, de 9 de abril. 

;Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores .que o aprovam queiram permanecer 

sentados. _(Pausa.) , : -
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

, É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSCRIÇÃO 
E SOLICITADA: --

ZÉLIA FAZ DISCURSO DURO 
CONTRA O BLOQUEIO 

Esta é a íntegra dos discurso da Ministra da EcOnoinia, 
Zélia Cardoso de Mello, na reunião anual do Banco Interame~ 
ricano de Desenvolvimento (BID ). 
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No ano passado, em Montreal, logo após a: posse do uma proposta ampla para decisões concertadas sobre os rumos 
novo Governo, tive a oporturiídade de neste mesmo foro expor do País. Voltar a crescer num contexto de maior ju~tiça social 
as linhas mestras da política económica brasileira e nossa visão é nosso desejo último. A estabjljza_ção constitui o pré-requisito 
do papel do BID como foro de diálogo e banco de desenvol- necessário e inadiável, mas olhamos o País numa perspectiva 
vimento latino-americano. Qu-ero hoje voltar aos dois temas, de longo prazo. Temos a expecfafiva de um cenário interna-
com a experiência acumulada nesse ano que passou. cional favorável e esperamos contar com o apoio de nossos 

Foram impOrtántes as realizações no caminho da estabili- parceiros desenvolvidos e dos_ organismos finariceiros interna-
zação e das reformas estruturais no Brasil. Fizemos um ajuste ciõnais. 
fiscal sem precedentes, que nos permitiu revertei uma-Situação Senhor Presidente, abre-se no cenário internacional, pas-

. de défict operacional estimado em 9% para um superávit de sadas as graves perturbações dos últimos meses, uma nova 
1% em 1990. O Governo recuperou a capacidade de executar oportunidade para enfrentannos de forma decidida problemas 
a política económíCa e a política monetária como instrumento,. não resolvidos do passado. Há muito tempo pesam sobre a 
fundamental. Iniciamos um processo de ampla reforma do economia mundial os reflexos-dos graves desequilíbrios fiscais 
Estado que expressa a redefinição de seu papel como regula- e de transações correntes dos principais países industrializa-
dor e a redução de sua participação no setor produtivo. Foram dos. Não se pode mais adiar a necessídade de resolução de 
profundamente modificadas as diretrizes de nossa política in- tais desequilíbrios e de um decidido ajuste fiscal-nOs EUA, 
dustrial destinadas à moderniZação do parque industrial brasi- o que contribuiria decisivamente para relançar, em novas ba-
leiro e à crescente integração com a economia mundial. Pro- ses, o crescimento na economia mundial. 
movemos a abertura do comércio exterior através da total Nunca é de mais repetir que a prosperidade e a estabili-
elimiilação de restrições à importação e de urna ampla reforma dade no mundo não estarão asseguradaS eilquan-to as-atenções 
tarifâfíi, que nos permit'ífâêhegar em quatro anos a uma não- voltarem a se concentrar na causa do desenvolvimento. 
tarifa modal de 20%. A esses passos assoc.;Qu-se-uma abran- As reformas internas em curso ·nos países em desenvolvimen-
gente revisão da política em matéria de propriedade industrial, to, -nos planos político e ecOnómico, de que são eloqüentes 
em particular nos campos da informátiCã e -da indústiiã fãriria- as transformações na América Latina, -não encontram contra
cêutica. O Brasil reformulou, enfim, todos os aspectos relevan- partida nos países mais desenvolvidos. O que se _verifiCa é 
tes de sua economia, eliminando os fatores determinantes urna assimetria entre países industriais e países em desenvol-
de nossa ineficiênCia e- iitiD-idores de nos_s-à-_Tó_tegração com vi~ento, em termos da distribuição desigual dos sacrifícioS 
as economias mais avançadas. impostos às suas reSpectivas populações. 

Reconhecemos a necessidade de correção dos rumos de 
Na luta antiinfla_cionária, resultados foram expressivos, 

embora muito ainda tenhamos que avançar. Tal fato deriva nossas economias e estamos implementando, apesar dos sacri-
da complexidade da .economia brasileira, de prátiCas ãr"rii- fícios, ·reformas prOfundas de cunho liberalizanti::, em plena 

Vigência da democracia. Necessitamos de uma economia inter
gadas há mais de 40 anos de convivência:_ cóm _taXaS inJiacio-
náriaS elevadas, dã dificuldade em ahefar-os mecaniSmOs de- --nacional que seja Suporte e não entrave ao nosso desenvol
adaptação à inflação. A batalha que temos pela frente é vimento, uma atitude positiva e não negatiVa: ho equaciona-

mento das questões mais relevantes para nossOS paíSes~ em 
compartilhada por muitos países latino-americanos. Não há, · d · especial a ívtda externa, e um apoio claro e sem condició-
contudo, lugar para·pessimismo, nem se pode ignorar a impor- nantes espúrios, em particular pelos organismos financeiros 
tância dos ganhos obtidos._ Estávamos à beira_ da hiperinflação multilaterais, a nossos planos de. estabilização e nossos proJ·e
e conseguimos evitá-la. A inflação cedem- ãiúe ·o _COnj'unto tos de desenvolvimento. 
de medidas do GoVernó, erilbõàt fio segundo semestre do 
ano passado apresentasse sinais de recrudescimento. A dete- Após um longo período, em que do diálogo interame
ri"oração-do quadro internacional teve papel importante nesse ricaiio estiveram ãusentes grandes iniciativaS políticas por par
quadro. As expectativas·negatívas criãdaS COm a crise do_Golfo te dos EUA, assistimos, no ano passado, ao lançamento da 
_e 0 Brasil era um dos países potencialmente mais af'etados -Iniciatíva para as Américas, pelo Presidente Bush. Tal inicia
por tal crise -, aliadas a fatores lfiternos;-tncentrvaram a tiva foi saudada pelos dirigentes latino-americanos que- nela 
retomada das pressões inflacionárias. viram a busca de novos rumos para o diálogo hemisférico, 

alicerçado numa nova visão integrada de nossas dificuldades 
As dificuidades então enfrentadas, rilas também os ga- econômicas e de como .superá-las, aliada a_ uma perspectiva 

nhos já realizados levar_am_o governo à adoção, no início de retomada do crescimento de todo o continente. _ 
do corrente ano, de _um novo conjundo de medidas destinadas Infelizmente, as atenções voltaram a se deslocar da Amé-
a aprofundar o plano de estabilização. As ações de ordem rica Latina e do Caribe e de nossas relações com os EUA 
fiscal, sobretudo de redução de despesas da adminstração dire- para outras áreas. Superado o hiato negativo da crise_do Golfo, 
ta e das empresas estatais, continuam: ·no- ce·rne- das novas cremos s-er este o momento para retomarmos a discussão que 
medidas. Ao lado dísso, promovemos a -desindexação da eco- então se iniciava de forma auspiciosa. N_ada mais apropriado 
nomia com o propósito de eliminar do -sistema fiilanC~iro as para tanto que o foro do BID, que, junto com a OEA, constitui 
práticas de ganhos derivados da especulação inflacionária e o binQmio iilstitus::!c;mal que dá expressão aos ideais interame
voltá-lo para suas funções de financiador do crescimento. Fize- ricanos. Pretendemos que a iniciativa prospere e-dê frutos 
mos também uma trégua de preços e salários necessária e em termos de criação de uma região de co-_grosperidade, como 
provisória. - aliás se vem criando aqui no Pacífico. E necessário que a 

As novas medidas vêm-se mostrando eficazes. A inflação iniciativa preserve sua caracteríStica origfrial de uma visão 
reduziu-se significantemente. Nota-se na sociedade brasileira, integrada do desenvolvimento fitteramericano, ·em-suas di-
em geral, nos trabalhadores, no empresariado e nas classes mensões de comércio, investimento, dívida- e meio ambiente, 
políticas o desejo de ampliar o diálogo. O Governo é o primei- áreas às quais se deve agregar a da tecnologia. Além disso, 
ro a estimular esse esforço. Acaba de apresentar à sociedade é fundamental que a proposta original, que procura desenhar 
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·as grandes linhas do novo d~álogo, possa ser aprimorada e 
·expandida, pelo próprlõ -exerCício desse diálogo que se pre
. tende incentivar, através de propostas latino-americanas. Um 
dos foros privilegiados para tal diálogo e para o acolhimento 
de propostas latino-americanas, é justamente o BID. Assim 
procedendo, estaremos transformando _o gesto político do pre
sidente Bush em uma verdadeira empresa para as Américas 

'e das Américas como aSp1fação de todos, em particular de 
Enrique Iglesias, Presidente deste banco. De-nossa parte, 
estamos prontos para contribuir com propostas COncre-tas para 
o aprimoramento da iniciativa. 

Se pretendemos que a iniCiativa seja expressão de um 
diálogo maduro e construtivo em nível continental, é impor
tante que tal diálogo parta de uma visão correta dos problemas 
de todas as nossas economias, inclusive a norte-americana. 
Desejamos, portanto, ser partícipes dessa disc-ussão -e acredi
tamos que essa é uma dimensão importante do diálogo entre 
nossos países. 

Seilhor Presidente, o Brasil atribui prioridade à preser
vação-e ao fortalecimento do sistema multilateral de comércio. 
Nesse sentido, preocupa-nos a não-conclusão da Rodada Uru
guai no pr&zo previsto, apesar de todO o esforço desenvolvido, 
em especial por muitos países em desenvolvimento, como 
o Brasil, na busca do consenso. FiZemos rilais sacrifíclos éin 
muitas de nossas posições e iriiciarnos ambiciosos programas 
de liberalização, confüüiles no sucessO da Rodada Uruguai 
e dispostos a contribuir para ela, de forma decisiva. O Bra_sil 
segue fii'memente decidido a trabalhar por uma conclusão 
exitosa da Rodada Uruguai. 

No que refere ao comércio e à coo(ff:-r3ção regionais, 
dentre as transformações mais importantes· por-que vêm pas
sando a América Latina e o Caribe rumo à retomada do 
crescimento e à moderni~a_ção, sobressai a _FÇJ!OvaÇão QC ~oSs-o 
processo integpicionista. ~_cssalto o significado da decisão to
mada pelos presidentes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uru
guai de criar o Mercado Comum do Cone Sul (MERCASUL) 
e de tomar todas as medidas políticas e económicas conse
qüentes com tal decisão._ Teremos em_l994 um mercado_ inte
grado de cerca de 200.m-ilhões de pessoas. 

A questão da dívida externa é um dos pilares da iniciativa 
e seguramente área central para seu sucesso, uma ·ve_z_ que 
de uma resolução definitiva de tal problema dependem, em 
grande medida os ganhos que poderemos obter em- outras 
áreas. _ _ 

No caso do Brasil, as negociações sobre ã. d!vida estão 
a se desenvolver normalmente. No que se refere _aos atrasados, 
o acordo com o Comitê AsseSs_or .de Bancos está Yirtu.almente 
concluído~ Desejo reiterar que, desde o iníciO, nossã dispo
sição fOi a de chegar, no menor prazo possível, a um acordo 
que nos permitisse passar prontamente à seguhda e mais im
portante fase: a negociação do estoque da dívida. Para tanto, 
estivemos flexíveis até o limite de nossas possibilidades, deter
minadas pelo ajuste em curso de nossas contas públicas, que 
não queremos ver prejudicado, bem como por nossas proje
ções e metas de balanço de pagamentos. 

Tenho sempre repetido, e o faço uma vez mais, que o 
Brasil deseja um acordo, ma~ não qualquer acordo: deseja 
um acordo que possa ser efetivamente cumprido e que não 
nos leve a novas renegociações. Acreditamos que esse deva 
ser também o objetivo dos pan_c_os _e dos países credores. Espe
ramos que estes últimos_ _salbªPl manter uma posiçãO equili
brada durante as negociaçõe~ futuras e que não cedam à tenta-

ção de apoiar posturas que poderiam levar a ganhos de curto 
prazo para seus bancos, mas que se provariam insustentáveis 
a longo prazo. Cabe a governos, justamente, esta visão menos 
imediatista e d~ maior amplitude, levando em con.ta outros 
interesses, como, por exemplo, o -dos segmentos in-dustriais, 
notadamente os expotadores. _ 

Senhor Presidente, para que o BID se aiífnle c6itio instru
mento válido e importante do diálogo interamericano e como 
o motor do desenvolvimento da região nos anos 90, ajudando 
a superar as seqüelas da década passada, é necessário que 
a instituição preserve integralmente seu caráter multilateral. 
O sétimo aumento d_e capital deu ao BID os recursos neces
sários para que o banco possa desempenhar suas funções que 
toqos queremos ampliadas. Se o custo de tais recursos for, 
con~udo, transformar o BID em instrumento de políticas unila
teraJs_~e um ou mais de seus acionistas, quer para a persecução 
de objetivos nacionais de política externa, quer para exercer 
pressão no âmbito de negociações económicas, como as da 
dívida para com bancos comerciais, estou convencida de que 
se terá pago um preço excessivo pelo consenso obtido em 
Amsterdã. Certos episódios recentes envolvendo o Brasil no 
BID são preocupantes e poderiam estar sinalizando o sentido 
acima apont_ado: Refir<;H~e ao pedido de adiamento, por um 
grupo de pmses mdustnahzad_os.membros do G-7, da conside
raçãõ de importante projeto de investimento brasileiro na 
área social. Tal pedido foi formalizado _contra a vontade da 
ampla maioria dos membros do BID, latino-americanos, cari
benhos e, industrializados, representando cerca de 57%_ de 
seu capital países_ que expressaram seu inconformismo com 
a utilização daquele mecanismo e seu apoio â aprovação do 
prOjeto tal como encaminhado à Dir€:toria. Quero aproveitar 
aq~i a oportunidade para agradecer, de público, não apenas 
também aos Países_ Baixos, Bélgica, Dinamarca, Suécia,-No
ruega, Finlândia, Espanha, Suíça, Pórtugal, Áustria e Israel 
pelo apoio concedido à posição brasileira. Agr'adeço ao Presi
dente e ao vice~presidente executivo do banco pelos seus esfor
ços em prol do bom senso. 

··Esiou segura de que, ao procederem de tal foi-ma, tiveram 
em mente a preservação do BID como ipStituíÇão rriUltTiate-ral, 
onde as decisões_sobre financiamentos devem ser tomadas 
com base em critéri_os técnicos e nos méritos de cada proj~to. 

Foi especialmente decepdonante para o Brasil e preocu
pante para o BID a alegão invocada para jUstificar o·referido 
adiamento. Ao colocar em 9úvida a capaCidade do Brasil. 
um -dos três maiores acionistas do banco- e o maior tomador 
de s-eus recursos, de honrar seus compromissos perante a insti
tuição, ignorou-se que 6 Brasil sempre se manteve em dia 
com seus pagamentos ao BID e colocou-se em riscQ o _banco 
comQ instituição financeira e como fnsttumento ·multilateral 
de apoio ao desenvolvimento regional. Com eféitO,- fOiam 
os pagamentos do Brasil ao BID, juntamente com os de outros 
países latino-americanos, que permitiram à instituição seguir 

--operando na ausência de um aumentO e_rn seu-capital. 
~ão tem, ~~rtanto, qualquer base ec_onõmica o pedido 

d~ adiamento fetto por alguns pafses. Na realidade, tal pedido 
v1sa a estabelecer vinculação nova, ilegítima e inaceitável, 
ent_re a consideração de projetes de investimento pela Dire-

- tona, do _BID_ e as negoc:_i~ções_ com os bancos privados. O 
Brasil e, estou segura, a grande maioria dos acionistas do 
BID rejeitam tal vinculação. - - - - -

Senhor Presidente, o Brasil espera que a decisão de adiar 
a consideração do projeto brasileiro seja pronüiinente revista 
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em benefício de nos..sas continuadas boas relações financeiras 
com o BID e com todos os Estados~Melltbtos __ que o integram. 

É nosso firme desejo que este episódio seja rapidamente 
superado. Esperamos que esse mecanismo de _adiª_mento, in
troduzido com o sétimo aumento de capital nunca mais seja 
usado contra o Brasil ou contra qualquer outro mutuário do 
BID. 

Nessas bases, o Brasil estará disposto a trabalhar de forma 
construtiva para o consenso no seio dª-institui"ção; para fõftã1e
cê-la e ampliar sua esfera de ação. Nesse contexto, é sintomá
tico que a presente reunião se realize no Japão, pafs_que 
por seus superávits Cómetciais, exportação- de capitais e pelo 
dinamismo de sua economia ganhou novas responsabilidades 
no cenário internaciOnal. Assim, o BID ganha dimensão glo
bal, ao ter crescentemente associados à sua tarefa em prol 
do desenvolvimento Iatino~americano países europeus· e um 
país asiático da importàiléia do Japão. 

Senhor Presidente, ao Brasil interessa trabalhar pelo BID 
e com o BID para o progresso e a modernização de nossos 
países e no aprimoramento da Iniciativa para as Américas 
do Presidente Bush. 

Esperamos, contó bfãs1Ieirós e ·corrió-latino-ameriCãrios, 
que o episódio do dia 28 de rnarço não seja mais ·que um 
acidente de percurso na história desta instituição multilateral, 
voltada para a causa do descnvolyi_mento da América Latina 
e do Caribe. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 136, 
de 1991, de autoria do Senador Nelso_n Carneíro,r-S'Olid
tando, nos termos reg1mcrit3iS;-ã.-fran-sCfiÇão-ilds Anais 
do_Senado do artigo do acadêmico Aúsúegésilo de A~fúiy·
de, publicado, sob o título Política Demográfica, rio-Cor
reio Braziliense, de 17 de abril último. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneir_o) ,...- Cõnce·do a 
palavra ao nobre Senador Nelson CamCii'O. ~ ~ - · 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para enca-· 
minhar a votação.) -Sr~ Presidente, Srs.~Senadores, ao con
trário, Sr. Presidente, do discurso antes transcrito, cujo reque
rimento foi a tCmpo, mas cuja- decísão já é a ~deste~po, ·a 
transcrição que requeri qu·e constasse doS Anais tem a sua 
constante atu_alidade. ~ .. -

0 título mostra: Pó lítica Demográfic&, de auto~ia do em,i
nente acadêmico Austrcgésilo de Athayde,_ enquanto se.enun
cia que o Brasil, no ano 2000, terá 200 rriilhões de habitantes, 
escreve: 

"O problema dá o que pensar aos sociólogos e econo
mistas, que vêem nesse rápido crescimento demográfico, 
não-acompanhado no mesmo ritmo pelo desenvolvimen
to industrial e agrícola, um futuro perigo para o equilíbrio 
social do País." 
E continua: 

"A China e a lndia, assim como outros países, a 
Indonésia, preocupam-se com o problema e adotam medi
das desestimuladoras, sobretudo em.".cegiões onde tradi· 
cionalmente gera- grande penúria de alimentos, e não 
contam com recursos sairitários e de-educação intelectual, 

viverldo os milhões que _exibem lias estatísticil.S uni dos 
mais tristes panoramas humanos da atualidade. Fome, 
desnutrição, mortalidade infantil, com os seus conhecidos 
e inevitáveis cõnsectários da prostituição e da crimina
lidade." 

Este tópico, Sr. Presidente, parece escrito para o Brasil, 
quando vemos que a produção agrícola do Brasil decresceu 
de 70 milhões para 56 milhões de grãos, mostrando que, ao 

-invés de estarmos correndo para solucionar esse problema, 
estamos deixando que ele se agrave. Vemos todos os dias, 
na televisão, uma propaganda custosa, anunciando o que_ vai 
ser _a nova escola pública. Ao invés de se começar sua constru
ção, vamos nos iludindo com as futuras escolas públicas, com 
creches, assistência infantil às mães, merendas etc. Esse artigo 
é transcrito como uma convocação ao Senado, para que sobre 
ele medite. Caso tudo isso continue, o que será no ano de 
2000~ com 200 milhões de habitantes no Brasil, se não enfren
tarmos o planejamento familiar? Muito obrigado, Sr._ Presi
dente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (ÓirceuCárneiro)- Os Srs. Sena· 
dores que o aprovam queiram perman-eCer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita ?-transcrição sol_icitada. _ 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: -

Austregésilo de Athayde 
POLÍTICA DEMOCRÁTICA 

Prevêem os cálculos das estatíticas demográficas que o 
Brasil terá muito em breve, talvez antes do fim da década, 
uma população de 200 milhões de habitantes.· Tais cálculos 
~ão fejtos to[_llando por base o crescimento demográfico da 
atualidade poís, segundo parece,_ a cada ano eritram nãii" estatís
ticas mais de dois p,or cento de hal.Jíianfes, brã.sileiros e brasi
leiras, para relembfar o presidente José Sarney. Há quem 
se mostre entusiasmado com esse aumento, argumentando 
que o territ6rio naciOnal é vaStíssimO e pode comportar não 
apenas 200 milhões, mas o dobro, pensando-se por exemplo 
no que acontece com o Japão, onde um relativamente dimi
nuto _conglomerado de ilhas abriga po·pulação computada em 
rriáis de 200 milhões. O Problema dá o que pensar aos soció
logos e economistas, que vêem ness·e iápido crescimento de
mográfico, não acompanhado no mesmo ritmo pelo desenvol
vime-nto industrial e agrícola, um futuro perigo para o equilí
brio social do País. 

A China e a Índia, assim como outros países, a IndOnésia, 
preocupam-se com o problemas e adotam medidas desestiinuR 
!adoras, sobretudo em regiões onde tradicionalmente g_era 
grande penúria de alimentos, e não contam com recurscis_sani
tátios e de educação intelectual, vivendo os niilhões que exi
bem nas estatísticas um dos mais tristes pap.oramas humanos 
da atualidade. Fome, desnutrição, mortalidade infantil, com 
os seus conhecidos e inevitáveis consectários da prostituição 
e da criminalidade. Os esforços dos governos para deter esse 
crescimento alarmante esbarram em preconceitos religiosos 
e hábitos seculares. A proliferação resiste até mesmo ·a sedu
tOras recompensas ~os casais que limitarem a família. 

Não se aconselha, é claro, a legislação espartana, segundo 
a qual seriam eliminados os excessos demográficos, com o 
sacrifício imediato dos recém-nascidos com defeitos físicos 
e admitia-se o aborto como solução natur~I. explícita no direito 
dos pais de reduzirem a família às cori.dições de sua viabilidade 
econômica. Os meios anticoncepcionais modernos são eficien- · 
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tes e muitos deles não colideni com os princípios religiosos. 
A Igreja os prescreve cOmo legítimo recurso, dentro, nãtural
mente, do crescite e multiplicamini assegurado pe~a palavra 
de Deus. A notícia sobre a escalada populacional brasileira, 
apurada pelo órgão que prepara o noss6 pr6xmio censo, deve 
despertar os poderes públicos no sentido da adoção de uma 
política preventiva que nos salve do espetáculo da fome e 
morte precoce, no gênero de Bangladesh. 

O Sr. Gerson Camata- Sr. Pfesidente, peço a palavra 
·pela or~em. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gerson Camáta, pela ~ordem. -

O SR. GERSON CAMA TA (PMDB- ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, apresentei requeri
mento, no dia 3 de abril de 1991, solicitando ao Ministério 
da Economia, Fazenda- e Planejamento que fosse encami
nhada ao Senado a lista de todos os depositantes, pessoás 
físicas, jurídicas e entidades que tenham realizado transaç6es 
e operações de qualquer natureza com o Banco Brasileiro 
Iraquiano, desde a sua fundação até a p!eserite data. 

Tendo já passados os 30 dias regulamentares, gostaria 
que a Mesa reiterasse ao Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento a necessidade do atendimento do referido 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Dfrceu Carneiro)- A Mesa deter· 
minará as providências cabíveis para o caso do nobre Senador. 

O SR. GERSON CAMA TA- Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Eu gostaria 
de fazer referência ao fato de que estamos em plena Ordem 
do Dia; -votando e discutindo matérias. 

É pertinente, nobre Senador Jutahy Magalhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sobre imaiéria, não. 
Então, aguardo o término d3. Ordeln do Dia. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 4: 

Votação, em turno único, -do Requrimento n~" 166, de 
1991, de autoria do Senador.Eduardo Suplicy, solicitan· 
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado, do artigo Carta aberta ao Senho-r. Presidente 
da República, do Senhor Otávio Frias Filho, publicado 
no jornal Folha de S. Paulo, de 25 de abril do corrente 
ano. 
Em votação o requerimento, em turno único. 

O Sr. Edllardo-SuPlicY ..:..:-sr-~-PreSldfftte, peço a pãlavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro)- Tem a palavra 
o nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar 
a votação.)- Sr. Presidente, Srs. _Senadores, nesta oportu
nidade em que está sendo votado o requerimento solicitando 
a transcrição nos-Anais do Senado da Carta Aberta ao Senhor 
Presidente da República, do Sr. Otávio Frias Filho, Diretor-
responsável pela Folha de S~ Paulo, gostaríamos de fazer, _ 
daqui, um apelo ao Senhor Presidente da República, Fernando 
Collor de Mello. 

Em 1717, o grande estadista, respOnsável pela luta e, 
depois, pela proclamação da independência dos Estados Uni
dos, Thomas Jefferson. disse uma frase célebre: "Coubesse 
a mim decidir se devêssemos ter governos sem jornais ou 
jornais sem governos, eu não hesitaria em preferir o último". 

Isso é justamente para expressar o quão significativO é 
para uma nação ter uma imprensa livre, uma imprensa que 
pode estar, a cada momento, registrando os fatos, colocando 
t~ansparentemente para a população de uma nação o que 

· se passa em um país! 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda há pouco tivemos 

uma reunião da Comissão de Assuntos Económicos do Senado 
Federal para a discussão do acordo sobre a _dívida externa. 
A reunião foi secreta. Nela, o Presiderite do Banco Central 
do Brasil, Dr. FrancisC9 Gros, e o EmbaixadOrJOrio Dauster, 
responsável pela negociação da dívida externa, estiveram ex
pOndo a respeito- âa capacidade interna de pagamentos do 
Pafs, do volume de reservas e Qe como,1segundo o Governo,

1 

estariam sendo respeitados os termos da Re§Oiução no 82 do 
Senado. 

Após ouvirmos, por quase cinco horas, o Presidente do 
Banco Central e o Embaixador, uma pergunta que me fiz 
foi: "Por que, afinal, esta reunião não poderia ser aberta?" 
Será que realmente precisávamos não "revelar à opinião pública 
os dados de evolução sobre a capacidade interna de paga· 
ment_os do País e, principalmente, todos os argumentos que 
levam o Governo à convicção de que esse acordo é interessante 
para o País? 

Sr. Presidente, até este instante, vejo alguma dificuldade, 
porque, como Senador da República, preciso expor o meu 
ponto de vista sobre o referido acordo. Gostaria de funda
mentar o meu ponto de vista, inClusive analisando os números 
revelados pelo Embaixador e pelo Presidente do Banco Cen
trar, mas eu vou respeitar o entendimento e o apelo do Go
verno de que aqueles números devam ser reservados, e não 
será de minh~ responsabilidade que partirá a quebra do sigilo 
sobre esses dados. 

Entretanto, aí está um episódio interessante, porque ava
lio que seria extremamente relevante na defesa do interesse 
nacional que os dados relativos à evolução da capacidade 
de pagamento da economia brasileira, seja no que diz respeito, 
ao serviço da dívida externa, seja no que diz respeito a todos 
os reflexOs para o- crescimento da economia, para a inflação, 
fossem revelados. 

Fãço est~Úeflexão, no sentido de alertar os Sfs. Senadores 
sobre a importância de transparência. E como o episódio da 
Folha de S. Paulo foi, principalmente, relativo à revelação 
~e }at.o significativo para o conhecimento da população, se 
porventura o Presidente da República se sentiu ofendido, eu 
acredito que Sua Excelência poderia, num gesto de _gr_ªndeza, 
num ge?tO de estadista, gesto que lembraria, por exemplo, 
Thomas Jefferson, poderia o Presidente Fernando Collor de
sistir das ações (Jue move contra a. Folha de S. Paulo, contra 
o Sr. Otávio Frias Filho e jornalistas, que estão tramitando 
na Justiça. -

Em defesa da liberdade de imprensa. levando em conta 
que o Congresso Nacional começa a rever a lei sobre a liber
dade de imprensa, quero, neste momento, inclusive, fazendo 
um apelo aos líderes do Gov~rno, para que transmitam este 
sentimento, este apelo ao Presidente Fernando Collor de Me
llo, para que desista da ação contra a Folha de S. Paulo e 
os jornalistas que estão sendo objeto dessa ação na Justiça. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os Srs. Sena
dores que aprovam o requerimento queíram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguihte a matéria cuja transcrição é soli~itada: 

CARTA ABERTA AO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Otávio Frias Filho, DiretOr de Redação 
Como chefe do atual governo, o senhor tem conclamado 

ao entendimento _nacional. Anterio_rmente_ sua visãO era a de 
·que o entendimento já ·ocorrera na eleição em que a sua 
candidatura derrotou as "elites", termo pelo qual o senhor_ 
designa as instituições organizadas da_ sociedade brasileira. 
Depois de empobrecer a população, vender a fantasia de que 
os problemas nacionaís seriam solucionados num passe de 
mágica, violar a Constituição, humilhar o Congresso, jogat 
o país numa recessão -profunda e, naturalmente, fracaSsar; 
desde logo á luz das expectativas delirantes então criadas, 
o senhor resolveu vestir a pele de cordeiro e recorre agora 
ao entendimento nacional. Esse entendimento é o outro nome 
da impotência a que o senhor chegou, decorrido apenas um 
quinto de seu mandato. 

O acordo que o senhor vislumbra, entretanto, parece 
ainda resumir-se à submissão aos caprichos do governante. 
O senhor não assimilou até agora os rudimentos da noção 
de cidadania. A boa vontade da sociedade brasileira em face 
das promessas que o senhor formulou sem poder cumprir 
tem sido enorme, quase inacreditável, e o senhor se mal acos
tumou a ela, mas não é incáil.-didónal nem inesgotável. Depois 
de vinte anos de uma ditadura que se dizia _feita em nome 
de ideais democráticos .:...._ essa foi, aliás, a sua eSCola -, 
não creio que a opíniãO-pUblica esteja inclinada a tolerar 
uma democracia de fachada. 

Apesar do empenho inegável que o senhor dedica à tarefa 
de desmantelar os partidos, abater as entidades empresariais 
e os sindicatos, sufocar as organizações culturais e Hltimidar 
a imprensa, prevalecendo-se da desordem ideológíca-da nossa 
época, açambarcando a torto e a direito bandeiras que vão 
do moralismo maisTaCaitho à ecologia, inspirando-se cm este
reótipos aqui do fascismo, acolá da social-democracia, mas 
lançando sempre uma névoa cintilante de confusão sobre a 
sociedade -apesar disso tudo, o senhor é obrigado a ouvir 
vozes capazes de dizer não~ São cada vez mais numerosas. 
A população pobre e desinformada ainda se deixa descon
certar pela voracidade com que o senhor manipula os sfmbolos 
da pressa, do poder e da riqueza. Onde a informação circula 
livremente, as reaçóes entretanto oscilam entre a ironia -e 
a repulsa pela truculência, pela afoiteza e pelo arrivismo paté
tico com que são conduzidas atitudes de governo. 

O senhor está processando a mim e a três companheiros 
jornalistas da Folha. Muito bem, é seu direito. Mas esse pro
cesso é apenas - o senhor sabe tão bem quanto eu - a 
ponta visível de um iceberg de ataques, discriminações, amea
ças e violência contra este jornal. Sei da ansiedade, formidável 
numa pessoa com tantos p-roblemas graves e reais a enfrentar, 
com que o senhor interpela seus auxiliares todos os dias a 
respeito do andamento do processo c_ontra__a Folha. Sei que 
o senhor voltou todo o aparelho do Estado contra este jornal, 
em que parece identificar Lim perigoso paradigma de indepen-

dência a ser pUDido, de altivez a_s_er exemplada, de vigilância 
a ser reprimida. - - - - - ---- --
- Estou _sendo duro, franco e leal em relação ao senhor. 
Talvez seja útil para o País que alguém lhe diga em público 
e em voz alta as coisas que se comentam às suas costas. A 
Folha porém apoiou as linhas gerais da campanha que o senhor 
propôs contra a inflação. Sustenta idéias congruentes com 
as suas no que se refere à privatização, à n!dução da máquina 
do Estado, à luta contra as desigualdades sociais e regionais, 
à modernização tecnológica; ao combate contra a_economia 
de cartório e à integração do BraSil noS quadros do mercado 
internacional. Por incrível q-ue pai"eça, do ponto de vista pro
gramático há mais convergência- do que divergência entre as 
posições do jornal e aquelas que o senhor vem pregando. 

O problema é o abismo que se abre entre o que o senhor 
diz e o que o seu governo fat, entre o liberalismo da retórica 
e a selvageria da ação, entre o privatismO Confesso e -o-interven
cionismo que é praticado, entre a aura frenética de primeiro
mundismo e o costume arraigado do coronelismo interiorano, 
entre o Ocidente e Miarrii.- Cõllfesso que, como cidadão brasi
leiro, estou farto de suas tentativas de iludir, desorganizar 
e tutelar a sociedade. Como eu, muitos já não s-e- acham dispos
tos a _transigir com a insegurança de seu governo, com as 
arbitrariedades que despencam umas sobre as outras, às vezes 
umas contra as outras, com os pacotes, os confiscoS, as -men
·tiras e o exibicionismo vulgar que contamina a adminiStração 
como-um todo. 

Que o senhor esqueça o processo contra meus três colegas 
e concentre seus rancores na minha pessoa, já que deseja 
atirigii a Folba corria instituição. Tenho sido às vezes aconse
lhado a deslocar nossa linha editorial para o campo da oposição 
puTa e simples a seu governo. Por mais -que O senhor me 
force a isso, resisto" a esse impulso que desvirtuaria o jorna

-lismo que vimos procurando fazer antes mesmo que o senhor 
sonhasse em galgar a Presidência. Penso que a função da 
imprensa é apartidária e crítica de Um Iilodo geral.- Não se 
trata de apoiar ou de se opor a governos. Infelizmente o 
senhor não demonstra aptidão nem discernimento intelectual 
para conviver com a· diferença de pontos de vista, com o 
conflito de idéias e versões, com o curso desimpedido das 
informações, com a respiração política que somente a impren
sa livre é capaz de assegurar. O senhor exige aplauso irrestrito 
e capitulação. Devo dizer que quanto mais o senhor persegue 
este jornal, maior é o ânimo que vejo nos olhos dos jornalistas 
- e não apenas na Folha. 

Processe-me pelo que de fato penso e afirmo em- vez 
de se esconder sob o pretexto de duas notas inócuas, perdidas 
sem assinatura numa edição publicada, aliás, quando eu estava 
ausente,_em licença profissional. A Folha já disse e repetiu 
-quenãcr houve calúnia ou 1ilJençâo de caluniar seja o senhor. 
seja qualquer membro de seu governo. Soa falso, além disso, 
que fale em ofensa alguém que, sem apresentar até hoje uma 
única proVa, acusou o Presidente Samey de corrupção e utili
zou contra o atual governador do Rio de J aneíro palavras 
irrepetíveis. Na realidade, não é com reparaç_ões à süa imagem 
supostamente ofendida que o senhor se preocupa no caso. 
Se fosse _assim, teria tomado providências contra outros três 
jornais que publicaram as mesmas notas. Na véspera de sua 
publicação na Folha, um jornal do Rio divulgou informações 
de tipo idêntico, e o senhor não moveu uma palha. Se a 
alegação de ofensa fosse séria, o diário de_ propriedade de 
sua família não teria adquirido, pouco depois da publicação 
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da duas notas, os direitos de republicação da mesma coluna 
da Folha onde elas haviam sido estampadas. 

Não deixa de ser curioso que esteja serido levada a julga
mento, sob o silêncio acovardado e interesseiro de quase toda 
a mídia, a úniCa publicação brasileira que mantém uma seção 
diária de retificações e que remunera um de Seus profissionais 
pela exclusiva missão de- criticar pública e asperamente as 
suas próprias edições. Este jornal nunca pediu um favor Sequei" 
a seu governo e nunca cedeu à necessidade quase psicológica 
que o senhor tem de silenciá-lo. Lamento concluir que a Folha 
está sob julgamento não por seus defeitos, que são muitos, 
mas por suas virtudes -o que me orgulha. O que está enl 
jogo é saber se é possível existir um jornal como e_ste: riU.m 
pafs como o nosso.-- o que está em jogo é decidir se daqui 
por diante a nação contará cOm uma imprensa intiépida ou 
temerosa, livre ou subjugada. · 

Vejamos. Eu estou na planície, o senhor está encastelado; 
eu me sinto cercadô de amigos e amigas que nada me devem; 
a seu redor se vêem áulicos da cor da cera; eu luto pela 
minha liberdade, o senhor por uma vaidade ferida; e no entan~ 
to minhas razões são públicas e de interesse geral, ao passo 
que as suas é que são particulares, sombrias como a própria 
solidão; eu defendo para cada um a possibilidade de expressar 
o que pensa sem ir para a cadeia por isso, enquanto o senhor 
se agarra à lei de imprensa do regime miJitar; eu procuro 
alcançar o exemplo dos grandes jornalistaS do passado, o se
nhor desce à mesquinharia dos tiranetes; eu advogo um direi
to, o senhor uma obrigação de vassalagem; uma condenação 
lançará vergonha sobre o senhor e honra sobre" mim; seu 
governo será tragado pelo turbilhão do tempo até que dele 
só reste uma pálida reminiscência, mas este jor-nal - desde 
que cultive seu compromisso com o direito dos leitores â verda
de - 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.- -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 5: 
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 

à Constituição n" 4, de 1991, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que altera a !edação 
do inciso I do art. 37-da ConstitUição federal. (5• sessão 
de discussão.) 
Obedecido o disposto no art. 358, ~ zo, do Regimento 

Interno, transcorre hoje o último dia para discussão da pro-
posta e apresentação de emendas.__ -~ __ _ __ 

pm discussão a proposta, em primeiro turno. (F::iusa.) 
Não havendo_quem peça a palavra, encerro a_ discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria será incluída em Ordem 

do Dia, oportunamente, em fase de votação. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 6: 

Discussão, em primeiro híi"no; da PrOposta de Emenda 
à Constituição-o~ 5; de 1991, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que altera a redação 
do art. 28, item II, do art. 29 e do § 2• do art. 32 da 
ConStituição Federal. (5• sessão de discussi;io.) 
Obedecido o disposto no art. 358, § 2~, do Regimento 

Interno, transcorre hoje o último dia para a discussão da 
proposta e apresentação de emendas. __ . .." 

Em discussão a proposta, em prini."eito turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria será incluída em Ordem 
do Dia, oportunamente, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n~ 6, de 1991, de autoria do Senador Gari
baldi Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá 
nova redação à letra b do inciso X do § 2• do art. 166 
da Constituição Federal. (5~ sessão de discussão.) 

Obedecido o disposto no art. 358, § 29 , do Regimento 
Intt0JJO, transcorre hoje o último dia para a discussão da 
proposta e apresentação de emendas. 

Em discussão, a proposta, em prímeiro turno. 
O Sr. Garibaldi Alves Filho --Sr. Presidente, peço a 

palavra, para discutir. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -~Concedo a 
palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para 
discutir:Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, quero comunicar ao Plenário que não vamos ter pro
priamente o encerramento da discussão hoje, dessa proposta 
de emenda constitucional, porque foi apresentada uma sube
me:nda à emenda. Então, a proposta voltará à comissão que 
foi designada e que tem como Presidente o Senador Magno 
Bacelar. 

Trata-se de profunda injustiça, aos estados produtores 
de petróleo, essa imunidade constitucional, pois somente o 
Rio Grande do Norte, no ano passado, perdeu na arrecadação 
cerca de 17 bilhões de cruzeiros. _ 

Sr. Presidente, li, recentemente, uma entrevista do Secre-
- tário da Fazenda do Rio de Janeiro, Dr. Cibillis Viana, onde 

ele diz que o Rio já perdeu, com essa imunidade constitu
cional, nada menos que 1 bilhão de dólares, em quase três 
anos, devido à isenção do Imposto sobre Circulação de Merca
doria e Serviços- ICMS. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nobre Sena
dora, nós voltaremos a discutir a propostã na coriiissãõ e depois 
no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Sobre a mesa, 
emenda que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. -

É lida a seguinte: 
EMENDA N• I 
(De Plenário) 

Acrescente-se a letra "d" ao inciso X do§ 2~, do artigo 
-155, com a seguinte redação: 
"O produto do imposto previsto no inciso I, b, será aplica

do prioritariamente na educação tecnológica." 

Justificação 

A Constituição Federal, no seu artigo 18, define que 
o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento cientí
fico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Essa formação 
de recursos humanos Ila área tecl'"!_()lÇI_gica n--ª_o pode deixar 

_de prescíridir de recursos que, no momento, os estados não 
têm condições de oferecer em virtude das conhecidas dificul
dades. Entretanto, se aprovada a proposta que estamos sub
metendo à apreciação do Congresso Nacional, seria dada prio-
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ridade ao desenvolvimento tecnológico, sob pena de exau
rirmos os nossos recursos na área mineral sem o seu devido 
aproveitamento_. 

Sala das Sessão, 12 de junho de 1991.- Garibaldi Alves 
Filho - Mansueto de Lavor - Pedro Simon - Ruy Bacelar 
- Humberto Lucena - Divaldo Suruagy - Teotônio Vilela 
Fillto - Nelson Carn~iro -- Beni V eras - Lucídio Portella 
- Cid Sabóia de Carvalho - Francisco Rollemberg - César 
Dias - Nabor Júnior - Flaviano Melo - José Fogaça -
Amir Laudo - Albano Franco - Alfredo Campos --:- Antonio 
Mariz - Ronan Tito - João Calmon - Lavoisier Maia -
Jonas Pinheiro - Valmir Campelo - Ronaldo Aragão -
Márcio Lacerda - Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} - Encerrada 
a discussão com a apresentação de emenda, a matéria retor
nará à comissão competente, a fim de que emita parecer no 
prazo improrrogável de trinta dias, nos termos do disposto 
no art. 359 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 8: 

Discussão, eni prinfeirO -turno ;âa Pioposta de Emenâa 
à Constituição n' 7, de 1991, de autoria do Senador Jonas 
Pinheiro e outros Senhores Senadores, que altera a reda
ção do parágrafo único do art. 62da ConstiWição Federal. 
(3• sessão de discussão.) · · _c -

Obedecido o disposto no art. 358, § 2•, do Regimento 
Interno, transcorre hoje o terceiro dia para a discussão da 
proposta a apresentação de emendas. . 

Em discussão a proposta, em primeiro turno. (Pausa·.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros

seguimento na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ·...c:Passa-se, ago· 
ra, à votação do Requerimento n~ 226/91, lido no Expediente, 
de autoria do Senadpr Fernando Henrique Cardoso e outros 
Srs. Senadores. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
A Presidência fará curop.rir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '-'- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Meira Filho, para 
uma breve comunicação. 

O SR. MEIRA FILHO (PFL - DF. Para uma comuni· 
cação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, trago ao PlenáriQ desta Casa, como senador e profissional 
de comunicação, uma séria preocupação ·quê'-estoti. tendo 
atualmente, no que diz respeito aos meios de_CQmunicaç(jo, 
especialmente o rádio e a televisão. Por isso, pediria a preciosa 
atenção dos senad_o.res que ainda estão em plenário. 

A ConstituiçãO de 1988, no cãpítulo que tratã da comuni~ 
caçãcrsocial, no seu art. 220, § 3o, dispõe textualmente: 

"Compete à lei federal: 

II - estabelecer os meios legais que garantam à pes
soa e à farm1ia a posSibilidade de se defenderem de progra
mas ou programações de rádio 5:- televisão que contrariem 
o disposto no artigo 221 ... " 
O art. 221, estabelece o seguinte: 

"Art. 22. produção e a programação das emissoras 
de rádio c televisão _atenderª-o aos seguinte_s princípios:_ 

~-:-preferência a finalidades educativas, artfsticas, 
culturais e info_rmativas; 

II -promoção da cultura nacional e regional e_ estí
mulo à produção independente que objetive sua divul
gação. 

IV - respeitO aos valores_ éticos e sociais da. pessóa 
e da família. 

- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvindo o rádio ou_ assis
tindo-se à televisão, o que tristemente constatamos é uma 
completa falta de respeito aos valores éticos e sociais da pessoa 
e da família. 

É de espantar o que atualmente se ouve no rádio ou 
se vê na TV, de dia ou de noite e em qualquer horário. 

Como profissio-nal de comunkação_e consciente da força 
e da grande influência q_ue ela exerce sobre a sociedade, tenho 
observado com preocupação que esse estado de coisaS vai-se 
torriando cada vez mais incontrolável, na medida em que os 
que produzem esses programas e novelas entendem ou julgam 
que, devido à nossa Constituição considerar livre a manifes
tação do pensamento e estabelecer que é livre á expressão 
da atividade cultural, artística e de_comunicação, independen
temente de censura ou licença, tudo é permitido. Mas eiltendo 
que não é por aí. Não se pode. absOlutamente confundir liber
dade com licenciosidade. 

Estou co~~encido, Sr. Presidente,_ que melhor seria que 
os meios de comunicação procurassem fazer uma espécie de 
autocensura ou que, pelo menos, em atenção o.u consideração 
à família brasileira, avaliassem melhor antes de colocar no 
ar seus programas e novelas. 

A nãO ser assim, torna-se indispensável, e até urgente, 
que se faça cumprir o texto constitucional, quando este destaca 
que compete à lei federal estabelecer -os me_ios _legais que 
garantam à pessoa e à famflia, pelo menos, a possibilidade 
de se defenderem de progra-mas ou prOgramações de rádio 
e televisão, que insistentemente"-atentam contra o pUdor, os 
costumes e o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa 
e da família. (Muito bem!) 

Era o que tinha a dizer, Sr. presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid ~abóia 9e _CarVâlho, como líder. 

--o- O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Como líder. Pronuncia o segtüitte=discur~o.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tenho a palavra, neste momento, na condição 
de Líder do PMDB no Senado Federal, para trazer um assunto 
que, embora tratado de modo breve, é de grande importância 
para a região Norte e para a região Nordeste do Brasil. 

Ontem, estive no Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento, exatamente ã mesma hora em que aqui se en~ 
oontrava o Ministro, numa reunião com a Secretáiia Dorothéa 
Werneck e com uma equipe composta de assessores daquele , 
ministério e do Ministério da Infra~Estrutura. Tratávamos de 
um tema importantíssimo, um dos mais importantes instru
mentos das políticas de desenvolvimento regional, que é a 
descentralização industrial. Inclusive, não poderíamos verifi
car nada sobre a desconcentração industdal sem uma análise 
do que realmente acontece nas diversas regiões brasileiras. 

Havia, Sr. Presider~:te, um sistema de preços CIF- Uni
_fornie para Os aÇos p1ãnos, e isso--rorin:Stiftifdo desd~ 1968, 
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através da Resolução n"' 2, do Conselho Nacional de Siderurgia 
e Não~ Ferrosos. 

Esse sistema, Si-. Presidente, prorrogado após a sua extin~ 
ção por muitos apelos nortistas e nordestinos, assegurava his
toricamente condições de equalização de preços na aquisição 
de produtos siderúrgicos planos, bencficí3.ndo as regiões geo
gráficas não produtoras desses insumos básicos- Norte, Nor
deste e Sul, graças a um mecanismo compensatório na tarifa 
de frete, suportado, exclusivamente, pefos usuárioS consumi
dores nacionais, não havendo qualquer dispêndio do setor 
público- subsídio, por exemplo- ou incentivOs de natureza 
financeira oü fiscal. 

Nesses 22 arios de vigêncía do sistema CIF, puderam 
ser implantados no Nordeste do País importantes pólos indus
triais mecânico-metalúrgicos~- que geram na regiãO m-ais de 
100 mil empregos diretos e pagamento anual de tributos equi
valente a aproximadamente 150 milhões de dólares. 

O Governo Federal, sem qualquer audiência ptéVíá das 
lideranças políticas e empresariais da região, através da Porta
ria Interministáial n9 670/90, editada em 8-11-90, extinguiu 
o sistema CIF - Uniforme. Os efeitos de tal medida, alta
mente lesiva aos intereSSes regiónais, caso persistisSem, acarre
tariam graves conseqüências Sócío~éconômicas, inviabilizahdó 
a sobrevivência de um grande número de empresas que seriam 
penalizadas com extraordinária elevação nos custos da aquisi
ção dessa matéria prima básica, algo em torno de 30%_. 

Como resultante da ação coordenada de líderes políticos 
e empresariais do Norte e Nordeste e o prestigianie_rito de 
membros· das bancadas dessas regiões, no Senado e Câmara 
Federal, fOi logrado o primeiro êxito, representado pelo Proto
colo de Entendimentos, assinado entre o Departamento de 
Abastecimento e PreçoS, do Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento; o Departamento Nacional de Minas e Meta
lurgia, do Ministério da Infra-Estrutura; a Siderúrgic;a_2._~_ ~i-__ 
nas Gerais S/ A- USIMINAS; Companhia Siderúrgica Nacio
nal- CSN, e a Companhia Siderúrgica Paulista- COSIPA. 

O referido protocolo representa o surgimento de uma 
nova sistemática do CIF- Cliente Uniforme, Contemplando 
as regiões Centro-Oeste; Nordeste e Norte. Foi modificada 
a base de cálculo do frete, para forinãÇãó âo preço CIF, cuja
alteração afigura-se ji.istíficável e consentânea com a nova 
política iridustrial vigente. 

Vale ressaltar que, apesar da importante conquista repre
sentada"pela reativação do CIF- Cliente Uniforme, a Porta
ria Interministerial n"' 670, de 8-11-90, permanece vigente, 
representando_ severo risco às indústrias do Norte e Nordeste 
do segmento metal - mecânico. Observe-se que, segundo 
o Protocolo de Entendimentos, a nova sistemática terá dura
ção de apenas seis meses, dos quais quatro meses já foram 
transcorridos, a partir do que sofrerá processo r~gresSiVó até 
sua total elimiilação (tetrnina -17 de j1,1lbo}. 

Diante do exposto, entendemos oportuno e inadiável que 
sejam envidados esforços para que esse benefício de caráter 
transitóriO, consagrado no Protocolo de Entendimentos preci
tado, possa transformar-se num mecanismo efetivamente insti
tucionalizado, imune às flutuações conjunturais, ensejando 
o esteb_elecimento de regras estáveis e duradouras, no que 
concerne à política de preços dos aços planos para o Nordeste. 

O Sr. Ozier Carneiro- Permite-me um V. Ex~ aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•, 
com todo prazer. 

O Sr. Oziel Cãrneiro - Nobfe Senador Cid Sabóia ae 
-- Cãrvalho, V. Exa traz à Casa cotlhecimento sobre uma matéria 

de grande importância na política, que visa desfazer os dese~ 
quilíbrios económicos inter-regionais. Recordo~me que no fi
nal da legislatura passada as bancadas do Nordeste e do Norte 
conseguiram anular uma portaria da então Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, S~ Zélia Cardoso de Mello, 
que extingüia o frete uniforme sobre os aços- pia-rios. EXafa
mente naqUela ocasião foi mostrada pela representação parla
mentar das duas regiões, que em razão desse mecariiSriio fora 
possível se criar no Norte e no Nordeste algumas i~dústrias 
ligadas à metalurg!a, e de modo especial na Amazón~a, urria 
rede de estaleiros que permitiU melhorar as condições de ofer
ta de embarcação para cargas e passagefros. V. Ex~ traz nova
mente a questão ao-conhecimento dit C3sã, em razão de uma 
reunião da qual particip.:Ju na tarde de ontem. Apresento 
o meu apoio, a mínha colaboração, porque se continuarmos 
neste País a retirar das regiões mais atrasadas aquelas polítiCaS, 
aqueles mecanismos de incentivos que permitam às popula
ções que ali vivem melhorar as suas condições de renda, não 
tenho dúvida de que esta nossa Pátria continuará a- ser os 
três brasis e jainais- um Brasil só. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Nobre Senador 
Oziel Carneiro, participei dessa reunião ontem e saf de lá 
com muita tristeza. A Secretária Dorotéia Werneck deu o 
entáitiiithamento iriicial, teve que ir a outra reunião, deixou 
assessores dos dois Ministérios da lnfra-Estruti.ifa e da Econo
mia, Fazenda e Planejamento. Esses assessores têm uma posi
ção firme de que se deve continuar a desregulamentação, 
porque esse é o termo governamentalmente usado. A desregu
lamentação retira esse preço-uniforme e penaliza os estados 
que estão nessas regiões que perderão o benefício. 

Por isso é imprescindível participar e coordenar esse pro
cesso de aglutinação e articulação de forças a nível regional 
-como a palavra de V. Ex~-, além do planejamento estraté
gico das ações, objetivando agir em duas frentes básicas, sendo 
a primeira na esfera do Poder Executivo, juõ.to â Secretaria 
Nacional de Minas e Metalurgia, na pessoa do Dr. Luiz André 
Rico Vicente. A segunda frente, objetiva ainstitucioilãlização, 
já referida, que abrangeria esforços conjugados junto _aos Mi
nistros da Infra-Estrutura e da Econorriia, Fazenda e Planeja
mento. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a essa luta devemos nos 
entregar para evitar 100 mil desempregos no Norte e Nordeste 
do Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
(Mui to bem!) 

O SR_ PRESHlENTE (Dirceu Carneiro) =- Concéifo" a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o es
cândalo da Previdência Social, que ãinda hoje vem se desdo
brando ante nossos olhos, trouxe ã baila, mais uma vez, um 
tema muito preocupante, que volta e meia é lembrado e depois 
esquecido, e que diz respeito ao volume dos débitos das empre
sas estatais, das prefeituras, dos governos e-Staduais e da União 
com a Previdência. - -

Tais entes públicos, ao longo dos anos, têm-se privile
giado de sua natureza jurídica, da relevância de suas funções 
e, porque_não dizer, de seus poderes para, simplesmente, 
burlar a leJ. · 
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A utilização dos recursos-devidos_à P_.revidência em outras 
finalidades, quer para resolver problemas financeiros conjun
turais desses entes, quer para evitar o recrudescimento do 
déficit público e segurar a inflação, acaba se revelando um 
erro terrível, que, além de prejudicar a Previdência, dimi
nuindo a qualidade e mesmo a viabilidade de seus serviços, 
apenas adia problemas, que se acumulam e acabam por explo-
dir numa situação crítica insUs1eiüáVé1. . -

É o que ocorre no momento. Segundo verifiCOu-a -SubCo
missão de Arrecadação e Fiscalização da CPI do Congresso 
que investigou as fraude-s da Previdência, com base na análise 
realizada por Auditores do TCU nos balanços do Sinpas dos 
últimos cinco anos, de 1986 a 1990, a União tem débitos 
acumulados com a Previdência no valor de US$ 12,2 bilhões 
de dólares, o equivalente a Cr$ 3, 7 trilhões de cruzeiros, ou 
seja, 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no ano 
passado. . 

Isso sem falar na dívida de outros entes públicos, o que 
elevaria esse total a valores ainda mais astronómicos. __ 

Como resolver essa situação? É evidente que seria irre-al_ 
exigirMse o pagamento imediato de toclo esse débito, Por outro 
lado, é também inadmissível que o débito persista e continue 
crescendo. 

PareceM me que uma solução realista seria procurar estabeM 
Iecer um cronograma de pagamento desses valores atrasados, 
se possível com base no prazo da dívida. de modo a manter 
um fluxo de caixa constante. evitar que os débitos continuem 
se acumulando, e, em médio prazo, normalizar a situação. 

Solução semelhante deve ser buscada em relação à dívida 
do setor público com o FGTS - Fundo de Garantia por 

· Tempo de Serviço. 

A esse propósito, iridusive. é uma iiiCógiiiüi o-valor real 
devido pelo setor público ao FGTS. 

Apesar de todo o aparato técnico e de toda a burocracia 
existente, não há informações confiáveis sobre o total dessa 
dívida, que pode estar em torno de Cr 150 bilhões de cruzeiros. 

Essa incerteza e eSSe desenOO:hlicYâos números demons
tram a necessidade de que o Tribunal de Contas da U_nião, 
órgão auxiliar do Legislativo, promova uma auditoria nas Con-
tas públicas, para que se tenha noção feal do tamanho do 
débito que temos pela frente. 

Os entes executiVos envolvidos nessa questão têm a obri
gação, enquanto gestores da coisa pública, de se aterem aos 
rígidos princípios da legalidade no cumprimento de suas o briM 
gações. 

Se eles assim não procedem é nosso dever intransferível 
exigir esse comportamento, levando às últimas cons_eqüêD:cias 
.nosso papel de fiscais de sua ação, que é, enftm, uma das 
'razões primordiais de nossa existência ·conto Poder. 

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 
'seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presi
. dente Collor remeteu ao Congresso Nacional,- derifro dó Pio
. grama de Reconstrução Nacional, um projeto de lei que cria 
incentivos fiscaís ãs empresas que executarem pesquiSas tecno
lógicas, o chamado PDTI. 

Este projeto tem um significado da maiórimportância 
para o nosso desenvolvimento, pois será através do desenvol
vimento tecnológico que poderemos atingir o iloSSó -pleno 
desenvolvimento. Foi assim que o Japão passou a ser a segunda 

potência do mundo _e que TáiWan, Córéia do Sul, Hon'g Kong 
e Cingapura estão adquirindo o status de países desenvolvidos. 

O Brasil possui somente 400 pesquisadores para ca?-a 
1.000.000 de habitantes, enquanto que o Japão possui 
6.000/1.000.000 habitantes e a Coréia do Sul2.000. Na relação 
ent:re bolsa de pesquisa e bolsa de iniciação científica, que 
deveria ser de um para três, contamos com uma relação de 
um para um. 

A relação entre gastos de pesquisas e PIB do Brasil é 
de 0,7%, contra 2,11% nos Estados Unidos, 2,78% no Japão, 
2,71% na Alemanha, '2,42% na Inglaterra, 1,78% na Coréia 
do Sul e 1,3% no Canadá. (') 

O Brasil é um País tropical e o único dos países situados 
nos trópicos, capaz de desenvolver uma tecnologia tropical. 
PrecisamoS eStar atentOs para O fál6 de que Q_sPaíses desenvol
vidos são de clima temperado e, portanto, não têm infei'esse 
em desenvolver tecnologias que utilizem matérias-primas proM 
duzidas em climas quentes. 

(*) Dados do Main Science and Techonology indicã.tors, 
OCDE Paris, 2' semestre de 1988. 

É devido a esta nossa falha que a cera de camaúba, 
possuidora da maior dureza entre as ceras conhecidas, está 
sendo substituída pela sintética, que -os Sucós tropícãiS-têm 
tido pouca aceitação no mercado internacional, que as fibras 
sintéticas estão sub:;tituindo as vegetais, que o óleo de dendê 
ainda não tenha se tomado economicamente coqJ.petitivo frenM 
te ao óleo diesel etc. 

O óleo de dendê é um caso típico, pois tem ·praticamente 
o mesmo poder calorífico do diesel, não deixa qualquer resí
duo no sistema de injeção; desde que seja extraída a glicerina, 
tem uma alta produtividade, cerca de 4.000 KG/ha contra 
300 KG/ha do óleo de soja, e é uma cultura perene. Técnicos 
franceses que examinaram as plantações baianas concluíram 
que se houvesse seleção genética e se as mesmas fossem reali
zadas na Amazónia, onde a umidade do solo é muito maior 
e onde o sistema radicular não sofre rupturas devido ao resseM 
cam.ento do solo no período seco, a sua produtividade deveria 
aumentar bastante acima dos 6.000-KG/ha. 

A indústria açucareira é outro exemplo. Só teve progresso 
significativo- enquanto a Holanda ocUpava a Indonésia e os 
Estados Unidos tinham grandes investimentos neste tipo de 
indústria em Cuba, Porto Rico e Havaí. 

TOda a sucroquímica, principãlmenter a química fina-deri
vada do açúcar, Como as piridinas, furfural, sorbitol, os ácidos 
mono, di e tri-cloroacético, a triacetina, •as etil-aminas etc. 
que poderia ter um grande desenvolvimento no Brasil tem 
estado incipiente por falta de knoWbow, ou seja, por ausência 
de pesquisas. 

O desenvolvimento de novos materiais tem se direcionado 
para substituir as matérias primas dos países dç> Terceiro Mun
do, como as_ novas cerâmicas, as firmas de carbono, as ligas 
carbono carbono, etc., provocando uma redução nas exporta
ções dessas nações.. 

O nióbio, do qual o Brasil detém 97% daS reservas mun
diais, material altamente estfatégico em metalurgia, eletró
nica, ótica de precisão e de catalizadores, tém tido, ultima
mente, pouco progresso tecnológico por desinteresse das na
ções desenvolvidas em aumentar a dependência com o nosso 
País. 

O quarzo Hialino, do qual se extrai o silício de altfssima 
pUreza, de cuja produção mundial o Brasil participa com-apro
ximadamente 95%, pouco benefício tem trazido ao nosso País. 



Junho de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II) Quinta-feira 13 3245 

besta m3.téria:priffia .é -que--'se-proctUz o· silíCiO cOm grau de-
pureza eletrónico~ base dos circuitos integradoS e, no grau 
solar, as células fotovoltáic:as. É do quartzo que se fabricam 
as finissimaS lâminas de cristais necessárias, pelas suas proprie
dades piezo-elétricas, à .indústria eletrônica e, por meio-de 
outros processos, lentes de precisão. 

Caso conseguíssemos baratear os custos das células foto
voltáicas (atualmente em tomo de U$5.000/KW de "Peeck", 
contra U$ 1.500/KWP das hi~roelétricas poderíamos tirar pro
veito da intensa_ insolação existente em gra:nde parte do nosSó 
território e produzir, VãntajóSaiilente, as manufaturas das in
dústrias eletrointensivas, como o alumínio e a eletroquímica. 

Esta nossa insolação, responsável por uma fotossíntese 
intensa, poderia nos favorecer na indústria de papel, caso 
tirássemos proveito, com o âesenvolvimento de uma teçno~ 
logia florestal apropriada, dessas vantagens "climáticas. -

Portanto? quero congratular-me com o governo Collor 
pela oportuníssima iniciativa e fazer um apé1o ao Congresso: 
Nacional que dê o derivado valor a essa importante iriid~tiva 
presidencial e a aprove, com as emendas que se fizerem neces
sárias, o mais rápido possível. 

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

O SR. ·PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '- Cõncedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, permi
tam-nos iniciar esta fala sobre o discurso de posse do MiniS:.trO 
Sydney Sanches na Presidência do Supremo Tribunal Federal, 
com algumas palavras a respeito dessa egrégi<1: Corte de J ust~
ça, porque ambos se identificam, e coni a ineSquecíVel defini
ção de Rui Barbosa. 

"Fizemos deste Tribunal o sacrário da Constitu_ição, 
demos-lhe a guarda da sua hermenêutica, pusemo-lo como 
um veto permanente aos sofismas opressores da razão do 
Estado." 

Ao assumir a Presidência da mais alta Corte-âo País, num 
momento de plenas 1iberdades públicas da nossa históríã políti
ca, sabe o Ministro Sydney Sanches que o Supremo,_ em cem 
anos de existência, pa~;Sou por instantes de reais viçi:ssitudes 
e turbulências, exatamente os de instabilidade política 1! insti.: 
tucional, mas nem por isso deixou, <ro longo de sua trajetória, 
de cumprir a sua missão. --

É certo que o Suprêmo Tribunal Federal teve o seu batis
mo de fogo,logo no iníCiO de sua Criação, ao tempo do autori
tário governo do Marechal Floriano PeiXoto, quando o próprio 
Rui, seu idealizador, bateu às suas portas, em busca do habeas 
corpus para os insurretos de 1892, e, depois, para si próprio. 
Posteriormente, houve os períodos conturbados do governo 
Arthur Bernardes, a Revolução de 30, o Estado Novo de 
1937, o impedimento de posse do Presidente Café Filho, em 
novembro de 1955, o períocio militar de 1964 a 1978. 

Pois é esta secular instituição, guardiã da Constituição 
e dos direitos do poVo brasileiro, e pela qual pas'5aram tantos 
luminares "das letras jurídicas pátria, que o Ministro Sanches 
irá presidir. Estamos certos de que todas as reconhecidas q uali~ 
dades e virtudes de Sua Excelência credenciam-no para exer~ 
cer profícua e operosa gestão na Presidência_ do St·premo. 
Ademais, já se anteVê este êxito pelo prõnunciamento que 
proferiu por ocasião de sua posse, cujos tópiCos principais 
.pretendemos comentar aqui hoje. 

· O Mini'stro SancheS eflf3tizá uin pOnto -importarite da 
procesSualística jurídica, que ·poderá ser alterado com a refor
mulação da Carta Magna. Trata-se de habeas corpus contra 
atas de tribunais estaduais, que devem ser, na opinião -dele, 
atribuídos à competência do Superior Tribunal de Justiça e 
não mais ao Supremo Tribunal Federal, o qual deveria ficar 
apenas com aqueles impetrados contra atos de tribunais supe
riores, além de outras hipóteses consignadas na Constituição, 
como o art. 102, inciso I, item de i. 

Essa alteração é relevante, entre outras razões, porque 
descongestionaria -e aliviaria a pautá de trabalho do Supremo. 
Aliás, é de se salientar, que a criação do Superior Tribunal 
de Justiça objetivou, exatamente, desafogar a Supi'ein-a Corte 
do excesso de processos conferindo-lhe, inclusive, melhores 
condições de cumprir .sua função de Corte política do controle 
da constitucionalidade das leis. 

Outro ponto que merece atenção, no discurso de S. Ex' 
é o que trata da "execução de julgados contra a Fazenda 
Pública", que vem acarretando, pela atual processualística, 
prejuízos para toCos, aos credores e à Justiça. A solução, 
para sanar tal inconveniente, que eterniza os processos, seria 
proceder a sua execução de uma só vez, que poderia ser víabili~ 
zado através de uma emenda constituciolial, providência qUe 
estamos pretendendo tomar a iniciativa de propor ao Con
gresso Nacional. 

Presentemente, o Plenário do Supremo debate e elabora 
-questão básica do Judiciário - o anteprojeto do Estatuto 
da Magistratura Nacional, destinado a regulamentar o art. 
93 da Constituição Federal. 

Não descuidou~se, entretanto, o Presidente Sanches _do 
Congresso Nacional. Nomeia-o ao re"f'erir-se às relações entre 
o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito 
ao envio ao Legislativo do anteprojeto do Estatuto da Magis
tratura. Afirma, textualmente, Sua Excelência: "Essas inova~ 
ções, simplesmente esboçadas, ... envolvem aprofundamento 
de questões constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, 
como é óbvio, não se animará em enviar ao Congresso ante~ 
projeto que ele próprio reputa de constitucionalidade duvido
sa. Por outro lado, as modificações que ocorrerem durante 
a tramitação do projetO, no Congresso Nacional, estarão na tu~ 
ralmente sujeitas ao controle incidental ou principal de consti
tucionalidade, pelos órgãos judiciários c6m.petetltes, inclusive 
e, sobretudo, por esta Corte". 

Mais à frente, em seu pronuil.Ciã.ineiitO, Sua Excelência 
relembra a função do Judiciário, dentro do siste!lla de gover
no, a sua independência e harmonia, vale dizer, a interdepen
dência entre os Três Poderes: .. o que há é a plena atuação 
de cada um dos poderes, no estado de direito. Se em algum 
momento, os poderes Legislativo e Executivo incidem em 
violação à ConstituiÇão e às leis, cabe ao Judiciário coibi-lo 
em todas as suas instâncias". O Presidente da Suprema Corte 
manifesta-se, também, sobre a independência do Judiciário. 
"Tem sido muito explorada ultimamente a idéia de indepen
dência do magistrado, em particular, e do Poder Judiciário, 
de mOdo geral. O tema é antiqüíssiino e precede a própria 
tripartiÇãO dos Poderes. A necessidade dessa independência 
é indiscutível". 

Reconhece, por outro lado, que atinge a Presidência da
quela Corte no momento que a opinião pública "desperta 
para a importância e independência do Poder Judiciário". 
Na verdade, o cidadão nunca recorreu tanto à Justiça, em 
toda a sua história, como faz agoia, o que demonstra a credibi
lidade desta. Especificamente, com relação ao SupremoTribu-
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nal, esse prestígio é, sem dúvida,. decorrente de sua exemplar 
atuação no correr dos anos, que,_ conforme expressão de S. 
E~ "vai cumprindo sua_ missão constitucional com todo. o 
empenho e desvelo''~ Está convicto de que, em instante algum, 
"este Tribunal desmerecerá as mobilíssimas atribuições que 
lhe conferiu ã Constituição, inclusive e principalritenie, a de 
preservá-la, como seu guardião maior. Essa Corte vem cum
prindo suas atribuições admiravelmente, ao long() de todo 
o tempo. Basta aprofundar-se o estudo de sua-4.J.Stória, com 
isenção, para se constatar o acertQ _da afírl!lação~·-· 

Assim, o Supremo Tribunal Federal deverá, bre:vemente, 
pronunciar-se sobre importantes questões nacionais, de delica
das repercussões n_a vida da Nação, em "tormentos_as questões 
constitucionais, de enorme interesse para a administração pú
blica e para todo o povo brasileiro". Aí estão os roovimentos 
- a meu ver, sem nenhum amparo jurídico - no sentido 
da antecipação da_ revisã_o constitucional, prevista no art. 39 

do Ato das Disposições Constituc_ibnais Transitórias da .Carta 
Maior, para 1993, e a realização do plebiscito para a escolha 
entre parlamentarismo e presidencialismo, república e monar
quia. Com muita propriedade, o ilustre magistrado indaga 
da conveniéncia O:!J não _dessa antecipação, considerand-o que 
todas as leis complementares à Constituição não foram aj_nda 
elaboradas. 

O Estatuto da Magistratura toma grande parte do discurso 
do Presidente Sydney Sanches. Entende Sua Exçe~ência que 
o Estatuto, como está configurado na Carta Magna, extrapola 
de ser um simples regulamento de direitos e deveres dos magis
trados, para constituir-se em normas gerais de organização 
e funcionamento do Poder Judiciário. Assim~ :rfO -esboço do 
anteprojeto, cuidou-s_e até de deixar expresso o caráter sempre 
público dos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, e 
a necessidade de fundamentação de tod-as as suas decisões, 
sob pena de sua nulidade, e que a lei pode, se for do interesse 
público, restringir a participação, em alguns atos, das próprias 
partes e seus advogados. 

Cogita-se ainda, naquele documento que as decisões ad
miniStrativas dos-Tribunais s_ejam in0tiv3das e que a_s meâidas 
disciplinares rejam deliberadas pela maioria absoluta Qe votos. 
Estabelece-_se também· que, para o exercício das atribuições 
administrativas e jUrisdicionais de _c,õmj:tetênciã. -do tribu-nal 
pleno, em tribunais de número acima de vinte e cinCo julgado- -
res, poder-se-á instituir_ órgão especial, com o mínimo de onze 
membros e máximo de vinte e cinco. No que concerne: ao 
funcioilamentO e Ofgimização do Poder JudiciáriuO~ dispõe 
o anteprojeto sobre investidura dos magistrados, suas __ prerro
gativas e garantias, direitos e __ deveres! _v~ilcimentoS e vanta
gens, tempo de serviço e regime disciplinar, bem como de 
seu ingresso, acesso, promoção e remoção. _. 

Cria as Escolas da Magistratura, o ~onselho Nacional 
de Administração da Justiça e o Centro Nacional de Estudos 
Judiciários, este últfm·o a· funcionar no Supremo Tribunal Fe
deral. 

Pelo anteprojcto, aludido no pronunciamneto do PreSi
dente, caberiam à Escolas .de Magistratura a "preparação e 
aperfeiçOamento de magistrados~·, através da realização de 
cursos, simpósios, congressos, conferências sobre proposi-ções 
relativas à formação de magistrados, à modernização dos servi
ços_judiciários e dã. administração da Justiça. Ao Coriselho 
Nacional de Administração da Justiça estariam atribuídas as 
funções de cuidar das atividades administrativas e disciplinares 
rl;os Tribunais, velar pela Judiciário, garantir a aplicação do 

Estatuto pelos Tribunais, de_cidir sobre consultas_formuladas 
pelos Tribunais, com relação a questões administratíVã.S~- --- --
-~- S,obre o tema independência do JudiciáriO e dos magis

trados, o Presidente do Supremo tece algumas considerações: 
"teit~E_~ p_ara mim que o magistrado independente é a(Juele 
que decide, segundo sua cOnsciêilCía juridiéa, sem se deixar 
levar pelos interesseS que esteja contrariando ou aSseguran
do." Mas essa consciência jurídica, salienta, é diverg~rite_entre 
os fufioS, dadas as diferença~ de formação de cada úm, filosó
fi_~t intelectual, !_~c~~ca_, polttic_a, econôrriica~ S_?cial e moral. 
Vale dizer, as concepções jurídicas nem sempre cóiiveÍ"gem,
embora sejam independentes. E eXemplifica: "É, igualmente, 
a razão pela qual, mesmo na Suprema Corte do País, composta 
de onze juízes, de formação e experiência diversificadas, se 
chega a resultados por excassa maioria de votos, até por dife
rença míninia de um voto.'' ÇntretantO, adverte, divergênc~a 
não .exprime COnflito dentro da InstituiÇão-; seilão a explici
t~ç~o do entendimento independente de cada um de seus 
m!!m~ros e de seus órgãos. -- - - - - · 

O novo Presidente do Supremo Tribunal Federal aborda 
também a questão da morosidade da Justiça, que reputa das 
mais antigas e prevalecente até nos países adiantados, e cujas 
razões são: a relação entre a quantidade de conflitos econó
micos, políticos, !?Ociais e morais e a busca à Justiça por pes
soas, órgãos e entidades, qu-anto maiores f()_re_m_ esses ç_Qnf}itos, 
maior será, logicamente, essa procura. E atualmente eles têm 
aumentado enormemente. Outra causa é a credibilidade da 
Justiça junto à sociedade, motivando os cidadãos a procurarem 
mclis. Mas agrava o problema a insuficiência dé mâgistrados, 
cujo número sítua-se entre dez mil, quando, na verdade, ne
cessita-se do décuplo, não podendo-se, pois, exigir qué esse 
diminuto número de magistrados ·arque com o excessivo volu
m~ de serviço forense, nem que a Justiça se faça presente, 
a tempo e a hora, em todo o nosso extenso território. 

Contribuem ainda para a morosidade da Justiça, entende 
o Presidente Sydney Sanches, a demasiada burocratização da 
Justiça e do formalismo_ da legislação processual e ao número 
inçàlculável de rec::ursos, que sobe, de in,stíin_Cia" a instâricia, 
aos tribunais. Além do mais, a criaÇão desses cargos- de magis
trados faltantes seria, no moment_o, improvável, em face das 
dificuldades económicas por que paSsa a Nação. Mas mesmo 
que, a curto prazo, isso tornasse possível, esbarraria na pouca 
atração que a magistratura exerce entre nós, principalmente 
em face da baixa remuneração de vei_lcimentos e ainda da 
qualidade inferior do ensino jurídico no Brasil. 

S. Ex~ chama a atenção para a "possibilidade e conve
niênCia de não se exaurirem as instâncias recursais, sempre 
que aS rriatérias qUestiOifadas fá tiverem juriSprudência assen
tada,-em-contrário~ do Supremo Tribunal Federal ou dos tribu
nais superiores, respectivamente, ou, ainda, dos tribunais lo
ciís, quandõ se tratar de direito estadual ou municipal". ~or 
outro lado, os juizados de conciliação, já testaçlos e aprovados 
nas nações mais civilizadas, comprovam a sua effCáciã -e rajii-: 
dez, evitando-se que o acúmulo de processos atinja as instân
cias superiores e suprema. 

Sr. Presidente: trazemos _essas considerações hoje à tribu
na desta Casa pela trans_cendência ·e amplitude do discurso_ 
de posse do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro 
Sydney Sanches._Como vimos,_expõe Sua Excelência, com 
descortínio, o relacionamento interdependente e harmónico 
do Poder Judiciário com o Legislativo e Executivo; mostra, 
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com Uma acuidade, os p'roblemas reais da Justiça, que entra
vam sua atuação, como, por exemplo, a morosidade e indepen
dência, e nos relata a discussão e elaboração do esboço do 
anteprojeto do Estatuto da Magistratura, por parte daquela 

:Egrégia Corte. Inteiramo-nos do fecundo trabalho que está 
, se preocessando no seu seio, as preocupações justas com o 
aperfeiçoamento dos juízes e tribunais, o aprimoramento do 
Poder Judiciário, cujo objetivo final é a distribuição rápida, 

:eficaz e eqüânime de Justiça ao nosso povo. 
Eis, abaixó, para conhecimento do_Senador, a íntegra 

do pronunciamento do novo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro Sydney Sanches: 

DISCURSO DO MINISTRO SYDNEY SANCHES, 
POR OCASIÃO" DE SUA POSSE 

. NA PRESID~NCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

1. A partir desse momento, renova-se a direção do 
Supremo Tribunal Feder~l, em cumprimento às normas 
da Constituição Federal'e de seu regimento interno. 

Processa-se a renovação sem estrépito, mediante elei
ção de seus juízes mais antigos, que ainda não _tenham 
exercido a Presidência, segundo antiga tradição. 

Observado esse critério, cabe-me agora presidir a Cor
te, por dois anos, coadjuvado pelo eminente Ministro 
Octávio Gallotti, que exercerá a Vice-Presidência. 

Sucedo na função ao Exm_<:> Sr. Ministro Aldír Passa
. rinho, que, por injunção constitucional, relacionada ao 

limite de idade para o exercício da judicatura, não póde 
completar seu mandato. 

É lamentável que seu período de administração tenha 
ficado, assim, tão encurtado, pois todos sabemos quanto 
seu espírito público e seu tirocínio de administrador pode
riam trazer de proveitoso para a organização interna do 
Tribunal e de todo o Poder Judiciário nacioilal. 

A vida pública exemplar de S. Ex~, a preciosa contri
buição que ofereceu ao Poder Judiciário e aos jurisdicio
nados, hão de ser brevemente focalizados na homenagem 
que o Tribunal lhe prestará, pela aposentadoria. 

De minha parte, antecipo que me orgulho de ser seu 
sucessor e quero mirar-me em seu exemplo e no de_ todos 
os antecessores, para realizar a tarefa que me coinpete. 

Para isso, estou certo, contarei cem a inestimável cola
boração do Vice-Presidente Octávio Gallotti e de todos 
os senhores ministros. 

2. Chego à Presidência, no momento em que tormen
tosas questões constitucionais, de enorme interesse para 
a administração pública e para todo o povo brasileiro 
devem ser dirimidas pelo Tribunal. 

DisCUte-Se, também, ainda fora de seu campo de atua
ção, por ora, a possibilidade, ou não; de antecipação 
da revisão constituciOnal, prevista no art. 3" do Ato das 
Disposições ConstítucionàJs TransitóriaS da Constituição, 
para outubro de 1993. 

Avalia-se, no mundo jurídico e político, a Conveniên
cia, ou não, de essa antecipação ocorrer, sem-que tenham 
sido elaboradas todas as leis complementares encomen
dadas pela Constituição-, sem que tenha vivido a expe
riência decorrente de sua vigência e aplicação e sem que 
se supere a crise económica e- social, que vive a Nação. 

E já se iniciam movíiilentos voltados para o plebiscito 
de 7 de setembro de 1993, mediante o qual o eleitorado 

definirá ã. fÕrma (república ou m'onarquia constitUcional) 
e o sistema de governo (parlamentarismo ou presiden
cialismo), que devem vigorar no País. 

3. Atinjo a Presidência, no exato instante em que 
a opinião pública brasileira desperta para a importância 
d~ Poder Judiciário e de sua independência, e começa 
a mterpretar, as vezes até com certa paixão, aquilo que 
lhe parece seus acertos e desacertos. 

4. Chego ao posto, no tempo em que o Plenário da 
Corte discute, administrativamente, o esboço de antepro
jeto do Estatuto da Magistratura Nacional, para que assim 
se cumpr.a a norma do art. 93 da Constituição, segundo 
o qual, lex complementar, de iniciativa do Supremo Tribu
nal Federal, disporá sobre tal matéria. 
~ comissão, que elab<?rou esse esb6ço, foi presidida 

pelo Exm9 Sr. Ministro Néri da Silveira, contou com a 
colaboração, pro breve tempo, do MiniStro Francisco Re.:
.zek e dela fui relator. 

5. Divulgado, que foi, o texto do esboço, pela Asso
ciação dos Magistrados Brasileiros, penso que não há 
mal em se abordarem aqui alguns pontos, a título de 
explicação. 

A comissão partiu da idéia de que o art. 93, embora 
use da expressão "Estatuto da Magistratura", não quis 
aludir a um simples regulamento de direitos e deveres 
dos magistrados. 

Tanto que, ao enunciar os princípios a serem nele ob-
- -servados, se preocupou até com o caráter público dos 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e com a ne
cessidade de fundamentação de todas as suas decisões, 
sob pena de nulidade, aduzindo que a lei pode, se o 
interesse público o exigir, limitar a presença, em determi- 1 

nados atos, às próprias partes e seus advogados, ou so
mente a estes (inc. IX do art_. 93). Cuidou, também, 
de exigir que as decisões administrativaS dos tribunais · 
sejam motiyadas, sendo as disciplin.ares tomadas pelo vo
to da maioria absoluta de seus membros (inc. X). E ainda 
estabeleceu que, nos tribunais com número superior a 
vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão 
especial, com o mínimo de onze e máximo de vinte e 
cinco membros, para o exercício das atribuições admiriis
trativas e jurisdicionais da competência do tribunal pleno. 

Todas essas matérias são tipicamente institucionais, 
não adstrítas ao tratamento de meros direitos e deveres 
de magistrados, o qUe permite a ilação de não se destinar 
o estatuto a simplesmente regulá-los, mas, sim, a traçar 
também normas gerais de organização e funcionamento 
do Poder Judiciário Nacional. 

6. __ Por isso, no Título I do_ esboço, a disposição preli
minar deixa claro: esta lei estabelece normas relativas 
à organização e funcionamento do Poder Judiciário e 
ao regime jurídico da magistratura nacional, observados 
os princípios da Constituição Federal. 

Os tí~ulos seguintes ºes!~nam-se à o~ganização e flJncio
namento do Poder· Judiciário, em diSpOsiçõe-s gel-aiS- e 
especiais, ao conceito, investidura, garantias, prerroga
tivas, tempo de serviço, vencimentos e vantagens, direi
tos, deveres, vedações e regime disdplinar dos magis
trados. 
_ Dá tratamento à magistratura de carreira, cuidando 
:cto ingresso, reingresso, promoção, acesso, remoção e 
permuta. 
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Institui o Ce_n_tro_Nacional de Estudos Judiciários, ocu
pa-se das escolas da magistratura, cria o ConSelho Nacio
nal de Administração da Justiça, remete à -le1 ordinária 
federal ou estadual o que não se siruc Iiõ ·âmbito de nor
mas gerais de organização c funcionamento do Judiciário 
ou de fixação de regime jurfdico da magistratura nacional. 

Isso explica porque não se Uetém em poririenores da 
organização d~ Justiça Federal, Trabalhista, Militar, Elei
toral dos estados e do Distrito Fedei'al, nem da Justiça 
de Paz, ou dos Juizados Especiais. 

7. Dos pontos abordados pelo esboço, alguns com
portam destaque especial. 

7.1. Assim, por exemplo, o Centro Nacional de Estu
dos Judiciários seria ériado no Supremo Tribunal Federal, 
competindo-lhe: 

I -definir, com a colaboração dos tribunais e de asso
ciações e magistrados, as diretrizes bási~s- para a forma
ção de juízes e a modernização dos serviços judiciários; 

II- promover cursos, congressos, simpósios e confe
rências; 

III -administrar o Banco Nacional de Dados do Poder 
Judiciário; 
IV- realizar estudos relativos a propostas de alteração 

do Estatuto da Magistratura Nacional; 
V- promover estudos destinados à. apresentação, pelo 

Poder Judiciário, de sugestões aos outms_poderes, para 
adoção de medidas ou elaboração de normas tendentes 
à melhoria da administração da Justiça; . 
VI- expedir certificados relativos a cursos, congressos 

e simpósios, por ele promovidos; 
VII -reconhecer escolas e curso:s de preparação de 

aperfeiçoamento de magiStrados. _ 
7.2. As escolas de magistratura, segundo -o esboço, 

seriam destinadas à preparação e· aperfeiçoamento de ma
gistrados, cabéndo-lhes: reali.zar cursos, de caráter per
manente, observadas certas diretrizes, desde .logo fixadas; 
promover congressos, simpósios e conferênci-ªs sobre te
mas relacionados a formação dos magistrados, à moderni
zação dos serviços judicüirlos ou à !llclhoria, em geral, 
da administraÇão da Justiça, enviar sugestões ao Ceritro 
Nacional de Estudos Judiciários, para que este, se for 
o caso, as encaminhe aos demais poderes. 

7.3. O esboço prevê a criação do Conselho Nacional 
de Administração da Justiça, com seâe·noDistrito-Fec:le
ral e jurisdição em todo o território naciOnar.--

Sem prejuízo das atividades administrativa e disciplinar 
dos tribunais ou de seus órgãos respectivos, bem como 
da supervisão administrativa e orçã.rn_erftária- da Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus, -exercida pelo Con
selho da Justiça Federal (art. 105, parágrafo único, da 
Constituição}, ao--conselho Nacional de Administr-ação 
da Justiça, conforme ali previstO, itiCil.mbiriã.: -- -- · 

I -zelar pela autonomia administfãfiva e financeira 
do Poder J udicíário; --

II- uniformizar e- assegurar, rio ãihbito -administra
tivo, a aplicação do estatuto pelos tribunais federais ou 
estaduais; 

III- conhecer de ofício, ou mediante reclamação, 
de atos administrativos, relacionados com tais_ matérias; 

IV - responder a consulta formulada por tribunal, 
a respeíto de questões administrativgts _que a elas digam 
respeito. A uniformização das soluções administraü.vas 
de prolemas dos tribunais contribuiria~ tãmbém, para re-

duzir o número de causas, que, pela letra "n'' do inciso 
I do art. 102 da Constituição, cabem agora a· es'ta Cõrte; 
por envolvere-m inten!ssés diietos _ou indiretos de foda 
a magistratura. ,-_- -- - -

_Pormenores sobre a com_Rosíçãõ_do Çonselho Nacio
narae Administração da JuStiça são tratados no eSboço, 
riáo se· devendo, em princípio, afastar a idéia da partici
pação de certo número de Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e de ;presidentes de Tribunais -~uperiores, que 

-~=representam todos os segmentos da Justiça Estadual e 
Federal, esta em seus vários ramos (Justiça Federal, Mili~ 
tar, Trabalhista e Eleitoral). Não se Preve na cOmposição 
do conselho a participação de elementos estranhos ao 
ao Poder Judiciário, em respeito a sua independência 
em face dos demais poderes e também para que não 
se ponha em risacõ a de seus integrantes em detrimento 
dos jurisdicionados. 

A reclamação, pelo esboço, é de ser dirigida ao Con
·selho Nacional pelo tribunal interessado, pelo Procura
dor-Geral da República, pelo Advogado-Geral da União, 
por Procurador-Geral da Justiça do Estado ou do Distrito 
Federal, por Procurador-Geral de Estado ou do D_istríto 
Federal, pelo Conselho Federal ou Seccional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, e, ainda, por pessoa física ou 
JUrídica, de direito público ou privado, que comprove 
legítimo interesse·. - -

7.4. Tanto o Centro -Nacional de Estudos Judiciá
-rios-. quantó as Escolas de- Magistratura e- o -conselho 
Nacional de Administração da Justiça, visariam ;:tó aper
feiçoamento e à transparência da institUiçã"o, comO um 
todo. 

E tudo no interesse maior de toda a Nação: _ 
8. _ Essas_inoyações, simplesmente esb_o_ç_~á.s, corno 

se perceoe, envolvem o aprofundamento de questões 
constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, como é 
óbvio, não se animará a enviar ao Congresso anteprojeto 
que ele próprio repute de co_n_stituciona_lidade duVidosa. 

pe~se modo se poupará do_ dissabor de vir depois 
a declarar inconstitucionais -dispõsitivõs da lei em que 
ele se converter. -- --- -

Por outro lado, as modifiC_itções ·que ocõ-frerém du
rante a tramitação do projeto, no Congresso Nacional, 
estarão naturalmente sujeitas ·ao contfole incidental ou 
principal de constituciorialidade, pelos órgãos judiciários 
_competentes, inclusive e, sObretudo, por esta Corte. 

-9~ Como disse anteriormente, tem sido muito ex
plorada ultimamente a idéia de independência do magis
trado, em particular, e do Poder Judiciário, de um modo 
geral. _ _ ___ _ ----

0 tema é antiqUíssimo e precede à própria tripartição 
dos poderes:· · · · · · · -

A necessi~ad~ des_sa indepe-ndência é indiSCutível. 
. O que se questiona, hoje, é como ela c]eya ser medida 

e avaliada. 

Tenho para mim que magístrado independente é 
=·aquele que decide, segundo sua consciência jUrídica, ·sem 
se deixar levar pelos interesses que esteja contrariando 
Ou assegurando. 

Aliás, juízes, igualmente indepenCfentes conl freqüên
cia chegam a interpretações-discrepantes da Constituição 

- e -das leis, Porque a cons_ciêD.cja jurídica de cada um resulta 
da formação técmca, fiiieCfiial, filósofica, política, econô-
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mica, social, moral c até, eventualmente, religiosa, que 
recebeu e aperfeiçoou. -

E como essa formação é inevitavelmente desigual, 
nem sempre as convicções jurídicas coincidem, embora 
se formem com independência. E-o próprio male-nal com 
que trabalham os juristas - as palavras e o espírito da 
lei -os levam às conclusões nem sempre convergentes. 

É, igualmente, a razão pela qual, mesmo na Suprema 
Corte do País, composta de onze juízes, de formação 
e experiência diversificadas, se chega a resultados por 
escassa maioria de votoS, até por diferença míniina de 
um voto. 

É preciso reSsaltar, também, que divergências de 
conclusões entre juízes singulares ou entre instâncias cole
giadas origináriaS, ordinárias e extraordinárias, não signi
ficam conflito dentro da institt.i.içáo, mas a explicitação 
do entendimento independente de cada um de seus mem
bros e de seus órgãos. Sem prejuízo do respeito mútuo, 
que aliás, é fórmula de harmonia na convivência humana 
- e não apenas funcional. 

Também não se há de ver conflito entre Poderes, 
quando cada um deles exerce o seu papel. 

Só o espírito ainda não acostumado com o regime 
verdadeiramente democrático, de legalidade, é que pode 
vislumbrar conflitos dessa ordem, a todo instante, na rea
lidade brasileira atual. 

O que há é a plena atuação de cada um dos Poderes, 
no estado de direito. 

Se, em algum momento, os Poderes Executivo eLe
gislativo incidem em viola-ção à Constit_uiçãó e às leis, 
cabe ao Judiciário coibi-la em todas as suas instâncias, 
"inter_ partesn, quando adequadamente provocado. 

Ao Supremo Tribunal Federatcompete fazê-lo inci
dentalmente, no controle difuso de constitucionalidade, 
e, em caráter -principal, mediante ação direta, no controle 
concentrado. __ _ 

A co-existência do controle incidental de constitucio- -
nalidade, "inter partes", em todas as instâncias, e do 
controle concentrado, "erga omnes", pelo Supremo Tri
bunal Federal, é que tem suscitado grandes mal-enten
didos na opinião pUblica, sobretudo entre os leigos, che
gando a envolver, às vezes, até homens do Direito, não 
familiarizados, porém, com essa dicotomia. 

Mas- esta Corte vem cUmprindo suas atribuições ad
miravelmente, ao longo de todo o tempo. 

Basta aprofundar-se o estudo de sua história, com 
isenção, para se constatar ô acerto da afirmação. 

10. Outro· tema que- sempre Volta à tona é o da 
morosidade da Justiça. 

Inúmeras são as causas desse fenômeno, tão antigo 
quanto a própria Justiça, em todos os países, mesmo 
nos mais civilizados. 

No Brasil, considero que algumas merecem referên
cia especial: 

1~) quanto maiores forem os conflitos políticos, eco
nómicos, soci3is _e' ID---º~-i~, maior será o número de pes
soas, entidades e órgãos, à procura de Justiça; e nós 
não podemos negar que tais conflitos têm crescido, assus
tadoramente; 

2•) quanto maior for a credibilidade da prórpia Justi· 
ça, a ânsia de buscá-la crescerá; 

3~) o número de causas na Justiça aumentará, portàn
to, vertiginosamente, à medida em que tais conflitos ãU-
mentaram e sua credibilidade se ~pliar; _ 

4~) quando o J)_Úf!l~!O de magistrados, em todo o 
País, não passa de 10.000 e as riecesSidade exigem o décii-
plo, não se pode esperar que o número existente dê conta 
do volume de serviço, em tempo aceitável; nem que ·a 
Justiça esteja presente, a tempo e à hora, em todo o 
território nacional, que tem as dimensões de um conti
nente, tanto mais porque os ófgãos e serviços auxiliares 
padecem da mesma insuficiêncíã.;- - . ~ 

s~) a burocratização da Justiça resulta não só do e~~ 
cessivo formalismo da legislação processual, de modo ge
ral, mas, também, da interpretação mais formal ainda, 
que Se pretende, se sustenta ou se lhe empresta, errCrtnii-
tos casOs; - -

6~) o retardamento -da Justiça deve-se igualmen\_e 
ao número infindável de recursos, que cada deçisã;o, sen
tença ou acórdão propiciam, em interffiiriávei"S-instâncíãs 
de conhecimento e execução; 

7•) não se deve esperar para breve a criação de cargqs 
de magistrados, em número que satisfaça às necessidades 
do País, dadas as suas dificuldades econdmico-fiilanceí
ras, no âmbito da União e dos estados; e, -ainda que 
isso possa ser, em curto tempo, superado, restariam a 
má qual!dade do ensino jurídico no País e os poucos 
atrativos de magistratura, para tornar ·sempre difícil o 
recrutamento de juízes em número suficiente; o próprio 
despertar de vocações não tem sido fácil; -

s~) ainda que o Poder JudiciáriO brasileiro, alguin 
dia, possa organizar-se idealmente, mesmo assini rião con
seguirá fUncionar adequadamente, se institliiÇões parale
las, como o Ministério Público, a Advocacia Geral da 
União e dos Estados, a Defensaria Pública, a Polícia 
Judiciária e -os Serviços ai.ixilíaTes não eStiveram _s~tisfafu
riamente aparelhados; 
--- 9~) é de-Se pensar, desde--já~ para cogitação durante 
a revisão constitucional, senão antes, mediante _emend-a, 
em instrumento que possibilite a execução de julgados 
contra a Fazenda Pública, de uma só vez, sem permitir, 
como agora, sua eternii:açãO, qu-e vitima -seus credores. 
e desprestigia a Justiça. 

_ 109) devem ser consideradas _pelos Poderes Execu~ 
tivos da União, dos EstadoS, e dos grandes· ni"Unicfpios, 
pelos menos, por sua administriiÇãó âfreta ou índireta, 
a possibilidade e a conveniência de não se exal,J.Iirem 
as instâncias recursais, sempre que as matérias qUestio
nadas já tiverem jurisprudência assentada, em contrário, 
do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais SuperiO
res, respectivamente, ou, ahida, dos Tribunais locais, 
quando se tratar de direito estadual ou municipal; dessa 
forma, muito se contrubuirá para diminuir o congisti9-
namento de processos e de pautas de julgamento e abfê
viar a solução final das causas; _ _ ..;.--. 

119) há setores da opinião pública, que não se cansam 
de criticar a Justiça pela sua morosidade, mas,-de forma 
alguma, se conformam com a redução de instâncias recur~ 

· sais, em qualquer causa, com o que concçrrem para eí3 
e perdem autoridade para criticá-la; 

12~) o estudo comparativo da Justiça nos paíseS mãiS 
adiantados está a demonstrar que os juiiados de conci
liação vão ganhando destaque, pela rapidez, informa
lismo e eficácia de sua atuáção, e nesses países não são 
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todas as causas que chegam às instâncias superiores e 
suprema; 

139) urge que se repensem as causas da morosidade 
da Justiça, ao invés de simplesmente criticá-la; 

149) e não se despreze a oportunidade para melhor 
tratamento de autonomia orçamentária_ do Poder Judiciá
rio, com a garantia de um percentual mínimo de cinco 
por cento sobre toda a arrecadação da União e dos esta
dos; só assim disporá dos meios necessários para se orga
nizar adequadamente e funcionar com a rapidez e eficién
cia desejáveis, ou, ao menOs, aceitáveis. 

11. Quanto ao SUpi"eino Tribunal Federal, vai cum
prindo sua missão constituciOnal, com todo o empenho 
e desvelo. 

Se _é certo que sua sobrecarga ficou, de alguma forma, 
aliviada, com a criação do Eg. Supeiior Tribunal de Justi
ça, ao qual se atribuiu o controle difuso e final da lei 
federal, por outro ela aumentou com a democrática aber
tura do leque de legitimados ativos à ação direta de in
constitucionalidade, que, com suas medidas liminares, 
exigem pronta e imediata decisão da Corte, nem sempre 
fácil, diante de todas as Constituições Estaduais, de todas 
as leis e a tos normativos federais e estaduais e de medidas 
provisórias. 

Estou certo-de que, em momento algum este Tribu
nal desmerecerá as nobilíssimas atribuições que lhe confe
riu a ConstituiÇào, iriclusive e principalmente a de preser
vá-Ia, como seu guardião maior. 

11.1. Um ponto porém, segundo penso, já deve 
ser repensado pelo Poder capaz de reformar a Consti
tuição. 

Para que haja uma certa coerência no sistema, os 
habeas corpus, contra atos de Tribunais estaduais e regio
nais devem ser atribuídos à competência do Eg. Superior 
Tribunal de Justiça. Não mais ao Supremo Tribunal Fede
ral, que deveria ficar apenas com aqueles impetrados 
contra atos de tribunais superiores (federais) além das 
outras hipóteses contempladas na ConstituiÇão (3rt. 102, 
I, de i), 

12. A administração interna do Tribunal sempre 
teve seus aperfeiçoamentos, em cada uma das gestões 
anteriores. 

No plano da informática porém, esse aperfeiçáaiiten
to gradativo, iniciado em outros períodos, ganhou espe
cial relevo na administração Néri da Silveira. 

Urge aprimorar o serviÇo e adaptá-lo, cada vez mais, 
às necessidades da própria Corte e do Poder Judiciário 
nacional. 

Nos várioS setores da Secretaria procurarei, sempre 
que possível, estimular os bons funcionários da Casa, 
aproveitando-os em postos de confiança. 

13. Para a administração conto também com a va
liosíssima colaboração do Vice-Presidente, eminente Mi
nistro Octávio Gallotti, juriSta de cultura herdada e apri
morada, no estudo e no trabalho, notável juiz e admirável 
homem público. Espero igualmente o indispensável acon
selhamento de todos os Srs. Ministros. 

14. Ao encerrar estas palavras, quero agradecer 
ao eminente Ministro Moreira Alves, ao Exm9 Sr. Procu
rador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira Alva
renga, ao ilustre Presidente do Consel~o Fede!1ll da Or
dem dos Advogados do Brasil, Dr. MarceUo Lavenere 
Machado e ao nobre e exemplar advogado, Dr. Theotónio 

Negrão, pelas palavras extremamente amáveis e gene
rosas com que a mim se referiram. Faço, também, o 
agradecimento em nome do Ministro OctáviO Gallotti. 

14.1. Homenageio, neste momento, todos os ma
gistrados, membros do Ministério Públicio, advogados 
da justiça, de todas as _instâncias, especialmente aqueles 
com os_ quais tive a felicidade de trabalhar e wm os quais 
aprendi. , 

14.2 Estendo a homenagem aos bravos dirigentes 
de associações de magistrados, do passado e do presente, 
que lutaram e. lutam por suas reiVindicações mais justas, 
sem olvidar, porém, o interesse maior, que é sempre 
o da instituição. 

14.3. E não me esqueço daqueles que vêm de longe, 
dbs vários Estados da Federação e os que representam 
a cidade onde nasci e aquelas onde vivi por algum tempo, 
estudando ou trabalhando, em algumas como magistrado: 
Rincão, Pitanguefras~ Américo Brasiliense, Araraquara, 
Colina~ Santo André, São Bernardo do Campo, São Cae
tano do Sul, Guarulhos, São Bento do Sapucaí, Guara
rapes, Araçatuba, Itapeva e São Paulo. 

14.4. Lembro-me também de meus mestres, em to
dos os nívéis de ensino, de :meus colegas de turiD.a d3 -
velha e sempre viva Academia de São Paulo_. E dos ex-alu-
nos, sempre tão amáveis. - -

14.5. Agradeço comovidamen!e __ 3.: todos aqueles, 
que, ao longo de minha vida, concorreram, com a palavra, 
o gesto, a compreensão, o estímulo e o exemplo, para 
que este fato de hoje pudesse acontecer. 
- -Em especial a toda a minha famílía, aqui presente. 

A minha mãe, Henriqueta Zilioli Sanches, exem
plode bondade e de ternura, que já se foi, deixando imor~ 
redora saudade. · 

A meti pai, José Sanches_ Martins, a personificação 
da dignidade., da dedicação ao trabalho e do senso de 
responsabilidade. 

A Eucides Paro Rodrigues Sanches, mulher notável, 
esposa, amiga e cOmpanheira, minha gratidão eterna. 

14.6. A Deus peço que me ilumine, me inspire e 
me proteja, à frente do_ Poder Judiciário Nacional, a servi:. 
ço dos ideais do povo brasileiro. 

14.7. Renovo o agradecimento a todos pela pre
se-nça e peço que permaneçam em seuS lugares, enquanto 
a Corte se retira. No Salão Branco, ao lado, os empos
sados terão o prazer e a honra de cumprimentá-los. 

Está encerrada a sessão. 
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSit:lente (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Márpio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB ....:. MT. ~Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos 
próximos dias, estaremos recebendo, para apreciação e vota
ção, os Projetes de Lei n9s 825 e 826, que dispõe sobre os 
planos de benefício e de custeio da Previdência Social, e que 
por ()ra tramitam na C~ara dos Deputados~ Um dos dispo~ 
sitivos itiãis importantes do PL -n9 825, e paia que desde já 
peço a atenção dos nobres companheiros, é o que estabelece 
piso de benefício equivalente a um salário inínfmo para todas 
as categorias, atendendo assim -embora tardiamente ..:... ao 
que determina nossa Lei Maior. 

A universalização do piso de benefício está em conso
nância não s6 com a Constituição, mas também com a vontade 
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da própria sociedade~ e vai favorecer esPecialmente os quatro 
e meio milhões de aposentados e pensionistas rurais, corri:.. 
gindo uma grave distorção", uma gritante injustiça que se vinha 
praticando contra o ·homem do campo. 

Os projetas, portanto, que vamos apreciar dentro de mais 
alguns dias, têm um significado histórico: 6.8 aitó_S após a insti.:. 
tuição das primeiras "Caixas de Aposentadorias e Pensões", 
60 anos após a criação do Ministério, 50 anos após a Implan
tação da Justiça do Trabalho, 20 anos após a criaçãO do Funru
ral, vamos, finalmente, igualar os direitos previdenciários dos 
trabalhadores urbanos e rurais, pondo fim a uma ignominiosa 
discriminação contra estes últimos. Vamos, enfim, referendar 
uma questão que já foi exaustivamente aprovada pela vontade 
popular, como temos constatado por meio de manifeStações 
as mais diversas, seja em nossos contatos pessoais, em relatos 
dos meios de comunicação ou nas expressões de variado's seg
mentos da comunida<le brasileira, como os sindicatos, as coo
perativas, as representações políticas. 

Tenho em mãos uma dessas manifestações. É uma .entre 
tantas outras, e como as demais faz um apelo patético em 
prol do homem do campo, em benefício da justiça social, 
em favor do desenvolvimento e em defesa do cumprimento 
dos. disposrtivos legais. É, também, uma manifestação para 
mim especial, pois procede da Associação dos Prefeitos e 
Vereadores do Vale do Arinos, no Estado do Mato Grosso, 
que tenho a honra de representar nesta Egrégia Casa .. Oriunda 
de uma entidade de fins políticos, essa manifestação já traz 
em si o mérito da representatividade que aos signatários foi 
confiada; mas é oriunda além disso, de uma região produtora, 
de uma zona agrícola, de um pedaço de nosso território onde 
o cultivo da terra é atiVidade predominante. São manifestações 
como esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que nqs dão a 
certeza de que o homem do campo, que tanto produz para 
alimentar milhõeS de brasileiros, não pode ao final de sua 
vida ficar à míngua, em coi:J.dições··de absoluta miséria. 

Ao ser instituído, o salário mínimo - sabem-no todos 
aqueles de mediana cultura e mediano nível de informação 
- representava um mec"anis.m9. de proteção do trabalhador 
e visava atendê-lo em suas necessidades básicas de Sobrevi
vência digna. Ao fixar em meio salário míriiriiO o piSo de 
benefício do trabalhador rural, é de se concluir, a les,islação 
remeteu o homem do campo a condições infra-humanas de 
sobrevivência. É de se supor que, a exemplo do que ocorre 
no sistema de castas na Índia, o homem do campo foi isólado 
das demais categorias, com a diferença de que, aqui, tornou-se 
um pária ·aa sociedade.bra"Sileira. 

Certamente os legisladores não agiram com interesse de 
prejudicá-lo. Seria ingenuidade acreditar numa dj.scriminação 
gratuita e odiosa exatamente contra uma categoria tão obreira, 
e que garante a sobrevivência de tQdo o povo. Por motivos 
diversos, naquele momento histórico de ampliação dos direitos 
previdenciários ao trabalhador e produtor rurais, não se previ
ram os meios de custeio que viabilizassem uma aposentadoria, 
se não satisfatória, pelo menos equânime. Porém, o tempo 
passou, e a lei, como se fez, ficou. A dinâmica da organização 
social encarregou-se de mostrar a nós, legisladores, que já 
tarda a hora de pór fim a essa injustiça, que o homem do 
campo não pode aguardar indefinidamente a sua hora e a 
sua vez. 

A Constituição de 1988, depositári"a de nossos ansejos 
de bem-estar e de justiça social, veio pôr termo a es~e opró-· 
brio. Para efetivar-se o dispositiVo da Lei Maior, previu-se 
a data limite de 5 de abril deste ano, quando toda a legislação 

infraconstitucional deveria propiciar condições de instrumen-
. talização daqueles preceitos. Se a discriminação contra o ho

mem do campo já era palpável e feria o terreno da mo.ral 
s.o_çial, tornou-se, desde o dia 5 de abril, duplamente ilícita, 
agora por ferir também o prazo estabelecido em lei. Assim, 
para repararmos essa grave injustiça, devemos não apenas 
aprovar o piso de um salário mínimo para OS benefícios c.õnce-=
didos aos trabalhadores e produtores rurais, mas também re
troagir esse benefício à data prevista na Constituição .. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a equiparação previden
ciária do trabalhador rural ou trabalhador urbano não é medi
da paternalista ou protecionista. Esta discriminação que temos 
mantido por quase duas décadas tem-nos custado um alto 
preço. Somada a outros desestimulas com que se. debate o 
homem do campo, rornou-se um dos fatores do êxodo rural, 
do fenómeno de rápida urbanização para o qual não nos tínha
mos estruturado. Hoje, milhões de fayelados habitam as peri
ferias de nossas metrópoles, a· violência urbana exibe números 
aterradores, e crianças inocentes são assassinadas diariamente 
por grupos de extermínio. Ao mesmo tempo, com .toda essa 
extensão de terra agricultável, estamos importando arroz, mi
lho, feijão, trigo e soja. Este é o elevado preço que o País 
paga por ter feito uma opção eri"ada ou, no mínimo, por 
ter-se descuidado durante tanto ~empo da p~pul~ção rural. 

A equiparação previdenciária- ao· ttãbalhador urbano, 
portanto, não resgata toda, mas apenas parte de nossa dívida 
para com o trabalhador rural. A medida, por si, se impõe, 
em atendimento não apenas aos preceitos étiCos e aos- motivos 
de ordem sociológica. Por tudo isso, mas também sobre tudo 
isso, o benefício agora se impõe por um requisito legal. Cum
pre fazer justiça do homem do campo· para que esse herói 
anónimo possa integrar-se ·definitivamente ã vida nacional e 
recuperar sua própria condição de cidadania! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronun
cia o .seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores 
quereinos falar, aqui, de Luiz Renato. de Paiva Lima, alagoâno 
ilustre, advogado, jornalista, escritor. 

Figura human~ de excepcionais virtudes.: um mar de inte
lecto, um oceano de coração. 

Homem de letra$ e católico pfatiCante erigiu, nas_ terra.S 
das alagoas, um imenso edifíCio de .cultura ao .lado ~e_ um 
imponente -templo ã sua fé. . . 

Dominicalmente, na Matriz de Santa Rita, no Farol de 
Maceió, no ofício próprio dos diáconC?S, foi acólito perma~ente 
dos Santos Ritos, vivendo a devoção que desde a infância 
abraÇo, prestando eri.fático testemUnho da fé que lhe acalen
tava o coração. 

Se pôde ostentàr tal fé, não lhe faltou também o testemu
nho das obras. Organizou e presidiu a companhia de habitação 
popular de Alagoas, foi Superintendente da Five Lille do 
Nordeste, dirigiu a CODEAL - Companhia de Desenvol
vim.ento" de Alagoas e exerceu as altas funções de secretário 
de Estado dos Negócios da Cultura, Esporte, Turismo e Co
municação Social. 

Servindo com dignidade e valor. o poder público de sua 
terra, não desamparou taritbém a comunidade empresarial 
de Alagoas prestando o concurso de seus talentos à iniciativa 
privada. Foi Assessor para assuntos económicos do Sindicato 
da Indús.tria.do açúcar, da Associação dos Produtores de açu-
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car, da Associação dos Plantadores de Cana e da Federaçãp 
das Indústrias do Estado de Alagoas. 

Como jornalista militante foi redator-chefe de A Gazeta 
:de Alagoas, redator da revista Manchete, do Jornal do Brasll 
e da Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro. 

De sua prolífica pena, nasceram livros preciosos como 
"meditação à beira do tempo", em 1970; "valorização do 
Trabalho",. em 1971; "De dentro para fora", em 1973; "Dez 
Histórias", em 1975 e "CaiDinhos Interrompidos" em 1977. 

Por inegáveis méi'itos fez-se sócio efetiv_o_ do instituto 
histórico e geográficO e da academia alagoana de letras. 

Falamos de Luis Renato de Paiva Lima, porque já não 
está entre nós. 

Partiu para outros Páramos no dia 6 próximo· passado, 
em Maceió. Não diremos que faleceu de um fulminante ataque 
cardíaco. Homens como Luiz Renato não morrem. Pela inten~ 
sidade e valor com qoe vivem, tornam~se imortais. 

Não podemos nos calar pela saudade. 
Temos de proclamar que, enquanto durar nossos dias, 

continU.átemos vendo, ao lado do Senador Rui Palmeira, nosso 
querido pai, Luiz Renato de Paiva Lima, companheiroS inse
paráveis, exemplos que guardamos como um tesouro. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
•palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no mo
~mento em que o País procura estabelecer as Oases para a 
reestruturação da economia nacional, no sentido de criar uma 
convivência estável entre o Estado e os cidadãos através da 
retomada do desenvolvimento, com a conquista imediata da 
autoridade e da credibilidade interna e externa que lhe propor
cione condições de negociar os compromissos firlanceiios- do 
Brasil, é extremamente oportuna a realização do I Encontro 
do Centro-Oeste - piop"Osta para o Desenvolvimento Inte
grado da Região, idealizado por um grupo de 8 senadores, 
do qual tenho a honra de participar, e que" aconú:cerá aqui 
em Brasilia, no" Centro de Convenções da Capital Federal, 

·no período de 18 a 21 de junho de 1991. · 

A região Centro-Oeste, pelas suas potencialides, é parte 
importante nesse esforço de mudanças econômicas e so_ciais 
voltado para reequilibrar a nossa econontia, não podendo 

. permanecer na contramão dos acontecimentOs ou como mera 
expectadora da história sob pena de regredir e agravar, em 
larga medida, a crise social que estamos vivepdo. 

Como é do mais amplo conhecimento desta Casa, a região 
Centro-Oeste reveste-se de características e~pec~ajS- terido em 
vista a interiorização do País com a implantação da Capital 
da Republica. 

É fato incontestável que o Planalto Central representa 
um forte pólo de atração de populações excedentes e desajus
tadas, provenientes dos mais diferentes pontos do território 
nacional, estimuladas pela presença do centro de decisões 
do País com a definitiva coDSólidação de Bra-sílfã como sede 
do Governo Federal. 

É verdade que o_ Centro-Oeste experimentou --üm--surto 
de progresso, porém mostrou-se impotente para resolver os 
seriíssimos problemas aUvindos com tal .evolução, sobretudo 
os sociais e os de infra-estrutura necessários ao adequado 
fu.ncionamento de suas cidades e de sua economia. 

O Centro-Oeste brasileiio- tein sido J?a100 de um incre
mento demográfico sem precedentes, com uma taxa de cresci
mento anual duas vezes superior à brasileira. 

Em apoio a tal constatação, vale a pena mencionar dados 
do plano de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste prepa
rado pela antiga Sudeco, em 1988, mas que serve para ilustrar 
O-quadro que vivemos._ Segll:ndo_~_documento, a regiãq_ ~e_ce
beu 1.200.000 migrantes entre 1970 e 1980. E mais: 

"Denionstrou, tamb~, magnífica cãpacidade de cres
cimento na atividade agropecuária, que atingiu posição 
de destaque junto â produção nacional, ressalt3J1:9-0 al
gUns produtos essenciais - Como 6 arroz, o milho, a 
soja e a carne bovina." 

A produção de arroz da região repr~sent~_ 23%-da-piodu-:: 
ção nacional, a soja atingiu pproximadainente 31% e o reba
nho bovino representa 1/3 do rebanho nacional, embora esses 
resultados possam ser aumentados, sobretudo se ampliarmos 
o grau de aproveitamento das terras. 

Ainda de conformidade C9m o documento da Sudeco, 

- usão inegáveis as potencialides de intensificação e di
versific_?ção dos sistemas de criação- animal e de agroin

__ dustrialização, dentro da própria região; ricaS florestas 
passives de um manejo e exploração econômica adequa
dos. Fator de grande otimiSmo, porque fundamentalmen
te é grande a extensão de áreas aproveitáveis para lavoura 
e milhões são os hectares de terras, ainda por se explorar 
produtivamente." 

Com base nesse rápido retrato regional, é mais do que 
necessário o poder público organizar sua ação, coordenar se-us 
mecanismos institucionais, utilizar seus recursoS huinanos fi
m.tJiceiros_ e materiais de forma planejada e articulada, soman
do- as forças do empresariado regional aos planos governa
mentais nos três níveis de nossas unidades federativas, procu
·rando um entendimento conseqüente para com Vístas à nielho
ria da qualidade de vida da população do Centro-Oeste e 
sua integração efetiva com outras regiões do País. 

Por' conseguinte, o I Encontro do Centro-Oeste- Pro
-posta para o Desenvolvimento Integrado da Região, objeto 
deste pronunciamento que ora faço, vai estabelecer um diálo
go entre os diferentes componentes do ambie~te socioeco.:' 
nômico, ou seja, o Governo e a sociedade civil, com grande 
finalidade de encontrar caminhos conseqüentes que possam 
promover um desenvolvimento sustentado da região, identi
ficado dentro das diretrizes que forem preconizadas por esses 
mesmos cornpone~tes._ 

-Por outro lado, espera-se que o evento proUuza propostas 
concretas de soluções socioe-conômicas que necessitarão de 
análise e respaldo legal do Congiesso Nacional, _o que, por 
isso,· justifica -o envolviffiento de Um grupo de 8 senadores 
da região dispostos a lutar para influenciar, decididamente, 
em todas as instâncias govern-amentaiS de modo que as propo-
sições do I Encontro do Centro-Oeste não caíam no esqueci
mento ou se percam nos meandros da burocracia. 

Como afirmei em discursO anterior, pronunciado nesta 
Casa no dia 3 de junho corrente, o programa do I Encontro 
do Centro-Oeste vai debater temas atualíssimos, destacan
do-se: 

a) Implantação do Banco de Desenvolvimento do Cen· 
tro·Oeste, comO mecanismo orientador -e gestor dos recursos 
que possam dinamizar e fomentar a economia regional. 
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b) Pro&:ra~mas de Ação Social. coln a p'reocupação de 
identificai' aqueles que possam efetivamente melb,oiar a quali
dade de vida da população da região, através da ação conjunta 
dos três níveis governamentais, sobretudo no campo da educa-
ção e da saúde. _____________ _ 

c) Perfil da empresa no desenvolvimento regional, bem 
como o fortalecimentp _de suas potencialidades, de ·modo a 
integi"á-la no esforço desenvolvimentiSta, em lugar de margina
lizá-la, priorizando as coOperativas como instrumentos básicos 
de organização empresarial na agroindústria. 

d) Ocupação planejada do Centro-Oeste, de modo a 
compatibilizar os recursos naturais disponíveis na região com 
as necessidades impostas pelo desenvolvimento socio-econô
mico, analisando-se, ainda, as políticas que deverão ser dirigi
das ao pequeno produtor de moclo a se reduzir o êxodo rural, 
facilitar o escoamento da_ produção e proporcionar a eletrifi
cação rural. 

e) Inclusão do Centro-Oeste na rota dós capitaís internOs 
e externos, em virtude de suas enormes potencialidades econó-
micas. ____ __ __ _ 

f) Diretrizes para o desenvolvimento urbano regional, 
com ênfase na habitação e no saneamento básico para as 
zonas urbana e rural. 

g) Infra-estrutura económica do Centro-Oeste, Com vis
tas à sua dinamização, criando condições para que a iniciativa 
privada venha a realizar investimentos capazes de comple
mentar a ação governamental. 

O ternário reservou um papel de destaque à discussão 
do papel do município na promoção do desenvolvim11eto re
gional, tarefa que estará na promoção do desenvolvimento 
regional, tarefa que estará a cargo do IBAM - lnstitutq 
Brasileiro de Administraçlão Municipal, entidade de renome 
nacional e internacional e que, há quase 40 anos, desenvolve 
um esforço técnico de apoio às nossas administrações munici
pais, no sentido de revigorá-las como entidades de Governo 
e agentes promotores de desenvolvimento económico e social 
ao lado das demais instituiÇõeS gi:rVernamentais. 

Ainda com relação ao papel do município na região, serão 
debatidas medidas no campo financeiro e organizacional que 
poderão contribuir para aprimorar o seu desempenho como 
unidade integrante da federação brasileira. 

Em outras palavras, o propósito do evento é o·de_alcançar 
uma conscientização para a retomada do desenvolvimento 
da região Centro-Oeste; dentro de uma sJstemática- planejada, 
envolvendo setores do Governo e da iniCiativa privada. 

Por outro lado, o programa do I Encontro de Centro
Oeste teve a preocupação de envolver a classe política do 
país Pois, ao lado das lideranças empresariais, reunirá os go
verndores d_o Centro-Oeste, senadores, deputados federais, 
deputados estaduais, prefeitos, vereadores, ministros e secre
tários de Estado. Terá_ a solenidade de abertl).ra a _cargo do 
Presidente Fernando Collor de Mel!o- que está dando apoio 
irrestrito ao 
evento -e a cerimónia <!~ encerramento presidida pelo Go
vernador do Distrito Federal, Dr. Joaquim Roriz. 

Finalizando, quero reafirmar minha forte crença na região 
Centro-Oeste e a confiança em sua liderança e no seu povo. 

Cumpre, poiS, realizar essa tarefa- acima de tudo polí
tica - na certeza que enConttatemos-o objetivo coinum que 
atenda as demandas e expectativas da população. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE:-Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a vida 
de um pafs é comO a vida das pessoas em seus aspectos de 
história, reminiscências, marcos fundamentais e acontecimen
tos significativos, que possam serVir de exemplos à poste
ridade. 

A biografia das pessoas, evidentemente, em um plano 
mai? modesto, tem algo semelhante à história de um muni
cípio, de uma estado, de um pafs. 

-Mas a propósito de que esta comparação? Pode-se per
guntar. 

Na história das idéias no Brasil, quem poderá desconhecer 
a importância e o sigiiificado da Faculdade de Direito de 
Olinda? 

Quem, tendo ·sido dela discípulo pod~rá esquecê-la? 
Quem, conhecendo a história dos cursos jurídicos no Brasil, 
não gostaria de visitar e conhecer aquele espaço onde visceja
ram gra.Ílde parte das mais expressivas inteligências e culturas 
humanistas de nosso País? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Outro assunto me traz à tribuna. Nesta oportunidade 

chamo a atenção desta Casa para um artigo, de autoria de 
Jorge Lindsay, intitulado "Centro Histórico se beneficia com 
reformas da Velha Faculdade" publicado no jornal A Tarde 
de 23 de março de 1991. -

Este artigo Sr. Presidente, extemando uma análise crítica 
de autoridades e estudiosos, bem como o protesto e a indig
nação de professores, ex-alunos e "todos aqueles que acompa
nharam de perto a brilhante trajetória em prol da cultura 
baiana, refletida em momentos marcantes, em todo o País, 
transformando-se em motivo de orgulho da medicina nacio
nal", contra o estado de abandono, sob vários ângulos, da 
antiga Faculdade de Medicina da Bahia, tão profundamente 
ligada à própria evolução das Ciências Médicas no Brasil. 

Parte desta avaliação e protesto está contida no livro 
do eminente professor_José Silveira intitulado: "No Caminho 
da~_edenção---:- Retrato de uma Época~·. 

A exemplo deste ilustre médico, passaram pela Faculdade 
de Medicina da Bahia nomes nacionalmente conhecidos como 
Clementina Fraga, Afrânio Peixoto, Edgard Santos, Juliano 
Moreira, Martagão Gesteira, Oscar Freire, Adeodato de Sou
za, Hosanah Oliveira, Magalhães Neto, Cesário de Andrade 
e Aristides Novis. 

Além de outros nomes de destaque na cultura baiana, 
entre os quais Jaime de Sá Menezes, Dinorah D' Araújo, Ber
bert de Castro, Adherbal Almeida, Raymundo Almeida Gou
veia, Isaias Paim, Urcicio Santiago, Thales de Azevedo, New
ton Guimarães e muitos outros, o professor José Silveira foi 
testemunha ocular, sentimental e combativa relativamente ao 
declínio da velha faculdade, retratando em seu livro o histórico 
deste fato e o seu protesto contra o descaso que vem vitimando 
a instituição, um verdªd~iro monumento à cultura médica 
no País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Fui aluno do Professor José Silveira e da Faculdade de 
Medicinã da Bahia, o que muito me honra e enaltece, portanto 
não poderia me calar diante deste protesto, bem como deixar 
de manifestar a minha esperança de que a nova proposta 
de restauração seja iniciada e concluída, para preservar na 
centenária Bahia a memória desta instituição de mais de 150 
anos de grandes serviços prestados à Medicina e a saúde públi
ca no Brasil. 
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Solicito, Sr. Presidente, transcrever com o meu pronun
ciamento o artigo em anexo, a que já me referi. (Muito-bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE OS& LOURI
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO .. - -

CENTRO HISTÓRICO SE BENEFICIA 
COM REFORMA DA VELHA FACULDADE 

Jorge Lindsay 

O abandono, sob vários aspectos, da antiga Faculdade 
de Medicina suscitou manifestações de protesto e indignação 
de professores, ex-alunos e todos aqueles que acompanharam 
de perto sua brilhante trajetória em prol da ciência e da cultura 
baiana, refletida em momentos marcantes_ em todo O- País, 
transformando-se em motivo de orgulho da medicina nacional. 
Hoje, a esperança de seu ressurgimento dos escombros reedifi
cáveis parece não haver fenecido, e a disposição de luta pelo 
soerguimento da veneranda faculdade continua latente entre 
os que mantêm tal pretensão. 

As causas essenciais da derrocada estão expostas num 
leque de responsabilidade em que- certamente por questões 
éticas- nomes são omitidos. "Um tJ.Jfão_ arrasador, gerado 
nas forças incontroláv~is da insensibilidade, da incultura, do 
desinteresse pela tradição, no criminoso_ desamor ao nosso 
património espiritual, na ignorância da nossa própria história, 
caiu, desgraçadamente, sobre a Faculdade de Medicina do 
Terreiro de Jesus, com o impacto devastador de um vulcão". 
Essa avaliação do_ professor José Silveira, contida no livro 
"No Caminho da Redenção- Retrato de uma Época''; pode
ria, por si só, sintetiZar o "desastre", mas os clamores foram 
e são múltiplos. 

Congêneres de Paris 

Afinal, o centro de ensino internacionalmente c_Qnhecido 
pela sua importâgcia, onde pontificaram Gonçalo Muniz, Pira
já da Silva, Prado Valladares, Nina Rodrig~~~. Al(~edo Br~tto, 
entre outros nomes de relevo, e que durante o período entre 
1832 a 1854 foi regido pelos estatutos de sua congênere de 
Paris;-não deveria ficir à mercê-de iniciativas mal-embasadas 
que, uma vez abandonadas, não levavam em consideração 
a existência da faculdade. Vale acrescentar também que, pro
cedentes da escola do TerreirO de Jesus, destacaram-se, em 
nível nacional. expoentes a exemplo de Clementina Fraga, 
Afrânio Peixoto, Juliano Moreira, Martagão Gesteira, Oscar 
Freire e Adeodato de- Souza. - - -- _ 

Há quem afirme que, ao ser transferida para as antigas 
instalações do Terreiro, em· 1969, a ·Faculdade de Filosofia 
já as encontrara em precárias condições de conservação. En
graxates, ambulantes, guardadores de carros e outros tiísca
teiros se albergavam em vários "cómodos". As insia~açóes 
hidráulicas e elétricas- estas, principalmente, representavam 
risco imiiiente de incêndio - estavam visivelmente deterio
radas. 

Antes, para consumar o que muitos consideram ''um sa
crilégio", surge,nos anos 60, a reforma uniVersitária, que reti
rou da centenária faculdade a prerrogativa de sede do Ensino 
Médico Federal na Bahia, distribuindo-o entre o Hospital 
das Clínicas e o recérri-criado Instituto de CiênciaS da Saúde, 
medida ente~dfda como esdrúxula, inclusive pela população 
leiga, mais atenta ao que se passava com_ a antes gloriosa 
instituição. A iniciatiVa provocou uma espédé de Cfanior, priiJ
cipalmente no âmbito da classe médica, surgindo ~ntão a idéia 

de um movimento conjunto, acolhido pela Academia de Medi
cina -aa Bahia, envolvendo todas as instituições- médicas e 
biomédicas do estado. 

Mais vivo 

Essa campanha, ou movimento, tinha como objetivo, em 
sua- essência, buscar um deStino-para o irn6vel qua-ndo a Facul
dade de Filosofia e o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues 
- ambos pessimamente acomodados - retirassem-se para 
local mais adequado. O propósito geral, definido em mani
festo, não era imobilizar um passado histórico, mas preser
vá-lo, torná-lo cada vez mais vivo. Imaginava-se que, com 
a congregação, em termos culturais e científicos, das atividades 
médicas, seria a transformação- guardando-se o nome Facul
dade de Medicina da Bahia- num centro de cultura médica, 
onde se realizariãm co~gressos , simpósios e seminários de 
toda a espécie, ligados à Medicina. A tudo seria acres.ct!ntada 
a tentativa da própria remodelação exterior do prédio, condu
zindo-o a seu_ aspecto anterior, objetivando compor,_ ainda 
mais, a feição colonial do Terreiro de Jesus. Infelizmente, 
a realidade atropelou o sonho, já que ·as dificuldades de várias 
espécies.- fundamentalmente as de caráter económico-fi
nanceiro - disseram-se presentes esculpindo a imagem que 
ostenta hoje o ainda admirável monumento. 

_Felizmente, entretanto, o prédio principal, que repre
senta a fachada da faculdade, foi, de certo modo, poupado, 
passando a abrigar em su·as dependências os museus afro
baiano, de arqueologia e etnologia, o Núcleo Sertão, o C~-ntro 
de Estudos Baianos e parte da Escola de Dança da UFBA. 
Mas é exatamente no andar superior que habita a alma da 
veneranda instituição: O Memorial de Medicina, que abriga 
século e meio de histórfa. Planejado pelo reitor Macedo Costa, 
o Memorial preserva em seus salões documentos, obras de 
artes e objetos de valor inestimável. Entre as raridades, desta-
ca-se, no centro da recepção, a carta de D. João VI, ampliada, 
qufe criou O ensino õ:lédico no Brasil: 

Testemunha 
Ao lado de destacados nomes ·da ciênciá. -e da cultura 

baiana, entre os quais Jayme de Sá Mene~es, JC?sé!v{aria 
d~ Magalhães Neto, Dinorah D'Araújo Berbet_ t;l~ Çastro, 
Adherbal Alemeida, Raymundo Al!lleida Gouveia, Mário Ca.;; 
bral, Urcício Santiago, Thales de Azevedo, Newtom Guima
rães, além de várias entidades, o professor José Silveira foi 
testemunha ocular, sentimental e combativa do processo de 
degradação da velha faculdade. Parã. infcio de conversa, ele 
afirma que nunca se apurou o momento exato em que cessaram 
as ·atividades da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus: 
.. Quando disso se teve conhecimento, já se tratava de um 
fato consumado. _Se toda a Bahia, embora estarrecida e revol
tada, não reagiu à altura e na proporção esperada, ante o 
que, de modo insólito e incompreensível, se passava, calados, 
e insensíveis e indiferentes não ficaram mestres, ex-alunos 
e mesmo leigos", assevera. 

Nova luta 
Destacando o jornal A Tarde, que sempre patrocinou 

a defesa da nobre causa", José Silveira chegou a reunir, num 
livro de 184 páginas, louvações e depoimentos, a maioria tem
perada de críticas ácidas às iriiCi3.tiVas que deflagram o pro
Cess-o de desmantelamento. Apontando- a refomla de enSino 
ocorrida na ápoca, que considerou "irracional", e a transfe
rência da faculdade "para urna construção tosca de um mono
bloco primitivo e mal-acabado, ao sopé de um viaduto no 
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Canela", como fatores decisivos para o referido processo, 
o doutor Silveira lamenta a inexistência de _qualquer plano, 

· à época, para a ocupação condigna do espaço deixado para 
·trás. · 

Agora, com a nova proposta de restauração, o professor 
José Silveira acredita que uma nova luta pode ser travada, 
visando à realização do acalentado sonho de revitalizar o histó
rico espaço: "Espero que, desta vez, quando a realidade está 
à mostra, literalmente, não mais se encontrem obstáculos e 
as dívidas de ingratidão e insensatez com a hostórica instituiw 
ção, vítima que foi da pata iconoclasta da insensibilidade e 
incompetência sejam resgatadas", concluiu o professor Sil
veira. 

Atrair investimentos múltiplos. 

Idealizador do projeto "Fórum Cultural da Sé", o diretor 
atual da Faculdade de Medicina, Henoir Rocha, atribui como 
um dos fatores que Ievai'am à degradação da antiga escola 
a reforma universitária, "ocorrida sem planejamento prévio", 
conforme frisou. Ele confessa ter consciência de que, para 
a materialização -do projeto, será necessários antes de tudo, 
atrair investimentos múltiplos, em função das obras, que serão 
onerosas. Umas das suas primeiras iniciativas foi solicitar 
apoio à Organização Pan-Americana de Saúde, no que foi 
atendido, podendo, daí financiar a elaboração do anteprojeto 
da restauração. 

O professor Henoir Rocha revela que, antes de chegar 
à prancheta, o projeto fOi devidamente discutido pela direção 
da faculdade e profeSsoreS, decidindo-se pela sua viabilidade, 
inclusive sob aspectos comerciais, diante da localização privile
giada do conjunto arquitetónico. Na sua opinião, a concreti
zação do empreendimento seria o toque final da revitalização 
do Centro Histórico, favOrecendo amplamente à comunidade 
local, "já que pensamos_em utilizar todo o espaço antes ocupa
do pelo Instituto Médico Legal como centro médico". 

Ele acredita que o ~'Fórum Cultural da Sé" possa funcio
nar, ainda, como uma espécie de centro de convenções, abri
gando espaço para a cultura e eventos especificamente cientí
ficos. Henoir Rocha salienta ser necessária, de iníciO, 3.rripla 
divulgação da proposta e, em seguida, manter contatos com 
o empresariado e fontes financeiràs. Como primeirO paSso 
nesse sentido está sendo produzido um vídeo ilustrativo de 
30 minutos, detalhando a realidade do conjunto arquitetônico 
parcialmente destruído. "O Governo Federal e o poderpúbli-

co deveriam dar o exemplo, tomando a iniciativa", sugere 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Na presente 
sessão terminoU o pÍ"azo para apresentação de emendas- ao 
Projeto de Resoluçã;o n? 31, de 1991, de iniciativa da Comissão 
Diretora, que altera os anexos I e II da Resolução n~ 87, 
de 1989. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A mat_éria será incluída e~ ordem do dia, oportuname_D:te. 

O Sr. Mário Covas- Sr~ _Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) --:-Sr. Presidente, eu queria fazer uma 
sugestão à Mesa, mais do que isso, uma solicitação. 

Já deve ter se iniciado a missa de _corpo presente do 
nosso ex-companheiro, Senador Pompeu de Sousa. De modo 
que faço sugestão à Mesa no· sentido de que se suspenda 
a sessão para que os qUe aqui estão presentes possam compa
recer àquela solenidade. 

Era o que eu desejava dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
acolhe a· sugestão do nobre Sénador Mário Covas, solicitando 
apenas mais um instante para o cumprimento dos procedi
mentos já" em andamento. 

A Presidência convoca sessão extraordinária <:t. realizar:-S;e 
hoje, às 16 horas e 22 niinutos,- cOm-a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno únicõ, do Projeto de Resolução n9 
31, de 1991, de iniciativa da Comissão Diretora, que altera 
os anexos I e II da resolução n~ 87, de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 20 minutos.) 

Ata da 86~ Sessão, em 12 de junho de 1991 
1! Sessão Legislativa Ordinária, da 49ª Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

As 16 HORAS E22 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN· 
TESOS SRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo - Albano Franco - Alexandre 
Costa - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - Amazonino 
Mendes- Antonio Mariz- Carlos Patrocínio- CéSar Dias 
-Chagas Rodrigues -Cid Sabóia de Carvalho -Coutinho 
Jorge- Dirceu carneiro-Eduardo Suplicy- Élcio Álvares 
- Esperidião Amin-Epitáeío Cafeteira- Fernando Henri-

que Cardoso - Garibaldi Alves - Gerson Camata - Gui
lherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão 
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva 
- João Calmon - João França --João Rocha - Jonas 
Pinheiro- Josaphat Marinho -José Eduardo -José Fogaça 
-José Paulo Biso!- José Richa- José Sarney -)únia 
Marise -JutahyMagalhães-Lavoisier Maia-Louremberg 
Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Portella- Mag-" 
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no Bacelar - Mansueto de Lavor ~.Marco Maciel -Mário 
Covas- Maurício Corrêa- Mauro Benevides-Meira Filho 
- Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Ney Maranhão -
Odacir Soares - OzieJ Carneiro - Raimundo Lira - Ro
naldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotónio 
Vilela Filho - Valmir Campclo -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 nossos trabalhos. 
Não há Expediente a ser lido. 
Não há oradores inscritos. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno úniCo, dO Projeto de ReSolução 
n" 31, de 1991, de iniciativa da Comissão Diretora, que 
altera os anexos I e II da Resolução n' 87, de 1989. 
A matéria ficou sobre ã. mesa duranteS sessões orâináriaS, 

a fim de receber emendas. 
Nos termos do disposto no art. 235, § 29 , alínea f, do 

Regimento Interno, ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro _a discussão. 

Sobre a mesa, redação fiflal de proposição aprovada na 
Ordem do Dia de hoje que, nos termos do parágrafo único 
do art. 320- dO Regime!-1-tO- Inte_rno, se não houver objeção 
do Plenário, vai ser lida pelo 1~ Secretário. 

É lida a seguinte: 

PARECER N' 180, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rf!!al do rrojeto de Resolução n~ 31, de 1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 31, de 1991, que altera os anexos I e II 
da Resolução n' 87, de 1989. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho de 1991. 
- Alexandre Costa, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator 
- Meira Filho - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 180, DE 1991 

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 31, de 1991. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, ·e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1991 

Em votação. - ___ _ Altera os anexos __ l e II_ da ~esolução n9 87, de 1989. 
Os Srs. Senadores que o aprovàm queitam permaneCer·-

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComiSsão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• Os anexos I e II da Resolução n' 87, de 1989, 

ficam alterados na forma dos anexos I e II desta resolução. 
Art. 2" Esta resolução entra ·em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 39 Rc:vogam-se as disposições em contrário. 

NO<O I 

·SITUAÇ/10 AIITERIOf! 

Cnrgos/Enprcgos de Nivel Superior 

Tdcr1lco Legislativo 
Toquigraro Legislativo 
Inspetor de Segurança Legislativo 
Adjunto Legislativo · 
Hédico 
rilrermeiro 
Técnico em Reabilitação 
Psicólogo · 
rarrnacêutlco 
Odontólogo 
Engenheiro 
Arqult~to 
Ticnico em Administraç~o 
Contador 
Esta tis t lco 
AssJ1tente Social 
Técnico em Cornunica(ão Social 
Bibliotecário ' 

SITUAçAo PROrOSTA 

Analista Legislativo 
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-------~S~I~T~U~A~Ç~~D~A~I~Il~E~-R~J~D~R~~--------~~-~~--~-S~I~T~U~A~Ç~A~D~P~l1~0~P~0~5~T~A-----

,Técnicc em Legislação e OrÇamento 
!Jcclólvcc 
Traduto~ e In~érpretc 

Cargos/Empregos de Nível Médio (22 Grau) 

Assistente Legislativo 
Agente Administrativo 
Oatilógrafo 
Auxiliar de Enfermagem 
1écnico em Eletrõnlca e Télecomunicnr,ões 
Agente de Telecornunicações e Eletrlcidade 
Agente de TelecomunlCÇ~ções e Eletrônica 
Agente de Segurança Legislativa 
Agente de Transporte Legislativo 
Ar tí fie e_ de Estrutura de Obras e Metalurgia 
Artífice de l·lecõnica 
Artífice de Eletricldade e Comunicação 
Artífice de Carpintaria e ~larcenaria 

Assistente de Plenários 

SITUACAO ANTERIOR 

Cnrqos/Empregos de Nível B~slco (12 Grau) 

Agente de Portaria 
Telefonista 

/\NEXO II 

NS-25 111 

115~24' II 

Técnico Legislativo 

SITUAÇAO PROPOSTA 

Auxiliar Legislativo 

Espec:lol 

CAl~GOfllll rUtiCIOtlAL 

Trcn!co Lcg!slot;vo 
Toqulgioru Leglslntlvo 
Insp. d~ Seguronçn Lcgisl. 
/\~Junto Lt!glslat.lvo 
Medico 

NS-~ ___ I~-1-----f 

Annllsto Lcgi~lotlvo 
llreos de. Espcclollzaç~o: 
- Processo Leg[slativo 
- Adrninistrnç5o 

Enfernrclro 
l~.~·nlco .crn neabilltaçBo 
Pslcólo(lo 
rarmacvutlco 
Odontólogo 
Engerallcl r o 
Arqu!leto 
lécnlco crn Admlnlstraç1io 

NS-22 VI 

NS-21 V 

NS-20 IV 

NS-19 Ill 

NS-16 II 

NS-17 I 

- loqulgrofia 
- Secj'Jnmça 
- ~lédlco-odontológica 
- Cont<rbllldut!e 
- Engenhorla 
- 1\rqulteturo 
- Bibliotec.onorr.ia 
- Psicolo~ia 
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E.!!..!_ I;_ COI! li\ r une 1 orli\.L nEr Pl\lli!l\(1 CLI\SSL_... OEI<Of.IJ lll\l:l\o 

* 
* 
* 
* 

Cont aú<n· 
Est~llstlco 
Assistente. Social 
Téc. cm Comunicaç5o-Social 
Blbllolecórlo 
lec. em Leg. e Orçamento 
Sociól ego . .. 

lrodulor e Int~rprete 

IISs!SteiíleoePl~dos 
Assistente L~glslativo 
Agente Administrativo 
Datil6grnro . . 
Auxiliar de Enfern•ogern 
léc.emElet. e Telr.c. 
Agente oe Tel. e Elet. 
Agente de Tel. eEJetrõnica 
llgenlede Seg. Legislativa 
Agente de 1 ransp. Leyslati\1J 
llrt. t:strut. Obras e Metolurg. 
Artlrice de Mecânica 
llrt. Elet. e Comunicação 
Art. Carp. e Marcenaria 

Agente de Portaria 
Telefonista 
1\rtHices . 

-
NS-16 

NS-15 

NS-14 
NS-U 

NS-12 
NS-11 

NS-10 

NS- 9 

NS- ~ 

NS-1 <1 7 

Nl-t 31-35 

Nl~ 26-30 

NM 21-25 

NM 16-20 
Nf.l 11-15 

NM 06-ÍO 

NM 01..:05 

Nl~ ~1-~5 

NM 26-30 

Nt~ 21-25 

Nl~ 16-'20 

Nl~ 11-15 

NM 06-10 

Nl·t 01-05 

-
VI ~ 1\ssl s têncl ~ Social 

- Estnllstlca 
v - Comunlcoç5o SoclDl 

IV 2A -·orçomcnto Público 
- Sociologlo 

III - Outras áreas 

II 
I 

IV 

IÜ 3.D 
li 

I 

lécnlco Legislo tive 
111 
li Especial Areas de Especialização: 

~ Prccesso Legislativo 
I - l ranspor tes 

IV - Administração 
- Enfermageno 

lll - ElPtrônica 

II 
1D - Telecomunicàção 

- Artesanato 
I ... Segurança 

- Outras áreas 

-lV Auxiliar Legislotlvo 

l!J 2D Arcas de Especialização: 
II 

1 - leleronla 
- rorlaria 

III - Outras áreas 

II )I 

1 

* Classes: Especial, ·~lestre, Contramestre e llrtHice Especializado 
•• Classe "li" - Artí f :ce 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A redaçãd 
final lida vai à publicaçãQ. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~'-se
cretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 269, 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~ 31, de 1991, 
que altera os anexos I e II.da Resolução n' 87, de 1989. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1991. --Senador Dirçeu 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado 
_o requerimento, passa-se à apreciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Em votação. 
Os Srs_. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
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Aprovada. 
A matéria vai à promulgaç-ão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 
para a ordinária de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENA DO--
N• 94, DE 1988- COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n' 214, de 1989- Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
no 94, de 1988- Complementar, de autoria do Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, que dispõe sobre a relação de emprego 
protegida contra despedida arbitrária ou seril-]Usta causa e 
dá outras providências, tendo 

PARECER sob n' 398, de 1990, di Comissão 
-de_ Assuntos Sociais, favorável ao projeto, nos terinos 

Federal, do artigo "O Fantasmª' D~mográfico", publicado 
no jornal O Globo, de 20 de maio do corrente ano. 

-6-

REQUERIMENTO N' 231, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimento no 231, de 
-lg9T, de autoria do Senador Humberto Lucena e outros Se
nhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais-do Senado Federal, do discurso profe~ 
rido pelo Senador Mauro Benevides na Conferência de Presi
dentes dos Parlamentos Ibero-Latino-Americanos, realizada 
em Lisboa, no dia 29 de maio último. 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N" 7, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à _Çonstituição n~ 7_, de 1991~_de autoria do Senador Jon~s 
Pinheiro e outros· Senhores Senadores, que altera a redação 
do parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal. (4~ 
sessão de discussão.) 

de substitutivo que oferece. _ 8 _. 

- 2- PROPOSTA DE EMENDA A 
PROJETO DE LEI DO SENADO CONSTITUIÇÃO N' 9, DE 1991 

N' 214,'DE 1989- COMPLEMENTAR (Incluída em Ordem do Dia nos termos 
(Tramitando.em conjunto com o Projeto de Lei do art. 358 do Regimento Interno.) 

do Senado no 94, de 1988- COmplementar) Estabelece a coincidência de eleições para presidente e 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado __ vire-presidente da República, senador e_deputado_ federal, 

n~' 214, de 1989- Complementar, de iniciatiVa da Comissão· ·a partii do ano 2000, e para governador _e \!ice-governador, 
Diretora, que dispõe sobre a protcção da relação de emprego deputado estadual e distrital, prefeito, vice-prefeitõ e verea
contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa e dá outras dor, a partir de 1988. (1~ signatário: Senador Ruy Bac~l.ar.). 
providências, tendo _ 9 _ 

PARECER, sob n' 398, de 1990, da Comissão PROPOSTA DE EMENDA A~ 
-de Assuntos Sociais, favorável ao projeto, nos termos CONSTITUIÇÃO N' 10, DE 1991 

de substitutivO que oferece. 
_ 

3 
_ (Incluída em Ordem do Dia nos termos 

do arC 358 do Regimento Interno.) 
REQUERIMENTO N• 180, DE 1991 

~ Acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação do 
Votação, em turno único, do Requerimento n1> 180, de inciso II do art. 161 da Constitui_ção Federal. (lo signatário: 

1991, de autoria do Senador João França, solicitando, nos Seriador Marco Maciel.) 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, das 
matériã.s "Venezuela ocupa fronteira e prende brasileiros"; O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está encer-
"Para ruralistas terra indígena inviabiliza RR"; "Texto cita rada a sessão. 
terras da Igreja"; "Funai quer novas demarcações" e "Vene- (Levanta-se a sessão às ~6 horas· e 30 minutos.) 
zuela diz que processará garimpeiros", publicadas no jornal ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 
Folha de S •. Paulo. No 549191 

-4-
REQUERIMENTO No 202, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimento nç 202, de 
1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a trans
crição, nos Anais do Senado, do editorial "Humanismo e 
Liberalismo", publicado no jornal O Globo, de 12 de maio 
do corrente ano. 

-5-
REQUERIMENTO No 208, DE 1991 

Votação, em turno úníco~ do Requerimento n" 208, de 
1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcriÇão, riOs--Anais do Senado 

O Presidente do Semldo Federal, no uso dã sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tertão 
em vista o que consta do Processo n9 0503/91-6 resolve aposen
tar voluntariamente, Chrispim de Souza Martins, matrícula 
866, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/Técnicas, 
Segunda Classe, PL M18, do Quadro Permanente do Centro 
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos dos 
arts. 40, inciso III, a, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e 186, inciso III, a, daLein~"8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. -~ 

Senado Federal, 12 de junho de 1991. - Mauro Bene
" yi~e_s, Presidente do Senado Fe_9eral. 
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ATO DO PRESIDENTIC DO SENADO FEDERAL 
N• 550/91 

O Presidente do Senado Federal, no uso da .sua compe
tência regimental e regulamentar, em confomiidade 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\>0306/91-6, resolve aposen
tar, voluntariamente, Wander GontijO de Rezende, matrícula 
1270, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/Análise, 

·Segunda Classe, PLS 25, do Quadro Permanente do Centro 
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos dos 
arts. 40, inciso III, a, da Constituição da RepUblica Federativa 
do Brasil e 186, inciso III, a, da Lei n~'8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 

Senado Federal, 12 de junho de 1991. - Mauro Bene
vldes, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 
N• 551, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competéncia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretoia n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 006.099/91-2, resolve 
tomar sem efeito o ato desta Presidência n'~ 383, de 1991, 
que nomeou Sérgio Augusto Corrêa de Faria, 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 Senadora Marluce 
Pinto, a partir de 2 de fevereiro de 1991. . 

Senado Federal, 13 de junho de 1991. -Senador MaurQ 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 
N• 552, DE 1991 

. . 
O Presidente do Senado Federal, no uso de 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 1973, de _acordO com o disposto 
no art. 243, § 29 , da Lei n~ 8.112, de 1990, no Ato da Comíssão 
Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do 
Processo n9 010.335/91-9, resolve nomear Walter Dias da Cos
ta 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 exercfcio no gabinete da Senadora 
Marluce Pinto, a partir de 6 de junho de 1991. 

Senado Federal, 13 de junho de 1991.- Senador. Mauro 
Benevides, Presidente. 

(*)ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 
N• 494, DE 1991 

Altera os Quadros de Detalhamento da Despesa 
fixada nos Orçamentos do Senado Federal, Cegraf e 
Prodaseo, para o exercício de 1991. 

O Presidente do Senado Federal, nos uso das atribuições 
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o 
disposto no artigo 54, § 4• da Lei n• 8.074, de 31 de julho 
de 1990, resolve: 

Art. 19 Ficam alterados, na forma dos anexos I a IV, 
os Quadros de Detalhamento da Despesa fixada nos Orça
mentos das Unidades a seguir r~lacionad3.s~ mi parte de pessoal 
e encargos sociais: · 

Código 02101 .:_-Senado Federal 
Código 02102- Centro Gxáfico do Senado Federal 
Código 02103 -Centro de Informática e Processamento 

de Dados do Senado FederaL 
- - Art. 29 Este ato entra em vig()r na data de sua publica~ 

ção, retroagindo os efeitos a esta data:--
Art. 39 Revogam-se as disposições em coi:ttrário. 
Senado Federal, 22 de maio de 1991. -Senador Mauro 

Benevides, Presidente. .. 
("') Republicado em virtude de os anexos, a que se refere o presenta 

Ato, terem sido publicados com incorreçOes no _DCN, (Seção II, de 22-5~91. 
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02.000 - SENADO rEOERRL 
02.101 -SENADO FEDERAL 

t;\JII[IlO DE DETIU.IWoENTO DA DESPESA - CI\IUli\IENTO 

E S P E C 1 F I C A Ç A O 

01.001.0001.2021 - Administração 8 Coordenação dds Servi 
ços Legislativos -

ot.001.0001.2021.0002- runclonamcnto do Senado ~ederal 

RECURSOS DO PESSOAL E T O T A L 
TESOURO EK:MGOS SOCIAIS 

610.100 610.100 610.100 

t;\JII[IlO DE DETALHI\IENTO DA DESPESA - CJ\IULI1>ENTO 

E S P E C r F r C R Ç A O 

15.082.0495.2013 - Encargos·com !nativos e Pensionistas 

15.082.0495.2013.0001 - Encargos com !nativos 
15.082.0495.2013.0009 - Encargos com Pensionistas 

RE~M~~8~0oo ~Lsoc'f:AIS T O T A L 

60.000 60.000 60.000 

ANEXO 
"" .Cl$ 1.an,cb o 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E ~IAS - f'rSCAL 

NATUREZA f O N T E DETALHADO T O T A L 

~.1.90.11 100 120.100 120.100 
3.1.90.14 100 490.000 490.000 

Bn (R$ 1.0D.aJ 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFEROCIAS - SEGI.RIQA(]; 

NATUREZA F O N T E ·, DETALHADO T O T A L 

~.1.90.01 100 ~0.000 ~0.000 

3.1.90.09 100 30.000 30.000 
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02.000 - SENADO FEDERAL 
02.101- SENADO FEDERAL 

c;<JADRO OE OETAUlA>ENTO DA DESPESA - SLPLE>ENTAÇAO 

E S P E C I F I CA Ç A 0 
o 1. oo 1. DOO 1. 2021 - Administração e Coordenação dos 'ser v,! 

ços Legislativos 
01.Q01.D-001.2021.0002 - Funcioname~to do Senado Feçleral 

- - - - -

RECURSOS DO PESSOAL E T O T A L 
TESOURO ENCAAOOS SOCIAIS 

610.100 610.100 610.)00 

c;<JADRO OE OETALIWENTO DA DESPESA - SLPLE>ENTAÇAO 

E S ~ E C I F I C A Ç A O 

15.082.0495.2013-- t;ncargos com !nativos e Pensionistas 
15.062.0495.2013.000:1 - Encargos com !nativos 

15.082.0495.2013.0009- Encargos·com Pensionistas 

RECURSOS 00 PESSOAL E T O T A L 
TESOURO ENCARroS SOCIAIS 

60.000 60.000 60.000 -

ANEXO II 
81> Cl$. f.COO,OJ 

· REClRSDS OE TODAS AS FONTES E 1RANSFEf1En:IAS - FISCI1L 

NATUREZA F O N T E DETALHADO T O T A L 

3.1.90.10 100 10.000 10.000 
3.1.90._13 100 50D.OOO 500.000 
3.1.90.16 100 10D.100 100.100 

81> Cl$ 1.1ID,OJ 

RECURSOS OE TODAS AS FONTES E 1RANSFEf1En:IAS - SEWUDAOE 

NATUREZA F O N T E DETALHADO T 0 T A L 

3.1.90.10 100 1.000 1.000 
3.1.90.92 100 29.000 29.000 
3.1.90.03 100 30.000 30.000 
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02.000 - StNnDO fCOERnL ANEXO III 

02. 1'02 - CENTRO GRAFICO 00 SENADO fEDERAL &I Cr$ 1.000.00 

QJ1100(l OE OETAUWENTO OA DESPESA - CANCELPJ.ENTO RECUlSOS OE TODAS AS FCMES .E iRANSfERaoAS - f!SCIII. 

E S P E C I F I C A Ç A O NATUREZA F O N T E DETALHADO To TA L 
01.007.0023.2025- Administração e Coo·rdenaçãO dos Servi 

ços Gráficos -
01.007.002J.2025.0001 - Manuten~ão do Centro ~ráfieo do 

Senado Federal 3.1.90.13 100 3.664.921 3.664.921 

RECURSOS 00 PESSOAL E T O T A L 
TESOURO ENCMGOS $0CIAIS 

3.664.921 3.664.921 3.664.921 

Em C!:$ 1.000,00 

~ OE OETALIWflml OA DESPESA - Sll'l.EJ.ENTAÇAO · RECIRSOS OC TODAS AS F1JNTES E TRANSFERENCIAS - FISCAL 

ESPECIFICAÇAO NATUREZA . FONTE, DETALHADO T O T A L 

01.007.0023.2025 - Administração e Coordenação dos Servi 
ços Gráficas -

01.007.0023.2025.0001 -Manutenção do Centro Gráfico do 
Senado federal 3.1.90.01 100 110.000 110.000 

3. 1.90.03 100 54.921 54.921 
3.1.90.10 100 100.000 100.000 
3.1.90.11 100 3.400.000 3.400.000 

RE_c_uRsos ou 
TESOURO 

PES~L •• ": 
ENCARGOS SOCIAIS T O T À L 

3;664.921 3.664.921 3.664.92) 
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ANEXO IV 
02.000 - SENAQO FEDERAL 
02. 103 - CENTRO OE I'flllHATICA E I'ROCESSMNTO OE 011005 DO 5ENAOO F.EOEillAL Em Cr$ 1.000,00 

WIIOOO OE OETJU.JW.ENTO OA DESPESA - CANCEU\1-EllTO RECIRSOS OE TODAS AS FOOTES E TRJ1NSFEJlDCIAS - FISCAL 

E S P E C I F I C A Ç A O NATUREZA F O N T E DETALHADO T.O T A L ~ 
Ol.Q07.0024.2026- Administração e Coordenação dos Serv! 

ços de Informática 
I 

01.007.0024.2026.0001 - Manutenção do Centro de lnformá-
tica e ProcessameNto de Dados 3.1.90.11 100 48.800 48.800 

RECURSOS DO PESSOAL E TOTAL. 
TESOURO ENCAAGOS SOCIAIS 

48.800 48.800 48.800 

EA1 CX$ 1.00),00 

~ OE OETIUJWENTO OA DESPESA - SLPLE>ENTÁÇAO RECtJlSO!i !:E: TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS - FISCAL 

E S P E C I F I C A Ç H O NATUREZA F O N T E DETALHADO TO T A L 

01.007.0024.2026 - Administração e Coordenação dos Servi 
· ' ços de Informática -

01.007.0024.2026.0001 - ManutençAo do Centro de Informá-
tica e Processamento de Dados 3.1.90.01 100 36.000 36.000 

3.1.90.03 100 12.000 12.000 
3.1.90.10 100 800 800 

RECURSOS DO PESSOAL E T O T A L 
TESOURO ENCARGOS SOCAIS 

48.800 
. 48.800 48.800 ' ___ L 
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PORTARIA N• 23, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista 
o que consta do processo no;~ 004898/91-5, resolve, aplicar a 
penalidade de advertência ao servidor Antonio Geraldo Sou
to, Técnico Legislativo, área de Transporte, matrícula n9 3523, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com base nos arts. 
116, III e VII, 127, I, 128 e 129 da Lei n• 8.112190. 

Senado Federal, 11 de junho de 1991.-Senador Dirceu 
Carneiro, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N• 24, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais, resOlve, designar os servidores 
Rubens Martins A~orese, representante da Assessoria; Ma
noel Vilela de Magalhães, representante da Secretaria de Co
municação Social; Yamil e Souza Outra, representante da 
Secretaria de Documentação e Informação, e Regina Célia 
Pires Borges, representante do Prodasen, para sob a coordea
nação do primeiro, integrarem um grupo de trabalho para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar relatório circuns-

tanciado sobre as diretrizes e políticas que devam ser obser
vados pelos diversos órgãos que integram o sistema de infor
mação do Senado Federal, notadamente no que diz respeito 
ao trabalho cooperativo e racional entre os seus vértices -
Assessoria, Centro de Informação, Prodasen e Comunicação 
Social. 

Senado Federal, 12 de junho de 1991. -Senador Dirceu_ 
Carneiro, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N• 25, DE 1991 

O Primeiro Secietário do Senido Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais, resolve, designar os servidores 
AI;ta Maria Villela, Francisco Sampaio de Carvalho, Silvana 
Lúcia Rios Safe de MatoS, Yamil e Souza. Dutra e Maria 
Helena Ruy Ferreira, para, sob a coordenação da primeira, 
integrarem um grupo de trabalho, incumbido de, no prazo 
de 10 (dez) dias, apresentar a versão final do anteprojeto 
de resolução de criação de um centro de informação que incor
pore a Secretaria de Documentação e Informação e Subsecre
taria de Apoio Técnico da Assessoria dó Senado Federal. 

Senado Federal, 12 de junho de 1991. -Senador Dirceu 
Carneiro, Primeiro Secretário. · 
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ANO XLVI- N° 81 SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 1991 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 87• SESSÃO, EM 13 DE JUNHO DE 
1991 .. 

1.1- ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senbor Presidente da República 

N' 143/91 (n' 264/91, na origem) restituindo autógrafos 
de projeto de lei sancionado. 

1.2.2- Offcio do 1• Secretánoda Câmara dos Depu
tados 

Encaminhando ã revisão do Senado autógrafo do se.;. 
guinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 29/91 (n' 1/91, na ori
gem), que altera dispositiVoS-da Lei n~" 7.622, de 9 de outu
bro de 1987 e fixa os efetiVOs- de_ Oficiais _e Praças dos 
Quadros do Corpo Auxiliar Feminino· da Reserva d-a Mari- · 
nha-CAFRM. 

1.2.3- Parec,res 

Referentes as seguintes matérias: 
-Mensagem n~' 137/91, que submete à aprovação do 

Senado Federal o nome do_Dr. Cincinato Rodrigues de 
Campos, para exercer o cargo de Diretor de Administração 
do Banco Central do Brasil. 

Ofício S/19 de 1991, do Estado do Rio Grande do 
Sul, encaminhando solicitação de desbloqueio no Selic o 
volume de 14.000.000.000 (quatorze bilhões) de Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul 
- LFf-RS, emitidas em dezembro/90, conforme Resolu
ção n~ 72/90, de 18-12-90, tornadas indisponíveis nos termos 
do§ z~. art. 1~ da mencionada resolução. (Projeto de Res_o-
lução n' 35/91). · 

Ofício "S" 22/91, do Senhor Presidente do Banco Cen
tral do Brasil, encaminhando ao Presidente do Senado Fe
deral pedido formulado pelo Governo do Estado de São 

Paulo, no sentido de que seja autorizado a emissão e coloca
ção no mercado, através de ofertas públicas, de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), 
destinadas ao giro de 84% (oitenta e quatro por cento) 
das 123.400.000 LFTP vencíveis no mês de junho de 1991 
(Projeto de Resolução n' 36/91). 

Oficio n' 21, de 1991 (BAB n' 105, de 16 de maio 
_de 1991,_ na origem), do Excelentíssimo Senhor Gover
nador do Estado do Rio de Janeiro, que submete â apro
vação do Senado Federal proposta de elevação temporária 
dos limites fixados para a dívida consolidada interna do 
Estado do Rio de Janeiro, para a contratação de financia
mento junto ao Banco Nacional de D_esenvolvimento Eco-

. _nômico-e SoCial, no valor eqU.ívãlente a US$ 60,000,000.00 
(sessenta milhões de dólares). (Projeto de Resolução n' 
37/91). 

Ofício "8"_23, de 1991, do Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil, encaminhando solicitação de elevação 
temporária, eiri. caráter excepcional, do limite estabelecido 
no incisO II, do art. 3~, da Resolução do Senado Federal 
n~ 58/90, pelo Governo do Estado de Santa Catarina, o 
que será feito através de emissão e colocação no mercado 
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTC), desti
nadas ao giro de 80% das 902.741.537 LFTC, vencíveis 
em 1•-6-91. (Projeto de Resolução n' 38/91). 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

Prazo para apresentação de emendas aos Projetes de 
Resolução nç.-; 35 a 38/91, lidos anteriormente. 

1.2.5- Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~ 213, de autoria do Sena
, dor Odacir Soares, que dispõe sobre a utilização de bilhetes 
de passagem aérea. 

-Projeto de Lei do S_enado n~ 214/91, de autoria do 
Senador Louremberg Nunes Rocha, que dispõe sobre apo
sentadoria especial aos garçons, e dá o.utras providências. 
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EXPEDmNTB 
CI!NTRO GRÁFICO DO SI!NADO PBDBRAL 

PASSOS i'OKro DIÁRIO DO CONORBSSO IL\CIDIIAL 
Direlor-Gen:l do Seaado Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
DireloJ' ~tivo 

la ...... 10b ..._.,_ele da Mera do Seudo Pcclenl 

ASSINATIJRAS CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adaiailtrativo 
LlRZCARLOS DE BASTOS 
Direk>r lad..W 

Semestral --··--·-·-···-·-·-·------··---··-·-·- Cl$ 3.519,65 

PIDRIAI'l AUGUS'IO COUI1NHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

-Projeto de Lei do Senado no 21.5}91, de autoria do 
Senador Mareio Lacerda, que torna _obrigatório o erisino 
sobre drogas entorpecentes e psicotrópicas na:s escolas pU
blicas e privadas de 1" e 29 graus. 

1.2.6- Requerimentos 

- N° 270!91, de autoria do Senador Magno Bacelar, 
solicitando autorização para ausentar-se do País, no perío
do de 17 a 27 de junho do corrente ano. Aprovado. 

- N9 271191, de autoria do Senador Flaviano Melo, 
solicitando que seja considerado de licença __ de saúde o 
período.de 28-5 a 11-7. Aprovado. 

1.2.7- Comunicações 

Da Liderança do PDC, referente à indicação do Sena
dor Moisés Abrão, como suplente, de Comissão Tempo
rária Interna, em substituição ão Senad.Qr_Epitácio Cafe-
teira. . 

-Da Liderança do PRN, referente ã substituição do 
Senador Albano Franco pelo Senador Ney Maranhão, co
mo titular de ComiSsão Parlamentar dç Inquérito. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 

SENADOR COUTINHO.JORGE- AberJura dos 
trabalhos da comissão que irá' ãOOiripãnhar as atividades 
da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento - EC0-92, _a realizar-se mi cidade 
do Rio de Janeiro, no ano de 1991. 

SENADOR KUY BACELAR- Centenário da Cida
de de Barreiras- BA. 

SENADOR WILSON MARTINS - Considerações 
sobre a inconstitucionalidade do projeto, em tramitação 
na Câmara dos Deputados, qué implanta a pena de morte 
no Brasil. 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO -Sistema Par
lamentar de Governo. 

SENADOR HUGO NAPOLEÃO -Urgência, na 
definiçãO do Banco Central do Brasil, sobre reabertura 
do Baoco do Estado do Piauí. 

SENADOR RONAN TITO -Recursos para colheita 
da safra de café de Minas GeraiS. -

SENADOR MAURÍCIO CORRÍlA --.,. Greve dos 
funcionáriOs- da ECT e denúncia de demissão de carteiros 
grevistas. 

Tll"llgem 2.200 cocemplarc:a. 

1.2.9- Leitura de projetas 

~Projeto de Resolução n' 39, de 1991, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, que altera dispositivos do Regi
mento Interno. 

-Projeto de Lei do Senado_ n"' 216/91, de autoria do 
Senador Iram Sar3.ivã, que altera a sistemática de transfe
rência de financiamento destinado à aquisição da casa pró
pria. 

1.2.10- Requerimentos 

· -N' 272!91, de autoria do Senador José Paulo Biso! 
solicitando dispensa de interstíCio-·e préVia· distribu-ição d; 
avulsos para o Projeto de Resolução n9 35/91, que autoriza 
o desbloqueio de Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul, através da revogação do § 29 do 
art. 19 da Resolução n9 72/90, do Senado Federal a fim 
de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte~ Apro
vado. 

- N' 273/91, de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, solicitando dispensa de interstício e prévia distri
buição de avulsos para o Projeto -de Resolução n9 36/91, 
que autoria o _Estado de São Paulo a emitii' e colocar no 
~ercado Letras Financeiras do. TeSOuro dO Estado de São 
Paulo- LFTP, destinadas ao giro de 123.40Q.OQO LFTP, 
com vencimento em junho de 19.91, a fim de que figure 
na Ordem do •:t;:>ia sessão seguinte. Aprovado. 

- N9 274/91, de autoria do Senador Maurício Corrêa 
solicitando dispensa de interstício e prévía dístribuição d~ 
avulsos para o Proj_eto de Resolução n9 37/91, que autoriza, -
em caráter excepciOnal, o Governo do Estado do Rio de 
J~eiro a contratar operação de crédito juiltci- ao Banco 
de Desenvqlvim~nto Econômico e Social - BNDES, no 
valor equivalente a us~ 60,000,000.00, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 
· --N9 274/91, de autoria do Senador Esperidião Amin, 

solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Resolução n9 38/91, que autoriza · 
o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, tempora
riamente, o"IirD.ité. da sua dívida mobiliária pela emissão 
e colocação no mercado. de Letra~r-Financeiras do Tesouro 
do Estado de Santa Catarina~ LFTC, destinada ao giro 
de 80% das 902.741.537 LFTC vencíveis em 1•-6-91. Apro
vado. 
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-N• 276191, de autoria do Senador Josaphat Marinho, 
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para a Mensagem n' 130191 (n• 232191, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete â 
deliberação do Senado o nome do Almirante-de-Esquadra 
José do Cabo Teixeira de Carvalho para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga destinada 
a Oficial-General da Marinha, decorrente da aposentadoria 
do Ministro Roberto Andersen Cavalcanti, a fun de que 
figure na Ordem do Dia de sessão seguinte. Aprovado. 

- N• 277191, de autoria do Senador Aureo Mello, solici
tando dispensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para a Mensagem n• 137, de 1991 (n•250191, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Dr. Cincinato Rodri
gues de Campos, para exercer o cargo de Diretor de Admi
nistração do Banco Central do Brasil, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

- N9 278/91, da Liderança da Comissãõ Temporária 
com objetivo de estudar e analisar, bem como acompanhar 
as atividades da Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento - EC0-92, solicitan
do a alteração de nove para onze, o número.de seus mem
bros. Aprovado. 

1.2.11 - Comunicação 

Da Liderança do PMDB, referente à indicação do 
Senador Coutinho Jorge, como titular, substituindo o Sena
dor Cid Sabóia de CarValho, para integrar a Comissão 
Mista encatreg~da_ de apreciar a Medida Provisória n9 

296191. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n' 94, de 1988 - Comple
mentar, de autoria do Senador Cid Sabóia ·de Caivillho, 
que dispõe sobre a relação de emprego protegida contra 
despedida, arbitrária ou sem justa causa e dá outras provi
dências. Apreciação sobrestada, nos termos do Requeri
mento n9 279/91, após parecer da comissão competente. 

Projeto de Lei do Senado n• 214, de 1989 - Comple
mentar, de iniciativa· da Comissão Diretora, que diSPõe 
sobre a proteção da relação de emprego contra a dispensa 
arbitrária ou sem justa causa e dá outras providências. 
Apreciação sobrestada, nos termos do Requerimento -n~ 
279191, em virtude de tramitação conjunta com o Projeto 
de Lei do Senado n• 94188 - Complementar. 

Requerimento n9 180, de 1991, de autoria do Senador 
João França, solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição, nos Anais do Senado, das matérias "Venezuela 
ocupa frOnteira e prende brasileiros"; "Para ruralistas teria 
indígena inviabiliza RR"; ''Texto cita terrãs da Igreja"; 
"Funai quer novas demarcações", e "Venezuela diz que 
processará garimpeiros", publicadas no jornal Folha de 
S. Paulo. Aprovado, 

Requerimento n9 21J2, de 199"1, de. aUiOrla dõ Senador 
Marco Maciel, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena
do, do editorial "Humanismo e Liberalismo", publicado 
no jornal O Globo, de 12 de maio do corrente ano. Apro
vado .. 

Requerimento n9 208, de 1991, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, solicitando, n?s termos regimentais, a 

transcrição, nos Aiiais do Senado Federal, do artigo "O 
Fantasma Demográfico'', publicado no jornal O Globo, 
de 20 de maio do corrente ano. Aprovado. 

Requerimento n9 231, de 1991, de autoria do Senador 
Humberto Lucena e outros Senhores Senadores, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Senador 
Mauro Benevides na Conferência de Presidentes dos Parla
mentos Ibero-Latino-Americanos, realizada em Lisboa, no 
dia 20 de maio último. Aprovado. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 7, de 1991, 
de autoria do Senador Jonas Pinheiro e outros Senhores 
Senadores, que altera a redação do parágrafo único do 
art. 62 da Constituição Federal. Em discussão 4• sessão. 

Proposta de Emenda à Constituição n• 9, de 1991, 
que estabelece a coincidência de eleições para presidente 
e vice-presidente da ""República, senador e deputado fede~ 
ral, a partir do ano 2000, e para governador e vice-gover
nador, deputado estadual e distrital, prefeito, vice-prefeito 
e vereador, a partir de 1998. Aprovado o prosseguimento 
de sua tramitação. 

ProPosta de Emenda à Constituição n~" 10, de 1991, 
que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação 
do inciSO II do art. 161 da Constituição Federal. Aprovado 
o prosseguimento de sua tramitação. 

· · 1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Considera
ções sobre a matéria constante do .quinto item da pauta, 
aprovada na presente sessão. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Razões do vo
to contrário de S. EX' à Mensagem n• 133191, referente 
ao acordo parcial da dívida externa. Artigo do jornal Estado 
de S. Paulo de hoje, sob o título "Sabotagem no Senado'·. 

SENADOR AUREO MELLO - Fornecimento de 
óleo combustível ao Município deHumaitá- AM determi
nado pelo Ministro João Santana, evitando o colapso total 
do município·. Movimento separatista na Amazónia. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -,Efeitos ine
xistentes da promulgação da Lei n9 8.069, de 1990 (EstatUtO 
da Criança e do Adolescente - .ECA) e a urgência em 
substituir o Código de Menores. 

1.3.2 - Comunicações da Presidência 

-Transferência para às 19 horas da sessão conjunta, 
anteriormente convocada para às 18 horas de hoje. 

-Término do prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 127/90, sendo que ao mesmo 
não foram oferecidas emendas. 

-Convocação ·de sessão extraordinária a realizar-se ho
je, à~ _18 horas e 25 minutos, com Ordem do Dia que 

-"designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 
2 - ATA DA 88• SESSÃO, EM 31 DE JUNHO DE 

1991 
2.1 -ABERTURA 
2.Z- EXPEDIENTE 
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2.2.1- Avisos do Secretário-Geral da Presidência da 
República 

NoS 476 e 477/91, encaminhando esclarecimentos_ pres
tados pelo Ministério da Economia, Fã:zeilda e Planeja
mento sobre os quesitos constantes dos Requerimentos 
n~ 88 e 90, de 1991. 

2.2.2 --Ofício do Secretá.rio do Desenvolvimento da 
Presidência da Repóblica 

No 466/91, encaminhando_ esclarecimentOs prestados 
pela Secretaria de Desenvolvimento Regional sobre os que
sitos constantes do Requerimento n9 149/91. 

2.2.3 - Requerimentos 
N' 280/91, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara 

n' 29191, que altera dispositivos da Lei n' 7.622, de 9 de 
outubro de 1987. e fixa os efetivos de oficiáís e praças 
dos Quadros do Corpo Auxiliar Ferriinirio da Reserva dit 
Marinha - CAFRM 

N 9 281/91, de autoria do Senador Oziel Carneiro, soli~ 
citando ao Secretario~Geral da Presidência da República, 
informações que menciona. 

2.2.4 - Comunicações da Presidência 
-Encaminhamento ao Senado, pelo Sr. Secretário~ 

Geral da Presidência da República, dos autógrafos do Pro~ 
jeto de Lei de Conversão n~' 42/90, que dispõe sobre a 
atualização do Bônus do Tesouro Nacio~al e dos depóSitos 
de poupança e dá outras providências. A promulgação. 

- Deferimento, ad referendum da Comissão Dire
tora, dos Requerimentos n~ 255, 256 e 262/91, dos Sena
dores Nelson Carneiro;- Coutinho Jorge e Mái"Cio Lacerda, 
respeCtivamente; de informações aos MiriiStérío:fda Iriíra
Estrutura e da Economia, Fazenda e Planejamento. 

2.3 -'oRDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n' 35,'de 1991 (apresentado pela 

Comissão de Assuntos Económicos como conClusão de seu 
Parecer n' 182, de 1991), que autoriza o desbloqueio de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande 
do Sul, através da revogação do parágrafo 29 do art. 19 

da Resolução n' 72, de 1990, do Senado Federal. Aprovado. 
À Comissão Diretora para ·a redação final. 

Projeto de Resolução n' 36, de 1991 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n' 183~ de 1991), que autoriza o Estado de São 
Paulo a emitir e c'olocar no mercado Letras Financedras 
do Tesouro do Estado de São Paulo (LFfP), destinados 
ao giro de 123.400.000 LFTP, com vencimento em junho 
de 1991. Aprovado. A ComissãoDirelora·para·a redação 
final. 

Projeto de Resolução n' 37, de 1991 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Económicos c"omo conclusão de seu 
Parecer n9 184, de 1991), que autoriza, em caráter excep~ 
clonai, o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar 
operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento 
Econôm.ico e Social - BNDES, no valoi equivalente a 
US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-ame
ricanos). Aprovado. À Comissão Diretora para- a -redaçâO 
final. 

Projeto de Resolução n' 38, de 1991 (oferecido, pela 
Comissão de Assuntos EconómiCOs como conclusão de seu 

Parecern9185, de 1991), que autoriza o Governo do Estado 
de Santa Catarina a elevar, temporariamente, o limite da 
sua dívida mobiliária, pela emissão e colocação no merca~ 
do, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa 
Catarina (LFTC) destinadas ao giro de 80'*' das . 
902.741.537 LFTC vencíveis em 1•-6-91. Aprovado. A Co
missão Diretora para a redação final. 

Parecer n9178, de 1991, da Comissáo âe Coristittiição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n~ 1_~0, de 1991 
(n9 232/91, na origem), de 22- de maio do coi·rente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do nome do Almirante-de- . 
Esquadra José do Cabo Teixeira de CarValho para exercer 
o cargo de Ministro do SuperiOr Tríbunal Militar; na vaga 
destina~a à Oficial-General da Marinha decorrente_da apo
sentadoria do Ministro Roberto Andersen CaVãlcanti. Reti
rado da pauta. 

Parecer n9 1_81, de 1991, da Comis.sãO- de Assuntos 
Económicos sobre a Mensagem n' 137, de 1991 (n' 250/90, 
na origem), de 31 de_maio do corrente-ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
.§o S~.t;tado a escolha do Doutor ÇirtciiiàtO Rodrigues de 
-Campos, para exercer o cargo de Diretor de AdminiStração 
do Banco Central do Br'asil. Retirado da pauta. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Requerimento n' 280191, lido no Expediente da 

presente sessão. Aprovado. 

:-- Redação final.doProjeto cte:Resolução-n' 35/91, 
constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada 
nos termos do Requerimento n' 282191. ÀprÓmulgação·. 

- Redação final do ProjetO.de Resolução n~' 36/91, 
constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada 
nos tennos do Requerimento n~ 283191. À promulgação; 

Redação final do Projeto de Resolução n' 37/91, cons· 
tante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada nos 
termos do Requerimento n~ 284/91. A promulgação. _____ _ 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 38/91, 
constante da Ordem· do Dia da presente sessão. Aprovada 
nos termos do Requerimento n9 285/91. A promulgação. 

2.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 
Senador NELSON CARNEIRO ~ Apelo â Presi· 

dência no sentido de entendimentos com a Mesa da Câmara 
dos Deputados~ objetivando a remessa de projetas apro
vados por aquela Casa em tempo hábil para apreciação 

·pelo Senado. 

2.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são· 

2.4 -ENCERRAMENTO 

3- SECRETARIA GERAL DA MESA 
_ _ Resenha das -~_até_rias apre_ciadas de 19 a 31 de maio 
de 1991 

4 - MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN· 
TES 
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Ata da 87~ Sessão, em 13 de junho de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordin<iria, da49~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro, 

Meira Filho e Lucídio Portella 

ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alexandre Costa - Amazonino 
Mendes- Aureo Mello- Seni V eras- Carlos Patrocínio 
-Chagas Rodrigues - Cíd Sabóia de Carvalho ..,- Co,utinho 
Jorge- Darió Pereira- Dirceu CarneirO-- Elci.o Alvares 
- Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira- Garibaldi Alves 
- Gerson Camata ....:..... Guilherme Palmeira - Henrique Al-
meida- Humberto Lucena- João Calmon- João França 
-João Rocha- Josaphat Marinho- José Fogaça -José 
Paulo Biso!- José Richa -Júlio Campos ~ Júnia Marise 
- Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia - Lucídio Portella 
-Magno Bacelar- Mansueto de_ Lavor - M_á_rcío Lacerda 
- Maurício COrrêa - Mauro Benevides _- Meira Filho -
Moisés Abrão - Nabor Júnior - Odacir Soares -, Oziel 
Carneiro - Raimundo _Lira - Ronaldo Aragão - Ronan 
Tito - Ruy Bacelar- Teotónio Vilela Filho- Wilson Mar· 
tins. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 47 Srs, Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão._ 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS D.oSsos trabalhos. 
O Sr. 1"' Secretário procederá ã leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N' 143/91 (n• 264/91, na origem), de 11 de junho do 

corrnete, referente ao Projeto de Lei da Câmara ri~> 17, de 
1991 (n• 80/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que institui isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados- IPI, e depreciação acelerada para máqui
nas, equipamentos e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lci n• 8~.191, de 11 de 
junho de 1991). 

OFÍCIO 

Do Sr. 1' Secretário da Câmara 
dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte 
projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 29, DE 1991 
(N• 1/91, da Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Altera dispositivos da Lei n' 7 .622, de 9 de outubro 
de 1987, e fixa os efetivos de Oficiais e PraÇas dos Quadros 
~o Corpo Auxiliar Feminino da Re~rva da Marinha -
CAFRM. 

O Congresso Nacional decreta: 
_Art. 19 Os arts. 3'?, 49 e 69 da Lei n9 7.622, de 9 de 

outubro de 1987, que reorganiza o Corpo Auxiliar Feminino 
da Reserva da Marinha - CAFRM, passam a vigor~r com 
a seguinte redação: 

Parágrafo único. _ As condições de recrutamneto, 
seleção inicial, matrícula em curso de formação, convo
cação para o serviço ativo, ingresso nos Quadros do 
CAFRM, e permanência definitiVa nO Serviço Ativo da 
Marinha serão objeto de regulamentação desta lei. 

Árt. 4' ó-CÕrpo AuXiliar Feminino de Reserva d~ 
Marinha tem os seguintes limites em seus efetivos: -

I- Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFO): 
Capitães-de-Mar-e-Guerra- 8 
Capitães-de-Fragata- 28 
Capitães-de-COrv-eta -_160 
Capitães-Tenentes- 176 
Primeiros-Tenentes -144 
Segundos-Tenentes- 84 
II-Quadro Auxiliar Feminino de Praças (QAFP) 

-1.800 ~ 

§ 19 Os efetivos põr postos e·graduaÇões a vigora
rem em cada ano serão distribuídos mediante ato do Presi
dente da República para o Quadro Auxiliar Feminino 
de Oficiais e do Ministro da M-arinha para o Quadro 
Auxiliar Feminino de Praças, dentro dos limites previstos 
neste artigo. 

§ 29 - Quando necessário à manutenção do fluxo re
gular e equilibrado de carreira, o· Poder Executivo, ao 
-distribuir os efetivos do Quadro Auxiliar Feminino de 
Oficiais, poderá alterar os limites dos postos em até 10% 
(dez por cento), desde que não seja ultrapassado o efetivo 
global estabelecido no caput deste artigo, nem haja au
mento da despesa total a ele correspondente. 

§ 39 Até 1995 o percentual previsto no parágrafo 
ãnterior poderá ser alteradO, a fim de atendei às DliCessi
dades de ajustes dos efetivos do Quadro Auxiliar Femi
nino de Oficiais, decorrentes das fases iniciais da implan
tação deste Quadro, desde que não seja ultrapassado 
o efetivo global estabelecido no caput deste artigo, nem 
haja aumento da despesa tot~l a ele correspondente. 

§ 49 Na aplicação do disposto nos parágrafos ante
riores, se vier a ocorrer eXcesso teinporárió -de Oficiais 
ou Praças de determinado posto ou graduação nos Qua
dros do Corpo Auxiliar Feminino, o efetivo total desse 
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posto ou graduação será considerado provisório até que 
se ajuste ao novo efetivo distribuído. 

§ 5» Os efetivos distribuídos anualmente nos Qua
dros do Corpo Auxiliar Feminino serãO os--efetivos de 
referência para fins de promoção e aplicação da Quota 
Compulsória de que trata o Estatuto dos Militares. 

§ 69 As vagas resultantes desta lei serão gradativa
mente preenchidas no decurso de 13 (treze) anos para 
o Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais e de 16 (dezes
seis) anos para o Quadro Auxiliar Feminino_ de Praças, 
conforme a necessidade do serviço, desde que esteja de 
acordo com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e haja dotação orçamentária suficiente para atender as 
despesas daí decorrentes. 

Art. 69 O Quadro Auxiliar Feminino __ de: Oficiais 
(QAFO) é constituído dos postos explicitados no art. 
49 desta lei. n 

Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N' 5, DE 1991 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho 
e honra de submeter à elevada deliberação de VQS$;3.$ Excelên
cias, acompanhadO de exposição de motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Marinha, o anexo projeto de lei que "Altera 
dispositivos da Lei n' 7.622, de 9 de outubro de 1987, e fixa 
os efetivos dos Oficiais e Praças dos Quadros do_Corpo" Auxi
liar Feminino da Reserva da Marinha - CAFRM". 

Brasília, 3 de janeiro- de 1991-. ___:.Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS IN/AB/12 N' 39, DE 12DÉ 
DEZEMBRO DE 1990, 00 SENHOR MINISTRO OE 
ESTADO OA MARINHA. 

N•39 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
O CrescimentO -da Marinha e o conseqüente aumento de 

seus encargos administrativos· e de apoio técnico, qUe obrigava 
a administração naval a desviar para o exercíCio de funções 
burocráticas e de apoio, em terra, pessoal militar qualificado 
para manutenção e operação de sistemas de tecnologia avan
çada, portanto de elevado custo de formação, e em face da 
falta de quadros e dificuldades de contrataç-ão de pessoal civil, 
levou a Marinha e propor a criação do Corpo Auxiliar Femi
nino da Reserva da Marinha para atendimento daquelas neces
sidades. 

Criado pela Lei n• 6.807, de 7 de julho de 1980, e reorga
nizado pela Lei n" 7.622, de 9 de outubro de 1987, este Corpo 
vem buscando suprir, a médio e longo prazos, a substituição 
de Oficiais e Praças especializadas e o recompletamento de 
civis, em terra, nos serviÇos de natureza técnica e adminis
trativa que prescindem do emprego-exclusivo de pess'oal de 
carreira cujo custo de formação e qualificação só é aceitável 
para o desempenho de funções a bordo e na tropa. 

Estudos efetuados no âmbito deste ministério identifi· 
caram a necesidade de recrutamento de 600 Oficiais e 1.800 
Praças para atendimento de funções nas áreas de adminis
tração geral, finanças, engenharia, ensino, saúde, serviço so-

cial, análise de sistemas,' programação e processamento de 
dados. 

O ingres~o de pessoal, iniciado a partir de 1981, vem 
sendo conduzido gradativamente, de forma a atingir os núnie-~ 
ros planejados no prazo de 24 anos para o Quadro Auxiliar 
Feminino de Oficiais e de 28 anos para o Quadro Auxiliar 
Feminino de Praças, a fim de assegurar um adequado fluxo 
de carreira às militares desses Quadros, em condições seme
lhantes aos demais Corpos de Oficiais e Praças da Marinha. 

Ocorre ainda que a mencionada Lei n~ 7 .622, de 9 de 
outubro de 1987, apenas cita os postos e graduações que com
põem o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, 
sem fixar os limites dos seus e_fetivos. Os efetívos a Vigorarem 
em cada ano, dentro do planejamento de ingresso gradativo, 
vinham sendo fixados por ato do Ministro da Marinha, confor

-ro_e pevisto _nos artigos 59 e 6~ do Regulamento para o Corpo 
Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, aprovado pelo 
Decreto n' 95.660, de 25 de janeiro de 1988. 

Tendo em vista o disposto no item III do art. 48 da 
Constituição Federal, torna-se necessário que o Congresso 
Nacional fixe os limites dos efetivos do Corpo Auxiliar Femi
riinO da Reserva da Marinha, e que seja atribuída ao Poder 
Executivo a competência para a distribuição anual desses efeti
vos, conforme jà_ocprre com os demais Corpos e Quadros 
da Marinha. 

Em face do exposto submeto à ·alta apreciação de Vossa 
Excelência o anteprojeto de lei em anexo, que altera dispo
sitivos da Lei n~ 7 .622, de 9 de outubro de 1987, e fixa os 
limites dos efetivos de Oficiais e Praças dos Quadros do Corpo 
Auxiliar Feminino da Reserva -da Marinha. 

No mencionado anteprojeto _de lei foram incluídos dispo
sitivos que visam flexibilizar a distribuição anual dos efetivos, 
dentro do planejã.mento de ingresso gradativo que vem sendo 
adotado. 

Respeitosamente, Mario César Flores- Ministro da Ma
rinha. 

LEGTSLAÇÃO CITADA 

LEI N' 7.622, DE 9 OE OUTUBRO OE 1987 

Reorganiza o Corpo AUxiliar Feminino da Reserva da 
Marioba- CAFRM. 

Art. 39 O recrutamento para o CAFRM far-se-á: 
I- como- Guarda-Marinha, no caso de candadatas ao 

QAFO; --- . - - . 

II-como Cabo, no caso de candidatas ao QAFP, que 
ingressem com habilitação profissional de nível técniCo;. é 

III - como Marinheiro Especializado, no caso _de candi
datas ao QAFP que ingressem com habitação prOfiSsional 
de nível auxiliar. ' . 

Art. 4» As condições de recrutamento, seleção inicial, 
matrícula em curso de formação, convocação para o serviço 
ativo ingresso nos quadros dci CAFRM e permanência defini
tiva no Serviço Ativo da Marinha serão o_bjeto de regula
mentação desta lei. 

Art. 6~ O Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QA--
FO) é constituído dos seguintes postos: _ 

I-Capitão-de-Mar-e-Guerra, 
II - Capitão-de-Fragata, 
II - Capitão-de-Corveta, 
IV - Capitão-Tenente, 
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V- Primeiro-Tenente; e 
VI- Segundo-Tenente. 

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

(À comissão de- Relações Exteriores e_ Defesa Nacional.) 

PARECERES 

PARECER N•l81, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a Mensa~ 
gem n~ 137, de 1991, do Senhor Presidente da República, 
que submete à aprovação do Senado Federal o nome do 
Doutor Cincinato Rodrigues de Campos, para exercer o 
cargo de Diretor de Administração do Banco Central do 
Brasil. 

A Comissão de Assuntos Económicos, em votação secreta 
realizada em 12 de junho de 1991, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Dario Pereira, sobre a Mensa
gem n~" 137, de 1991, do Senhor Presidente da República, 
opina pela aprovação da escolha do Senhor Cincinato Rodri
gues de Campos, para exercer o cargo de Diretor de AdminiS
tração do Banco Central do Brasil, por dezesseis votos favorá
veis e nenhum contráriO. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 1991. ,~ Rabnundo 
Lira, Presidente - Dario Pereira, Relator - Ronan Tito -
Garibaldi Alves - João Calmon - Élcio Álvares - Meira 
Filho - José Richa - Chagas Rodrigues - Beni V eras -
Maariclo Corrêa- V almir Campelo - Aoreo Mello - Moisés 
Abrão - Esperidião Amin - Eduardo Suplicy. 

Relatório 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensa
gem n 9 137, de 1991, do Senhor Presidente da República, 
que submete à aprovação do Senado Federal o nome do 
Doutor Cincinato Rodrigues de Campos, para exercer o 
cargo de Diretor de Administração do Banco Central do 
Brasil. 

Relator: Senador Dario Pereira 
Nos termos dos arts. n~ 84, inciso XIV, e 52, incis·o- III, 

alínea d, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da 
República submete à iprovação do Senado Federal o nome 
do Doutor Cincinato Rodrigues de Campos para exercer o 
cargo de Diretor de Administração do Banco Central do Bra
sil. 

Os referidos dispositivos constitucionáis conferem com
petência privativa ao Senado Federal para, após argüição pú
blica, aprovar, por voto secreto, a escolha do presidente e 
dos diretores do Banco Central d.o Brasil. 

O curriculum vltae anexado à Mensagem Presidencial 
evidencia vasta experiência profissional do Doutor Cincinato 
Rodrigues de Campos, compatível e adequada com o cargo 
para o qual é indicado. -

Funcionário de carreira do próprio Banco Central do 
Brasil, o Doutor Cincinato Rodrigues de Campos, Bacharel 
em Ciências Económicas e Contábeis, ocupou vários ·eargos 
públicos, cabendo destacar; Chefe dos Departamentos de Ad
ministração Financeira e de Proceisamento de Dados do Ban
co Central, Secretário Central de Controle Interno do Minis
tério da Fazenda, Secretário Adjunto do Tesouro Nacional 

e Diretor Presidente do Serviço Federal de Processamento 
de Paçlos. 

___ Atualmente, vem exercendo, desde março de 1990 o car
go de Secretário de Controle Interno da Presidência da Repú
blica. 

Tais funções e cargos, evidenciados em s~u currículo que 
se encontra à disposição dos eminentes integrantes desta co
missão, revelam o nível de qualificação profissional e de forma
ção acadêmica do indicado, ficando, assim, esta comissão em 
Condiç6es de deliberar sobre a indicação do Dr. Cincirtato 
Rodrigues de Campos para exercer o cargo de Diretor de 
Administração do Banco Central do Brasil. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 1991, - Rabnundo 
Lira, Presidente - Dario Pereira, Relator. 

PARECER N• 182, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Ofício 
S/19 de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul, encami
nhando solicitação de desbloqueio no Selic o volume de 
14.000.000.000 (quatorze bilhões) de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio Graride do Sul- LFT-RS, 
emitidas em dezembro/90, conforme Resolução n9 72/90, 
de 18-12~90, tomadas indisponíveis nos termos do § 2~, 

-art. 19 da mencionada resolução. 

Rel~tor: Senador Mauri:cio Corrêa 

O Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul 
encaminha, para exame do Senado Federal, pedido de autori
zação para desbloqueio no Selic de Letras Financeiras do 
Tesouro do estado, no volume de 14.000.000.000 de títulos. 

Agora vem o Estado do Rio Grande do Sul, considerando 
entre outros itens, "as melhores perspectivas para os títulos 
estaduais com a criação do FAF e o trabalho de base que 
o Estado do Rio Grande do Sul vem realizando junto às 
instituições financeiras, bem como nos investidores institucio
nais", e, ainda, "o fechamento das negociações entre o Go
verno do Estado e o Governo Federal que resultaram na 
assinatura do "Memorando de Entendimentos" com reflexos 
positivos para a rolagem dos títulos públicos' eStaduais do 
Rio Grande do Sul, solicitar autorização do Senado Federal 
para o desbloqueio dos referidos títulos no Selic, tornando-os 
dispo_níveis para negociação, liberando os credores que os 
detêm para colocação no mercado, ou quitar débitos com 
bancos e fornecedores. 

A solicitação não implica na ampliação dos limites fixados 
no ar!. 3• da Resolução n' 58/90 do Senado Federal e a análise 
documental do processo indica que foram atendidas as_ condi
ções estabelecidas nos aris. 69, 89- e 10 d~ mesma resolução. 

O parecer do Banco Central indica que a solicitação está 
de acordo com a referida resolução, informando que a em:iSsão 
de que trata "não caracteriza como criação de 1,1ma nova res
ponsabilidade para o estado, mas, sim, a prorrogação de parte 
de u~ compromisso já existente". 

Os títulos tem as seguiriteS C3i3derístfcas: . -
a) quantidade: 14.000,000,000 de LIT-RS; 
b) mOdalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 7 anos; 
e) valor nominal: Cr$ 1 ,00; 
O previsão de colocação e vencimentos dos títulos a se

rem emitidos: 
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V!':NC:HLNTO 

liEZE11E<RCJ/90 15.11.91 

DE:ZEI1BR0/90 15.1i.92 

DEZC:J1BR(l]~l0 15 .1.1_. 93 

DEZI?:11B/~(J/1'0 15.11. 94 

DCZEI1E<IW/90 

15.11.96 

g) forma de colocação: através de ofertas públicas nos 
termos da_Resol_ução n<:~ 565 .._ de 20~':' 79 i P,o ~anco Central; 

h) autorização legislativa: Leis n"$ 8.493 e 8.822, de 
21-12·87 e 15-2-89, respectivamente. ·· 

Informa o solicitante e o Banco Central que os títulos 
emitidos com base na Resolução n~ 72, de 18-12-90, que dis
põem em seu § 2"' "OS -títUlos emitidos com base na presente 
autorização permanecerão bloqueados na _conta da dívida pú
blica no Selic, indisponíveis para negociação, quer para opera
ções definitivas, quer para operações de recompra". 

Ante o exposto e convencido do mérito da solicitação, 
somos pelo acolhimento do pleito nos termos do seguinte 
projeto de resoluç_ão; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 35, DE 19!11 

Autoriza o desbloqueio de Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Rio Grande do Sul, através da revogação 
do § 2• do art. l• da Resolução. n• 72/90, do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• Fica revogado o § 2• do art. 1• da Resolução 

n• 72 de 1990. 
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de s~a 

publicação. 
Art. 39 Revogal}l-se as disposições em_contrário. 
Sala das Comis_sões, cm 13 de junho de 199L-Raimundo 

Lira, Presidente - Maurício Corrêa, Relator - Eduardo 
Suplicy - Meira Filho - César Dias - Beoi y eras ;- V ~lmir 
Campelo - Aureo Mello - João Rocha - Elcio Alvares -
Esperldião Amin - Henrique Almeida - Chagas Rodrigues 
- João Calmon. 

PARECER N• 18), DE 1991 

Da Comissão de Assun_tos Económicos, sobre o_ Ofício 
"S" 22/91, do Senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil, encaminhando ao Presidente. do Senado _Federal 
pedido formulado pelo Governo do Estadq_ _ _de S_ão Paulo, 
no sentido de que seja autorizada a emissão e colocação 
no mercado, através de ofertas públicas, de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Es_tado de São Paulo (LFTP), desti~ 
nadas ao giro de 84% (oitenta e quatro por cento) das 
123.400.000 LFTP vencíveis no mês de junho de 1991. 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

3.500.000.0C0 

2.500.000.000 

i . 000.000. ,,-0\)--

L 000.000. 000 

14.000.000.000 

Relator: Senador Meira Filho 
O Senhor Presidente do Banco Ce_ntral do Brasil enca- __ 

minha para exame do_ Senado Federal pedido formulãdo p-elo 
Senhor Governador do Estado de São_ Paulo de autodzação --~ 
para emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras ~~ ~ 

.. do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), destinados ao 
giro de 84% das 123.400.000 LFTP, com vencimento no mês 
de junho de 1991. . 

A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 

a serem substituídos, deduzida a parcela de 16% consoante 
pactuado no Memorando de Entendimento de_19-3-91, firma
do pelo referido estado com o Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento e com o Banco Central; 

b) modalidade: nominatiyri~üansferível; ·-
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras__do Tesóu~ -~:~ 

ro Nacional (mesma taxa referencial); ~ 
d) prazo: até 1825 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituídOs: 

vencimento quantidade 
15-6-91 123.400.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
-emitidos: 
colocação vencimento título Data-base 
17-6-91 15-6-96 521.825 17-6-91 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n• 5.684. de 28-5-87, Decre
tos n"' 29.526 e 30.261, de 18-1-89 e 16-8-89, respectivamente. 
e Resolução SF n• 5. de 19-1-89. 

As condições e as informações estipuladas pela Resolução 
n9 58, de 1991, do Senado Federal, em seus arts. 4'.', 8"' e 
TO~ quanto à apreciaç~lO-àestes pedidos cte aUtOrização de 
emissáo e colocação de títulos públicos foram atendidas. 

C)úanto ao mérito; o Párecer Dedip/Oiare ....::'911309, de 
22 de maio de 1991, do Banco Central do Brasil, que integra 
o processo. não aponta óbices à operação. 

. Informa-nos, aind~, __ o referido parecer que a presente 
operação de crédito pretendida pelo Governo do Estado de 
São Paulo está de acordo com o memorando de entendimento 
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firmado, em 19-3-91, entre aquele estado, o Banco Cent:at 
e o Ministério da Ecoóomia, Fazenda e Plancjamento, e vtsa 
regularizar o mercado de títulos est~du~is. Para tan~o. se_~O.I_!l.::_ 
promete o Estado de São_ Paulo a não emitir novos títulos 
no período de 1991 a 1994, com exceção daqueles que se 
destinarem à rolagem ou substituição da_.divida, assim como 
aqueles previstos no art. 33 do Ato das DispoSiçõeS-Constitu
cionais Transitórias (precatórios judiciais). 

Assim sendo, somos pela autorização do pleito nos termos 
do seguinte -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•' 36, DE 1991 
Autoriza o Estado de São Paulo a emitir e colocar no 

mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São 
Paulo (LFTP), destinados ao giro de 123.400.000 LFTP, 
com vencimento em junho de 1991. 

O Senado Federal resolve: _ _ _ . 
Art. lo É o Governo do Estado de São Paulo autori-

zado, nos termos do art. 8'", da Resolução 0° 58/90, do Senado 
Federal, a emitir c colocar no ·mercado Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de São Paulo (L_FTP), destin_adas ao 
giro de 84% (oitenta e~quatro por cento) das 123.400.000 
(cento e vinte e três milhões e quatrocentos mil) LFTP, com 
vencimento em junho de 1991. 

Art. 29 As condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as seguintes: _ 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 16% consoante 
pactuado no Memorando de Entendimento de 19-3-9r, firma
do pelo referido estado com o Ministé_rio da Economia, Fazen
da e Planejamento e com o Banco Central; 

b) modalidade: nominativa --transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1825 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00; 
f) características dos títulou serem substituídos; 

vencimento quantidade 
15-6-91 123.400.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 
cOlocação vencimento título data-base 
17-6-91 15-6-96 521.825 17-6-91_ 

h) forma da colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n9 565,-de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n~ 5.684, de 28-5-87, Decre
tos n~ 29.526 e 30.261, de 18-1-89 e 16-8-89, respectivamente, 
e Resolução SF no 5, de 19-1-89. 

Art. 3"' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. - -

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1991. - Raimundo 

Lira, Presidente - Meira Filho, Relator - Cid Carvalho 
- Esperidião Amin- Áureo Mello- Beni Ve~as --Dario 
Pereira- Moisés Abrão - Eduardo Suplicy- Elcio Alvares 
- Ronan Tito - Garibaldi Alves Filho - Maurício Corrêa 
- Valmir Campelo - João Caimon - César Dias - José 
Richa. 

PARECER N" 184, DE 1991 

Da Comlssl!o de Assuntos EconOmlcos sobre o Off
clo n" 21, de 1991 (GAB n" 105, de 16 de maio de 

1991, na origem), do Excelentfssimo Senhor Governa
dor do Estado do Rio de Janeiro, que submete li 
aprovaçao do Senador Federlil proposta de elewça~ 

· · temporária dos limites fixados para a dfvida consoh
~dada interna do Estado do Rio de Janeiro, para a 
c:Ontrataçl!o de financiamento junto ao Baneo Nacio
nal de Desenvolvimento EconOmico e Social, no va~ 
lar equivalente a US$ 60,000,000.00 (sessenta milbOes 
de dólares). 

-Relator: Senador Maurício Corrêa 
Com o Ofício no 21191, o Senhor Governador do Estado 

do Rio de-janeiro submete à deliberação do Senado Federal 
proposta de elevação temporária dos limites fixados para a 
dívida Consolidada interna do EStado do Rio de- Janeiro. com 
o Objetivo de contratar operação de crédito de natureza finan
ceira no valor de US$ 60,QOO,OOO.OO (sessenta milhões de 
dólares), jurlto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômito e· Social - BNDES, para a construção da primeira 
etapa do projeto denominado "Linha Vermelha", com as se
guintes condições: - _ _ . . 

a) Valor da Operação: Cr$18.300.000.000.00 (dez01to br
lhões, trezcnto~ milhões de cruzeiros), dividida em dois sub
créditos, a saber: 

I -Cr$14.814.287.400,00 (quatorze bilhões, oitocentos 
e catorze milhões, duzentos e oitenta e sete mil e quatrocentos 
cruzeiro$), destinados às obras orçadas para a implantação 
da P etapa da "Linha Vermelha"; e 

II-Cr$3.485.716.600,00 (três bilhões, quatrocentos e 
oitenta e cinco milhões, setecentos e dezesseis mil, seiscentos 
cruzeiros), destinados à implantação da praça de pedágio na 
primeira etapa da citada linha; 

b) prazos: 
I- de utilização: 11 m~ses; _ 
II- de carência: 18 meses, incluído o prazo de utilização; 
III- de amortização: 102 meses; ~ 
IV- prazo total: 10 anos, em caráte·r excepCional; 
c) condições financeiras da operação: 
I- taxa de juros: 9% a.a., calculados dia a dia. sobre 

o saldo devedor atualizado, capitalizados trimestralmente du
rante o prazo de carência e exigíveis mensalmente durante 
o período de amortização, junto com as prestações do principal 
e no vencimento _ou liquidação da dívida, em caráter excep
cional; 

II -atualização do valor do crédito: a contar de 3-6-91. 
pelo mesmo critério legal adotado para a atualização dos recur
sos repassados ao BNDES, originários do Fundo PIS/Pasep 
e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FA T); 

III- atualização do valor da dívida: segundo o mesmo 
critério legal adotado para a atualização do crédito, aplicável 
sobre o saldo devedor, aí incluídos o principal, juros, compen
satórios e moratófíós, despeSas, comissões e demais encargos; 

IV- comissão de_reserva de crédito: 0,1% (um décimo 
por cento) cobrável por período de trinta dias ou fração inci
dente sobre: 

i) o valor do crédito, se o contrato vier a ser assinado 
após o vencimento do prazo fixado pelo BNDES, contado 
a partir do dia imediato a esse vencim_e~to e até a ~~ta ~a 
contratação, exigível o pagamento respectivo para a utthzaçao 
inicial do crédito, do qual será dedutível; 

ii) o valor do crédito, se a operação -vier a ser cancelada, 
a pedido do heneficiário, após a prorrogação do prazo estabe
lecidO inicialmente para a contratação pelo BNDES, contado 
o período a partir do dia imediato do término do refe_rido 
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prazo inicial até a data do pedido de cancelamento f~ito pelo 
beneficiário, ou do cancelamento promovido por iniciativa 
do BNDES, exigível o seu pagamento em trinta dias, a contar 
da data da decisão do BNDES; · 

iii) o saldo não utilizado de cada parcela do crédito, a 
partir do dia imedjato _a_o da sua disponibilidade e até a ,Jata 
da utilização, quando será exigível o seu _pag~mento; e 

iv) o saldo não utilizado do crédito, a partir do dia ime
diato ao da sua disponibilidade e até a data do cancelamento 
efetuado a pedido do beneficiário ou por iniCiativa do BNDES, 
cujo pagamento será exigível na data do pedido ou da decisão 
do BNDES, conforme for o caso; · -

d) disponibilidade dos recursos (lib_eração): parcelamen
to, de acordo com as necessidades para a realização do projeto, 
respeitada a programação financeira do BNDES, que está 
subordinada à definição de recursos, para as suas aplicações, 
pelo Conselho :Monetário Nacional, bem como às normas dis
ciplinadoras de crédito dos órgãos e às entidades do setor 
público, emanadas pelas autoridades competentes; 

e) garantias: em carátcr ·excepcional, foi- dispensada a 
constituição de garantias, estábelCCendo-se a vinculação de 
meios de pagamento em montante e períodos _compatíveis 
com o esquema de amortização do financiamento proposto, 
através da cessão de direitos d~ arrecadação qo pedágio a 
ser cobrado na primeira etapa do Projeto ''Linha Vermelha". 

As_ condições financeiras da operação foram analisadas 
pelo BNDES, que~ conforme Parecer Dedip/Diare- 91/308, 
de 7-6-91, do Bacen, considerou o "fluxo de caixa do referido 
projeto, eni. função da projeção de arrecadação do pedágio 
na 1~ etapa da "Linha Vermelha", e o prãZO de resgate de 
10 anos previsto para a operação", positivo, o que viabiliza 
a amortização do financiamento pleiteado. 

Com relação às disposições contidas no art._~_e_no inciso 
I do art. 3" da Resolução n' 58, de 13-12-90, deste Senado 
Federal, o Estado do Rio de Janeiro dever:á obscryar, quando 
da contratação de operações de crédito, os seguintes limites 
para a sua dfvida consolidada: 

-montante global: Cr$146.973.200.000,00 (cento e qua-
renta e seis bilhões, novecentos e setenta e três milhões, duzen
tos mil cruzeiros) por valor de contratação (Previsão Orçamen
tária para 1991); 

- -montante global por valor de contratação (20% da 
~ceita líquida real): Cr$ 185.848.900.000,00 (cento e oitenta 
e cinco bilhões, oitocentos e quarenta e oito milhões, nove
centos mil cruzeiros). 

O valor do emi)féStimo pleiteado acrescido às operações 
já existentes não ultrapassaria os limites estabelecidos pela 
Resolução n(> 58/90, confofnle pode ser ViSualizado no quadro 
a seguir: - ------

QUADRO I 

Limites Operacionais do Estado do Rio de Janeiro 

Em Cr$ milhOes 

Discriminação Limites Antecipação Dfvida Consolidada (Interna + Externa) Operacionais de Receita 
Autorizada 

p/BACEN (A) OperaçOes Operações Situação 
Existentes Pleiteadas após a 

(B) (C) Operação 
(D) 

D=A+B+C 

Art. 'Z' da 
Res. 58 146.973,2 - 67.457,9 18300,0 86257,9 

Art. 3°, I 
daRes. 58 185.848,9 - 67.957,9 18300,0 86.257,9 
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No entanto, a margem de poupança real, Conforme o 
estabele_cido no-inciso-II do_ art. 3" da Resolução n" 58/90, 
como limite para o díspêndio anual da dívida consolidada 

do Estado do Rio de Janeiro, se apresenta negativa, conforme 
fica d_emon~trado no quadro abaixo. 

QUADROU 
Margen de Poupança Real Corrigida 

M!• Receita Despesas 
Total Correntes 

Realizada Pagas 
(A) (B) 

AbrJ'}() 14 791 16 417,9 
Mal/90 21 659,4 18 786,9 
Jun/90 22301,6 267rY2,7 
Jui,W 22 603,6 25_850,3 
Ago,W 27196,3. 31_063,7 
Set/90 27 977,3 29.1411,8 
Out/90 31 796;1. 3411XJ,9 
Nov,W 36 319,9 40 806,8 
Dez/90 52597,1 64 421;1. 
Jaol91 42150;1. 42266;1. 
Fevi91 40159,4 43548,8 
Mar/91 48 801,5 49 5825 
Total 388 354,4 422 795,8 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro encaminhou 
ao Senado Federal uma série de documentos relacionados 
à alínea a do art. 4o da Resolução no 58/90, a saber: "Cerfidões 
Negativas de Débito" junto ao PIS/Pascp, ao Finsocial e ao 
lNSS. O Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço não foi encaminhado porque 
essa exigência estaria temporariamente atendida pelo contido 
no item 14 do Memorando de Entendimento firmado em_ 
19-4-91, entre o MinistériO- da Economia, Fazenda e Plancja
mento, o Banco Central do Brasil e o governo daquele estado, 
que achamos por bem transcrever: 

"Item 14- O Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
através da Secretaria da FaZenda c o Governo Federal, 
através do Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento e do Bacen, deverão promover, até _30-6-91, o 
encontro de contas de débitos e ,créditos dos _órgãos e 
entidades das administrações direta, indireta e empresas 
estatais de- ambas as esferas de Qoverno, inclusive pac-

EmMilhoes 

Margen de Margen de Poupança Real 
Poupança COrrigida 

Real 
(C)=A-B 

(1.625,1) (9 728,3) 
2.872,5 1\.875,5 

(4.401,1) (16.867,2) 
(3.246,7) (11.358,3) 
(3.867,4)· (11.982,0) 
(1.171,5) (3.239,8) 
(2404,7) (5.897,5) 
(4.486,9) (9.636,1) 

(1\.824,1) (21.470,4) 
(1\6,0) (182,2) 

(3.389,4) (4.439,8) 
(781,0) (839,4) 

(34.441,4) (84.265,5) 

t_uando eventuais saldos. Até aquela data, haverá odes
bloqueio do acesso dos órgãos estaduais à$ linhas de finan
ciamento do~ órgãos e entidades da Administração Públi-
ca Federal." · -

Para atender ao cumprimento das disposições contidas 
nos incisos II e III do art. 10 da Resolução no 58/90 do Senado 
Federal, no art. 212 da Constituição -da República Federativa 
do Brasil e no art. 38 do Ato das DispõSiÇ9es Constitucionais 
Transitórias, o Governo do Estado do Rio de Janeiro encami
nhou cópia do seu Balanço Geral de 1990 e da sua Lei Orça-
mentária n" 1.761, de 10-12:90. " · 

No entanto, conforme ficou explicitado no corpo deste 
parecer, o Estado do Rio de Janeiro não apresenta margens 
-de poupança real positiva, havendo, portanto, a necessidade 
de ser elevado temporariamente o limite estabelecido para 
o dispêndio' anual da sua dívida consolidada ano a ano. 

Segundo cálculos do Bacen os limites seriam os seguintes: 

quADROill 

. Necessidade de elevação temporária do Umite do dispendio anual (Art. ~ ll) 

Exercfcios Dispendlos Limite Elevação 
totais • Estabelecido Temporária 

(A) (B) (C)= (A) - (B) 

1992 17366,7 (84.265,5) 101.632,2 
1993 21368,2 (84.265,5) 105.633,7 
1994 22.986,3 (84:265,5) 107.251,8 
1995 20.942,9 (84.265,5) 105.208,2 
1996 77.0!4,2 (84.265,5) 161.284,7 
1997 18.975;1. (84.265,5) 103.240,7 
1998 18.234,5 (84.265,5) 102900,0 
1999 17.855,7 (84.265,5) 102.121,2 
2000 17.354,1 (84.265,5) 10!.619,6 
2001- 2869,!. (84.265,5) 87.134,6 

• Inctu1 a nova operaçao "linha vermelha". 
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Pelas razões expostas e tendo em vista as restrições impos
tas pelo § I'' do art. 6" da Resolução n' 58/go-, deste Senado, 
verbis: 

"Art. 6° Os estados, o Distrito Federal. os municí
pios ·e suas respectivas autarquias poderão pleitear qu-e 
os limites fixados no art. 3" desta reso_lução sejam tempo
rariamente elevados, a fim de realizarem operações de 
crédito especificamente vinculadas a empreendimentos 
financeirame·nte·ViáVeis e compatíveis cOm ·as objetivos 
e planos nacionais de desenvolvimento, ou ainda, em 
casos de excepcional necessidade, apresentada, em qual-
quer hipótese, cabal fundamentação. _ 

§ J'.' A elevação de que trata este artigo não poderá 
ser superior a vinte por cento dos valores inicialmente 
atribuídos, em função das disposições contidas no art. 
39 desta resoluçãQ, aos limites que se pretende elevar." 

Opinamos pelo acolhimento da solicitação do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO]'<'' 37, DE 1991 

Autoriza, em caráter excepcional, o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito junto 
ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social - BN
DES, no valor equivalente a US$ 60,000,000.00 (sessenta 
milhões de dólares norte-americanos). 

Art. I' É o Governo do E•tado do Rio de Janeiro, 
nos termos do art. 6° da Resolução n9 58, do Senado Federal, 
autorízado em caráter ex:cepcional, a contratar operação de 
crédito internõ no valor de US$ 60,_000,000.00, junto _ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico __ e So_cial -::- BN
DES, mediante garantia de cessão a ser feita ao BNDES, 
em caráter irrevogável e irretratável, a_ partir da assinatura 
do contrato e até a final liquidação de todas as obrigações 
nele assumidas de parcelas do produto da cobrança de pedágio 
da "Linha Vermelha" ou de outra receita que venha a substi
tui-lo, no valor correspondente ao das prestações de amorti
zação do principal e dos acessóriOs de téll dívida. 

Art. 29 O limite estabelecido, pelo inciso II do art. 39 

da Resolução n' 58190, do Senado Federal, para o dispêndio 
anual da dívida consolidada do Estado do Rio çle Janeiro, 
fica elevado temporariamente, ano a ano, nos seguintes valo
res: 

Exercleio 

1992 
!993 
1994 
1995 
!996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Elevação ·l'emporária 
(Art. 3°, II, da Res. 58/90 

Cr$ l01.632.200.(XJO,OO 
Cr$ l05.ó33.700.(JOU,UO 
Cr$ 107.2SI.800.000,00 
Cr$ l05.20S.200.om,oo 
Cr$ 161.284.700.000,00 
Cr$ 103.240.700.(J(JO,OO 
C.'r$ l02.5U0.000.()(K),(JO 
Cr$ I 02121.200.()(JO,()() 
Cr$ 101.619.600.(KJO,OO 
Cr$ 87.!34.6(JO.OOO,OO 

Art. 3\' Esta resO]iição entra em Vigof-na data de sua_ 
promulgação. 

Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de maio de 1991. - RainiundO

Lira, Presidente- Maurício Corrêa, Relator- Cid Carvalho 
--Áureo MeDo --Dario Pereira - Moisés Abrão - Élcio 
Álvares - Ronan Tito - Garibaldi Alves Filho -- Valmir 
Campelo- Esperidião Amin- -João Calmon- Beni V eras 
- César Dias·- Eduardo Suplicy - José Richa - Meira 
Filho. 

PARECER N• 185, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofício 
"S" 23, de 1991, do Senhor Presidente do Banco Central 
do Brasil, encaminhando solicitação de elevação tempo
rária, em caráter excepcional, do limite estabelecido no 
inciso II do art. 3~ da Resolução do Senado Federal n~ 
58/90, pelo Governo do Estado de Santa Cat8.rina, o que 
será feito através de emissão e colocação no mercado de 
Letras F4Ianceiras do Tesouro do Estado (LFTC), desti
nadas ao giro de 80% das 902.741.537 LFTC, vencíveis 
em 1•-6-91. 

Relator: Senador Esperidião Amin 

O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encami
nha, para ex?me do Senado Federal, pedido de autorização 
formulado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, para 
elevar temporariamente, em caráter excepcional, o limite esta
belecido no inCiso II do art. 3' da LSF 58190, em percentual 
superior ao estabelecido pelo § I• do art. 6• da mencionada 
Resolução, com o que serão emitidas e colocadas no mercado, 
através de oferta pública, Letras Financeiras do Tesouro· do 
Estado de Santa Catarina em quantidade sUficiente para o 
giro de 80% das 902.741.537 LFfC vencíveis em 1•-6-91 

A emissão deverá ser realizada nas.seguintes condições: 

a)quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a sererri substituídos, deduzida a parcela de 20%, conforme 
n:temorando de entendimentos, de 14-3-91, firmado pelo refe
ndo estado com o Ministédo da Economia, Fazenda e Planeja
mento e com o Banco Central do Brasil; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras r o Tesouro 

Nacional (mesma taxa referencial); 
d) praso: até 1.825 dias; 
e) valot nominal: Cr$ 1,00; 
f) característícas dos títulos a serem substituídos; 

Vencimento- 1•-6-91 

Quantidade - 902.741.537 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação - 3-6-91 

Vencimento - 1 •-6-96 

Título- 561.825 

Data-Base- 3-6-91 

h) forma de .colocação: através de ofertas públicas, nos 
"termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n' 7.546, de 27-1-89, e De
creto n' 2.986, de 10-2-89. 

O memorando de entendimentos assinado pelo Ministério 
da Economia, Faz(!nda e Planejamento, Banco Central do 
Brasil e GovernO -do Estado de Santa Catarina empossado 
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a 15 de março- p.p-.- prevê atingir, entre outros, os ob]etivos 
de saneamento das finanças -públicas, recuperação da capaciR 
dade de investimento público e retomada do processo de de
senvolvimentd- econômfco, patà o .que deverá haver rolagem 
dos títulos da díVída iniobiliária do estado nas seEuintes cOndi
ções: em 1991, 80%; em 1992, 80%; em 1993 i: 1994, nada. 

A concretização dos atas ali assinalados está subordinada 
a vários dispositivos constitucionais e, especificamente, à Re
solução do Senado Federal no 58/90. 

Tendo em viSta opct~ç9es ·cte crédito anteriores, a solici
tação do Sr. Governador, encaminhada pelo Banco Central 
do Brasil, implica na elevação temporária dos li?Jites fixados 
no art. 3" da citada resoJução e necessita de autonzação especí
fica-do Senado -Federal. 

A análise documental do processo indica que foram aten
didas as condições estabelecidas pela RSF 58/90, em seus arts. 
6'\ 89 e 10. 

No mérito, o parecer do Banco Central informa que a 
emissão de que trata "não se caracteriza como criação de 
uma nova responsabilidade para o estado, mas, sim, a prorro
gação de um compromisso existe_nte~·. Ademais, o Go":_e-rno 
do Estado de Santa Catarina se propõe a não emitir novos 
títulos no período entre 1991 e 1994, exceto aqueles que se 
destinam à rolagem da dí_vida e ao motivo previsto no art. 
33 das Disposiçõ-es Transftórias da Constituição Federal. 

Ante o- exposto e convenCido do mérito da solicitação, 
somos pela acolhimento do pleito nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 38, DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar, temporariamente, o limite da sua dívida mobiliária 
pela emissão e colocação oo mercado de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC) destinada 
ao giro de 80% das 902.741.537 LFTC vencíveis em 
1'-6-91. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 19 é o Governo do Estado de Santa Catarina autori

zado a elevar o limite da sua dívida mobiliária, d_efinido no 
art. 3•, da Resolução n• 58190, do Senado Federal, em percen
tual superior ao estabeJeddo pelo § 19 da mencionada reso~ 
lução. 

Parágrafo único. A elevação do limite da dívida mobiliária 
far-se-á pela emissão de Letras financeiras. do Tesouro do 
Estado de Santa Catarina - LFI'C. 

Art. 29.As condições financeiras da emissiP-_cte LFJ'C 
são as seguintes: - " -

I- a quantidade de títulos a ser emitida ser~ suficiente 
para promover o gíro de 80% de 902.741.537 LFTC, venCíveis 
cm 1\> de junho de 1991, conforme Memorando de Entendi
mentos, de 14 de março de 1991, firmado pelo Govern_o do 
Estado de Santa Catarina com o MinistériO da Economia, 
Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do Brasil; 

II-modalidade: _nominativaa-transfer(vel; 
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Te-

souro Nacional; 
IV-Prazo: até 1.825 dias; 
V- valor nominal: Cr$ 1 ,00 
VI -forma de colocação·: atraVés de ofertaS públi~as, 

nos termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central do Brasil. 

Art. 39 O Senado Federal, dvrante os exercícios de 1991 
a 1994, somente aprecíará pedidos de emissão de títulos do 

Governo ·do Estado de Santa Catarina relacionados à rolã.gem 
da dívida atual e ao estabelecido no art. 33 das Disposições 
Transitórias da Constituição Federal. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. .5° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1991. -Raimundo 

Lira_, Presidente -Esperidião Amin Relator -cid Carvalho 
- Aureo MeUó - Dario Pereira - Moisés Abrão ...,.. Élcio 
Álvares - Ronan Tito - Garibaldi Alves Filho - Eduardo 
Suplicy - Beni V eras - Maurício Corrêa - Valmir Campelo 
- João Calmon - César Dias - José Ricba - Meira Filho. 

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

Foram encaminhados â publicação pareceres da Comissão 
de Assuntos Económicos concluindo pela apresentação dos 
Projetes de Resolução nl'"'l 35 a 38, de 1991. 

As matérias ficarão sobre a mesa durante cinco sessões 
_ordinárias para recebi~ento de emendas, nos termos do art. 
235, II, F, do Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projetos que vão ser lidos pelo Sr. 19 Secre
tário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LE~I DO SENADO 
N• 213, DE 1991 

DispOe sobre a Útilizaçllo de bilhetes de passagem 
aérea. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O bilhete de passagem emitido por uma empre

sa de transporte aéreo será válido para utilização nas congê
neres. 

Parágrafo único. As empresas é proibido dispor, entre 
si, que a utilização prevista neste artigo seja onerosa, a qual
quer título, para os usuários. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente 
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da sua publicação. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de }Ua publi
cação. 

Art. 4_o Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Objetiva a presente iniciativa disciplinar a utilização, con

-forme autoriza o inciso X do art. 22 da Constituição Federal, 
de bil.hete emitido por empresa de transporte aéreo, para 
utilização nas suas congêneres. 

A constatação da cobrança de acréscimo da ordem de 
até 50% sobre· o vaJor da passagem, em se- configurando a 
hipótese prevista no art. 19 do projeto, moveu-nos a propor 
aos nossos ilustres pares a presente proposta coercitiva, na 
certeza de sua aprovação. 

Sala .das Sessões, 13 de junho de 1991. -Senador Odacir 
Soares. · 

(À Comissão de Serviço de Infra-Estrutura - Decisão 
terminaliva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 214, DE 1991 . 

Dispõe sobre a aposentadoria especial aos garçons 
e dá outras providências. 
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O Congresso Nacional decreta:. -
Art. 1~' Fica assegurado aos garçons o direito à aposen

tadoria especial prevista no art. 99 da Lei n9 5.890, de 8 _de 
junho de 1973, aos 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço 
na profissão. __ 

Art. 2~" O Pode_r E:xecutivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventaJ dias da data de sua publicação. 

Art. 3~' Esta lei entra em vi~or na data de sua publi-. 
cação. 

Art. 4"' Revogam-se as disposiçõés em coilfráiio. 

Justificação 

Inegavelmente, a profissão de garçom está entre aquelas 
que apresentam grande desgaste psicofísico para a pessoa que 
a desempenha. 

Efetivamente, esSes profissionais, que, na maioria das 
vezes, trabalham num ambiente insalubre, estão sujeitos a 
contraírem doenças vasculares, renais, bem como lesões na 
coluna vertebral. 

Ressalte-se~ ainda, que a profissão de garçom, além de 
ser uma atividade de certo modo considerada servil, detém 
o maior índice de incidência de tuberculose, segundo dados 
estatísticos. 

A legislação previdenciária, tendo em vista as profissões 
que são exercidas sob condições de penosidade, insalubridade 
ou periculosidade, instituiu a aposentadoria especial, que será 
assegurada ao trabalhador, conforme o caso, aos 15, 20 ou 
25 anos de serviço (Gf. art 9• _da Lei n• 5.890, de 8 de junho 
de 1973). ·· · · 

A lei, portanto, visa dar um tratamento adequado àquele 
indivíduo que trabalha com uma sobrecarga física e emocional, 
que acaba provocando excessivo desgaste e precoce envelhe
cimento. 

Indubitavelmente, o garçom desempenha uma profissão 
penosa, pois deve estar sempre em pé durante horas e madru
gada adentro, está sempre caminhando de lá para cá, curvan
do-se, erguendo-se e, enfim, deve ser sempre solícito e sorri
dente e nunca demonstrar estar insatisfeito coi:n oSClientes. 

Por esses motivos, estamos convencidos da necessidade 
de se estender o benefício concedido pela Lei n9 5.890, de 
8 de junho de 1973, aos garçoms, porquanto eles exercem 
uma profissão insalubre e penosa. 

A aposentadoria especial aos 25 anos, se concedida a 
essa categoria profissional, não constitui uma concessão de 
privilégio, mas sim um ato de justiça para com essa laboriosa 
e humilde classe trabalhadora. 

Finalmente, julg~mos que a nossa proposição, por ter 
um caráter de relevância social, encontrará guarida entre nos
sos pares. 

Sala das Sessões, 13 de junho âe 1991. -Senador Lou
remberg Nunes Rocha. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

O O O O O O O O O O O O O O O O 0.0 O O O 00 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 0'0 O·-·~~~· 0-0 O O 0"0 O O O OA O O O O O O 0.0 

Art. 91' A aposentadoria especial será concedida ao se
gurado que, contando no mínimo 5 (cinco) anos de contri
buição, tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 
25 (vinte e cinco) anos pelos menos, conforme a atividade 
profissional, em serviços que, para esse efeito, forem conside
rados penosos, insalubres _ou perigosos, por decreto do Poder 
Executivo. 

§ 111 A aposentadoria especial consistirá numa _renda 
mensal calculada na forma do § 1 o;- do artigo 6'~' desta lei, 
aplicando~se-lhe ainda o disposto no § 3~' do artigo 10. __ 

§ 211 Reger-se~á pela respectiva legislação especial a 
aposentadoria dos aeronautas e a dos jornalistas profissionais. 
• ·-- ·~·-·-· ·-·····~·~· •••••••••••••••••••••••••• ···~·~··· ••••• ~- ••••••• u •••••••••• ' 

(À Comissão de Assuntos SoCiais - Decisdo terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 215, DE 1991 

Torna obrigatório o ensino sobre drogas, entorpecentes 
e psicotrópicas nas escolas de 1 ~ e 2~ graus. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Os currículos de 19 e 29 graus, nas escolas das 

redes pública e privada, obrigatoriamente, devem incluir rri.a- · 
téria relativa às drogas psicotrópicas, assim entendidaS aqUelas 
que causam dependência física e psiOOlOgica. --

Art. 2• Ao Conselho Federal de Educação compete ela
borar o programa curricular básico para que os Conselhos 
Estaduais de Educação, considerando a realidade social e cul
tural de cada unidade da Federação, estabeleçam a melhor 
forma de aplicação da matéria, inclusive determinando se ela 
deve ser ministrada de forma isolada ou inserida em outra 
disciplina. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disp~sições em coii1rário. 

Justificação 

É muito grande o número de drogas psicotrópicas. Há 
séculos, o ser humano conhece uma enorme variedade delas 
e as usa com o intuito" de provocar alterações no seu humor 
quando não na própria mente. Sabe-se serem diferentes as 
reações provocadas. em decorrência de cada uma delas. Esti
mulantes, depressoras ou alucinógenas, essas substâncias 
atuam no sistema nervoso central e produzem alterações psico
lógicas que variam de indivíduo para indivíduo e, também, 
segundo a quantidade ingerida. Há que se _lembrar, ainda, 
a ação dessas drogas em outras partes do organismo humano 
como o coração, os intestinos, os vasos sangüírieos, etc.~ 

Todavia, estimulantes (cafeíita, 3nfetamina e cocaína) de
pres~Jres (álcool, morfina, heroína e cola de sapateiro) ou 

- alucmógenos (LSD-25, mescalina e maconha), consideradas 
"leves" ou "pesadas••, as drogas, em geral, podem causar 
dois tipOs de dependência: a física ou a psicológica. ~ 

A dependência física acontece quando o corpo humafio
se adapta de tal forma à droga que passa a precisar dela 
p~r~ o se?- func:_ionamento normal. Nesse caso, uma parada 
subxta de mgestao normalmente provoca mal-estar físico. Sur~ -
ge, então, a chamada síndrome de abstinência que leva o -
viciado a ter medo de deixar de usá-la tal o desconforto disso 
decorrente. 

Por ou~ro lado, segund_C? e~tudiosos do problema, todas 
as drogas podem produzir dependência psicológica. Mesmo 
drogas que não produzem dependência física pode-m estabe
lecer dependências psicológicas. Os priilcipais"indicadores des
se tipo de dependência são a .freqüência de uso, o tempo 
e o empenho na sua obtenção e a ocorrência de alterações 
no comportamento pessoal. A dependência psicológica se ca
racteriza quando a pessoa passa a viver em função da droga, 
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tendo-a como sua preocupação central e, por isso mesmo, 
movida por um permanente e intenso desejo de usá-la. 

Além do_ risco desses dois tipos de dependência, o uso 
de drogas pode desenvolver o que os cientistas chamam de 
tolerância, isto é, a necessidade de doses cada vez maiores 
para se- obter os mesmos efeitos. Esse fenômeno ocórre de 
forma que as doses necessitam ser até 50 vezes maiores que 
a dose inicial. 

Juntemos a tudo isso o -alto custo das drogaS pela quanti
dade de problemas sociais decorrentes das alterações no com
portamento dos viciados, das implicações da produção e do 
comércio das cbam_adas drogas ilícitas pelo um grau de comple
xidade que as eleva à categoria de um dos princip3is- desafios 
da humanidade. 

E é assim que pretende-mos- tratã=Ias. Daí o presente pro
jeto de lei. Não podemos mais continuar a discutir a toxico
mania como sendo uma conseqüência pura e simples do uso 
de drogas. Fosse apenas isso e bastaria, como muito já -se 
tentou, acabar com elas. A questão, no entanto, é bem mais 
complicada. 

Na realidade, a toxicomania se sustenta sobre o que al
guns estudiosos_ chamam de tripé: drogas, ambiente e ser hu
mano. No conjunto desses três e:lementos, enconq·amos a ra
zão do vício e das suas maze_las, s_eja rio organismõ individual, 
seja no social. __ _ 

O mundo moderno não comporta mais quaisquer tipo 
de tabu. O projeto de lei, ora submetido à apreciação do 
Congresso Nacional, objetiva- -derrubar o tabu com o qUal 
as drogas têm sido tratadas. As nossas crianças preciSam ser 
orientadas para que, quando jovens, não caiam no_ e_qufvoco 
que já ocasionou tragédias·incohtãveis ntiS"SOciedaâes de_ quase 
todos os países. 

Coroo _a organização dos currículos escolares é de compe
tência do Conselho Federal de Educação em colaboraÇão com 
os Conselhos Estaduais, optamos, na proposição, por apenas 
estabelecer, em nível nacional, a obrigatoriedade do ensino_ 
de matéria relativa às drogas, deixando para aquelas instíttii-=
ções a melhor adequação quanto à fonna e ao conteúdo do 
ensino a ser ministrado. 

Consideramos oportuno lembrar aos_ ilu_str_es membros 
do Poder Legislativo que a aprovação desse projeto de lei 
não contraria a Constituição Federal, pois "compete à União, 
aos Estados e ao Distrito- Federal legislar concorrentemente 
sobre educação, cultura, ensino e desporto" (CF 24, IX). 

Ademais, "no âmbito da legislação concorrente, a compe
tência da União limítar-=-se-á a estabelecer as normas gerais" 
(CF art. 24, § 1•). O projeto de lei não vai além disso. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. -Senador Márcio 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Deitrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: 

I- direito, firüincei:ro, penitenciáriõ, ecórtôrtlico e urba-
nístico; -

II- orçamento; 
III -juntas comerciais; 
IV- custas dos serviços forenses; 
V- produção e consumo; 

VI- florestas, caça, pesca, fauna. conservação da natu
reza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
embiente e controle da poluição; 

VII- proteção ao patrimônio histórico, cultural, artís
tico, turístico e paisagístíco; 

VIII- reponsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor. a bens e direitos de valor artístico, estético, hitó
rico, turístico e paisagístico; 

IX- educação, cultura, ensino e desporto; 
X- criação; funciomanto e process_o do juizado de pe-

quanas causas; 
XI- procedimentos em matéria processual; 

XII- previdência social, proteção e defesa da saúde; 
XIII- assistência jurídica e defensaria pública; 

XIV- proteção e integração social ~as pessoas porta
doreas Q.e deficiência~. 

XV- proteção à infància e à juventude; 

XVI- organização, garantias, direitos e deveres das po
lícias_ civis. 

§ 1" No ãmbito da legislação comcorrente, a ~qmpe-
tên~ia da_ União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
·~·-·····················································-·~~···············-··· 

(À Comissão de Educação- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Os projetes 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 270, DE f991 

Exm9 Sr. Presidente do Senado Federal 
-Senador Mauro Benevides 

O Senador Magno Bacelar vem mui respeitosamente e 
de acordo com o art. 40, § 19, alínea a, do Regimento Interno 
desta Casa, solicitar autorizaçãO-para ausentar-se do País, 
no período de 17 a 27 de junho do corrente ano, com a finali
dade de, a convite, proferir palestra na cidade de Pittsburg 
-Estados Unidos, e na cidade de Toronto- Canadá. 

N. Termos 
Pede deferimento. 
Brasflia, 11 de junho de 1991. -Senador Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, sem nenhum 
ónus para o Senado Federal. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 271, DE 1991 

Nos terinos do art. 43, inciso I, do Regimento Int~rno, 
requeiro seja considerado de licença para tratamento de saú
de, conforme atestado anexo, o período de 2815 a 1117. 

Saladas Sessõe,. 28 de maio de 1991.- Senador FJaviano 
Melo. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro l - Aprovado 
o requerimento, fica conCedida a licença sOlicitada. 

Sobre a mesa, comunicação qUe será lida pelo Sr. !'!Secre-
tário. · 

É lida a seguinte: 

Senhor Presidente, _ _ _ 
Comunic_o a Vossa Excelência que o Senador Moisés 

Abrão integrará, como suplente, a Comissão Temporária ln~ 
terna, criada através do Requerimento n" 142, de 1991, para 
elaborar o projeto de Código CiVil, em substituição ao Senador 
Epitãcio Cafeteira, anteriormente indicado. __ 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos 
de elevada consideração e apreço, 

Brasília, 11 de junho de 1991. - Senador Amazonino 
Mendes, Líder do PDC. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Será feita 
a substituição solicitada. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre
tário .. 

É lida a seguinte: 

Senhor Presidente, 
Conforme entendimentos havidos na bançada do __ PRN~ 

e,, na qualidade de líder do referido partido, pedimos sua 
especial atenção no sentido de efetuar a substituição dõ Exm9 

Senador Albano Franco pelo meu nome, como titular da Co
missão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento 
n9 167, de 1991, destinada a investigar as denúncias de corrup
ção e irregularidades na contratação de_obras públicas. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex:~ protestos 
de estima e consideração_: 

Brasília, 6 de j1,1.nho de 1991. -Senador Nçy Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ..c. ~erá (~íta 
a substituição solicitada. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves 

Filho. (Pausa.) 
S. Ex• não se encontra ew plenáriO. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINIIO JORGE (PMDB -:-.PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)-:- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é ,co~ 
grande satisfação que aproveitO a-oportunidade para informar 
que nesta manhã foram- iriiciados os trabalhos da comissão, 
criada pelo Senado Federal, que irá ãCori:ipanhar e avaliar 
os trabalhos relativos à grande Conferência Mundial do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, a ser realizada no Rio de Janei
ro a chamada EC0-92, oti, ofii:íalmente, UNCED-92. 

' Tivemos o privilégio de ouvir as áreas goverrtamentais 
ligadas à elaboração do_ relatório técniÇq que irá subsidiar 
a proposta global do Brasil àquela conferérida. _- ~ 

Hoje participaram -o Secretário-Adjunto da Secretana 
do Meio Ambiente, Dr. Eduardo de Sousa Martins_, o Dr. 
Roberto Pereira Guimãrães, Coordenador~ Técnico da Secre~ 
taria do Meio Ambiente, ·a Dr' Neli Amaral, Coordenadõra 
do relatório naciorial para a conferência; e a D~ Tânia Mu-
nhoz, Presidente do_ Ibama. - : - __ 

Na abertura desse encontro os_ referidos confe_re_ncistas 
apresentaram uma visão global da Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento e encami~ 
nharam à comissão o relatório final, que representa uma sínte-

se da realidade brasileira, no que diz respeito à situação do 
meio ambiente. Mas, esse-é ãinda um documento preliminar. 
sujeito à discussão a nível nacional. Na verdade, representa 
um diagnóstico global do Brasil _que será enviado às Nações 
Unidas para, posteriormente, serem definidas as polfticã.s, 

-1rs-propo-stas, as teses brasileiras que serão encaminhadas ao 
grande encontro. 

A partir da leitura desse documento, verificamos que 
a conferência terá, como produto esperado, a elaboração de 
uma Carta da Terra, com a declaração de princípios básicos 
a serem seguidos por todos os povos com respeito ao meio 
ambiente e ao desenvolvimento; além de duas grandes conven
ções internacionais, que tentarão firmar o consenso da comu

-nidade internacional sobre os temas de relevânçia.gloOal, pre
tende o EC0-92 trazer Um plano de_ ação, chamado Agenda 
21, com as metas aceitas de forma universal para o período 
após 1992, entrando para o século XXI. 

Finalmente pretende, também ·como produto final, defi
nir mecanismos de financiamentos para projetes de preser
vação -do meio ambiente e para transferênCia de tecnologia 
ambiental. 

Ora, Srs. Senadores, esses produtos são importantíssi~ 
mos, e por isso a Comissão do Senado Federal é extremamente 
importante, pois é a que vai, através dos vários encontros 
e debates com as entidades oficiãis e não oficiã.is, discutir 
não só _a realidade brasileira em_ termos de diagnóstico do 
meio ambiente e desenvolvimento, mas também as propostas 
fundamentais que irão embasar _a postura do Brasil perante 
essa conferência. 

Queremos lembrar aos ilustres senadores que a_ conJe
rência terá, na verdade, duas grandes áreas de atuação: a 
primeira, no que diz respeito ao aspecto oficial, em que os 
governos irão participar Oficialmente; ·a segunda, paralela
mente, é outra conferência, no próprio Rio de Janeiro~ das 
chamadas ONG,- Organizações Não Governamentais, não só 
do a·rasircomo de vários países do mUndo, que estai'ão deba:. 
tendo temas relevantes e, muitas vezes, conflitantes com as 
posiç9es oficiais. - - -

O Sr. Hugo Napoleão-Permite V. Ex~ um aparte, nobre 
Senador Coutinho Jorge? 

O SR. COUTINHO JORGK- Com todo o prazer, ouço 
o aparte do nobre Senador Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão- Longe de mim, nobre Senador 
Coutinho Jorge, interromper a brilhante oração que vem sus
tentando na tarde de hoje no Senado da República. Permí
ta-me V. Ex~. apenas, numa breve inserção a propósito da 
temática de transcendental importância que V. Ex~ vem sus
tentando, dizer que o meu partido, o Partido da Frente Libe
ral, empreenderá em B_elém do Pará, na terra de V. Ex\ 
nos próximos dias 27 e 28 de junho de 1991, um simpósio 
sobre a questão ambiental, sobre a ecologia e os problemas 
da Amazónia e, por que não dizer, os brasileiros também. 
Era o registrá qUe queria faZer, apOiãrtdo _as teses que V. 
Ex• está tãO" bem defendendo agora. 

O SR. COUTINHO JORGE- Fico satisfeito, nobre Se· 
nador, com a idéia de o seu partido conduzir, nos dias 27 
e 28 do CC?p-ente, esse_ simpósio que, por certo, irá contribuir 
com subsídios à ECQ-92. A nossa coniissão instituída aqui, 
no Senado, pretende, já que foí implantada com essa finali
dade e hoje iniciou seUs trabalhos, não só ouvir todas as 
tendências dos vários níveis de Governo Federal, Estadual 
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e Municipal, em termos de propostas e teses, mas, também, 
ouvir as orgãnizações não governamentaiS, OUvirido os am
bientalistas, as entidades empresariais, a área científica, todas 
aquelas entidades que têm alguma coisa a propor e a colaborar 
para o ·enriquecimento desse grande encontro mundial, que 
terá um efeito fundamental para o Brasil e, particularmente, 
é nosso entendimento, para a nossa Amazônia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'= Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, gra;nde, 
é a minha satisfação- ao ocupar hoje a tribuna desta casa 
para festejar à Centenário de Barreiras-, cidade do oeste baia
no, distante 630Km da Capital Federal e a 800km da capital 
do estado, Salvador. 

Criada em 6 de abril de 1891, por ato do governador 
do Estado, "a capital do Sertão Baiano", como Barreíras 
é conhecida, teve na Rua do Humaitá o marco de ocupação 
da cidade pelo primeiro morador, o barqueiro Plácido Bar
bosa. 

Entre seus filhos mais ilustres posso citar_ o ex-Senador 
Antônío Balbino de Carvalho, ex-Governador do Estado, ex
MiniStro da Educação do Governo GHlfliõ Vargas e ex-Con
sultor-Geral da República no Go-verno Jõ~ão Goulart, junta
mente com o ex-Deputado Tarcilo Vieira- de Melo-; Lldef do 
GoVerno ria Câmara Federal durante o _Governo Juscelino 
Kubitschek. 

O filho do pioneiro-AntoniO BalOiD.O;-orhuldciCarValho, 
um depositário da _memória da cidade, com 84 anos, conta: 
"Meu pai chegou à _região e-m 1902 e, antes mesmo--de ser 
eleito intendente, já trabalhava pelo desenvolvimento de Bar
reiras. Foi meu pãi, com um locomóvel, que trouxe energia 
elétrica para os quatro mil habitantes que existiam aqurnaque
la época". 

A partir de 1979-, farilílias ligadas â atividade agrícola 
no Sul do_ País, niuitas delas desapropriadas das terras para 
a construção da Usína de Itaipu, tomaram o rumo do Centro
Oeste, muitas das quais se estabeleceram no Município- de 
Barreiras. Esses migrantes passaram a ser chamados "gaú
chos", embora proviessem de toda a região Sul. 

Através do domínio de novas tecnologias e pela adoção 
de novas práticas no trato da terra, os "gaúchos" transfor
maram grande área do cerrado, tida até então como i~própria 
para cultivo, em solo fértil, gerador de riquezas agrícolas, 
responsáveis pelo advento do processo à região. 

Ao completar um centenário, Barreiras, entretanto, tem 
pouco a comemorar. Município cOin uma taxa de crescimento 
de 11,8% ao-ano sofre dos problemas típicoS de uma comuni
dade que não se preparou convenientemente para conviVer 
com o surto de desenvolvimento econômico, observado a par
tir dos anos 80. Atualmente, padece a falta de uma melhor 
infra-estrutura, em especial de um sistema de abaStecimento 
de água e de esgoto; energia elétrica e unidades de saúde, 
condizentes com o desenvolvimento do municipiO. 

Venho de receber um documento em quatro laudas intitu
lado "Cartas de Barreiras", elaborado pelos participantes do 
Seminário -Rio de Ondas~ Perspectivas de um Sistema Auto
Sustentado de Desenvolvimento Agropecuário do Oeste Baia
no, que foi realizado de 15 a 17 de maio próXim-o pass3âo, 
naquela localidade. 

- - Entre as propostas defendidas por entidades e autori
dades present~s ao scmináriQ, destacamos a:s seguintes: 

1. Solicita-se que o crédito rural seja orientado para aten
de_r proposta de dese~volvimento auto-sustentado e que_ ele 
seJ~ permanente, em epocas e volumes adequados,- evitando 
assim o seu uso para especulação. 

2. Pede-se a colaboração de equipe técnica estável e devi
damente capacitada, bem como pesquisa e assistência técnica 
permanentes, de modo a implantar-se um modelo técnico bási
co gerado. 
- 3. Demanda-se um laboratório da EPABA paraidentifi
caçã~ ~e p_roblC?mas essenciais à re~ião e garantias d9 graU 
de eficiência das ações propostas, VIsando a evitar constran
gi~ento c~ado tanto pa_ra insti_tuições_ nac~on:ais quantO pai-a 
as mternactonais envolVIdas em convênio. 

4. Urge levantar o potencial dos recursos hídricoS e a 
regulamentação de seu uso, para fins de_ consumo irrigaçãO 
e energia elétrica. - - ' 

S. Ê preciso privilegiar a educação, que se considera su
porte da tecnologia. A Escola Agrotécnica de Barreiras pre
cisa de apoio federal para cumprir o papel que lhe é reservado 
neste cenário. -

6._ Reclama-se um diagnóstico ambiental detalhado, com 
enfoq~e em ~crobacias, que atenda o interesse agro-silvo
pastonl com vtstas à auto-sustentação. 

O mesmo documento infOrma, ainda, que aquela comuni
dade está cri~do uma Fundação- de Apoio à Pesquisa- que 
se pretende SeJa o grande banco de dados necessário â:fOnnu
lação do planejamento estratégico da região. 

Sr. President~L~rs. Senadores, é com vivo _ardor que 
me empenho em encontrar uma solução para problemas tão 
sérios- e· encamirthar propostas tão concretas. Desta forma 
solicitO aos lixm~ Ministros da Agricultura e da Educação~ 
aos Digníssimos Presidente da CHESF, do Banco do Brasil 
e Banco do Nordeste que emprestem solidariedade aos pleitos 
aqui relatados. 

Achei muito marcante o alerta transmitido no fecho da 
"Carta de Barreiras", razão por que data venia trago à cOnside
ração dos nobres parlamentares: 

O Sr. Josaphat Marinho---V.-Ex~ me permite um aparte? 

O SR. RUY BACELAR- Com· prazer; ouço V. E><• 

O Sr. Josafbat Marioho- Nobre Senador Ruy BaCelar, 
V. Ex\ neste instante, não fal? "em seu nome pessoal, nf:m 
como rep:esentante ?o seu partido; V. Ex' se congratula pelo 
Centenáno de Barrerras com toda a bancada baiana no Sena
do. De minha parte, assinalo com satisfação, acentuando -
COmo, aliás, decorre de sua exposiçãO - que Barreiras é 
hoje, por assim dizer, a sede de ulll pólo econômico em franco 
desenvolvimento. Sei que o GoVernador -Antônio Carlos Ma~ 
galhães, preocupado com a situação geral das regiões do esta
do, !em destinações específicas para o oeste baiano~ na preocu· 
paçao sobretudo de fazer com que o crescimento de Barreiras 
seja um estímulo para o crescimento de tOda a região. Ê 
o que desejava assinalar, congratulando-me com V. Er e 
com Baneiras, no momento em que assinala a passagem de 
um centenário que muito vale para o Estado dã Bahia. 

. O SR. RUY BACELAR- Recebo e incorporo com muita 
S3:_'t!Sfação cJ seu honroso aparte ao discurso, ao tempo também 
em que agradeço poder, neste momento, falar não só em 
nome do meu partido, em meu nome pessoal, mas também 
em nome do partido de V. Ex~, como também em seu nome 
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e, acredito, tãmbém em nome do eminente Senador- Jlltahy 
Magalhães e de seu partido e, por que não dizer, em quase 
todos os partidos com assento nesta Casa. Espero que os 
governan~es, não só a nível estadual, mas federal e 91UI)icipal, 
possam aJudar o desenvolvimento daquela região, hoje pólo 
econômico, geográfico e grande fronteira, sobretudo agrícola 
da Bahia e do Brasil. · - - · ' 

Finalizando, Sr. Presidente, eu diria que se incendiarmos 
as cidades e preservarmos os campos, as cidades renascerão; 
mas. se preservarmos as cidades e in~ndiannos os campos, 
as Cidades perecerão. _ _ 

Muito-obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - CQucedo a 
palavra ao nobre Senador Wilson Martins. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB - MS. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
posso compreender como tem podido tramitar na Câmara 
dos Deputados o projetO que implanta a pena de morte no 
Brasil. Realmente, a Constituição diz que não será objeto 
de deliberação _a proposta de emenda tendente a abolir os 
direitos e garantias individuais (art. 60, § 4'~', IV). Q_ direito 
à vida vem proclamado no art. 5'~', preâmbulo, e a vedação 
à pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, está 
contida no inciso XLVII, letra a do mesmo artigo, que abre 
o -capítulo "Dos Direitos e Deveres Individuais Coletivos" 
da nossa Carta Magna. Julgo que uma simples questão de 
ordem, pondo em confronto a proposta de alteração constitu
cional com o texto do art. 60, § 4'~', referido, servirá para 
liquidar de vez a e1:11enda. Pode oc_orrer, porém, antes mesmo 
da matéria chegar ao Senado Federal, que o Supremo Tribunal 
decida o mandado de .segurança ou a ação direta de inconstitu
cionalidade que lhe foram impetrados, na sua qualidade de 
guarda da ConstituiçãO, para impedir a tramitação da proposta 
que institui a pena de morte em nosso ordenamento jurídico
penal. Com certeza, o julgamento do Supremo Tribunal fulmi
nará a proposição, reduzindo-a ao que é, na essência, ou 
seja, a nada. 

Não é conveniente neril 3o congresso-Nacional e nem 
ao País que prossiga a discussão de tal matéria, primeirO por
ser proibida na Lei Maior, depois por chocar-se com a Decla
ração Universal dos Ph::eitos Humanos, aprovada a 10 de 
dezembro de 1948 pela Assembléia Geral aas Nações Unidas, 
estando o Brasil ent~ os países signatários. Dispõem os arts. 
I e III da ci!ada Declaração: . 

"I -Todos os_ homens nascem livres e iguais em digni.:. 
dade e direitos. São dotados de' razão e consciência e 
devem agir em relação uns aos outrOs com esPírito de- -
fraternidade. 

III - Todo homem tem direito à vida, à liberdade 
e à segurança pessoal. u 

Se a Pátria brasileira se declara, em ato internacional, 
particularmente empenhada em preservar o direito à vida, 
não pode, por coerência, instituir em sua legislação- a pena 
de morte. Seria leviandade, ou o que é o mesmo, falta de 
seriedade. Acima de todos os outros direitos, está o direito 
à vida. A pena de morte é ameaça à vida e como· tal afronta 

'ao Criador. "Não matarás" (Ex. 2013). "Eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância" (Jó 1010). Quando 
todos valoriZam a vida, não bá lugar para a pena de morte. 
"O compromisso com a vida nasce ~o reconhecimento da 

dignidade de toda pessoa humana'• (Dom Luciano Mendes 
de Almeida). 

O Sr. Esperidião Am.io- Permite-me V. Ex• um ~parte? 

0 SR. WILSON MARTINS-Pois não. Ouço, com muito 
prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Esperidião Amin. 

-O Sr. Esperidjão Amin- Nobre Senador Wilson Martins, 
desejo aproveitar a oportunidade do pronunciamento de V. 
Ex• para não- apenas endossar o espírito do que até aqui ouvi, 

··mas aduzir o conhecimento que decorre de uma constatação 
que tive a oportunidade de, resumidamente, tornar pública 
numa intervenção no Programa Partidário do PDS, durante 
o ho!ário gratuito, na semana paSsada. A constatação é a 
seguinte -e V. Ex• abordou este assunto: o art. 62 da Consti
tuiçclo Federal proíbe, veda, que se cogite sobre emenda à 
ConstitUição que- atente ou que tente modificar alguns- dos 
princípioSii.mdamentais do nosso País. E um desses princípios 
fundamentais na alínea b, é, exatamente, o conjunto de "Di
reitos e Garantias Individuais". Por isto, valho-me deste apar
te paTa ir ao encontro do raciocínio de V. Ex•, e fazer, aqui, 
uma pergunta não contra a pena de morte - eu sou contra 
a pena· de morte - mas contra o plebiscito sobre a pena 
de morte, posto que os assassinatos, os crimes horrendos não 
sãO _às_ driicas vergonhas naciOiiais. A miséria naciOnal, a falta 
da casa, a falta de comida, a falta dos bens materiais lridisp.en"
sáveis à cidadania constituem mailchas muito mais intensas 
até do que aquelas decorrentes dos deploráveis crimes horren
dos. Por isso, indago: alguém teria coragem, com igual intensi
dade, de propor um plebiscito, por exemplo, para a revogaÇão 
do direito de propriedade? É um direito muito menos trans
cenden~al, muito menos atávico e muito menos arraigadO aO 
ser humano do que o diréitO à Vida. Por esta razão, dentro 
deste raciocíniO, é que eu gOstaria de manifestar a minha 
soli4miedade, e dizer a V. EX' que deploro-que o nosso PaíS 
este)a vivendo com esse tema tão intensamente badalado, 
tão intensamente considerado, quando persistem as condições 
de injustiÇã. da nossa Naçãn, do nosso povo, questões que 
nós podemos superar de maneira muito -mais- =competente e 
apropriada do que essa que V. Ex• igualmente vitupera, em 
cuja manifestação eu desejo me alinhar. Muito obrigado! -

O SR. WILSON MARTINS - Agradeço o aparte de 
V. Ex•, que está perfeitamente de aCOrâo com a linha do 
meu discurso. A interrogação que V. Ex• faz tem resposta 
ao longo do meu discurso. - -

Sr. Presidente, prossigo: 
A pena de morte não intimida o delinqüente e, em conse

qüência, não contribui em nada para a diminuição da crimina
lidade. Os países que a adotam cometem uiti -duplo erro: 
agasalham pena cruel e tornam a execução irreversível. Não 
se concebe a aplicação, pelo DireitO Penal moderno, da pena 
capital, que é irreparável, inas que não é infalível. Tudo é 
absurdo na pena de morte: nos delitos mais graves, jusiamente 
nos ql!-e intervêm maiores complicações, não se deixa margem 
para O· erro. Quando este é descoberto, o acusado já perdeu 
a vida. 

Não podemos regridir aos tempos de Martim Afonso, 
nem âos-do Livro V das Ordenações. Filipinas, em pleno Brasil 
Colonial. Aí vam_os encontr~r como penas: morte natural; 
morte natural para sempre; morte natural cruelment~; morte 
pelo fogo, até ser feito o condenado em pó, para que nunCa 
de seu corpo e sepultura possa haver memória; açoites, com 
ou sem baraço e pregão pela cidade ou vila; degredo para 
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as galés; degfedo, perpétuo ou temporário, para a África, 
para a Índia, para o Brasil (sic), para o couto de Castro Marim 
(este somente aplicado a mulheres), para fora do Reino ou 
fora da Vila, e termo, ou fora do Bispado; mutilação das 
mãos, da língua, etc.; queimaduras com ten-az-es- ar-dentes, 
capela de chifres na cabeça (aplicada aos maridos condescenR 
dentes); polaina ou_ enxaravia Verm_elha na cabeça (aplicada 
âs alcoviteiras); confisco, como pena principal ou acessória; 
multas (Cf. Roberto Lyra, O Comentários ao Códi~~ Penal, 
art. 28)~ Essas foram as- penas ·aplicadas durante a infância 
do nosso País. Embora perdurasse a pena de morte até o 
advento da República, deixou ela de ser aplicada desde 1855, 
quando, por erro judiciário, foi executado ofazen~ei_rq_ Ma
noel da Mota Coqueiro, de Macabu, Rio de Janeiro . .Já na 
execução de Frei Caneca, no Recife, n~o compare_ceup carraS
co~ Os sentericiados se recusaram, um a um, a se~~em de 
algoz. O Mártir da Liberdade foi, então, fuzilaâõ jfela tropa. 

Em _Comentários à Constituição Federal de 24 de fevereiro 
de 1891, João Barbalho observa que, antes de ser promulgada 
a ConstituiçãO", a: pena de morte de _fato estava .ab_olida .entre 
nós (ver anotações ao art. 72, § 21). A sociedade não a aceitava 
mais e o Imperador a ela resistia. . .: _ 0 _-_. --·. _ __ _ 

Não podemos_ silenciar a nossa voz contra a pena de morte 
quando foi ela que fulminou, com requintes de perversidade, 
o herói maior de nossª_independência, Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradente_s, que assumiu toda responsabilidade pela 
Inconfidência Mineira. Está, portanto, a nossa vida (políti~) 
pregressa marcada de ini(iüidades: não .apenas homens inocen
tes, mas patriotas de extraordinária __ dim.enSã.o .foram brutal 
e injustamente levados ao patíbulo em nome do assassinato 
público. _E ainda .se pensa, e ainda se fala, e ainda se luta 
pela restauração da pena máxima em nosso __ Paí!?l Ao tempo 
de D._ Pedro II, repugnava ela ao júri, repugnava ao magis
trado, repugnava aos algozes e repugnava ao imperante (ver 
João Ba_rbalho, obra citada). E agora, onde querem os arautos 
do assassinato legal que se erga a forca? Pelo aviso çl~ _ _17 __ 
de junho de 1835, a forca não devia ficar Coritinu_~damente. 
à vista do público. Quando pretendem os verdugos que rolem 
as cabeças? O Código Críminal de 1830, no art. 39, nãC? queria 
que a execução fosse demorada e proibia que esta se fizesse 
em véspera de dia santo, domingo ou feriado nacional. São 
estas algumas das sutilezas que deverão recheat: Q nqyo esta
tuto penal a ser outorgado à Nação por iniciativa dos autores 
da proposta do plebiscito com pena de morte. 

O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. WILSON M,\R'J'INS - Poisnão, nobre Senador 
Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Além de tudo que V. Ex' 
vem assinalando com tanta propriedade, cumpre lembrar que 
toda a tendênciã do Direito Penal modernQ é no $entido de 
promover a reeducação do diminoso, ou seja, de _dar-lhe __ 
uma oportunidade para o ret9rno à sociedade_ como pessoa_ 
válida e capaz. Além disso, a par de tudo_ isso, ainda é de 
assinalar-se que COJil a pena de morte não se corrige; elimi
na-se. E elimina-se, por maior que-sejã o cuidado em qualquer 
processo, sem afastar o risco -do erro judiciáriO,~ de que a 
História está-cheia de tantos exemplos lamentáveis. 

O SR. WILSON MAR'J'INS- Obrigado, prezado colega, 
Senador Josaphat Marinho, pelo aparte com que me honra, 
neste momento. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Hélio Pelegrino, falecido em 1989, es_creveu·sobre o tema: 

-.. Af()iD.e, aOprc!ssão eXpOHadora, o abandono daTD.fân
cia, o desemprego em massa, os graves ---:- e cl~mo!osos 
-desníveis entre as classes não constituem, obviamente, 
boa fonte de inspiração para um correto e_xercício da 
cidadania ( ... )" 

"Uma sociedade como a nossa, visceralmente compro
metida com a injustiça-e, portanto, geradora de revOlta 
e delinqüência-; cometeria uma- impostura devastadora 
-e destruidora-, se adotasse a pena de morte (Princí
pios d_e Justiça e Paz, maio de 1991.)." 

Em breve, porém lúcido ensaio, publicado no caderno 
"Idéias", páginas 4 a 6, do Jornal do Brasil, de 2 de junho 
corrente, Evaristo de Moraes Filho adverte, citando o mestre 
Roberto Lyra: 

"Sem solução da questão social, não há solução para 
a·questão criminal.'' 

:A.crescenta Evaristo: -··- - . 

-"É ilusão querer-se buscar outros caminhos, e, por 
amor ã originalidade, ou por temor ã pecha de repetitiVo, 
abandonar uma diretriz, cuja eXatidão_ a cada passo se 
reafirma( ... ). Contudo, nos limites do imediatismo, tor
na-se imperioso o aprimoramento_dos organismos de con
trole social, alinhados na primeira trincheira de enfrenta
menta· do crime: a polícia e a justiça. A justiça é conside
rada "morosa" e "elitista" e a polícia carece de total 
reformulação. O_siste:ma penitenciário brasileiro está fali
do e viola os mais elementares direitos humanos_.'~ 

Eis o resumo do estUdo em questão, de EVã.risto de Mo
raes Filho. 

~--Sr~ Presidente, de todo o exposto, vê-se que a matéria 
não é tão ,simples como pretendem aqueles que, c_om a pro
pÇl~~a da pena capital, imaginam solucionar ou transmitem 
a falsa impressão de-soluCionar o intrincado problema da crimi
nalidade_brasileira. O encaminhamento de_uma solução-·para 
a crise_ instalada nas áreas referidas depende do crescimento 
da economia nacióilal e não de medidas isoladas. 

_ Que beflefícios poderiam advir ao poVO Com a leg;;tlizaÇa:o
da pena máxima? Nenhum beu.efício favoreceria a_ ilinguéin 
com a introdução de semelhante castigo em nossa legislação. 
Ao contrário, todos perderíamos tempo na discussão de assun
to tão velho e tão inoportuno. A própria imagem do País 
se desgastaria, seja ao entregar-se a uma campanha com a 
duração de 18 meses pela aprovação ou não da pro-posta, 
seja ao render-se, vencido, com a pena cruel readmitida em 
nosso seio. Não, o Parlamento nacional não consentirá em 
tamanho opróbrio! 

Temos, na-verdade, motivos para estar preocupados com 
o nosso futuro. As dificuldades a vencer são enormes, mas 
não nos achamos em estado de desespero social e somente 
o desespero poderia conduzir-nos a caminhos já abandonados 
como o da pena de morte. 

Em nome da coerência, o Brasil há de permanecer na 
lista de países como a Inglaterra, a Itália, e a França, que 
aboliram e se recusam a rei.ntroduzir a pena de morte em 
sua legislação. O Parlamento inglês, em dezembro de 1989, 
recusou proposta restauradora. Na Itália, coisa idêntica ocor
reu: a emenda do Deputado neo-fascista Giorgi Almirante, 
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festejada nas ruas, foi batida no Parla~ento por 292 votos 
contra apenas 21. E na França, Miterrand propôs a abolição 
em causa, no ano de 1981. O povo francés, segundo pesquisas, 
manifestou-se por maioria de 63% favorável à manutenção 
da pena extrema. Mas a Assembléia Nacional votou pela sua 
abolição por 369 votos contra 116. 

As tomadas de opinião já divulgadas pela imprensa dizem 
que, aqui, sairá vencedora a corrente que aplaude o suplício 
extremo. Vimos já que no II Império a sociedade não mais 
desejava a aplicação da pena de morte, tanto que o Imperador 
comutava todas as sentenças que _recebia. Hoje é difererite, 
mas confiamos no dia de amanhã~-

FiZemos-longo balanço, e nada justifiCa a pena de morte, 
a nosso juízo. Temos de superar dificuldades, no sentido de 
dotar o País no desenvolvimentá a que faz jus. Com todas 
as nossas forças, havemos de combater a mjséd.a e a pobreza 
e, bem assim, os desvios a que são Levados_ as crianças,_ os 
jovens e todos aquele~_ que não dispondo de_ emprego, de 
salários dignos, de educação e de saúde, se perdem na terrível 
luta de um País ainda em busca de organização. -

O respeito à vi_da e aos Valores éticos _que presidiram 
a formação da naciOnalidade _Qrasileira são inafastáveis do 
nosso caminho. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirce~u C.~rneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORA
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o Sr. 
Dirceu Carneiro~ J9 Secretário,· deiiti-a cadei_ra _da pres!_
dência, que é ocupada pelo Sr. Meira Filho, Suplente de 
Secretário. -

Durante o discurso do Sr. Josaphat. Marinho, o Sr. 
Meira Filho, Suplente de Secretário, deiXa a cadeira çiq 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides; 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência concede a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão 
para que, nos termos do art._ 14, item VII, proceda a uma 
comunicação de caráter inãdiáVel. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para comuni
cação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho dito, repetidas vezes, que o respeitado colunista 
político Carlos Castello Branco, em sua sempre lida coluna, 
voltando de sua· terra, TeresiD-a, no meu Estado, Piauí, quando 
foi certa- vez homenageado, declarou ·louvores à mesma e 
encerrou dizendo que: "Teresina, afinal, é a minha terra e 
todos devem cantar a sua terra." 

É assim que não posso furtar-me a trazer um assunto 
da minha querida terra para cobrar mais uma vez das autori
dades deste País, e notadamente do Presidente do Banco Cen-
tral do Brasil, Francisco ___ Gros, uma urgente definição com 
relação à reabertura do Banco do_Estado do Piauí. 

Tivemos, na semana passada, Sr. Presidente, uma reunião 
com S. S' o Presidente do Banco Central, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, presidida pelo meu correligionário, o 
Senador Raimundo Lira, na qual tanto os governadores do 
meu estado e da Paraíba, e o governador, em exefCfcio, do 
Rio Grande do Norte, como todos os senadores e deputados 

federais desses estados e mais representantes dos funcionários 
dos três bancos em processo de liquidação, trataram do refe
rido assunto, tendo sido instituído uma comissão que começou 
a abor!iar a questão. 

Procurarei, mais uma vez, dizei que já asso"tnei ã tribuna 
desta Casa para mostrar que, quando saí -ao Governo, ci:ni 
14 de maio de 1986 e que vários artigos-e vários documentos 
do Banco Central, transcritos na imprensa- dO Sul do País; 
consideraram que o Banco do Estado do Piauí era _um banco 
que tinha um conceito bom; o jornal O Estado de S. Paulo, 
de_ 17 de fevereiro de 1987, sob o título "Banco Estadual 
DesobedeCe Banco Central", traz a relação dos conceitoS que 
prevaleciam no Banco Central na análise da situaç~o-dos ban
cos estaduais e, naquela ocasião, apenas dois tinham conceito 
bom, sendo um deles o dO Piauí. Tanto que, quando em 
1987 dois outros bancos do Nordeste foram fechados, foi ~ao
tido aberto o d.o Piauí, porque estava em situação boa. 

Sempre condenei muito O Governo que se seguiu a partir 
de 15 de março de '~87, porque endividou o banco em 87,1% 
do seu ativo. Ou s""eja, o banco é credor do poder público 
piauiense em 87,1 %. Mas não quero mais estar criticando 
aqueles que passaram, uma vez -que esse Governo não mais 
está lá. 

Quero apenas dizer que, no Governo, sempre proibi que 
o Secretário da Fazenda e o Presidente do Banco do Estado 
promovessem saques a descoberto. 

Se, por acaso, o estado é um mau gestor, que sejam 
in~tituídos mecanismos de defesa para preservar as instituições 
financeiras. Mas não podemos continuar sob a égide de todos 
os artigos da Lei n9 6.024, que é de essência autoritária, sob 
pena de exercermos, aínda, um sistema ditatorial no mercado 
finai:J.ceiro. 

Quero reafirmar que tivemos diversas reuniões cõtil Q 

Dr. Eliseu Martins, Diretor de Fiscalização do Banco Central; 
com o Dr. Loiola, Presidente em exercício; com o Presidente 
da República, em exercício, Dr. Itamar Franco; com o próprio 
Presidente Fernando Collor de Mello. Parti~ipam do meu 
pensamento, seguramente, os Senadores Lucídio Portella, do 
P.P:S, e Ch3:gas Rodrigues, do PSDB, que defenderam com 
ardor- como eu também- na Comissão de Assuntos Ecoriô
micos, a reabertura desse banco. 

Levando-se em conta que o Banco do Piauí, das 114 
agências ilo interior, não na capital, detém 46, quase que 
a metade, com uma grande capilaridade que ele possui 51 
mil Correntistas; 111 mil contas de depósitos em poupança; 
que apóia as micro, pequenas e médias e-'?presas: que dispõe 
de apenas 23A servidores por agência, quando a média naciO
nal é de 42: que tem uma. Caixa de Previdência, instituída 
do meu período de Governo; que possui 39 dos~ 58 prédios 
onde_se instalam as suas agências pertencem ao banco; diante 
disso tudo~ também responsabilizo o Banco Central do Brasil, 
porque diferentemente do que aconteceu com o Bandem e 
com o Produban, dos Governos do Rio Grande do Norte 
e da Paraíba, o Banco do Piauí teve uma administração com
partilhada com o Banco Central. 

Não obstante os erros do Governo anterior, do Goyerno 
estadual, o banco teve o regime de administração especial, 
Raet, que durante todo o período funcionou com um diretor 
do Banco Central pelos erros que .decorreram desse período. 
E quando o Sr. Presidente daquela instituição foi ióquírido 
na Comissão de Assuntos Económicos sobre essa questão, 
que eu mesmo levantei, S. s~ respondeu: "não, o Banco Cen
tral Il;áo adota mais esse_sistema". Bem, e como fica a situação 
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dÓ ban_co do ineu estado, onc)e foi adotado juStamerite ess-~ 
sistema? Por que não se adota mais essa ad.miilistração cgm
partilhada, os males acabaram? Não acabaram, porque ares
ponsabilidade não termina. Existe co-responsãbilidade do 
Banco Central. --~ _ --~-

Faço mais uma vez, um veemente apelo, que-etambém 
dos funcionários, que é do Governador Freitas Neto, que 
é da comunidade piauiense, para que o Governo Fe_çler-ªl_não 
esteja tomando dois pesos e duas medidas, protegendo uns 
e esquecendo outros. O Governo do estado se empenhará, 
e tem garantias de que o banco pode ser um banco plenamente 
ativo, sobretudo porque ele recebe 70% do ICM gerado no 
estado, administra a conta única, paga os salários dos servido
res, recebe contas de água, energia, telefone, INSS-, e· FGTS. 
Portanto, o que se quer é um tratamento responsáVel, justo 
e equânime. __ _ __ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para 

uma comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) - Cóiü:edo 

a palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Seri_ador 
Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para comunicaÇão. 
Sem revisão do orador.) -Sr. PreSidente, Srs. SeO.adores, 
há mais ou meilos cinco anos,· o Estádo de Minas Gerais 
ganhou um campeonato, passou a ser o maior produtor de 
café do Brasil. Meus parabéns e meus pêsames Minas Geiats: 
Foi um tormento a hora em que Minas GeraiS~- atendendo 
a apelo do Governo Central, passou a produzir. 

Produzir, neste País, é um castigo. É Uni Castigo para 
o produtor, para os trabalhadores e para o Estado. Na atual 
safra, está ac'Ulteceilâo um-rato muito intereSsante~ que·-aeaOõ 
de denunciar ao Presidente do Banco do Brasil, mas S~ S• 
disse que nada pode fazer, porque não há recrirsos·;--------

Há uma safra a ser colhida. OS cateeíroS estãO carregados. 
Está passando a hora de se fazer a colheita. Os bóias-fri3s, 
os nossos innãos desempregados, estão na porta da lavoura 
pedindo empego, e os· cafeicultores não têm o dinheiro para 
fazer a colheita. 

Sr. F:"riesidente, houve um candidato a Governador de 
Estado que elaborou uma frase profética: "Que País é este?'' 
Mas que País é este, que já teve no general- café, o esteio 
da sua economia e, principalmente das suas_divisas. E, agõi"a, 
a cafeicultura é tratada da pior maneira possível! No passado, 
nas regiões em que tínhamoS cafeeiros, tínhamos- o equilíbrio 
da agricultura. Durante três a quatro meses, na colheita do 
café, toda a família se empregava, e a renda familiar subia 
na perpendicular, na época da carpa. 

Agora, Sr. Presidente, a realidade é bem diferente. Rece
bi a visita de Presidentes de Cooperativas de Café dO Estado 
de Minas Gerais e, na ocasião alguns afirinararit estar erradi
cando 1000 pés de café, enquanto outros afirmaram estar 
abandonando a cafeicultura inclusive alegando o seguinte: 
O presidente está anunciando uma grande reforma agrária, 
quem sabe Sua Excelência faz a rforma agrária nos cafeeiros? 
Porque não há pior negóciO, iieSse morilento;do que produzir, 
principalmente café, no Brasil! Não existe dinheiro! 

Sr. Presidente, neste momento eu gostaria de fazer uma 
ligação: O caixa do Tesouro é único -apenas tein diferen
ciado o caixa. da Previdência - e fói anuncTáâo pelo Senhor 
Presidente da ~epública, com muito- estardalhaço, de que 

ma resolver o problema de educação constl"llindo 500 esco.las 
pré~ fabricadas. '"Meu Santo AntOnio", -será possível? Foi 
anunciado que o valor seria_- de_ 500 _mil dólares cada_ uma. 
Não é verdade, cada escola daquelas fica em mais de 1 milhão 
de dólares. Não se alfabetiza através de prédios pré.:fãbri
cados. Na verdade, S{. Presidente, a constru_ção da escola 
deve ser um ato pedagógico. Eu fico imaginando os caminhões 
indo de_ Belo Horizonte para o Vale do Jequitinhonha, trans
portanto máqllirias pesadas para niontar pré-fabricados, agre
dindo inclusive a paisagem, a cultura e a arquitetura locais. 

A escola tem que nascer - repito - como um ató de 
pedagogia, construída pelos próprios cidadãos, para que eles 
possam --aí sim - a partir da construção, estimar aquele 
lugar e colocar o seu filho para estudar. 

Fui Secretário de Trabalho do Governador Trancredo 
Neves_ e recebi de presente uns tais centros sociais urbanos. 
Um dia inaUgureí Um Centro Social Urbano, Sr. Presidente, 
numa região de maior ·calor de Minas Gerais.' Na época do 
verão vai a 39, 40, 419 positivos. Na semana seguiilte, inaugurei 
um outro Centro Social Urbano em Maria da Fé. Maria da 
Fé chega a oito graus abaixo de zero no invez:no. O prédio 
era o mesmo. Não me contiv~ naquele Ir!Omento_ e fiZ um 
discurso, dizendo: "Este País sofre da síndrome da similitude!" 

Que doença infeliz é essa? No Brasil tudo é igual, do 
Acre ao Rio Grande do Sul. Será qiie- é?! Pelo amor de -Deus! 
É justamente o contrário! Não existe País com mais contrastes 
e diferenças que o Brasil! 

Senhor Presidente da República, Sr. Ministro da Educa
ção, não há nada mais importante do qUe a educação! Já 
virou lugar comum. E fiz uma campanha, dizendo: O Brasil 
investe maciçamente na educação ou não_ tem sa,ída! E compro
meti-me, naquele período, a investir 50% do orçamento do 
Estado de Minas Gerais na educação. Talvez por isso, tenha 
perdido de maneira tão acachapaute. 

Mas não é construindo pré-fabricados ... Pode-se até edu
car ·numa garagem. Distribuir recursos, privilegiar necessi
dades é a arte de governar. 

Senhor Presidente da República, Sr. MiniStro da Educa
ção, Sr. Presidente do Banco do Brasil, o Brasil é um -todo. 
Não vamos desperdiçar a nossa cafeicultura plantada com 
tanto sacrifícíO! E, vamos, também, educar, mas vamos fazé-lo 
com escolas criadas deQ.~ro da ~munidade, crescidas de acor
do com a cultura e com 3. arquitetura loCal,- tijofo sobre tijolõ. 
Não é apenas dessa forma. a construção do prédio, assim tam
bém o é a construção da pessoa humai_la mi educação. 

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

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação de lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) - Concedo 
a palavra, ao nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder. 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão~ do orador.) .....:.. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço vénia para impOrtun-ar; 
neste instante, Corit uma preocupação que me assalta. 

Os funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos estão em greve. 

O salário médio de rim carteiro é em torno de cinqüenta 
e cinco mil cruzeiros por mês, isto é, houve uma defasagem
salarial tão brutal que. hoje, o que eles ganham, representa 

_ ap~nas 26% do que recebiam no mesmo período do ano passa-
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do. Portanto, não tiveram outra forma senão valer-se_Qa_greve. 
Mas, o mais grave é que estão sendo despedidos sumariamente 
centenas - não posso dizer se são milhares_- mas centenas 
de carteiros daquela empresa. 

Hoje, o saláriO mínimp chega a vinte e quatro mil cruzei
ros. Uma empregada doméstiêii -'não quero dizer que deva 
ganhar pouco, deve ganhar até muito --ga:nhamais que um 
carteiro que tem obrigação de sustentar a sua família. Trata
se, Sr. Presidente, de uma situaçãO _de profunda tristeza, de 
constrangimento total. O Superintendente,- o·encarrega-do da 
Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos está niaridando 
os carteiros embora, não ·só aqui em Brasília, mas no Brasil 
inteirO. -- -

Portanto, uso da palavra, neste instante, para fazer -um 
protesto e, ao mesmo tempo, um apelo. Na época_ até do 
Ministro António-- Carlos Magalhães conseguimos evitar dis
pensas. 

Dirigimo-nos ao St. Rocha Lima, que atual~ente- é o 
Superintendente dos Correios e não conseguimoS sensibili
zá-lo. 

Ota, quem ganha 55 mil cruzeiros, não tem .col)dições 
de sustentar a faml1ia, está passando fome. Vale-se da greve, 
como um instituto precoriizado, autorizado pelo texto constitu
cional, e o Presidente, em represália, está despedindo esses 
servidores. 

O apelo que faço aos SrS. -Senadores é para que lutem, 
a fim de que essas dispensas não ocorram. Inclusive, dirijo 
daqui um apelo ao Sr. Ministro da Infra-Estrutura, autoridade 
superior, para que evite Que ésse Cidadão que está no comando 
dos Correios seja tãO ertêtgíCo, sC:ja tão bravo, tão impiedoso 
para com uma categoria que está na riliséria. 

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer ch~gar à 
Mesa, pronunciamento por escrito, em que assinalo esSas dis
torções inclusive das irregularidades existentes nos Correios, 
que estão sendo objeto de apuração através de requerimento 
que dirigi à referida empresa, e inclusive, ao Tribunal de 
Contas da União, que está me dando tntal cobertura para 
a apuração dessas irregularidades. Os Correios, nO ano-passa
do, deram um prejuízo de 26 bilhões de cruzeiros_. Não é 
justo, Sr. Presidente, que esses funcionários· receballl apenas 
55 mil cruzeiros! Estão em greve porque é umft greve justa! 

PRONUNCIAMENTO EM PLENÁIÜO 

Senhor Presidente, SeJJ,hores Senadores, os funcionáriOs 
dos Correios do Distrito Federal encontram-se em greve desde 
sexta-feira última, 7-6~91. - - ---

Segundo informa- o Comando de Greve, -o-s salários dos 
trabalhadores na ECT reptesentâm apenas 26% do_ seu valor 
em comparação à remuneração de janeiro do ano paSsado. 

-- Ein um contra-cheque que tenho em minhas mãos, do 
mês de maio deste ano, tem-se uma noção da situação aviltante 
e humilhante em que se encontram os trabalhadores da ECT: 
um carteiro recebeu a quantia líquida de Cr$ 18.539,35 e 
llii! salário bruto de pouco mais de Cr$ 55.000,00. 

Por esses e outros motivos, os trabalhadores da ECT, 
não só em Brasília mas em diversas oUtras localidades do 
Brasil, resolveram -apelar para a paralisação dos serviços, dada 
a intransigência dos administradores daquela empresa, que, 
apenas no primeiro dia de greve em Brasflia já demitiram 
40 funcionários. 

A ECT hoje encontra-se em situação calamitosa, pois 
além da aviltante remuneração que paga aos seus funcionáriOs, 
sequer tem for~ecido regularmente u-niformes ao carteiros, 
que se vêm obrigados a trabalhar com uniformes desgastados 
pelo tempo, desbotados e até mesmo rasgados. A empresa 
ainda sofre os efeitos da política administrativa injusta do 
Governo Cbllor, que demitiu iD.úmeros profiSSiori~üs no ano 
passado, criando uma situação de carência de_ recursos huma
nos insustentável, levando, conseqüentemente, à queda do 
padrão de qualidade do serviço, que já chegou a gozar de 
grande credibilidade em nosso País. 

Neto bas-tassem eSSeS des-catabros, freqüentemente che
gam às manchetes de jornais irregualaridades das mais diversas 
naEC_T, provocadas pela incompetência de alguns de seus 
administradores e práticas desonestas que chegaram a causar, 
em c;J.ezembro de 1990, prejuízo acumulado de mais de vinte 
e seis bilhões de cruzeiros, em valores daquela época, segundo 
consta de seu balanço patrimonial. 

Preocupado com es_sa situação, no ano passado apresentei 
o Req uerimetfto de Informações n9 489/90, ao Ministro da 
Infra-Estrutura, sobre irregularidades referente às fatu:r:as de
correntes de prestação de serviços de empresas aéreas à ECT, 
que, estranhamente, foi respondido pelos principais suspeitos 
no caso, Senhor Joel Marciano Rauber, Secretário Nacional 
de Comunicações, ex-Presidente da ECT, e Senhor José Car
los da Rocha Lima, atual Presidente da E_CT. 

Tendo em vista o conteúdo insatisfatório da resposta rece
bida, requeri, por intermédio da Presidência desta Casa, em 
abril último, informações sobre o andamento das apurações 
pelo Tribunal de Contas da União que nos inforriiOii no último 
dia 3, estar em fase de conclusão o processo respectivo, origi~ 
nado de inspeção ordinária daqUela Corte de contas, com
preendendo investigação de diversas outras irregularidades, 
além daquela objeto do meu Requerimento de Informações. 

Este meu breve pronunciamento tem, pois, a finalidade 
de afertã.r esta Ca:sa, bem como a sociedade de um modo 
geral, para o que vem acontecendo numa das mais importantes 
empresas públicas do Brasil, sem que nada de concreto tenha 
sído feito até o momento a fim de alterar essa situação. 

Era o que tinha a dizer. 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

César Dias - Eduardo Suplicy - Fernando Henrique 
Cardoso - Hugo Napoleão - Louremberg Nunes Rocha 
- Lourival Baptista - Marco Maciel - M'!_rio Covas -
Nelson Carneiro- Ney Maranhão- Valmir Campelo. 

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• 39, DE 1991 

Altera dispositivos do Regimento Interno. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' As alíneas a e b, do art. 383 do Regimento 

Interno do Senado Federal passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 383. . .......................•. ·-· .• ···--·~-~ 

a) a mensagem, que deverá conter ·amplos esclareci
mentos sobre o candidato e trazer seu curriculum vitae, 
acompanhado de documentos que propicíem uma ampla 
avaliação de sua atividade profissiOnal, tais coma· estudos, 
votos, pareceres e artigos, publicados, será lida em plená
rio e encaminhada à comissão competerite; 

b) a comissão convocará à candidato para, em deita 
estipulada a partir do decurso três dias úteis da leitura 
da mensagem, ouvi-lo, em argüição pública, sobre assun
tos relacionados ao desempenho do cargo a ser ocupado 
(Constituição, art. 52, III);" · 

Justificação 

O Regimento Interno Ua Casa, ao _esúlbeieC~r, em seu 
art. 383, normas procedimentais relativas ao exerCíCiO ·aa coin
petência privativa do Senado Federal prevista no_ art. 52, III, 
da Constituição, coiii:eritpta; a nos-so ver, disPOsições pouco 
consistentes quanto a critérioS e requisitos· eXigÍveiS no pro-
cesso de escolha de autoridades. _ 

É o que ocorre nos dispositiVos constantes ·ctas alíneas 
a e b do referido artigo do Regimento Interno. 

Na redação atual da alínea a, exige-se que o curriculum 
vitae do candidato acompanhe a mensagem presidencial que 
o submete à aprovação da Casa (após argüição pública). Em 
nosso entendimento, não basta a simples anexação do curricu
lum. Este, é um docuiD.eniO necessário, porém meramente 
informativo da biografia do candidato. O que se precisa exigir. 
além disso, é a juntada de tódo o material possível, consubs
tanciado em publicações, objetivando-se assim a formação 
de um juízo correto e_ prévio da comissão, a respeito das 
reais condições do candidato a ~Ia submetido. Da forma como 
Q_dispositivo está hoje redigido, o candidato coriforiàvelmente 
apresenta seu curriculum informativo, enquanto os memb,ros 
da comissão, desejando melhor avaliá-lo, precisam, desconfor
tavelmente, buscar, pesquisar, requisitar documentos conipte.:. 
mentares, que permitam formar sua convicção~ 

De outro lado, a alínea b, com a redação em vigor, dispõe, 
também inconsistentemente, sobre prazo de convocação do 
candidato. A interpretação do dispositivo dá margem a dúvi
das. Assim, por exemplo, a expressão "nã-o inferior--a três 
dias" deve ser entendida como prazo mínimo além do qual 
a comissão convocará o candidato; ou comO prazo mínimo, 
no qual o último dia será considerado o primeiro em que 

se pode convocar o candidato; ou como prazo integral, de 
observância peremptória, caso em que- a mencionada expres
são signifíci, apenas, "de três dias"? 

Dúvidas como essas ensejam, hoje,_ uma -interpretação 
--muito flexível do dispositivo, daí resultando uma aplicação 

da norma em maior benefício do candidato, em favor da preva
lência do critéijo político da indicação e, ao co~trário, em 
desprestígio do exercício da prerrogativa do Senado Federal, 
cõiiStitucionalmente determinada sob o pressuposto_ d~ rigor 
na argüição pública e na aprovação da autoridade escolhida. 

Estas são as razões que jUstificam o prese-nte projeto 
de resolução. 

Além disso, considere-se que a proposição_ ora apresen
tada se insere no conjunto daquelas cujo objetivo fundamental 
é .o de eliminar, -prOgressivamente, o caráter apenas homolo
gatório, tanto do processo de elaboração, quanto do conteúdo, 
de boa parte de atas normativos adotados nesta Casa, resul-

- tantes de uma antiga prática de esvaziamento das decisões 
de na~ureza esSencialmente judiciosa do LegislativO. 

Com essas considerações, esperamos que o presente pro-
jefo seja bem acolhido e veriha a·ser aprovaâo. -

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. -Senador Jutahy 
Magalhães. 

(Às Comissões de Constitui(ão, Justiça e Cidadani~- e 
Diretora, observado dispositivo no ciii. 401, § 111, do Regi
mento Interno.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .- O projeto 
será pubficado, e em seguida ficará sobrea mesa durante 
cinco sessões_, a fim de receber emendas. Findo esse prazo, 
será despachado ãs comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre_ a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 
É lidO o segui:rl!e: - ~ - . -

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 216, DE 1991 

Altera a sistemática de transferência de financiamento 
destinado à aquisição da casa própria. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A transferência, a terceiros, de direftos e obriga

ções decorrentes de contrato de financiariteilto dar-se-á me
diante simples substituição do devedor, mantidas _para_ o novo 
mutuário as mesmas condições e enéargos do contrato original, 
desde que se trate de financi~"mento destimi.dO-à casa própria. 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.· · · -

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em n_osso entender, a legi~lação atual penaliza, injusta
mente, as pessoas que assumem, por transferênci~ de outrem, 
direitos e obrigações relativos a contratp_s de fi_Q.ancíamento 
para a aquisição da casa própria. 

Afinal, não existe qualquer motivo lógico que justifique 
a repactuação do saldo devedor e de prestações pelo sirilples 
fato de ter o contrato de firi.ancianie"nto passa-elo de" uma pessoa 
para outra. 

_Além de injustificáVel, tal situaç-ão tem levado â Prolife
raçãO de contratos extra-legais, onde a transferência de direi
tps e obrigações se_ dá de fato, m_ªs não de direito._ Com isto 
cria-se uma série de riscos e inconvenientes para o novo e 
para o antigo mutuários. 
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Cremos que a prática do refinanciamento visa tão somen
te minonir problemas de fluxo de caixa do Sistema Financeiro 
da Habitação- SEH, decorrentes de sistemáticas inadequa
das. Devido e fortes pressões sociais, o Governo vem, ao 
longo do tempo, concedendo subsídios explícitos ou disfar
çados nos financiamento-s -paTà. ã Cã:S-ã-própria. Essa prática 
de subsídios tem sido o-caminho mais siinples encontrado 
para remediar uma situação estrutural de baixos salários. Se 
a sociedade resolve subsidiar esses financiamentos, então é 
preciso definir com clareza-a fonte de recursos para o subsídio. 
Do contrário, criam-se problemas de caixa -que vão se agra
vando ao longo do tempo, levando finalmente à falê_ncia do 
sistema~ esta foi, aliás, o caso do extinto BNH - BancO 
Nacional da Habitação. 

Do ponto de vista estrutural, o problema da casa própria 
só terá encaminhamento, em bases permanentes e financei
ramente sadias, através de mudanças_ estruturais de natureza 
sócio-económica que- elevem o salário, real na economia brasi
leira. 

Todavia, o que os governos têm feito para remediar os · 
problemas financeiros do sistema de financiamento habita
cional é a prática de lançar encargos adicionais sobre os om
bros daquele_s que buscam a casa própria através da "transfe
rência de financiamento. O presente projeto busca reparar 
essa flagrante injustiça, impedindo repactuação de contratos 
que resultem em elevação de saldo devedor e/ou prestações. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. - Senador Iram 
Saraiva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 8.004, DE 14 DE MARÇO DE 1990 

Dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito 
do Sistema Financeiro de Habitação e dá outras provi
dências. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci4adania :-:-
decisão terminativa.) -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O projeto 
lido, após publicado, será encaminhado à comissão compe
tente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. - - -

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 272, DE 1991 
Nos terinos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de interstício --e préviã-âistribuição de ~vulsos para 
o Projeto de Resolução n• 35, de 1991, que autonza o desblo
queio de Letras FinanceiraS do Tesouro d.o Estaçlo do Rio_ 
Grande do Sul, através da revogação do § 2P do art. 1!> da 
Resolução n9 72/90, do Senado Federal, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. - José Paulo 
Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, a matéria a que ele se refere. figurará na 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

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

É lido a aprovado o seguinte: 
~~ REQUERIMENTO N• 273, DE 1991 
Nos termos do art. 281 do Regimento I~te~o. req1:1eiro 

dispensa de interstício e prévia distribuição de ~vulsos para 
o Projeto de Resolução n? 36, de 1991, que autonz~ ~ Est~do 
de São Paulo a emitir e colocar no mercado Letras Fmancetras 
do TesouiO do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas ao 
giro de 123.400.000 LFTP, com venc~ento e~ junhodel991, 
a fim de que figure na Ordem do D1a da se~sao segumte. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991.-Fernando Henri
que Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, a maté~a a que ele se _ref~re-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: 

REQ.UERIMENTO N• 274, DE 1991 
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 

dispens_a de interstício e prévia distribuição de avulsos para 
o Projeto de Resolução n"' 37, de 1991, que autoriza, em 
caráter excepciorial, o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a contratar operação de crédito jun't9 ao Banco de DesenVol
vimento Económico e Social- BNDES, no valor equivalente 
a US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-ame
ricanos) a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. -Maurício Cor
rêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento a matéria figurará na Ordem do Dia da próxi
ma sessão. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 275, DE 1991 
Nos termos do disposto no art. 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interstício e prévia distn"buição de avn!so 
para o Projeto de Resolução n<? 38, de 1991, que autonza 
o Governo do Estado de Santa Catarin=a_ a elevar, tempora
riamente, o limite da sua dívida mobiliária pela emissão e 
colocação no mercado, de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Santa Catarina (LFTC), destinadas ao_giro de. 80% 
das 902.741.537 LFTC vencíveis em 1.~-6-91. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. - Esperidião 
Antin. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi~des) - Aprovado 
o requerimento, a matéria figurará na Ordem do Dia da próxi
ma sessão. 

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

Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 276, DE 1991 
Nos termos do_art. __ 281 do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de interstício e préviá distribuição de avulsos para 
a Mensagem n' 130, de 1991 (n' 232191, na origem), e pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Almirante-de-Esquadra José do Cabo 
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Teixeira de Carvalho para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal Militar, na vaga destinada a Oficial-General 
da Marinha, decorrente da aposentadoria do Ministro Roberto 
Andersen Cavalcanti, a fim de que figure na Ordem do Dia 
da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. - Josaphat Ma
rinho. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, a matéria figürará na Ordem do Dia da próxi
ma sessão. 

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

Secretário. - - - -

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 277, DE 1991 

Nos termos do art. 281 do _Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstíCio e préVIa distribuição de avulsos para 
a Mensagem n• 137, de 1991 (n'_250/91, na origem), de 31 
de maio do corrente_ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor Cincin"ato Rodrigues de Campos, para-exercer o cargo 
de Dii'etor de Administração do Banco Central do Brasil, 
a fun de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. - Aureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, a matéria figurará na Ordem do Dia da próxi
ma sessão. 

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

É lido e aprovado o·seguinte: 

REQUERIMENTO N• 278, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente e Vice-Presidente da Comis

são Temporária com o objetivo de estudar e analisar, bem 
como acompanhar as atiyidades da COnferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento- EC0-:92, 
criada através do Requerimento de n9 146/91, requeremos, 
a V. Ex', ·ouvido o plenário, a alteração de nove para onze, 
o número de seus membros. · 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. -Senador Couti
nho Jorge, Presidente- Senador Valmir Campelo, Vire-Pre
sidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, processar-se-á a alteração de 9 para 11 o 
número de membros da Comis_são Temporária:. 

Sobre a mesa, comunicação que vai Sêr lida pelo Sr. 19 

Secretário. - ----- ---

É lida a seguinte: 

Brasflia, 13 de junho de 1991 
Senhor Presidente, 
Atendendo ao disposto regimental desta Casa, e retifi

cando o Ofício n'130/GLPMDB/91, de 4 de junho do corrente, 
tenho a honra de comunicar a Vossa Excelêv.cia a indicação 
do Senhor Senador Coutinho Jorge, como Titular, substituüi
do o Senhor Senador Cid Sabóia de Carvalho, para integrar 
a COmiSSão Mista encarregada de apreciar a Medida Provisória 
n• 296, de 1991. 

.Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência ·os proteStos de 
alta estima e distinta consideração~ --Senador José Fogaça, 
P/Liderança do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A comuni
cação lida vai ã publicação. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se_- à 

ORDEM DO DIA 
PROJETO DE LEI DO SENADO- . 

N• 94, DE 1988 
COMPLEMENTAR 

(Tramitarido em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n' 214, de 1989 -Complementar) 

Votação, em turno único do Projeto de Lei do Senado 
n9 94, de 1988 -Complementar, de autoria do Senador 

Cid Sabóia de Carvalho, que dispõe sobre a relação de 
emprego protegida contra despedida arbitrária: ou sem 
justa causa e dá outras providências, tendo 
_PARECER sob n• 398, de 1990. da Comissão 

-de Assuntos_Sociais, favorável ao prójeto, nos têr
mos de substitutivo que oferece. 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 279, DE 1991 

Nos termos do art. 335 do Regimento Interno, requeiro 
sobrestamento do estudo do Projeto de Leí do Senado n9 

94, __ d_e _ _l_?_~~ -:-_ C<?mplementar, bem como do Projeto de Lei 
do Senado n• 214, de 1989 - Colllplementar, que dispõe 
sobre a relação protegida contra despedida arbitrária oti. sem 
justa causa, e dá outras providências, a fim de aguardar propo
sição d9 Poder Executivo de caráter mais abrangente. 

S_ala das Sessões, 13 de junho de 1991. - Cid_ Sabóia _ 
de Carvalho. 

__ O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Solicito ao 
nobre Senador José Fogaça o parecer da Comissão de Assun-
tos Sociais. - ---- ---

O SR- JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pâra emitir pare
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

. trata-se, conforme os termos do art. 335 do Regimento Inter
no, n~' 1, de pedido de sobrestamento do estuqo do Projeto 
de Lei do Senado n9 94, de 1988, Complementar, bem como 
do Projeto áe Lei do __ Senado n• 214, de 1989, também de 
natUreza compleme:ó.taí, que dispõe sobre a relação de empre
go protegida contra despedida arbitrária-Ou sem justa c~úisa, 
e dá outras providências. 

Esse projeto de autotia do Senador Cid Saboii de Carva
lho, tramita há bastante tempo nesta Casa e já foi objeto 
de debates e de discussões neste plenário e na Comissão de 
Assuntos Sociais. -- -- - - - - --- ---

Entendemos que o sobrestamento é cabível porque há 
uma Comissão Mista, nomeada pelo Presidente do Congresso 
Naciorial, Senador Mauro Benevides, que está estudando uma 
política de salários e uma política permanente para a temática 
da relação de emprego. 

Diz o art. 335 do Regimento Interno do Senado: 
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uo estudo de qualquer proposição ·poderá ser SobreS
tacto, temporariamente, a requerimento ·de corD.issão_O-u 
de senador, para aguardar: 

1-a decisão do Senado ou o estudo de comissão 
sobre outra proposição com çl_~ cqnexa; ... "-

Aplica-se aqui, poi'tanto, o Instituto dO -SObr6stamento 
a que se refere o art. 335 do Regimento InternO. 

O parecer é favoráVel, Sr. Presidentê. ·····---

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .::... ·o parecer 
da comissão é favorável. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pernnilie:Cer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
A matéria sairá da Ordem do Dia para aguai'dar a propO

sição referenciada. 
Em conseqüência, fica também sobrestitda a tramitação 

do Projeto de Lei do Senado no 214, de 1989-Complementar, 
constante do Item n\' 2 da pauta, em virtude de tramitação 
conjunt~ com a matéria ncic_sobrestada. - ---

É o seguinte o item cuja" tfãlnitaçáo é_Sóbrestada: __ 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 214, DE 1989 

Complementar 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 

do Senado n• 94, de 1988-Complementar.) 

Votação, em turno único, do Proietó de Lei do_Sena<lo 
n\' 214, de 1989-Complementar, de iniciativa da Comissão Di:.. 
retora, que dispõe sobre a proteção da relação1 de emprego 
contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa e dá Outras 
providências, tendo 

PARECER, soo n• 398, de 1990, da Comíssã"o 
-de Assuntos Sociais; favoráVel ao projeto, nos termos 

de substitutivo que oferece. - -- ----

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

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 180, 
de H~9l, de autoria do Senador João França, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição~ noS Anais do Sena
do, das matérias "Venezuela ocupa fronteira e prende 
brasileiros"; "Para ruralistas terra indígena inviabiliza 
RR"; "Texto cita terras da Igreja"; "Funai quer novas 
demarcações" e ':Venezuela diz que processará garimpei
ros", publicadas no jornal Folba de S. ~auló. 

Em votação o requerimento. 
Os_ Sis. Senaâores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Será feita a transcrição :C'Iicitada. 

É a seguinte a niàtéria C!J.ja transcrição é solicit~~a: 

Folha de S. Paulo 

VENEZUELA OCUPA FRONTEIRA 

Emanuel Neri 
Da Reportagem Local 

O Presidente do Conselho da União dos SindiC3._tc.._:; dos 
Garimpeíros da Amazônia Legal, José Altino Machado, 49, 

-Sexta-feira 14 "3195 

informOu ontem que a Venezuela ocupou militarmente uma 
faixa do território do Brasil e prendeu quinze brasileiros que 
trabalhavam em garimpos de ouro da região. 

Segundo _Machado, a invasão ocorreu na última sexta
feira, mas só ontem a notícia chegou a Boa Vista, capital 
de Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela. Ele 
disse que os militares chegaram à região, na serra de Paca
raima, fronteira norte entre os dois países, de helicóptero. 

Em-Brasília, a Assessoria de Comun_icação do Itamaraty 
disse que não tinha informações sobre a invasão:~ a segunda 
vez nos últimos três meses ·que há problemas na fronteira 
dos dois países. Em jarteir_:o, um aVião tráilsportãildo garim
peiros ror derrubado pelos-venezuelanos. 

Brcisil e Venezuela fizeram ·acordo recente pára demarcar 
suas fronteiras. No lado oeste da fronteira, na serra do Parima, 
essa demarcação já está ocorrendo. Empresários e políticos 
de Roraima dizem que o Brasil vai perder mais de cinco mil 

-Km2 com os novos limites de fronteira .. 
Os brasileiros presos - 11 homens e quatro mulheres 

-foram levados para a cidade de Puerto Ayacucho, no T erri
tório do Amazonas (Venezuela). Acompanhado de outros 
empresários de Roraima, Machado viaja hoje a CaracaS, pãra 
tentar soltar oS garimpeiro's. 

Os brasileiros presoS, -segundo Machado, trabalhavam 
nos garirripos de Novo Horizonte e São Benedito,localizados 
na cabeceira do rio Aracaça. No local, há pistaS de pouso 
para aviões pequenos. O empresário disse que os militares 
vene·zuelanos tinham visitaâo a região em setembro passado. 

"Nessa visita, os venezuelanos reconheceram que a região 
agora invadida pertencia ao Brasil", disse Machado. "O que 
aconteceu foi um desrespeito às questões fronteiriças. Os vene
zuelanos estão militarizando a fronteira e tomando nosso terri
tórió à força'\ afirmou. 

Para o empresário, se a Venezuela tem dúvidas sobre 
a frOnteira na região invadida, deveria discutir a questão na 
comissão que define os ilovos limites fronteiriÇos entre os 
dois países. ~,0-que não pode é eles Ocuparem rhilitannente 
a região e só depois- virem discutir os limites da fronteira", 
disse. - -

PARA RURAliSTA, TERRA 
INDÍGENA INVIABILIZA RR 

Emanuel Neri 
Enviado especial a Boa Vista 

O Conselho em Defesa de Roraima (CDR) está responsa
bilizando a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a Igreja 
pela inviabilização económica do Estado. Para ela, as constan
tes transformações_ de áreas produtivas em reservas indígenas 
vão deixar apenas 4,1% do território do Estado para a agrope
cuária. 

"Pegar um estado do tamanho de São Paulo e reduzir 
a quase nada é um absurd.;>", diz o Deputado Estadual Édio 
Vieira Lopes (PL), 39. Édio é um dos integrantes do Conselho 
de Defesa de Roraima, fõrmado por entidades rurais, que 
divulgou documento com críticas à Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI) e à Igreja. 

"Agora terminou o _silêncio", diz o documento, ao mani
festar a disposição de fazendeiros e agricUltores-em-reagir 
a transformações de áreas produtivas em reservas- indígenas. 
_El~ não vão_-aceitar mais serem tratados Como_ "invasores", 
diz o texto. 

O. documento afirma que dos 230.104Km2 de Roraima, 
194,2 mil Km2 fazem parte da floresta amazónica, que é area 
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de preservação. Do restante, 98 mil km2 integram 'a reserva 
Yanomami e 6,5 mil km2 a reserva São Marcos, outra área 
indígena. Agora, segundo o texto. A Funai quer transfonnar 
em reserva as regióes de Raposa e Serra do Sol, com 13A 
mil km'. -- - · 

Excluindo outras reservas indígenas menores, de acordo 
com o documento, restariam para a atividade agropecuária 
roraimense apenas 11,7 mil km2

• Desse total, segundo José 
Augusto Soares, 46, coordenador do CDR, teriam que ser 
retirados ainda 20% de área inaproveitável - que abrange 
cidades, estradas, serras e terras do Exército. 

"No final, vamos ficar apenas com 9,4 mil km-z para plan
tar e criar.Isso será o fim da atividade agropecuária de Rorai
man, afirma Soares. Rorainia tem trezentas mil ;cabeças de 
gado bovino, única fonte alimentar que o estado é auto-su-
ficiente. -

O CDR não questiona a reserva Yanomami, por consi
derar aqueles índios ainda muito primitivos. Mas discorda 
das áreas contínuaS da reserva São Marcos e a de Raposa 
e Serra do Sol, onde vivem índios que a entidade considera 
"aculturados". Para o CDR, esses ín-dios não neCessitam de 
grandes áreas para sobreviver. 

Além de pedir a revisão da reserva São Marcos, o docu
mento sugere que sejam demarcadas apenas áreas em torno 
de cada aldeia indígena da região de Raposa e Serra do Sol. 

Segundo o texto, a transformação de Raposa e Serra 
do Sol em reserva indígena atirigirá 350 faze nas~ ·algUmas delas 
com títulos definitivos de até 165 anos. Há 220 mil cabeças 
de gado nessas propriedades. 

O CDR reclama ainda o pagamento de desapropriações 
feitas nas fazendas incluídas nas reservas indígenas. Segundo 
a entidade, além de não pagar preços justos, o_-g_ovemo não 
atualiza os valores pela inflação e não inclui benfeitorias, como 
casas e currais. ~ 

Para o CD R, as reservas indígenas trarão mha série de 
outros problemas para o estado. '"Para onde irão os animais 
das áreas desapropriadas?" Pergunta Soares. Para ele, os habi
tantes dessas áreas também contribuirão para "inchar ainda 
mais" a periferia de Boa Vista. 

Área de estado é 230 mil klm2 

Do EnViado Especial a Boa Vista 

Com 230.104 km, Roraima é um pouco menor que São 
Paulo (247.898 km2). Os 9.438 km' que os fazendeiros dizem 
que sobrarão do território roraimense para a atividade agrope
cuária representam 4,1% de toda a área do estado. 

Se os números dos fazendeiros de Roraima estiverein 
corretos, o estado passará a ter uma das menores áreas produ
tivas do País. Roraima tem cerca- de duzentos mil habitantes, 
trinta mil são índios. -

TEXTO CITA TERRAS DA IGREJA 
Do Enviado Especial a Boa Vista 

O documento do Conselho em Defesa de Roraima faz 
referências a fazendas que a Diocese de Boa Vista -(RO) tem 
em terras indígenas. "Perguntem quantas fazendas a Diocese 
tem em terras indígenas e também quantas rezes", diz o texto. 

José Augusto Soares, coordenador do CDR, afinna que 
a diocese tem três fazendas - conhecidas por uMissão", 
"Vendaval" e "Macaíba'', com cerca de 13 mil ~ectares -
e mais de 12 mil cabeças de gado. O texto diz que a Igreja 
"usa o índio". 

"Eu os pe~dôo. Eles não sabem o que faz~m", disse 
Ddom Aldo Mogiano, Bispo de Boa Vista ao responder às 
críticas do documento. Ele d_i_sse que as fazendas e o gado 
de propriedade de sua Diocese servem "para dar -atendimento 
às comunidades"~ 

O gado da diocese, segundo o bispo, faz parte do projeto 
''uma vacã para o índio". Segundo o plano, cada aldeia indíge
na recebe cinqüenta vacas e dois reprodutores durante cinco 
anos. Nesse período, os índiso utilizam o leite e ficam com 
a cria do rebanho, enquanto as matrizes e os touros são repas
sadas para outra aldeia. O projeto atendeu 110 aldeias. 

O índio José Adalberto Silva disse que há normas sobre 
a utilização dorebanho. Os índios só podem abater um animal 
ou vendê-lo em caso de extrema necessidade. "Pode-se matar 

. se não houver caça. Mas não pode matar para festas", afirmou. 

FUNAI QUER NOVAS DEMARCAÇÕES 
Do Enviado especial 

O Superintendente de Assuntos FundiáriOs da Funai, 
Walter Mendes, 57 admitiu ontem que a área de .Raposa e 
Serra do Sol, em Roraima, pode ser transformada ém reserva 
indígena. Mas disse que será criada ainda esta semana uma 
comissão para definir a quesião. 

"Tem que haver uma solução de bom senso. Muitas fazen
das terão que sair (da região). As aldeias é que não podem 
ser removidas", disse Mendes. "Mas acho que vão ficar tam
bém algumas fazendas", afirmou. A comissão será formada 
por membros da Igreja, da Funai e de entidades rurais. 

Mendes discordou de alguns dados do documento do 
Conselho em Defesa de Roraima. Para ele, toda a reserva 
Yanomami mede 94 mil km2, dos quais 56 mil km2 _estão 
em Roraima - Ó restante localiza-se no Amazonas. Disse 
ainda que pouco mais de vinte fazendas da reserva Raposa 
e- Serra do Sol têm títulos definitivos de propriedade. 

"O resto é tudo posse'', disse Mendes, referindo-se às 
outras propriedades da região. "Há muitos posSeiros-'', afir
mou. Disse afnda que na área devem existir em tOrno de 
320 fazendas e não as 350 citadas no documento dos fazen
deiros de Roraima. 

Mendes afirmou que não há possibilidade de reviSão da 
reserva São __ Marcos, como querem os fazendeiros. "As cin
qüenta fazendas que estão lá vão ter mesmo que sair", disse. 

VENEZUELA DIZ QUE PROCESSARÁ GARIMPEIROS 

Emanuel Neri 
Da Reportam Local 

O Embaixador da Venezuela, Sebastian Alegrette, disse, 
ontem em Brasília, qUe os 15 garimpeir6S brasileiros presos 
na fronteira Brasil~Venezuela e que foram levados para a 
cidade de Puerto Ayacucho serão processados pelo governo 
venezuelano por extração ilegal de ouro e danos à natureza. 
Eles podem ainda ser processados por contrabando e uso 
ilegal de armas. 

Deputados estaduais de Roraima que estiveram ontem 
na fegtão garantem que pelo menos um dos trechos ocupados 
é território brasileiro. Eles consideram que os militares venew 
zuelanos invadiram trecho do território brasileiro. Alegrette 
disse que a área pertence ao seu país. -

A primeira investida da Venezuela sobre área que os 
garimpeiros dizem ser do Brasil ocorreu no último dia 26. 

* Cal~borou o correspondente em Boa Vista Rubens Cardoso. 
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Militares venezuelanos ocuparam o garimpo Novo Horizonte 
e prenderam os 15 brasileiros que trabalhavam ali. No sábado, 
o garimpo São Benedito também foi invadido. 

Os dois garimpos estão localizados na cabeceira do rio 
Aracaçá, na serra do Pacaraima, na fronteira norte·entre Brasil 
e Venezuela. Desde o início, o governo vfmc!Ztfé:lanO-diz que 
a ocupação ocorreu no rio Ventuari, que fica em territór1o 
venezuelano e a mais de 100 km do rio Aracaçá. 

Na visita que fizéfarff õiltem ao local, os deputados hastea
ram uma bandeira brasileira e colocaram uma placa protes
tando contra as declarações do Ministro das Relações Exterio
res, Frandsco·Rezek, de que a área é da Venezuela. "Aqui 
também é Brasil, Sr. Rezek", diz a placa. - -

O Deputado Édio Vieira Lopes (PL), que lidero<ro gru
po, disse estar "absolutamente_seguro'~ de que o garimpo 
São Benedito está h>calizado no Brasil. Por causa do mau 
tempo, eles não puderam ir ao garimpo Nav·o Horizonte. 
"Mas pela proximidade dá para ver que também é Brasil". 

Segundo o deputado, já não havia militares venezuelanos 
no local invadido. Os garii:npeii-os contaram que fOram: humi
lhados pelos venezuelanos. "Eles levaram toda a produção 
de ouro e até os cordões de ouro que eles tinham no pescoço. 
Foi um ato de pirataria", afirmou o deputado. 

Alegrette disse não ter conhecimento de atas de violência 
contra os garimpeiros, mas admitiu que "em qualquer país 
pode haver abusos policiais". Para ele a fronteira venezuelana 
começou a ser invadida depois que o governo brasileiro proibiu 
garimpo na área Yanomami, 

O Deputado Lopes reclama da falta de atenção das autori
dades brasileiras "esperávamos que o governo mandasse al
guérii para comprovar que ali é Brasil, mas nada foi feito". 

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

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 202, 
de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando 
a transcrição nos Anais do Senado, do editorial "Huma
nismo e Liberalismo", publicado no jornal O GlObO, de 
12 de maio do corrente ano. 

Em votação o requerimento._ . _" _ . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . 
Aprovado. 
Será feita a transcrição 'Solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Jornal do Globo, 12 de maio de 1991 

HUMANISMO E LIBERALISMO 

Uma volta às foittes de inspiraç_ão: é assiin que se poderia 
sintetizar a proposta política de Marcflio Marques Moreira 
nos dois discursos de sexta-feira, o da posse e o da transmissão 
do cargo de ministro da Fazenda,. Economia e Planejamento. 
Volta que é imperativo de coerência na ação: a ação política, 
sem princípios a regê-la, ou se fragmenta num pragmatismo 
que é antes improvisação, ou se desfigura como política, per
dida no personalismo. 

O novo minstro não pretendeu ser original. Reportou-se 
às idéias mestras do progra_mª de governo apresentado pelo 
Presidente da República· em 15 de março do ano passado. 
Mas recuperou, nessas idéias, o tecido de base, igualmente 
presente no programa de reconstrução soci_al: um liberalismo 
moderno, de forte consciência social. 

Esse liberalismo implica numa articulação íntima entre 
liberdade política e liberdade e_conôm.ica. Tão fntima que dela 
resulta um todo: comprometida uma liberdade, a outra será 
fatalmente sacrificada. E a contraprova dessa unidade está 
na experiência malograda e hoje rejeitada, do "socialismo 
real": ele se revelou incapaz de produzir a satisfação social 
que prometera, exatamente por ter descartado a liberdade 
como falácia burguesa. 

Mas esse liberalismo moderno também tem, como seu 
corolário natural, a consciência soda]. Daí ter o Ministro Mar
cílio Marques Moreira, em sua profissão de fé liberal, falado 
da liberâade política e económiCa como ~~única fOrma de se 
atingir a realização plena da pessoa hum'!na". Daí ainda preco
nizar um liberalismo "sintonizado com os anseios da coletivi
dade dos trabalhadores, dos empresários e, acima de tudó,
de todos os cidadãos irmanados na busca do bem comum". 

Porque o liberalismo ;em consciência sOcial, sem busca 
conjunta do bem comum restringe a liberdade, de atributo 
da pessoa humana, para atributo de indivíduos. Discrimina 
entre os que podem e os que não potiem dispor e gozar de 
liberdade e estabelece gradações na cidadania, que remontam 
à_ ~CC!!lomia das corporações ou à sociedade de_ privilégios, 
amb~~s_ superadas pelas grandes revoluções dDs séculos XVII 
e XVIII. Um liberalismo sem consciéncia social deturpa a 
herança social_dessas revoluções em herança individual. 

:ênfase oportuno essa, que o ministro quis imprimir-em 
seus .dois dis,cursos. Porque há muito liberalismo proclamado 
_no Brasil, sem compromisso com sua lógica e conseqüências. 
Há muito liberalismo sem consciência do próprio alcance. 
E o ministro se preocupou com desfazer as muitas ilusões 
desse liberalismo tacanho e sem fôlego: não haverá poster
gação do combate à inflação, já que esta é a deterioração 
de qualquer medida- da medida que é a moeda, em primeiro 
grau, mas não unicamente; não haverá revisão do desmante
lamento dos cartórios, que deScaracterizam e pervertem a
livre iniciativa; não haverá revisão da redução do Estado 4s 
áreas sociais, na saúde, na educação e na promoção da ciência 
e tecnologia, onde melhor o Estado realiza seu papel de distri
buidor de renda e de promoção humana. 

A mudança no Ministério da Fazenda, Economia e Plane
jamento não será uma revisão,- nem mesmo· de expectativas. 
Mas foi certamente uma oportunidade para que as lideranças 
deste País, tão distantes ainda de uma convergência, quanto 
pobres da coerência com princípiOs, pudessem receber uma 
lição de clareza e de convicção. Possa então e..ssa mudança 
ser o divisor de águas que nos leve à modernidade; que fa:ça 
de nosso liberalismo um humanismo a irtspitat e difundir conw 
fianÇa igual à que revelou o ministro- "emrelação ao futun) 
dos destirios do País". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5: 
Votação, em turno único, do Requerimento n~ _2._98, 

de 1991 de autoria do Senador Nelson Carneiro, solici
tando, ~os termos regimentais,_ a transcrição nos Anais 
do Senado Federal, do artigo "0 Fantasma Demográw 
fico .. ,_ publicado no jornal O Globo, de 20 de maio dq 
corrente ano. 
Em ·vOtação o requerimento. 

----- --os.·s-rs.-senaaores que o aprovam queitãifi permanecer 
sentados. (Pausa) · · 
- -:- Aprovado. -

-~~rá feita a transcrição solicitada. 
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É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 
Jornal O Glotio, 20 de maTo de 1991 

O FANTASMA DEMOGRÁFICO 

Relatório do Fundo das Nações Unidas para a População 
põe novamente em evidência o--p-roblema da explosão demo
gráfica mundial,pelaquaJ responde_gt hoj_e_, -~a pr9_I?_Qr_ção de 
95%~- a América Latína, a Ásia e a Africa. A entidade consi
dera as projeções sobre o aumento poptllacional nas próximas 
décadas "uma ameaça para toda a Humanidade" e que preve
nir esse riscO constitul "Urii dever de cada cidadão". 

As altas taxas de crescimento demográfico (na África 
chegam a 4%) traçam a mais nítida e abrangente fronteira 
entre o clube restrito de países desenvolvidos e o vasto territ~-
rio do Terceiro Mundo.- -

Nesse ponto não há dados de diferenciação -que se possam 
revelar aparentes ou enganosos. A estreita relação entre o 
desenvolvimento sódo-econômico e ·a busca da estabilidade 
populacional tornou-se uma verdade acima de qualquer tergi
versação. 

Não só o desenvolvimento económico, o níverde"Vida 
e o equilíbrio ecológiCO p-a-ssafãrila-Oepender de uma política 
de estabilização demográfica -mas --acentua o Fundo_Ea O~U 
para a População - até mesmo a realização democrát_ióa- e-
o respeito aos· direitos humanos. _ _ ____ _ 

O Brasil chegará ao anó-2050 eom 245 milhões de habitan
tes, segundo as estimativas agora divulgadas pelas Nações 
Unidas. A nossa taxa de crescimento populacional, que era 
de 2,99 na década 50-60, baixou para 1,99 em nossos dias. 
A tendência declinante e a taxa atual podem ser vistas ço~o 
significativas, porém ·ainda estão longe dos níveis ãceitáveis, 
a ponto de podermos- julgar já desativada, por a~i, a bomba 
demográfica. O contingen-te populacional ácieSC_ido cada ~J?:O 
ã massa existente, engrossa a torrente dos problemas de pobre
za, de saúde, de distribuição de renda, de degradação urbana, 
de carência de empregos, de desassistência social, de sub-ha
bitação e tantos- outros_ ciii::acte.rl~iticos da crise brasileira. 

O dualismo brasileiro da Bdíndia nutre-se dos nossOs 
descasos e preconceitos em relação a· uma -política de controle 
de natalidade que não precisa ter nada de impositiva, basta-ndO 
apenas pautar-se em metodologias de orientação e em práticas 
de assistência dirigidas ã população de baixa ou nenhuma 
renda- precisamente onde se situam grandes fo11tes_ da pro
criação irrestrita, sem noção dos freios do planejamento fami
liar ou dos acessos a essa opçâo qualitativa. 

Se o ciclo é de recessão ou de baixo crescimento econó
mico, os ingredientes que se juntam são o aumentO d~ popu~ 
lação e a queda da renda nacional e per capita. Então, nada 
de mais desastroso~Em todo caso, os ciclos recessivos têm 
urna conotação conjuntural. O pior no Brasil, por se tratar 
de uma realidade consumada, é o efeito da natalidade descon
trolada nas grandes concentrações urbanas. Os flUxos migra
tórios íriternos coricorrem para levar ao paroxismo o dese_qui
hôrio eritre- a cãrga- de habitantes_ imposta às --cidades e os 
serviços públicos e equipamentos sedais disjmriíVeiS Para aten
derem a essa desenfreada e desesperada demanda. Segundo 
recente relatório-advertência do Banco Mundial, é tendência 
típica do Terceiro Mundó a: formação das megalópoles, cida
des com mais de dez milhões de habitantes e matrizes da 
miséria urbana, "o problema económico e político mais explo
sivo do próximo século". 

NãÕ há no Programa de Reconstrução Nacional do Go
verno Collor nenhum tópico destinado à polítiCa demográfica. 
Tampouco antes do Projetão houve qualquer manifestação 
do Governo nesse sentido. O contínuo e pesado silênciO OfiCial 
parece encerrar a mensa-gem de que essa questão" não conta· 
para as preocupações e os fins do Brasil Novo. Força é que 
se diga, todavia. que não existe- cdhblfação possível entre 
o modelo idealizado da modernidade e a realidade agressiya 
da massificaÇão populacional, contra_cujos impactos desestabi
lizadores o Estado retardatário mUitas vezes só tem a reagír 
com as respostas capitulacioniStas da acomodação e do fata
lismo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6: 

Votação, em turno único. de;> Requerimento n9 231, 
de 1991, de autoria do Senador Humberto Lucena e ou-

- tros Srs. senadores, so1icitãnão, nos termos reginientais, 
a transcrição, nos~AnaiS do Senado Federal, do disCurso 
proferido pelo Senador Mauro Benevides na Conferência 
de Presidentes dos_Parlarnentos Ibero-Latino-America
nos, realizado em Lisboa, no dia_ 29 de _maio último. 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentadoa. {Pausa.) 
Aprovado. 

-Será feita a transcrição solicitada. 

É o seguinte o discurso~cuja transcrição é sOlicitada: 
SENADOR MAURO BENEVIbES 
Presidente do Congresso Nacional do Brasil 

CONFERÊNCIA DE 
PRESIDENTES DOS PARLAMENTOS 
IBERO-LATINO-AMERICANO 
Lisboa- Portugal-1991 

Excelentíssimo Senhor .Presidente da Confeiência de pre-
sidentes dos Parlamentos Ibero-Latino-AmeriCanos; 

Excelentíssimos Senhores Presidentes_ de Parlamentos; 
Minhas S_enhoras. Meus Senhores: 
- "Na quarta parte nova os campos ara. 

E se mais mundo houvera, lá chegara." 

Evoco Camões, em seu grande poema épico, porque para 
falar da árvore tenho de começar pelas raízes. E é aqui, na 
Península Ibérica, no Portugal do Infante de Sares e das conse
qüentes gerações de navegadores, e na Espanha dos descobri
mentoS e das conquistas, que a América Latina encontra as 
origens. 

O próprio Hino Português lembra essa verdade histórica, 
ao p~oc~amar que "deu mundos novos ao mundo". 

Os espisódios, que ocorreram apóS- a glótiosa epop_éia 
escrita por portugueses e espanhóis no Continente Ainérlcãito, 
alteraram profundamente os rumos da História da Huma
nidade. 

NOvas nações surgiram a influenciar os destinOs do mun-. 
do, na ciência, nas artes, nas letr-as, no desfecho de guerras, 
na promoção da paz, no desenvolvimento social dos povos, 
nos embates entre a tirania e a liberdade. · 

O tema que me foi proposto - a análise das relações 
entre a CEE e a América Latina -_Co_mpele-me a um exame, 
ãinda que pefunctório, da situação mundial em sua genera
lidade. 
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Uma nova ordem universal vem sendo estabelecida._ O 
que apenas há uma década era considerado ~topia -tOiTIOU~Se 
realidade. A guerra fria acabou. A Perestroika ru_iu a Cortina 
de Ferro. O Muro de Berlim desmoronou como __ castelo de 
cartas. E seus escombros foram dominados pelos ventos ali
ciantes dos ideais democráticóS e as promessas da livre inicia
tiva. 

Politicamente, rompeu~se o eixo do equilíbrio, configu
rado, até então, pelo aparato armamentista, convencional, 
nuclear e espacial. Expondo-se aos olhos do mundo. a União 
Soviética exibiu fragilidades internas jâinais sOnhadas, que 
vão desde os anseios de autodeterminação de suas repúblicas, 
â incapaCidade da produção de alimentos-suficientes para aten
der a cerca de quatrocentos milhões de pe:~soas,- ·passando 
por uma defasada indústria de bens de consumo. ._ 

Em conseqüência, a União Soviética acha-se ·ameaça-da 
de perder o "s_tatus" de superpotência, ·c.ondiçãO' até agora 
mantida pelos Estados Unidos da América.~ 

Estes, se politicarrieilte sãO hegemónicos, ecónomiCarile-n::.:. 
te vêem-se a braços com duas aguçadas preocupaÇOes: a Co- _ 
munídade Econômica Européia, aqui, neste Contiriente, e 
o Japão, coadjuvado pelos chamados Tigres AsiátiCos;- no 
Exfremo Oriente. -

A agressividade comercial dos orientais é de tal monta 
que já está causando preocupações também na CEE. O pri
meiro pronunciamento da nova primeira-míriisúa da França 
foi de protesto contra a política protecionísta -do Japão aos 
seus produtos exportáveis. 

Economicamente, o mundo se apresentã~portãiitõ, ti'ipó
larizado: um pólo americano, onde os Estados Unidos convi
dam o Canadá para parceiro; outro, asiático, e-outrO~ europeu·: 
E descarto, a OPEP como bloco económico, em virtude da 
desunião e vulnerabilidades evidenciadas na crise do Golfo 
PérSico~ 

Os p'aíSet que se Sítuam nas faixas dos subdesenvolvidos 
ou em desenvolvimento encontrain-se em manifestas- cOnài
ções de inferioridade na luta por um lugar ao sol nos mercados 
mundiais e, por isso mesmo, seritein dificuldades em construir 
estruturas de progresso económico e de bem -estar social para 
suas populações. 

Nesse contexto, inserem-se os povos da América Latín·a-. -
Esta região ocupa indesejáveiS lugares de destaque, com a 
maior dívida externa do mundo e flagrantes carências nos 
setores de educação, saúde, saneamento, habitação e trans
porte. 

É claro que há ilhas onde o progresso desponta com 
maior força, o que se Constata, quer no confronto eiltre os 
estados da região, quer dentro de cada um deles. No Brasil, 
por exemplo, as diferenças regionais são de fácil constatação. 

Eu mesmo pertenço a uma das regiões mais s_ofridas, 
o Nordeste, onde o fenómeno cíclico das estiagens chega a 
ocasionar prolongados períodos de expectativa e desespero. 
O Estado do Ceará, de onde so_u originário, chegou a merecer 
de Guerra Junqueira -esse incomparáVel poeta português 
que, na opinião de Unamuno, é uma das glórias da poesia 
mundial - um retrato pungente do flagelo da seca. 

Entre a Capital cearense, Fortaleza, e a Cidade -de Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul, terra do eminente Deputado 
Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados, adis
tância ultrapassa 4.200 quilómetros. E nessa dimensão, em 
linha reta, avultam desigualdades étnicas, climáticas; estrutu
rais, económicas e stiCüiis, ·que Se esptãiam por uma superfície 
de oito milhões e quinhentos mil quilómetos quadrados. 

O que ocorre no Brasil, em termos de desníveis regionais, 
ocorre em toda a América Latina, constituindo entrave ao 
estabelecimento de um processo integrado de desenvolvime_n
to harmónico. Embora em menor ~scala, isso se registrou, 
igualmente, na formação da Comunidade Ec_onômica_Ew:o
péia. Espanha e Portugal sabem que sua entrada na referida 
comunidade exigiu, além de demoradas negociações políticas, 
réformã.S: estruturais -âe suas ecoriomias. - -- ---

Na América Latina, a necessidade da formação de um 
bloco económico coeso e solidário, foi sentida há várias déca_
das. Já Simon Bolivar sonhava com a unidade política. Mas 
desfeíto o sonho, Juscelino Kubitschek tentou dar um passo 
concreto para a integração económica da região. ~ l~_nçou, 
então, a Operação Pan-Americana (OPA), para cuja viabili
zação tornava-se imprescindível a presença dos Estados Uni
dos, única nação do continente dotada dos recursos indispen
sáveis ao arrojado cometimento. 

Mas o Governo norte-anieriCanõ~ POr niofivõs vários, de 
natureza in-terna e externa, agiu diplomaticamente no sentidO 
de esvaziar a iriitiativa, s~.~:bstitu_ind~-a por uma anódina A_lian
ça para o progresso. 

Surgiu então a ALALC (Associação Latino-Americana 
de Livre Comércio), ·reta nas intenções, admirável rio idealis
mo, mas utópica na prática, pe1o menos no prazo relativa
mente curto para colimar os objetivos que se propu-nha. Falta
vam~lhe dois elementos esse-nciais: capitais de investimento 
e mercado consumidor. 

---Todavia, foi um início. A partir daí, começa'ram a formar
se alianças sub-regionais. reuniDdo países com objetivos espe
cíficos comuns, como os andinos, os amazónicos, os do Cone 
Sul e os da Aladi. 

Estamos certos de que a Comunidade Económica Euro
péia vê, com interesse, as iniciativas de integração regional 
e sub-regional, pois não ignora Seu peso na formulação de 
estratégias de reestruturação e de redimensionamento dentro 
do quadro da economia mundial, cada vez mais competitivo. 

-"É de justiça reconhecer que a CEE vem mostrandO vonta
de e disposiçãO em·criàrCOndições para que o desenvolvimento 
d~s relaçôes com a América Latina se processe em bases estru
tUrais mais consistentes. Entre suas metas sobreleVam a institu
cionalização e a continuação do "Diálogo Político", aprofun
:lando os sistemas de cooperação coi:n os países da América 
do Sul, aglutinados no seio do "Grupo do Rio", áepõis cjüe 
tC?~_()S _eles encontraram o caminho democrático e pluralista. 
Paralelamente, continua o "Diálogo" com os g!1Jpos regionais 
de integração, em particular com a América Cential e com 
o Grupo Andino, e mais precisamente com o Mercosul. Neste 
último caso, para que os objetivos frutifiquem, torna-se indis
pensável acelerar a integração económica e aduaneira de Ar
gentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. E__ entendimentos nesse 
sentido vêm sendo mantidos pelos governos dos respectivos 
países. 

Foi a partir da Conferência de Roma, realizada em de
zembro último ·na capital italiana, com a participação dos 
minlstros dos Negócios Estrangeiros dos países da Comuni
dade e de seus coleg3s do Grupo· do Rio, que o diálogo -político 
começou a ganhar contorno e forma. 

Mas foi na conferência segUinte, em LuXemburgo, no 
mês de:;: abril pr~xi~o passado, que o diálogo atintiU seu ponto 
culminante, quando a Cõmunidade anunciou ao_ Grupo do 
Rio a participação do Banco Europeu de Investfmentos no 
financiamento ã cooperação com a América Latina: 
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Por outro lado, os países comunitários estão conVencidos 
de que o Banco Europeu de Investimentos não vai resolver 
todas as dificuldades lantino-americanas. Sem embargo, trata
se de uma nova visão política da CEE, que está disposta 
a financiar projetas especfficos"e viáveis. 

Lembre-se, ademais, que entre as resoluções adotadas 
na Conferência de Luxembugo realçam-se a particípação da 
América Latina em projetas de cooperação científica-e-tecno
lógiCa; o acesso à formação de executivos e 9-irigentes dos 
setores privado e público, tendo por meta, sobretudo, o qua
dro de cooperação com os blocos regionaiS- Mercosul, Gru
po Andino, América Central e Aladi; e, finalmente, a transfe
rência de tecnologia. 

Sei que meu País desperta grande interesse na Comuni
dade, que com ele deseja atfvar a cõdperação económica, 
tecnológica e industrial. Mas faz questão de que essa coope
ração seja mais afiva e positiv-a no setor do meio ambiente. 
E isso envolve não só o Brasil como os demais países amazó
nicos. A CEE já elaborou um Projeto-Piloto de Defesa da 
Ama.zónia e enviou à regiãO umã missão incumbida de apre
sentar propostas concretas ao Conselho Europeu. 

Antes disso, porém, já decidira destinar a este se to r, 
que considera prioritário, 10% da ajuda técnicã e financeira 
consignada a toda a AmériCa Latina. 

Ainda bem que um bloco económico dos mais impor-
tantes sai da retórica em favor da Amazônia e envereda na 
ação concreta as realizações! 

Vigiada até mesmo dos céus, a Amazónia tornou-se cen
tro das atenções mundiais. Mas o assunto é complexo. Muito 
se tem escrito sobre ele e alguns mitos foram espalhados como 
verdades inarredáveis. Um deles ..aponta a imensa floresta 
tropical como o_ maior pulmão do mundo, responsável pelo 
oxigênio indispensável à vida na Terra. Contudo, já está cienti
ficamente provado que o oxigênio produzido pela floresta 
durante o dia é por ela mesma consumido no período da 
noite. -

Evidente é que se deve resguardar esse admirável prodí
gio da natureza, dentro do princípio, porém, de que a ecologia 
deve ser colocada a serviço do homem e não este a ela se 
subordine. Encontrar a simbiose da preservação ambiental 
e par do desenvolvimento social e económico da região é 
a meta de todos nós e exige reCursos técnicos e financeiros -
de grande monta. 

Mas esses e outros temas ecológicOS serão debatidos na 
EC0-92, a realizar-se no Rio de Janeiro. A iniciativa da ONU 
retrata a importância do assunto, objeto de análise, também, 
por parte dos parlamentos do mundo inteiro. 

E Brasília também terá o privilégio' de sediar, em novem
bro de 92, uma conferência da União Interparlamentar, para 
a qual se espera o comparecimento de sessenta delegações 
internacionais com o objetivo específico de acompanhar e 
examinar as decisões da EC0-92. 

Permito-me pleitear aos preclaros Presidentes dos Parla
mentos português e espanhol, que se empenhem junto aos 
Presidentes dos demais países da Comunidade, no sentido 
de que prestigiem esta-conferência da União Interparlamen
tar. O pensamento, a respeito do meio ambiente, dos repre
sentantes dos povos das nações européias é de fundamental 
importância para uma tomada de posição. 

Outro-problema por demais sensível é o da díVida externa. 
Corri ele a CEE também se preocupa, mesmo admitindo que 
o assunto foge à sua competência decisórüi. 

Entende, no _entanto, a Comunidade, ser imperioso dever 
dos países latino-americanos agir cófíí"Ó "iiitiiito de estabelecer 
um clima estável e favorável aos investimentos_ estrangeirOs. 
E aponta o México e o Chile como exemplos aos demais. 

Em raZão disso, á Comunidade estabeleceu para o Chile 
uma cooperação avançada, dentro da qual se insere a criação 
de um "centro de Inovação Tecnológica", cofinari.ciado por 
empresas chilenas internacionais. Trata-se de ambiciOso Pro
jeto destinado ao desenvolvimento tecnológico da indústria, 
cujOs resultados positivos deverão servir de estímUlo aos de-
mais -povos latino-americanos:- --

- Se a Comunidade Económica Européia envida esforços, 
elabora programas, estabelece metas para um intenso projeto 
de cooperação com as nações da América Latina, é natural 
que espere reciprocidade na eliminação de barreiras inipedi-
tivas de uma maior cooperação. -

Bem sei que, dentro de nossos países, existein fortes cor
rentes de opinião temerosa da preseriça do capital estrangeiro. 
Ainda não se deram conta de que a queda do muro de Berlim 
não foi apenas simbólica, significando, porém, a derrocada 
de um sistema económico fechado e o surgimento de outro 
mais amplo de cooperação_e de_ negócios. 

Fazemos votos por que os episódios referentes ao eStabe
lecimento de uma nova ordem mundial não_ arrefeçam o fervor 
da Comunidade em seus propósifos de colocar a América 
Latina no centro de suas privilegiadas atenções. 

A unificação da Alemanha patenteou a enorme diferença 
de progresso e debem-estar social entre o Leste e o Oeste 
daquela nação, gerando problemas que têm reflexos de variá
vel intensidade em todos os países da Comunidade. Ademais, 
todos os povos antes situados além da Cortina de Ferro, que 
optaram pela Democracia e pela livre iiliciativa empresarial, 
estão a solicitar atenção prioritária dos blocos económicos 
mais desenvolvidos. A própria União Soviética está" a pleitear 
maciços investimentos e largos financiamentos. 

Exemplo flagrante é o caso da Polónia, que teve grande 
parte de sua dívida externa perdoada, enquanto as negociações 
com os países da América Latina se arrastam penosamente 
e por vezes revestidas de incompreensões_ e asperezas. 

A proximidade geográfica e, mais do que isso, a continui
dade territorial, além de fatores de ordem política, são iilstru
ment~s pon9eráveis em favor das nações que antes formavam 
no Pacto de Varsóvia. - -

Compreendemos essãS circunstâncias. E se o homem, 
no dizer de Ortega y Gasset, "é a SUa çircunstância .. , com 
as nações ocorre idêntico fenômeno. 

Aconteceu que a América Latina também é uma circuns
tância extremamente significativa, por sua extensão territorial; 
por suas riquezas de solo e subsolo; pela expressividade numé
rica de sua população; pelo muito que tem para oferecer à 
Humanidade em todps os segmentos de atividade, se tiver 
condições de explorar, conveniente, raciorial e adequadamen
te, seus imensos recursos naturais e humanos. 

Senhor Presidente, 
Senhqres_Parlamc::nta-res, _ _ __ 
A partir deste momento minhas palavras brotam muito 

mais do coração. É que todos nós, latino-americanos, nos 
sentimos ibéricos. 

Pessoalmente, manifesto subida honra e imenso júbilo 
pelo convite para c_ruzar o oceano e ter o privilégio de falar 
nesta Conferênciã.:E-qtie trago, na secular história de minha 
família, legítimos ascendent~_s ibéricos, entre Os quais-o Gene
ral Salvador Correia de Sá e Benevides, libertador das Provín-
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cias de Angola e Moçambique, ao tempo do_ Império, e da 
cidade do Rio de Janeiro, na invasão d_os franceses, ou mais 
recuadamente, Dom João de Benevides, de Castela. 

Como se não bastasse, aprendi cedo a cultuar as grandes 
glórias literárias de Portugal, inspirando-me aqui nas figuras 
oraculares de Luís de Camões e de Fernando Pessoa, poetas 
que souberam interpretar, respectivamente, a Epopéia do 
Descobrimento e a transcendência do mar português e dos 
caminhos existenciais do ser. 

Da Espanha, lembraria o vulto imortal de Cervantes, 
criador de Dom Quixote, como representação simbólica do 
espírito humano, ou a obra mística de uma Santa Tereza D' Á
vila e de um San Juan de La- Cruz, sem esQuecer o lirismo 
de Garcia Lorca e as reflexões de Ortega y Gasset e de Una
muno. 

Estar, pois, em "terras de Espanha e areias de Portugal", 
para lembrar o velho romance da Nau Catarineta, do folclore 
luso-brasileiro, sigriifica o reencOntro com as minhas ·origens. 

Aqui, Senhores, se acham -e lembro o fato comovida
mente- as raízes de minha gente, ou os meus avós ultrama
rinos, que deram provas de fidelidade à Pátria e· Vii3iil--SUa 
tradição projetar-se no Brasil, nas famflias de que descendo 
- Cabral e Benevides. 

E, por ser um dos vossos, tenho, igualmente, as mesmas 
preocupações com o aprofundamento dos ideais democráticos 
através de nossas Casas Legislativas funcionando na plenitude 
do seu munus, bem assim com o intercâmbio cultural e político 
entre Portugal, Espanha e os países da América Latina. Afi
nal, todos necessitamos de amplo e permanente relaciona
mento, a fim de que possamos contribuir para o bem-estar 
social e a diminuição das crises internacionais, pondo termo 
a discrilninações odiosas contra os povos que não possuem, 
economicamente, o privilégio de integrar os quádros de Pri
meiro Mundo. 

Se existe~ ainda, o que devemos aprender, temos igual
mente muito o que ensinar, pois não foi por acaso que vence
mos, com determinação, todas as vicissitUdes e intempéries, 
ao longo da História, para manter inviolável a nossa soberania. 

Minha fraterna homenagem, pois, a todos vós, integran
tes dos Parlamentos Ibero-Americanos, pela seriedade de vos
so trabalho tão profícuo e realizado num dos períodos mais 
difíceis da vida dos povos. 

Estou certo de que, sem a vossa expressiva contribuição 
filosófica e política, orientando as açóes até aqui desenvol
vidas, a Humanidade estaria, espectralmente, mais pobre e, 
nessa pobreza, mais infeliz. 

Graças, porém, à gnerosa luz do espírito ibérico, a vossa 
presença tornou-se, entre os demais países, urit facho de 
esperanças para o gênero humano, nesta fase tormentosa e 
final de uma era, que todos sentem a tristeza de haver perdido 
um pouco de sua própria substância diante das esfinges que 
nos estigmatizam. 

Em particular, na área do relacionamento com a Comu
nidade Económica Européia, muito esperamos de Portugal 
e Espanha, mães de nossas Pátrias, espalhadas pelo Conti
nente latino-americano. Os dojs países, pelos quais nutrimos 
forte afeto, podem e devem zelar por que a herança de civili
zação que nos legaram seja administrada de modo a recom
pensar a todos, no campo económico e, sobretudo, social. 

É hora de avvançar na busca de horizontes mais amplos 
e mais justoS, como um imperativo de nossa própria fisionomia 
espiritual refletida nos espelhos do tempo. 

E lá, por certo, chegaremos, de mãos dadas, como" cons
tiritàres do nosso amanhã, num esforço conjunto de irmãos 
e companheiros que somam energias para a obtenção de mag
níficos resultados. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7: 
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 

à Constituição n9 7, de 1991, de autoria do Senador Jonas 
Pinheiro e· outros Senhores Senadores, que altera a r e da
ção do parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal. 
( 4• sessão de discussão.) 

Em discussão· a proposta, em primeiro turno, na 4' sessão 
regimental. (Pausa.) 

Não havendo oradores, a discussão terá prosseguimento 
na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 8: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N'9, DE 1991 ~·~~ ~ -

(Incluída em Ordem do Dia nos termos 
do art. 358 do Regimento Interno.) 

Estahelece a coincidência de eleições para presidente 
e vice-presidente da República, senador e deputado fede
ral, a partir do ano 2000, e para governador e vice-gover
nador, deputado estadual e distrital, prefeito e vice-pre
feito e vereador, a partir de 1998. {19 signatário: Senador 
Ruy Bacelar.) 

Em votação o prosseguimento da proposta de emenda 
à Constituição. 

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

Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão. 
O si!.. PRESIDENTE (Mal.lro Benevides) - Item 9: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 10, DE 1991 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos 
do art. 358 do Regimento Interno.) 

Acrescenta parágrafo ao art. 159 e a1tera a redação 
do inciso II do art. 161 da Constituição Federal. (1•signa
tário: Senador Marco Maciel.) 

Em votação o prosseguimento da proposta de emenda 
à Constituição. 

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

Aprovada. 
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão, 

em fase de discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgo-
tada a matéria constante da Ordem do Dia. · 

Há oraores ínscritos. 

O Sr. Nelson Carneiro - Peço a palavra pela ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, pela ordem' ao nobre senador. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
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não quis-interromper V: Ex~ quando votava a Ordem do Dia, 
mas quero acentuar que, entre as matérias hoje aprovadas. 
consta do item 5 a transcrisção de um editorial do jornal 
O Globo, sobre o_ "Fantas_m_a P~mográfico". 

O Brasil está esquecendo esse problema. 
O planejam"erito familiar é uma disposição constitucional, 

mas, até hoje, não há qualquer providência do Governo relati
vamente a esse problema. O editorial de O Globo conclui 
com essas palavras: 

"Não há, no Programa de Reconstrllção N~_cional do 
GOVefno Collor nenhum tópico destinado à política de
mográfica; tampouco anteS do "Projetão" houve qual
quer manifestação do Governo nesse sentido._ O contínuo 
pesado silêncio oficial parece encerrar a mensagem de 
que essa questão_nã_o conta para as preocupações e os 
fins do Brasil Novo. Força que se diga, todavia, que 
não existe conciliação possível entre o modelo idealizado 
modernidade e a realidade agressiva da massificação po
pulacional, contra cujos atos desestabiliz;ador~s o J;:stado 
retardatário muitas veZes só tem a teàgit-com as respostas 
capitulacionistas da acomodação e do fatalismo." 

Sr. Presidente, tenho sempre me referido a esse problema 
sem que encontre, por parte do Governo, alguma ressonância. 
Deixo aqu-i inaiS uma vez, um -apelo para que o Governo 
cumpra a Constituição e, entre as preocupáçõéS.do Goveroo, 
esteja a do planejamento familiar, para que, em breve, não 
estejamos sofiendo as conseqüências de tal descaso- e desin
teresse. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esclareço 
. aos Srs. Senadores que é propóSito da Mesa fazer realizar, 
em razão dos requerimentos há pouco aprovados, uma sessão 
extraordinária do Senado Federal para a apreciação de indica
ção de autoridades, empréstimos e colocações de 4_tras de 
Tesouros Estaduais de vári_as Unidades Federativas. 

Seria ideal que os Srs. Senadores inscritos para falar pu
dessem comportar o seu pronunciamento dentro de um espaço 
de tempo que garantisse a realização da sessão ordinária e, 
a seguir, de outra, do Congresso Nacional, já -conVocada, 
a fim de que se aprecie crédito suplementar ao Proagro, propo
sição que tem ensejado uma série de solicitações à Presidência 
do Congresso Nacional. 

O Sr. EsperidiãoAmin -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. · 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao·nobre Senador. 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN (PDS ...:... SC. Pela Ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de desistir 
da palavra- sou um dos inscritos- em prol de dois requeri
mentos, um deles firmados por mim. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Agradeço 
a manifestação compreensiva do ilustre representante do Esta
do de Santa Catarina que, certamerite, deseja ver aprovada 
logo mais a proposição que interesSa tão diret_a_mente àquele 
brande Estado sulino, que V. EX', nobre Senador Esperidião 
Amin, representa com tanta di~idade nesta Casa, ao lado 
dos seus eminentes Colegas Dirceu Carneiro -e Nelson We
dekin_ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR- EDUARDO SUPLICY (PT --SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão--do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores e s~s Senadoras, venho à tribuna hoje para 
expressar que, mantidos inalterados os termos do parecer do 
Relator da Mensagem n" 133/91, através do qual o Presidente 
da República pede autorização para que a União possa cele
brar operação externa, de natureza financeira, seittir-me-ei 
forçado a votar contrariamente. -

Gostaria de ressaltar antes, Sr. Presidente que, na sessão 
de ontem e na reunião da Comissão-de Assuntos Económicos,· 
uma ve:t dadas as infoi.niações pelas autoridades governamen
tais, especialmente pelo Ministro da Economia~ Fazenda e 
Planejamento, presente aqui anteontem, seja pelo Embai
xador Jório Dauster, responsável J)ela negociação-da divida 
externa, seja pelo Presidente do Banco Central Francisco 
Gros, e ainda levando em conta a atenção do Sr. Carlos Eduar
do_ de Freitas, Coordenador da Área Externa, que das 19 
-horas -até às -23 hÕras, ConversQu_comíio a re-sPeito desses 
9_ados, eu havia me comprometido a expressar hoje o meu 
voto relativo àquele acordo, já que havia pedido vista. Colo
quei que não iria obstruir a matéria, mas que avaliava como 
responsabilidade maior de todos os Srs. Senadores examinar 
em profundidade esse acordo de natureza complexa, obvia-
mente. " __ 

Quero, antes de externar as razões do meu voto~ comentar 
o editorial de hoje do jornal O Estado de S. Paulo, denominado 
"Sabotagem no Senado", onde se mencioria que pelo fato 
de alguns senadores desta Casa terem pedido vistas do parecer 
do relator da matéria, estaríamos como que a sabotar a apro
vação imediata deste acordo para que pudesse atrapalhar a 
eventual viagem do Presidente do Brasil aos E~tadqs UI!i~os . 

Quero aqui afirmar,- em -especial levando ·em conta aque
les que pensam como o editorial de O Es~~o ~e S. Paulo, 
que foi- da maior importância para nós, senadores, obter as 
informações pertinentes. E foi graças ã decisão- CõriStitucional 
que agora pode esta Casa examinar esses dados em profun
didade. Antes quem fazia issó -eram os repfeseiitan.tes do Fun~ 
do Monetário Internacional, das agências dos bancos credores 
que vinham â sede do Banco Central, ao Palácio do Planalto 
e conversavam durante dias, examinavam todos os êlocumen
tos considerados secretos até para o Congresso- Nacional e 
agora temos este direito. 

Claro que precisamos examinar isso detalhadamente pois 
se Ana Maria Juhl e outros do Fundo Monetário Internacional 
puderam examinar com tanto tempo e tantas horas, como 
é que os Srs. Senadores não poderiam estar fazendO o mesmo 
com toda a responsabilidade? 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me V. E::t; um apar-
te? 

O SR- EDUARDO SUPLICY -Com. muito prazer, nobre 
Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Gostaria de citar as coloca~ 
ções de V. Ex• referentes ao pedido de vista feito pelos eminen
tes senadores da comissão dentre eles V. E~ Foi o legítimo 
exercício do dever constitucional que temos e do direito tam
bém de fiscalização dos atos do Executivo.. Então_, n~o pode
mos concordar com -o ponto de vista dos que classificam ·essa 
posição "direito de vista para examinar melhor", para se de
bruçar sobre os problemas complexos desse ajuste do endivi
damento externo, esse pedido de vista, longe de ser um boico
te, é uma demonstração de zelo pela coisa pública, pelos 
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interesses do País e por isso louvo os _eminentes _sen_ad()res 
que não se precipifarám e "qife~nao--se --deiXaram lev-ar-por 
esse ou aquele entusiasmo _ou pela pressa_ de __ um_acordo da 
dívida, para amanhã estarem numa situação vexatória perante 
a História -e-- perank--óS próprios· brasileiros, tendo em vista 
essa complexidade e o pouco tempo que o Senado teve para 
examinar a questão. Por_is_s_o solidarizo-me com V. Ex~ e com 
todos os demais eminentes Senadores que pedem um pouco 
mais de calma nessa análise, e não podemos estar sujeitos 
à agenda e ao calendário do Senhor Pr_esidente da República. 
Afinal de contas não houve nenhum compromisso de que 
antes dessa agenda, para que o Presidente levasse na bagageru 
o acordo avalizado pelo Senado, houvesse uma decisão que 
V. Ex~s consideraram precipitada. Quero aplaudir a posição 
de V. Ex' e de todos aqueles que pediram mais calma, mais 
reflexão na análise dessa proposta de ajuste da dívida externa. 

O Sr. Coutinho Jorge- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço ao Senador 
Mansueto de Lavor. 

Senador Cou_tiob.Q_ Jorge, gostarei muito de coD.ceder o 
aparte, mas acredito que V. Ex• mesmo preferirá comeiltar 
o conteúdo do_ que irei expor, até porque V. Ex• tem também 
estudado este assunto e poderá enriquecer o conteúdo das 
minhas reflexões. _, . . ~' _ 

Hoje tenho a convicção_de que foi muito ___ útil o nosso 
pedido de _vista, porque, ao invés de termos votado anteontem 
ou ontem às pressas, pelo menos pude estudar a m_atéria, 
o que tenho feito há três_ Qja_s__.~-- __ _ _ _ __ ___ ___ __ 

Para demonstrar que não queria obstruir, vou relatar 
as razões pelas quais votarei contra.riamente~a·es.!e_ 3:cordo, 
que são as_seguintes: __ . _ _____ _ __ 

Primeiro, o sumáriO--dos_ principais termos dos contratos 
para a regularização dos juros ·d_evidos de 1989_ e 1990 envolve 
um fluxo de pagamento aos çredores ext~rç.os que não respeita 
o limite imposto pelo art. 2~, § _1<:> e 2-<:> .da Resoluç_ão.n\' 82, 
de 1990, do Senado Federal. 

Não respeita a Resolução n9 82. 
Conforme ·essa resolução,_ o montante de recursos em 

moeda nacional destinado à aquisição de divisa,s. para: saldar 
os compromissos da União junto à comunidade fina-p.ceira 
internacional será restrit_o_à_capacidade interna de pagamento, 
salvaguardadas asnecessldades de financiam~-nto,nªo inflacio
nárias do crescimento económico. 

Vejam bem, nobres -Senadores, será restrito_ ã capacidade 
interna de pagame:nto, salvaguarChtdas as necessidades de fi
nanciamento não inflaCionáriaS do cresCimento económico. 

E define a Resolução n' 82/90, no § J': - -
"Entende-se por capacidade interna de pagamento a 

diferença positiva entre as receitas e as despesas da Admi
nistração Pública Federal, direta e indireta;_ ~xcluídas as 
das instituições finanC:eli'"ã.STedCrãis." 

§ 2• 

"Excluem-se ainda das receitas os recursOs prOvenien
tes do Programa Nacional de Desestatização." 

Ora, conforme _a e~xposição realizada pelo Embaixador 
Jório DaUster e pelo Presidente do Banco Central, Francisco 
Gros, perante a Comissão de Assuntos Económicos do Sena
do, e as informaçõ~s prestadas a este Senador pelo Coorde
nador de Área Externa~ Cat:_l_Q~ Eduardo de FreitaS; O Governo 
está considerando uma capacidade interna de pagamento bem 

mais -elá~tica, pois inclui o superávit primário e o seignorage, 
além das fontes externas como o financiamentO dC ímportação 
de bens de capital, do setor público, financiamentos junto 
a organismos multilaterais - exceto o FMI-, mais os finan
ciamentos junto ao FMI. Ou_ seja, a· capacidade interna é 
superávit primário, m3.is o seigriórage e maiS aquilo que for 
c_ompatível çom o crescimento sem inflação. 

Em especial, segundo os dados mostrados pelo Coorde
nador da Área Externa, praticari:J.ente a metade da capacidade 
interna de pagamentos considerada pelo Governo é decor
rente do s_eignorage ou seja da emissão de moeda para compra 
de divisas em proporção significatiVamente maior do que as 
necessidades de financiamento não inflacionária do cresci-

-Inento económico. _- - - __ · . 
Quero salientar que um dos principais assessores desta 

Casa, especializado na área da dívida externa, filho de emi
nente Senado_r da_ República, um dos homens mais brilhantes 
desta Casa, o economista Petrônio Portella Filho, divulgou 
um relatório, um parecer, sobre o acordo da dívida externa, 
fazendo duas_ recomendações: a primeira, relativa às despesas 
com transportes, hospedagem. (Sobre as despesas jurídicas 
falarei daqui a pouco.) 

A segunda, propondo aos senadores _que seria da maior 
üiiPoriãilcia que hOuvesse a dero.onstração de que a capacidade 
interna de pagamento estivesse sendo demonstrada e respei
tada. 

Havia solicitado ao senador relator que fizesse essa de
-monstração. S~"Ex~ avaliou-_qU.e isto seria desvendar para os 

credores internacionais· númei-cis que- sãO, n~ opiniãO deles, 
__:__ _c_O_iifi_denciais, na defesa do intere"sse-rtacionãl. Essa também 

é a posição do Governo, do MiniStro da -Economia, porque 
ontem o consultei, à tarde, para saber se poderia liberar os 

""iiiímeroS. -

Agora, sinto~me na responsabilidade de dizer aos 81 sena
dores que avalio que quando na capacidade interna de paga
mento está considerado um seignorage, um aumento da emis
são de moeda, numa proporção que é igual ao superávit primá-
rio. Ora, se assim for, fica muito fáCil. - --

Queremos salientar, e seria até intereSSante nóS-rioS per:. 
-guntannos, por que existe inflação a.inda, se o Governo" está 
com o seu orçamento equilibrado, no sentido das receitas 

-serem maiores que as despesas? Está havendo uma pressão 
muito grande sobre a inflação, porque ainda está havendo 

-~emissão de moeda, não propriamente para financiar um déficit 
·--que já não existe no que diz respeito à questão de receitas 

menos despesas. Onde está o déficit? ·- · 
Os dados divulgados ontem pelo Banco Central, relativa

mente â emissão de moeda, ao crescimento da base monetária 
indicam que no mês de maiO houve 11% de crescimento da 
base monetária; que a princip-al fonte âe crescimento da base 
monetária foi a emissão de moeda para se comprar divisas. 
No mês de maio houve 368 _b_ilhõe_s de cruzeiros emitidos 
para a compra de divisas. 

Não estará aí uniã razão d_~ pressão inflacionáriã decor-
- rente da necessidade de O íirasil e~t_a_i comprandO moedas 

estrangeiras para fazer com que as sUas reservas -venham a 
um nível superior àquele que o Senado exige, mas também 
daqui por diante fazer frente aos pagamentos decorrentes des-
te acordo? -- -

Havia pedido ao Senador Coutinhp- Jorge para esperar 
uin pouCo. Gostaria de completar os argumentos paia, em 
seguida, conceder o aparte tanto ao Senador Coutinho Jorge 
quanto ao Senador José Fogaça. 
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Em segundo lugar, a segunda razão para náo concordar 
com este acordo é que seus termos propõem a isenção de 
quaisquer impostos sobre os bónus dos juros devidos, contra
riando a ConstituiçãO âa República Federativa do Brasil, em 
seu art. 150, inciso II, que explicita: 

" ... é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal 
e aos municípios: - -

II- instituirtrãtamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, proibida qual
quer distinção em raz_ão de ocupação profissional ou _ _fun
ção por eles exercida, independentemente da denomi
nação jurídica dos rendjmentós, !ítulqs ou direitos:" 

O Decreto-Lern~ 1.351, de 24 de outubro de 1974, baixa
do pelo Presidente Geisel e pelo Ministro João Paulo dos 
Reis Velloso que permitiria a"I·efedda isenção, por deliberação 
do Conselho Monetário Nacional, está, poís, em confronto 
com a ConstitUiÇão de 1988, que -n-ão- admite tratamento desi~ 
gual aos rendimentos obtidos no- Brasil por pessoa jurídica 
aqui sediada, ou no exterior. Ademais, esta isençãO fere fron
talmente quaisquer critérios de eqüidade fiscal, dada a situação 
económica, fin~nceira dos credores do Brasil. 

3<:>) O Sumário dos Termos do Acordo contém cláusula 
sobre o pagamento com despesas de hospedagem, transporte 
e honorárioS- ildvocatícióS efetu-3.das pelo Comitê -ASSessoi -de 
Bancos, que são explicitamente proibidas pela Resolução 
82/90, art. 4', § n' 11. 

Este senador obteve informação, hoje junto ao Banco 
Central de que nas negociações de 1987/88 essas despesas 
somaram vinte milhões de dólares quantia nada desprezível 
para um País com uma população em grande parte vivendo 
em condições de severa pobreza. 

Este ponto está devidamente contemplado no projeto 
de resolução proposto pelo Parecer do Relator, Senador Ro
nan Tito. Dada a interpretação foinecida pelo Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento. Sr. Marcílio Marques 
Moreira, de que a resolução n~' 82/90, do Senado Feder;U, 
apenas vedaria -as despesas de transporte e hospedagem, o 
que não é a letra ou o espírito da resolução, e dado que 
ainda está inserida a cláusula no Sumário dos Termos, é que 
se faz necessário este regisfrõ: - - ·· 

49) A razão maior de votar contrariamente a esse parecer 
e ao conteúdo do Sumário de Termos, entretanto, está em 
que acredito firmemente- poSsa o Senado Federal _dizer ao 
Presidente Fernando _Collor de Mello: assuma sua posição 
de legítimo chefe de Estado, o primeiro Presidente muito 
diretamente pelo povo em trinta anos, e diga ao Presidente 
George Bush, dos EUA, e aos demais chefes de Estado de 
nossos países credores o quanto se faz necessário uma com~ 
pleta reformulação destes termos, um tratamento da dívida 
externa de Países como o Brasil e outros da América Latina 
e da África, à altura do que propuseram alguns dos mais 
brilhantes economistas norte-americanos como John Kenneth 
Galbraith, Jeffrey Sachs e Paul Davidson. Qu_e argumente 
como o fez John Maynard Keynes, em 1919, ao escrever "As 
Conseqüênciãs Económicas da Paz", procurando convencer 
os países aliados, vencedores da I Grande Guerra, de que 
não poderiam impor à Alemanha, cuja economia estava seve
ramente danificada, a exigência de pagamento de todos os 
danos de reparação. Que mostre aos credores do Priineiro 
Mundo que a saúde da economia mundial~ em seu próprio 
benefício, será muito mais vigorosa se os EUA. a Grã-Bre~ 
tanha, a França, a Alemanha, a Itália e outros países ricos 

resolverem aprender com as lições da História, pois, ao centrá~ 
rio do ocorrido após a I Grande Guerra, quando as exigências 
de reparação levaram os alemães ao revanchismo, ao naziSmo 
e ao desastre da II Grande Guerra. Foi após esta que os 
países aliados seguiram as recomendações de Keynes. Ao_ in
vés de cobrarem da Alemanha da Itália e do Japão, resolveram 
injetar maciços recursos consubstanciados no Plano Marshall, 
que permitiram a dinâmica reconstrução de suas economias. 

5') Outro aspecto importante desde Acordo está colocado 
na letra H, à página quinze, da Exposição do Ministro Marcílio 
Marques Moreira,_ e no-art. 39, do projeto de resolução pro

-posto à Comissão de Assuntos Económicos que diz: "As Insti
tuições da Administração Direta e Indireta de estados e muni
cípios que não hajam efetivado os depósitos no Banco Central 
nos termos da Resolução n9 1.564, deverão firmar com a União 
contrato de financiamento da dívida nas mesmas condições 
avançadas com os credores externos mediante garantias idó
neas, inclusive consistentes na caução das contas ou parcelas 
de que são titulares, nes termos do artigo 15, da Constituição 
Federal.,. 

Isto equivale a dizer que nossos estados e mu-nicípios, 
que sabemos inadimplentes em sua maioria, para com os depó
sitos exigidos pela Resolução n<:> 1.564, do Banco Central, 
terão agora de arcar com as obrigações adicíoriaiS acordadas 
na renego"ciação ora apreciãda. 

Será que a União, representada pelo Governo Federal, 
- já Informou aos estados e municípios como terão de efetuar 

os pagamentos de suas dívidas externas? No caso, a palavra 
certa é realmente "informar", pois aprovando o Senado a 
resolução proposta, ela torna~se lei obrigando a todos a cum
pri~la não dando margem â negociação. Outro agravante de
corre do fato de a garantia do pagamento advir das cotas 
do fundo de participação dos estados e do fundo de partici
pação dos municípios, pois sendo a União a arrecadadora 
e repassadora de tais recursos, ela, em caso de inadimplência 
de estados e municípios, já disporá de autorização legal para 
feter as referidas cotas. 

A situação financeira da maioria das unidades federativas 
é, na melhor das hipóteses, delicada. Fato facilmente consta~ 
tado através dos pronunciamentos proferidos tanto n<:>_Senado 
Federal quanto na Câmara dos Deputados, dando~nos conta 
de- qu-e as-receitas estaduais e municipais muitã.s vezes são 
insuficientes para cobrirem suas folhas de pagamento. Como 
então arcarão com este ónus que nos estão propondo a apro
vação? 

Os efeitos desta renegociação também atingirão a execu
ção orçamentária e fiiuinceira das empresas de economia mista 
sob controle da União. Estas~ bem como os estados e municí
pios, deverão arcar com pagainentos que, de acordo com as 
informações de que dispomos não estavam previstoS em seus 
custos. 

Esta situação implicará ou num aumento dos preços das 
empresas estatais, que por sua vez será um elemento de pres
são sobre inúmeros preços da economia ou a União será obri
gada a arcar com o déficit_ dessas empresas, não constando 
esta alternativa das planilhas que nos foram apresentadas. 

Se tem sido possível a Lech Walessa, com a legitimidade 
que lhe conferiram os poloneses, convencer seus grandes cre
dores _a terem atitude mais clarividente e generosa, por que 
não poderia o Presidente Fernando Collor dar passos de gran
de estadista? 

Claro que seria necessário ritostrai passos iiiteinãmente 
consistentes com o que solicitará- dos países ricos. Hav_erá 
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que se utilizar da disporiibilidade_ maior de r~çur_SQ_$_ para inves
tir nos setores que resultem em maior aceleração da produção, 
em especial consistentes com a melhoria do Pem-:estar da enor-

- me parcela da população brasileira, que aiilda não participa 
dos frutos do progresso. Haverá que se tomar medidas correre- _ 
tas para erradicar a pobreza e melhorar a distribuição da 
renda, de maneira a se assegurar a paz como fruto da justiça. 

Mas, Srs. Senadores, como admitir que o seignorage, 
que a emissão de moeda que ocorrerá, neste ano, em propor
ção ao Pffi, segundo as estimatiyas que nos foram apresen
tadas, em proporção--maior que nos anos vindouros, como 
admitir que isso vai ser destiriado, em especial, para compra 
de divisas estrangeiras, pa:ra paga! os jUros da dívida externa 
brasileira? 

Concedo com_ prazer o aparte ao nobre Senador José 
Fogaça, que já havia solicitado anteriormente. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador, V. Ex• falou em 
tantas outras questões que já considero menor a minha inter
venção. Ela dependia muito da sua_oportunidade. Confes
so-lhe que nem recordo mais_o que gostaria de perguntar. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -: V. Ex• pediu o aparte 
quando mencionei que está escrito na Resolução n~ 82 que, 
qualquer acordo que o Senado venha a aprovar, só se admitirá 
um fluxo, envio de pagamentos ao exterior consistente com 
o que está ali expresso, ou seja, com capacidade interna de 
pagamentos definida como o St,Iperávit primário, a receita 
menos despesa do se to r público federal, respeitada a necessi
dade de financiamento do crescimento da produção de forma 
não inflacionária-. --

O Sr. José Fogaça- De fato, nobre Senador Eduardo 
Suplicy, a Resolução n~ 82 estabelece_ esses parâmetros, essas 
definições, e quero crer que a senhoriagem da cjUal fala o 
ministro da Economia, e da qual falam os representantes do 
Governo, deve ser fiscalizada, deve ser objeto de uma dura 
fiscalização, porque a senhOriagem deixa de sê-lo q_uando ul
trapassa aquilo que corresponde ao crescimento do produto; 
de modo que ela passa a ser inflacionária quando há uma 
emissão, como V. Ex.~ denunciou, para compra de divisas. 
Agora, como V. Ex• disse que houve uma emissão no mês 
de maio para a compra de divisas, essa era a: ihihha pergunta. 
E queria indagar de V. Ex• se essa aquisição de_ divisas não 
se deveu muito mais _à_ tentativa do Governo de- estabelecer 
um equilíbrio da sua políticit cãmbial e segurar o avanço do 
dólar. Essa era a questão que queria colocar. A outra questão 
que surgiu ao longo da sua exposição e que agora me ocorre 
é que V. Ex' disse que gostaria que o Presidente Femanao 
Collor tivesse_ a mesma atitude do Presidente Lech _Walessa, 
da Polónia. No entanto creio não ser possível, Senador Supli
cy, pela simples razão de que o Presidente Lech Walesa obteve 
uma redução da dívida __ naquela parte referente às instituições 
oficiais de crédito de caráter internacional._ principalmente 
naquelas que se organizam no Clube de Paris. Portanto não 
houve perdão nem redução de um centavo sequer da dívida 
polonesa por parte dos bancos comerciais privados. Estamos 
agora negociando com bancos comerciaiS privados, bancos 
que têm negócios e interesSes, hão fã.zeffi po1ltic<L Não me 
parece possível querer comparar uma coisa com a outra. Falo 
isso não em defesa do Presidente _Fernando Collor - não 
tenho nenhum motivo para defendê-lo -, mas porque enten
do que,_ se criarmos a expectativa de que é posSível obter 
uma redução t<m acentuada da dívida, principalmente essa 

dívida para com os bancos privados. que é de cerca de sessenta 
bilhões de dólares no setor público brasileiro, se criarmos 
essa expectativa, vamos criar também a enorme frustração 
de que tóda vez que Se solicita uma redução, ela não é aten
dida. Na verdade,_ não é possível se fazer aqui uma analogia. 
Não são situações analógicas: Lech Walessa obteve redução 
de' crédito por parte de governos e de instituiçôes oiiciais, 
não o_bteve redução por parte dos bancos privados, que estão 
manfehdo -em relação à_ Polónia - a mesma ati_tuõe que 
mantêm em relação ao BrasiL Falo isso porque penso que 
não podemos perder esse referencial, não podemos perder 
esse ponto de vista, sob pena de nos frustrarmos continua
posição de rigidez, de endurecimento com os bancos comer
ciais privadOs - principalmente cOm os banco_s americanos 
-, temos que não esperar da parte deles esse paternalismo, 
essa atitUâe benevolente, porque deles não virá. O que temos 
-que obter é uma negociação inteligente, sábia e que seja evi
dentemente do interesse nacional. Eram essas as observações. 
Mas a pergunta inidal era em função de se essa emissão não 
fOi para o- controle do câmbio, para evitar uma explosão do 
dólar e garantir uma estabilidade, conforme se observou no 
mês de maio. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Nobre Senador José Fo
gaça, obviamente a resposta a sua pergunta, sobre o motivo 
da emissão, teria que ser dada - espero possa ser dada, 
inclusive para nosso esclarecimento - melhor pelas autori
dades monetárias. Mas, quando o Banco Central, no seu De
monstrativo publicado ontem, divulgou razões ·da expansão 
da base monetária, explicou que a maior razão foí exatamente 
a emissão de moeda para compra de divísas rio valor que 
aqui citei, da ordem de Cr$ 368 bilhões. 

Agora, que razão teria levado à necessidade de o Governo 
cómprar tantas divisas? Foi regist;.rada em março uma queda 
de mais deUS$ 1 bilhão nas reservas brasileiras. Bem, como 
o _Governo precisa manter utn volume mínimo de reservas~ 
por resolução do Senado Federal igual a quatro vezes o valor 
daS iinportaçõeS nã. médi<i lnóvel dos últimos doze meses, 
portanto, segundo a informação do Sr. Ministro da Ec.onomia, 
Fazenda e Planejamento de mais de US$ 6,8 bilhões -pelo 
menos os dados desta semana-, como o Governo deve consi
derar importante ter uma certa folga e ainda como o Governo 
prêVê que_ está prestes a assinar esse acordo e dez diaS depois, 
de.sembolsar novecentos milhões de dólares, quase um bilhão 
de dólares, o que se pode deduzir é _que o Governo está 
hoje com a necessidade df: ter no mínimo_ cerca de um__ bilhão 
de dólares a mais do que o volume mínimo -de reservas pro
posto na Resolução nÇ> 82, ou seja, certamente, precisa ter 
oito e tantos bilhões de dólares. Para ter isso, as autoridades 
monétárias· precisaram emitir 368 bilhões para comprar divi
sas, já se preparando para fazer frente ao acordo._ Até o final 
do ano, teremos que pagar, só sobre este_ acordo, mais de 
um bilhão de dólares, mas no conjunto total cerca de 4,8 
bilhões só no que diz respeito à parte oficial. que é mais 
do que a capacidade interna de pagamentos que havia sido 
anunciada pelo Governo, em outubro último. 

Conseqüentemente a pergunta lógica que ocorreu a mui
tos de nós foi como teria aumentado tanto a capacidade interna 
de pagamentos. E a compreensão que tive, pela exposição 
feftil, é de que se tomou muito elástica a concepção da capaci
dade interna de pagamentos, porque ela_ enyolve, em 50% 
aproximadamente, a possibilidade de seignorage. A outra par
te é o superávit primáriO do Governo. Avalio que os Srs. 
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Senadores, até a próxima semana, poderão estudar com maior 
cuidado e obter mais esclarecimentos ainda _ _para a decisão 
de todos nós. Mas considerei que era importante chamar a 
atenção de todos, para podermos estudar o assunto_, não n9 
sentido que quis dar O Estado de S. Paulo, hoje, de sabotagem, 
mas no sentido de alertar para a complexidade de uma_decisão 
que envolve estudos d.e profundidade. Seria rea.lme!lte antipa
triótico s_e os Srs. Senado.:ces_não_e§tud~s~emj_sso co11_1 a profun
didade, como fazem os técnicos, por exemplo, do FUndo Mo
netário Internacional .. 

Tem a palavra o nobre Senador Oziel CarneirO. 

O Sr. Oziel Carneiro- Nobre senador Iiduardo Suplicy, 
sem dúvida alguma, V. Ex~ merece elogios pela maneira como 
está se aprofundando no exame de questão tã_o importante. 
No entanto gostaria de chamar a atenção de V. -Ex~ e dos 
nobres Senadores para o problema de condução da _dívida 
externa brasileira ao longo dos últimos anos, o que vem ocor
rendo desde a decretação unilateral da mor<!tória_, da suspen
são do acordo de pagamentos, embora_ vigendo de direito, 
mas mio materializado de fato, nas transferências das impor
tâncias contratadas, da época do Ministro Maílson da Nóbre
ga. Se examinarmos a questão de bem-estar da população 
brasileira, o que se verifica é que~- emOora nã_o tenhamos 
transferido dólares co_rrespondentes aos juros atrasados, o 
que se verificou? A economia brasileira diminuiu, cada brasi
leiro ficou mais pobfe:-v. Ex\ como estudioso que é, deve 
ter tomado conhecimento que, no índice de quaJidade de vida 
das populações mundiafs, nUma série de países escolhidos 
para fazer essa aferição, o Brasil que se situava coma_ o 519, 

hoje, está localizado, em termos de qualidade de vida de 
sua população, no 60~ ou 71"' lugar, em po~ição inferior até 
ao nosso vizinho Suriname. Na verdade, acho que os negocia~ 
dores da dívida conseguiram, por se tratar de negociação, 
-como bem frisou_o nobre Senador José Fogaça-; co_Ip. 
entidades privadas de financiamei)to, e resultados extraordi
nários, eu até diria qUe nós conse-guimos, em termoS de garan
tia para o futuro, uma diminuição de nossa dívida, porque 
se nós retornamos à década de 80, va!e verificar que a taxa 
da prime rate ou da libor chegou a 21 ou 22% e riós e_.stamos 
negociando, ao que consta do preâmbulo do pré-projeto do 
contrato que está sendõ Submetido ao Senado, a taxas que 
variarão, se não estou equivocado, entre 7. ou até s-% quet 
dizer, esse seria o piso e o teto. Isso é muito importante 
porque, se realmente o estoque de nossa dívida externa chegou 
a essa cifra descomunal, de cerca de 123 bilhões d.e_ dólares 
foi, exatamente, porque os negociadores , que forarfi lá fOra 
buscar poupança externa para promover o desenvolvimento 
nacional, não tiveram o cuidado que estão-tendo agora, nessa 
negociação, de estabelecer um piso e um teto para a variação 
das taxas de juros dos dólares obtido. Entefid_o _que estamos 
fazendo um bom acordo, vamos~ novamente, inserir o Brasil 
na comunidade financeira internaciOnal sem situação de ina
dimplência e, com isso, tenho a certeza absoluta de que nós 
poderemos trazer dinheiro novo para investimentos, neste 
País, e retomarmos- não ·a posição de oitava potência indus
trial do mundo, mas, sem dúvida alguma- buscar urna posi
ção mais digna no índice de qualidade de vida da nossa-popula
ção. Louvo o trabalho, o esforço e o empenho do nobr~ ~~na
dor por ter estudado tão bem a matéria e vindo aqui colocar 
as suas objeções. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte do 
nobre Senador Oziel Carp.eiro, mas gostaria de_registrar o 

seguinte: primeiramente, ainda telativo à segunda parte da 
reflexão d9_ Senador José Fogaça, que se inter-relaciona com 
as suas observações, referentes ã possibilidade de o Brasil 
conseguir um melhor acordo ou não. Em primeiro lugar, tive 
o cuidado de perguntar ao Embaixador Jório Dauster, mais 
especifícamente a Carlos -Eduardo de Freitas, Coordenador 
da Área Externa, cujos esforços reconheçO que foram para 
tecnicamente obter o melhor acordo possível; do contrário, 
haveria diferença no que estamos conseguindo, caso o Presi
dente da República tivesse usado de toda a sua_ firmeza, de 
toda a- sua coragem - pelo menos Sua Excelência diz ter 
muita-, para tratar, também, do assunto da dívida externa. 
Assim fez o-Presidente da Polónia Lech Walessa, que, inclu
sive, permitiu que, no-Clube de Paris, o Brasil- maior credor 
do que os Estados Unidos, relativamente, à Polónia-,- con
cordasse, também, em perdoar em 50% a dívida deste País, 
quando os Estados Unidos açabaram perdoando em 70%. 
Então, se houvesse algo nesse sentido, já seria uni-enOrme 
e_s:(orço. Mas, o __ Presidente da República Fer11ando Collor 
de Mello, não deu prioridade a esse assunto: Po-deria tent_ar 
convencer, não apenas o Presidente Geo'rge Bush, mas os 
próceres do Fundo Monetário Internacional e dos Bancos 
Credores Privados, e, para a saúde da e_c_onomia dos Países 
mais ricos para a saúde finance.ira a médio e longo prazos, 
dessas próprias instituiçõe financeiras pffvadas,--seria melhor 
urna atitude_ de generosidade, uma atitude de _clarividência, 
como, por exemplo, tem sido colocado pcir-alguns dos maiores 
economistas norte~americanos. Por que raz_ão um John Ke
nneth Galbraith, um Jeffrey Sachs, um Paul Davídson, que 
conhecem esse caso a fundo, estariam propondo aos governos 
dos países mais pobres que deixassem de pagar agora o serviço 
da dívida externa? Faz sentido até, se levarmos em conta 
qs exelnplos históricos, um doS maiS brilhantes pronuncia
mentos de um dos maiores economistas deste século está no 
livro "A:s C~.Il~eqüências· Econ~miéas, da Paz", de John May
nard Keynes~ ond_e ele procurava dizer aos ingleses; aos france
ses, aos americanos que não se poderia, após a Primeira Gra_n
âe Guerra, por mais jusio.qüe fosse, cóbraros danos de repara
ção ainda que se considerasse justo, ainda que se falasse aos 
alem_ães que eles precisavam, agora, pagar a conta, ele procU
rou dizer que não se poderia impor aos filhos de seus pais, 
aos filhos daqueles qp.~ _govern~ram e que cometeram erros 
dramáticos, porque isso poderia causar o empObrecimento, 
poderia causar, inclusive, como acabou acontecendo, naAle
mariha, uma_reação a mais negativa possível: surgiu o nazis
mo,_surgiu Hitler, surgiu a Segunda Grande Guerra Mundial. 
Foi necessário -tudo isso para que eles aprendessem a lição 
e resolvessem - e aí é- qUe está o paralelo - injetar recursos 
após a S_egunda Grande Guerra, não cobraram, ao contrário, 
através do Plano Marshall mais de vinte bilhões que hoje 
seriam certamente vinte vezes mais do que isSo, não s.eí exata
mente a quantia, mas acho que seriam quinhentos bilhões 
de_dólares ou m3:is,_ injetados n~s economias japonesa, ale-
mã.... -

O Sr. Oziel Carneiro~ Permita-me V. Ex~_ mais um ap~rte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Claro! Porque issso per· 
mitiu ãs próprias empresas norte-americanas. francesas e in
glesas venderem muito mais para aquelas economias. Permitiu 
que ressurgissem todas _as economias em benefício até das 
instituições credoras, vistas no médio e no longo prazos. Claro 
que uma posição dessa natureza, só poderia ser consistente 
se o Governo Collor também desse exemplos concretos, aqui 
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dentro, de melhoria __ d_a_r_e_distribuição da renda, tornando-a 
mais jlista; póicfUe-, se fos-se para não pagar aos credores inter
nacionais, e haver aqui urna folga para aqueles que já acumu
laram muito, aí riãO há como justificar, tenfque pagar mesmo, 
mas só que, ao- invés de se fazer o seignorage, a emissão 
da moeda, especialmente para algum programa que vai erra
dicar a pobreza, o que se coloca como prioridade é a emissãO 
de moeda para se comprar divisas, para se pagar Os credores 
internacionais. 

O Sr. Oziel Carneiro - Permite-me_ Y_. __ Ex• um_;~;parte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Novamente tenho o pra
zer de ouvir o Senador Oziel Carneiro. 

O Sr. Oziel Carneiro- TornO a ãpafteaf V. E"X•, párqlle 
quando faz referência ilõ perdão da dívida da Alemanha no 
pós-guerra, novamente deve não 1ter se apercebido que as 
dívidas de guerra eram de governo para governo, porque fo
ram impOstas eXatámente pelos países aliados, que venceram 
aquela guerra; exatamente_ como ocorreu no caso da Polõnia, 
agora, ·que teve parte de sua dívida dispensada, porque era 
dívida que tinha também como credores instituições fina-n
ceiras estatais. Mas eu gostaria, mas uma vez, de- frisar a 
necessidade e até a urgência de concluirmos esse acordo de 
pagamento dos juros atrasados da dívida externa, exatamente 
para possibilitar ao Brasil a retomada do seu desenvolvimento, 
porque a economia mundial, hoje, está inserida num contexto 
comum e aqueles países que se isolam internacionalmente 
estão fadados a permanecerem sü.bdesenvolvidos, atrasados 
e sem condições de melhorar o índice "HDI" de sua popula
ção, exatamente aquele da qualidade de vida. Também gosta
ria de lembrar que não podemos permanecer com ã mesma 
política de bravatas, que nos coloca como credores e não 
como devedores. PartiCipei, o ano passado, da reunião da 
Comissão de Assuntos Econóinkos, da qual era Hfular-~ em 
que foi aproVada uma resolução que visava e">:_átãmente dar 
aos negociadores brasileiros um instrumento que fhes possibi
litasse não apenas serem emissáriOs do Executivo, mas terem 
um mandato definido pelo Senado Federal das condições em 
que deveria ser negociada a dívida externa, ex~tament_e para 
aumentar o cacife, para que pudessem fazer uma melhor nego
ciação. Do meu ponto de vista, pela vivência que pude ter 
de questões de financiamentos internacionais, pelãs funções 
que exerci, tenho certeza que estamos fazendo, hoje, um bom 
acordo. E acredito que se o Senhor Presidente da República, 
Fernando Collor de Mello, resolver, a partir de agora, reivin
dicar ou solici"tai perdão de parte da dívida externa brasileira, 
provavelmente não vai conseguír,--pOrque se trata de dívída 
não de organizações estatais estrangeira~. rtlãs de orgãnizaçóes 
privadas e isso apenas vai retardar e dificultar a retomada 
do desenvolvimento nacíOilal. Ainda on-teni;Ou -anteontem, 
li na Folha de S. Paulo - e até estou_encaminhando à Mesa 
um requerimento-- que e_stão sendo elaborados projetas, 
com vistas à Segunda ConferênCia _Mundial para -Assu-ntos 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento, da ordem de 120" bi
lhões de dólares, visando a preservação e o aprovcítarnento 
dos recursos naturais da região AmazóniCa. Oi~~ isso-me-pare
ce urna insensatez, pois se estamos devendo 120 bilhões de 
dólares, como podemos apresentar projetas da ordem de 120 
bilhões de dólares para aplicação na região amazónica até 
o ano 2000? 

O meu requerimento procura, exatamente; saber em que · 
serão aplicados esses recursos e em que condições serão entre-

gucs ao Góverno brasileiro, poís, sem dúvida, sob a forma 
de conversão da dívida externa, não faria sentido; como fundo 
sem retorno, preocupa-me, porque mesmo que nos víssemos 
livres da dívida externa, cm razão desse megaprojetci em ela
boração para a região amazónica, não tenho di..ívida de que 
a nossa soberania estaria afetada, porque certamente perde-

- ríamos a nossa autodeterminação sobre os destírios daquela -
região. 

Concluindo ,o meu aparte, quero dizer a V. Ex~ que, 
do meu ponto de vista, não deveríamos mais apelar ao Presi
dente Fernando Collor de Mello para que seja diminuído 
o estoque da nossa dívida, mas sim para que se dê seqüência 
a e_sse acordo; e o Senado Federal e o Congresso Nacional, 
naquilo que lhes é assegurado pela própria Constituição, deve
riam cumprir a sua obrigação, o seu dever de fiscalizar a 
ação do Executivo nos vários setores da administração brasi
leira. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Nobre Senador Oziel 
Cameíi'o, a millha intenção é procurar alertar -os Srs. Sena
dores para que as conseqüências de_sse acordo não venham 
a dificultar mais a vida dos brasileiros. 

-Alguris- poderão aíinnar,- como V. Ex~ acaba de fazer, 
como hoje o jornal O Estado de S. Paulo fez, que um acordo 
como c:;:sse vina a representar uma grande entrada de recursos 
novos no Brasil, tal como aconteceu em alguns países da Amé
rica Latina. 

O Sr. Oziel Carneiro- Poderá acontecer isso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pooerá. Mas isso não 
é necessariamente o que vai ocorrer, haja vista o que acon
teceu após o acordo de 1988, que acabou tendo mais conse
qüências danosas do que positivas. Em que pese se argumen
tasse à época, da mesma maneira- era MiniStro da Economia 
o Sr. Maílson da Nóbrega- que se fosse fechado o acordo, 
teríarrios tido um gi'ãõde ingresso de recUrsos, que possibi
litaria o retorno ao c"rescimentO auto-suste-ntado da ecoriOITlia
brasileira, isso não ocoreu. V. Ex' menciona que se cogita 
de projetas da ordem de 120 bilhões de dólares para o financia
mento de projetas na Amazónia. Estou de acordo com V. 
Ex~ em que é pr~ciso tomar muito cuidado com a destinação 
desses recursos. E claro que qualquer pessoa, qualquer empre
sa ou país pode obter empréstimos de capitais para financiar 
átividades. Mas é muito importante que saibamOs destinar 
os recursos tomados _emprestados para atividades que, real
mente, impliquem em melhoria da condição de vida do povo 
brasileiro, que ímpliquem, em aumento da capacidade produ
tiva, eõ:i aumento do fluxo de_produção. Mas, em especial, 
também, é preciso que pensemos como este aumento do fluxo 
de produção obterá~ como contrapartida, uma justa distri
buição doS rendimeritos ou, do.outro,lado da medalha, desta 
produção, porque se for para gerar um outro tipo de cresci
mento tão concentrado quanto o que caracterizou a economia 
brasileíia nos anos setenta, oitenta, então, vamosgeiar formas 
de- chegarmOs a nov<;~s criseS. O que é importante é cami
nharmos em direção à maior justiça e, aí, poderemos ter paz 
neste País, com menor criminalidade, menor marginalidade, 
erradicação rápida da pobreza, o que constitui um objetivo 
fundamental da nossa Constituição e de todos nós. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
Durc:nre o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Mauro 

f!enevzdes, Presidente, deixa a cadeira da pi-esidência, que 
e ocupada pelo Sr. Lucfdio Portella, Suplente de Secre
tário. 
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O SR. Presidente (Lucídio Portella) - Tem a palavra: 
o nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,SERÃ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. - -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senado_r Jut_ahy Magalhães._ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, Com 
a promulgação da Lei n' 8.06\f; de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente- ECA), insüiurouMse; no pã:O.O:fama social 
e juifdico brasileiro, uma noVa forma de atuação no que res
peita os direitos desses cidadãos, por vezes tão mal atendidos. 
A nova lei passaria 3 vigorar após três meses, ou seja, a 
partir de 12-10-90. Entretanto, já" sãO-passados dez meses 
e não temos percebido grandes efeitos ni-irilplantação da 
nova sistemática. 

Hoje, os-quarenta e quatro milhões de crianças e adolesw 
centes que enfrentam alguma situação de risco, no País, _constiw 
tuem um vivo protesto às autoridades municipais, estaduais, 
federais, no sentido de que a prioridade absoluta, que foi 
estabelecida no texto, transpareça em medidas reais. 

Não estamos de acordo com algumas vozes isoladas em 
que não seria necessário mudar" a· lei. Ao contráiio~-jQlgamos 
que era urgente substituir o preconceituoso e ultrapassado 
Código de Menores, que sustentava um sistema dito assisten
cialista, viciado e incompetente. Basta examihar-mos __ dados 
coniidos no censo penitenciário do Rio de Janeiro, por exemw 
pio, para verificarmos o mal que estava sendo praticado contra 
a infaiito-ãdolescência carente. 

Transcrevo da publicação Brasil, Nação Seqfiestrada re
sultado de um semináríd promovido por empresários cariocas 
em setembro de 1990: ·· 

"De acordo com o censo penitenciário, 51% dos presos 
do Estado do Rio de Janeiro têm entre 18_ e 29 anos. 
Se nós passarmos- de 18 a _34 anos, nós teremos aí 72%. 
Ou seja, 3/4 da população carcerária é f0i'riü:td3 de jovens 
e a metade está entre 18 e 24 anos. De onde vêm? Que 
crimes praticaram? Assalto à mão armada, furto, homi
cídio, tráfiico de drogas, formação de·quadrilha, lesão 
corporal, estupro, isto que nós estamos acostumados a 
ouvir por aí, que j~ está no nosso dia-a-dia. 

Queri:t é essa geilte? 22,5% já passaram -poi inStitui
ções totais de menores - Feem, Funabem, etc. - ou 
seja, 1/4 é egresso de instituições tota~s, sueostaiJ!ent_e 
destinadas a cuidar, a recuperar, a fazer tudo que a Cons
tituição diz que diz que deve ser feito. Vou dar 3 _exem
plos: em Bangu I nós temos 28% egressoS destas institui
ções; no Ari Franco em Água Santa, 25% e no Moniz 
Sodré, que abriga jovens até 21 anos, 36% da população 
carcerária." 

As leis anterioreS- ao Estatuto caracterizavam-se porre
forçar a noção de qiiie""riança pobre é candidata a bandido; 
por adotar, como solução para todas-as crianças e adolescentes 
carentes - os menores. à diferença dos mais favorecidos -
o confinamento em instituições públicas, sob o cuidado da 
justiça; por considerar ·a fã.inília pobre culpada pela situação 
e facilmente suscetível_da perda do pátrio poder quando, na 
verdade, a vasta parcela da população que vive à margem 

do processo económico está sofrendo a perda dos seus direitos 
-direito à moradia digna, à saúde, ao trabalho honesto e 
remunerado. Dentro desse_ universo, totalizam vinte e cinco 
milhões as crianças e adolescentes que, para sobreviver, vão 
para as ruas catar papel, dormir em regaços de pedra, comer 
sobras- pois o rendimento mensal de suas famílias é menor 
que um salário mínimo. 

A Lei N9 8.069 representa uma conquista, da qual, não 
-·nos esqueçamOs, participaram entidades civis e religiosas, pro
fissionais comprometidas com a melhoria de condições de 
vida dessa população, os próprios adolescentes - principal
mente através do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas 
de Rua. A Frente Parlamentar que se formou aqui, neSte 
Congresso Nacional (onde não houve distinção por partido 
político), para aprovar em uníssono o Estatuto, atesta a impor
tância atribuída ao novo conjunto de diretrizes :_ concreti
zação, aliás, dos arts. 204 e 227 da Carta Constiiucional de 
1988. 

Acreditamos que era chegada a hora de trazer à luz legis
lação condizente com ãquela dos países mais avançados, quf: 
se encontra estabelecida em vários dQcumentos, tais como: 

-a) na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 
aprovada pela Assembléia Geral da ONU, em 20 de novembro 
de 1989; 

b) nas Regras Mínimas das Nações Unidas para adminis
tração da Justiça de Menores; 

c) nas Regras Mínimas das Nações Unidas para jovens 
privados de liberdade. 

· Reforçando a idéia de mudança da atitude com relação 
à infanto-adolescéncia, este Congresso ratificou integralmente 
o texto da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 
em início de setembro de 1990; e," no Encontro Mundial de 
Cúpula pela Criança, promovido pelas NaÇões Unidas em 
Nov~ Iorque_~ em 30 do !J1esmo mê_s, o Sr. ~reside_nte da Repú
blica reconheceu a gravidade da _situação e prometeu trabalhar 
para a reversão do" quadro de violência contra as crianças 
e adolescentes no Brasil. 

A Lei n~ 8.069, portanto, é o instrumento que crianças 
e jovem! exigem seja posto em prática. Seu caráter inovador 
coloca a população infanta-juvenil como sujeito~de direito, 
*001 cuidado pela comunidade e não mais objeto puro e simples 
de intervenção poHcialesca; para tudo deve ser levado em conta 
sua cc;mdição peculiar de pessoa em desenvolvimento; seus direi
tos deverão ser tratados com prioridade absoluta. 

. -

Essa doutrina inovadora permeia todas as determinações 
do t~xto da Lei n9 8:069; assim, são abolidas as categorias 
ideológicas de menor'' e situação irregular''; todas as crianças 
e adolescentes, sem discriminação alguma, são incluídas como 
destinatários do Direito; a questão torn~-se prioridade obriga
tória em todos os níveis do Governo, da organização social; 
as políticas sociais, conio forma -de equalização de oportuni
dades, são enfatizadas; o atendimento direto a quaisquer crian
ças e adolescentes vulneráveis (por motivos tais como pobreza, 
dependência a drogas, abandono, vitimização) torna-se huma
nizado, com o fim da repressão injusta, do confinamento, 
da penalização sem juSta causa. -

Como toda obra produzida por pessoas humanas, é, natu
ralmente, imperfeita e pode ser melhoraQa em hora oportuna. 
Um desses aspectos merecedores de_ reparos (mas que não 
compromete a exeqüibilidade da lei) é, em nossa opinião, 
a proibição de adoção por ascendentes.; até o ·advento desse 
artigo, eram os avós os que -mais adotavam, especialmente 
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em caso de p'ais vicíados? sem cqndições de çriar os filhos._ 
Outro aspecto é a pequena diferença dé idade eD.tre o adOtante 
e o adotando- dezesseis anos; parece-nos que uma candidata, 
aos 21 anos de idade, apesar de ser preparada para a materni
dade biológica de um bebê, pode não sê-lp, suficientemente, 
para a maternidade por adoção de uma criança de 5 anos. 

Quanto à descentralização do atendimento, discute-se a 
capacidade de os municípíós de receita baixa arcarem com 
tantas despesas novas. Considerando, porém, que nesses mu
niCípios as-- diferenças sociais ·tenáeiU a ser menores; e que 
a solidariedade tende a ser maior, acreditamos que uma cor
reta aplicação do FPM, somada às soluções criativas da comu
nidade, serão suficientes parã-~iesponder aos problemas. De 
qualquer modo, o art. 88, inciso 1, tem por objetivo evitar 
a transferência de crianças e adolescentes de um município 
para outro. Anteriormente ao estatuto, era comum transferir 
os acusados de infração até de um estado 2_ara outro, para 
internamento; com esse procedimento, era imposSível atingir 
a reeducação dos me-nores", já que eles eram arrancadOs do 
seu ambiente, levados a um lugar-hostil, onde conviviam com 
companheiros mais velhos, mais sabidos, onde geralmente 
sofriam maus tratos e violência, sendo por tudo isso destituídos 
de sua identidade e conduzidos a práticas desonestas, à crimi
nalidade, às doenças ... 

Hoje se reconhece que, tanto quanto possível, deve-se 
manter a criança e o adolescente no seio de sua família, em 
seu própriO ambiente. A recuperação dos _desvios de Cf:?nduta 
se dará não por repressão, mas por meio de orientação, inicia
ção ao trabalho, escolarização; apenas em casos excepcionais 
se admitirá-· o internamerito, mesmo assim considerando as 
condições pecu_liares do ser em desenvolvimen~o. _ 

O grave problema a Se_i resolvido não s~_ situa, pois, no 
conteúdo do texto da Lei n9 8.069, pois--eh -reafirma o valor 
inttínseco da criança como ser humano, revela _especial respei
to pela sua condição, reconhece sua vulnerabilidade que a 
faz merecer proteção especial. 

A dificuldade está na implantação do EstatUtO, fi3. Concre
tizaçãO das medidas precoitlzadas; essa tarefa é o desafio que 
exige união de esforços da classe político-administrativa e da 
comunidade. De agora erit- diante 1 já ·_qu~ -~S açõefvã:o-se 
desenvolver nos municípios, a pariicipã.Ção -da- popUlação -
indireta, por meio de suas organizações represen~ativas ou 
direta7 por meio da iniciativa de cada um - é mais fã.ctfVel, 
graças ao acesso que a maioria dos cidadãos --tê-em aos seus 
vereadores e prefeitos. 

Dois fatores são essenciaís, pois, à execução da leE a 
vontade política do administrador e a participação oomuni
táría. Um bom exemplo de que os problemas são passíveis 
de solução~ quando se conjugam esses dois fatores, é encon
trado na cidade de São José dos Campos- lá, muito antes 
do encerramento dos nossos trabalhos constituintes, o espírito 
da nova ordem impregnou toda a sociedade, de modo que, 
desde há alguns anos, não há uma só criança sem -escola, 
uma s6 gestante sem atendimentÓ médico, nem há Il'_l:endigos 
nas ruas. Esse é o testemunho de seus dois últimos prefeitos, 
confirmado pela então Secretária -de Serviço Social, hoje uma 
das responsáveiS pela implantação das leis de proteção -integral 
à infanto-adolescência - Dra. Regina Helena Pedroso, d_o 
CBIA (Centro Brasileiro Para a Infância e Adolescência). 

Exemplo em sentido oposto é apresentado no Estado 
do Rio de Janeiro, que disporia de toda uma rede física adap
tável âs novas diretrizes. Lá, segundo informações que obtive
mos, faltou a vontade política; algum tempo atrás, a mesma 

pessoa qu~ f~ra encarregada_ d_Q trabalho na cidade de São 
José d<?_S Campos fe .• odo um planejamento- e este restou 
nos fundos de uma gaveta. Não causa surpresa, portanto, 
a nota publicada no Jornal do Brasil, de 20 de abril próximo 
passado, donde os seguintes excertos: 

"O sfstema de assistência' ao menor n·a- ItiO está cheio . 
de deficiências e entraves burocrátícos que cOmeçarão_ 
a ser avaliados a partir de segunda-feira pOr uma comissão 

-·-- -_ nomeada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado. 
Ela vai vistoriar todas as institUições e-, -depois de 30 dias, 
apresentará um relatório sobre os principaiS- problemas 
e as soluções possíveis para resolvê-los. 

·••••••••••••••••••••••••vo.;. •. -.o••••••••••··-~----·•••···-·•·~·--•····~ü-·~ '-

-O juiz se referia a -problemas como o excesso de inter
nos em locais com capacidade reduzida, a falta de assiSten
tes sociaís e- Outros profissiõiiãis- nãs fuitdações públicas 
de assistência (Fundação CentrC>Br3.sileiro paia a Infân
cia e Adolescência, do Governo Federal, e Fundação 
Recriar, do Governo estadual) e a convivência de meno
res que cometeram graves inftaçõcs com a·quç~es que fize
ram infrações leves e com não infratores. Antes mesmo 
de começar a visitar as instituições, Bràgança SoarC$- já 
imagina o que irá encontrar e avisa que encaminhará 
ao Ministério Público um pedido para que tome provi
dências." 

À adm.iiii~tração da cidade, u~a dascqu~ apresentam 
maiores fndices de criminalidade envolvendo jovens, compete 
aproveitar a boa vontade apresentada por empresários, a expe
riência de entidades particulares, civis, relígiosas e adotar, 
no seu plano de governo, medidas que integrem as diversas 
secretarias no sentido de tQrnar possível a melhoria do atendi
mento à população infanto-juvenil. 

Esse parece ser o procedimento que tem "dado certo" 
ell'l: -~~guns municípios, cujo trabalho de implantação do esta
t!-!tO está_ em vi~s d~ desenyolvimento. Atendendo a solicitação 
nossa, um ~os _ass~ssore~ ,des~ Casa dispôs-se a acompanhar 
o _proces~ nC? J?istrito federal. Brasília é uma çidaP,e atípica, 
por acumular funções de prefeitura e de governo estadual. 
Entretanto, serve de excelent~_exe~plo para a visão que dese
jainos obter, d~Udo, sobretudq, a duas cir:cunstâncias. A pri~ 
meira é de que apresenta um quadro social problematizado, 
com a população dividida em dois extremos: o do poder/ri
queza, no Plano Piloto e às IIlargens do_ Lago do Paranoá, 
e o da pobreza/miséria, nas cidades satélites, nas invasões, 
nos asséntamentos. - -

Se_gt!ndo o rel_atório do Governo do GDF, estimawse em 
400 mil o_número de c:rianças e adolescentes que se encontram 
em situação de risco. 

São nascidos em famílias cuja renda- eStá entre zero a 
três salários mínimos; residem em barracos sem água enca
nada, esgoto ou outro tipo de saneamento; freqüentam as 
ruas, onde esn;t<?lam ou fazem peqJ:!eno~·seryiçqs (ressalta aqui 
que a apenas 10% desse total é atiibuída autori~ de .ato infra
cíorial); ôiigiiiâm~sé;·em ·sua graÍlde parte, dos estados, do 
~arte/Nordeste -o fenômeno de migração para Brasília dá-se 
de forma acelerada e desordenada; na maioria (81% ), estão 
matriculados na rede oficial de ensino - os restantes não 
freqüentam escola; grande parte deles (73%) declaram ter 
família; muitos, entretanto, com vínculos desgastados, situa
ção próxima dos restantes, que se dizem abandonados pelos 
pais ou afastados deles. 
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A segunda circunstância é a de que, sensível a esse quadro 
de miséria, o GOVernador do DF anunciou, no dia de sua 
posse, o seu compromisso com a criança e o adolescente, 
em caráter de absoluta prioridade -aí se revelou a "vontade 
política••, sem a qual as ações não se efetuam. 

Como primeiro passo, foi criada uma Comissão Especial 
de Defesa dos Direitos da Criãnça e do Adolescente, e .dado 
um prazo de 90_dias a todas __ as Secretarias para detectarem 
os problemas de atendimento â população - sobretudo se 
carente, assim como para apresentarem as metas prioritárias. 
Ao final desse prazo, com um_ relatório-diagnóstico em mãos, 
o .Sr. Governador percebeu ser necessário criar um grupo 
executivo, sob seu comando dire_to. _Assim, a partir de 12 
de março uma equipe foriilada por técnicos de reconhecida 
experiência no trato com__ problemas _da infante-adolescência 
encarregou-se de articular os diversos setores do governo, 
de re_ordenar os órgãos e entidades com o fim de adequá-los 
às diretrizes estabelecidas na Lei n9 8.069. -

A ação desse Grupo Executivo, qúe eStá sOb a coorde
nação do Dr. Paulo Roberto Gueri'ã. JUcá, elaborou um pro
grama, a ser cumprido em breve espaço de tempo, com as 
seguintes diretrizes: - - - -- -

u_ Substituir à política reguladora Ua sociedade por 
uma política de garantia de direitos:- ------ -

-Coibir a violência perpetuada nos sistemas de atendi
mento voltado à criança e adolescentes pobres. 

-Conceber as ações de políticas compensatórias e de 
proteção especial, como um processo superativo, de cará
ter pedagógico e educativo no resgate da cidadania. 

-Garantir o atendímento educacional imediato e 
emergencial_, com projetas especiais, a -cdanÇa--e -adoles
centes excluídas do ensino regular. 

-Melhorar a qualidade de ensino, tornando a escola 
adequada às necessidades da criança e do adolescente, 
das famílias e da sociedade. __ 

- Garantii a prõfiSsioflãlizilção e a proteção ao traba
lho dos adolescentes, observando o respeito â condição 
peculiar de pessoas em desenvolvimento e às leis traba
llristas. 

Garantir o atendimento educacional aos portadores 
de deficiências, ba rede oficial de ensino e em outras 
alternativas. 

-Garantir o atciidimcnto médico, através do sistema 
oficial de saúde, assegurando acesso universal e igua
litário. 

-Promover projetas de assistência médica e odonto_
lógica â criança e adolescente, bem como campanhas de 
educação sanitária e educação sexual, envolvendo famí
lias e educadores. 

-Implantar e implementar serviços de assistência e 
apoio às famílias. - - --- -

- Montar e/ou reordenar a rede de retaguardas institu
cionais, paTa- eXetliÇâo de medidas de proteção e das 
medidas sócio.:educativas prevista no estatuto; i.ifilizando 
as entidades governamentais e não govern~entais. 

-Criar e/oU reestruturar_ os órgãos oficiais, resPon
sáveis pela execução das políticas de proteção especial. 

-Promover o desenvolvimento de novas te_çnologias 
e nova mentalidade na corporação policial (militar e civil) 
para que possa operar a segurança pública de forma ade
quada ao novo sistema de atendimento. 

-Envolver a_ justiça da infância e da juventude e o 
Ministério Público como parceiros efetivos na -implan
tação e implementaçãO do novo sistema de atendimento. 

-Criar programas de combate à violência, com monta:.. 
gem de sistemas de vigilância e prevenção, especialmente 
no que diz respeito a extermínio de_ crianças e adoles
centes. 

-Capacitar e _valorizar os recursos humanos envol
vidos na política de atendimento à criança e ao adoles
cente (dirigentes-técnicos e auxiliar) para entender e ope
rar o novo sistema de atendimento. 

-Propor e viabilizar um plano de carreira, cargos e 
salários, para o pt::ssoal que opera com ações da política 
de proteção especial. 

-Envolver a universidade e outras agências de ensino 
superior, nos estudos, pesquisa e análise dos programas 
e no desenvolvimento dos recursos humanos. 

-Criar um programa de banco de dados para acompa
nhamento, confi:ole e avaliação de todo o sistema do 
atendimento, buscando a garantia--de eficácia e efetivi
dade dos resultados_._ 

-Garantir a criação ·e funCionamento do Conselho 
Estaq!J.al dos Di~éitos da Criallça e do Adolescerite, _e 
a manutenção do seu respectivo fundo previsto no esta-
m~. ~ ~ 

- Gai-antlr a articulaçãO dos órgãos governamentais 
com a sociedade civil organizada, como co-respoD.sável 
na reformulação das políticas e do controle das ações~ 

-Estimular e apoiar a formulação e funcionainento 
de conselhos tutelares em todo o Distrito _Federal. 

-Definir e assegurar os "i'ecursOs orçamentários e- fi
nanceiros da área federal, do GDF e outros para manu
tenção do programa. 

-Garantir o gerehciamento _geral do Programa Nossas 
Crianças, na forma do Decreto n' 13.063, de 12-3-91, 
que cria o Grupo Executivo do Progi'ama Nossas Crian
ç~s,_assegurada a participação ~fetiv~ da C9missão Espe
cial, futuro ConSelho de Defesa da Criãnça e do Adoles-_ 
cente." 

Fonte: Plano de Atendimento à Criança e ao Adoles
--Cente, GoVetiiO-do DF. 

Essa tentativa de acOmpanhamento dos trabalhos do gru
po executivo revelou alguns aspectos signíficativos, para os 
quais vale a pena termos atenção. 

1. A sistemática de atendimento, mesmo em- começo 
de implantação, mostra real possibilidades de alterar o quadro. 
~sso se dará, sobretudo_1 po!que todas as fot:ças estão alinhadas 
na mesma frente. Assim, as Secretarias- do Trabalho, da saú
de, da Educação, de Segurança Pública, dos Serviços SoCiaiS 
etc. vão todas atuar em cons-onância com os iflh~"i·esSes- da 
Criança e do adOlescente, esteÕdendo Suà preocupação às ges
tantes, âs nutrizes, às famflias em geral. 

2-- O empenho dos elementos humanos é- fundamental 
para a consecução dos objetivos. Neste aspecto particular, 
sobressai a missão do CBIA, que por si mesmo recõnhece: 

'~É, no entanto, nas áreas de treinamento, capacitaçãO 
e .desenvolvimento de pessoal dirigente. técliic_O_e auxiliar 
que o CBIA encontra o seu principal instrumento de 
intervenção, em todos os níveis da_ nossa_ realidade, para 
a· criação e_ o desenvolvimento de uma nova capacidade 
nacional de implementar a política de atendimento, pro
moção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.'.' 
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Fonte: CBIA, Missão_ Institucional - J?iretrizes Bá
sicas. 

Esse treinamento teni por objetivo a mudança de atitudes 
de todos os envolvidos com as crianças e os adolescentes, 
por exemplo o corpo de __ _ 
policiais, cuja visão é muito distorcida, como ~abem?s: 

3. O problema da obtenção de recursos fmance1ros, sur
preendentemente, não é o mais grave __:_ nem impossíveJ de 
resolver. Contrariando a expectativa de que uma "coisa nova" 
demandaria vultosos recursos orçamentários, a implantação 
do novo modelo exige muito mais esforços no sentido _de 
reordenar o que já existe, como recursos físicos e humanos, 
e mudar as mentalidades. 

De fato, uma das primeiras descobertas do Grupo Execu
tivo foi de que os recursos já existiam, mas estavam dispersos; 
a Secretaria de Educação tinha um corpo médico, um jurídico, 
um assistencial; a Secretaria de Saúde tinha um corpo de 
professores de Educação Física, um corpo de juristas, um 
de assistentes sociais, e assim por diante. Cada Secretaria 
atuava como se fosse um órgão único, isolado. Doravante, 
os órgãos, passam a atuar em harmonia, sem dispersão de 
recursos. 

Quanto à adaptação das antigas dependências físicaS, bas
ta dizer que havia no DF nada menos_ que 17 unidades da 
Febem, hoje sendo transformados cm Centros c!_e Orientação 
Sócio-Educativa, onde crianças e adolescentes vão receber 
assistência médica, odontológica, vão brincar, receber orien
tação para o trabalho, vão escolher uma atividade artesanal 
- em suma: vão ser atendidos em suas necessidades físicas, 
de socialização, de lazer. Tais cCntros ·situain-se nas cidades
satélites e têm como uma espécie de "co~f!.ção" do s~stema 
a Granja das Oliveiras. É necessário acrescentar que, graças 
à informatizaçã6, quando uma criança entrar em conta to com 
um dos centros, será cadastrada e receberá atendimento em 
qualquer das unidades. 

Apenas os casos de infratores requerem, efetiva~ente, 
alocação de recursos espe~iais, já que á fo~a de a~endtmento 
preconizada pelo estatuto é por si mesma d1spend10sa; . 

Vemos, pois, que é possível executar uma pol_Jhca. de 
atendimento à criança e ao adolescente dentro das dtrctnzes 
da Lei n" 8.069. Mas é necessários um esforço conjunto da 
sociedaoc:- e do Governo, pois há que vencer resistências em 
algumas áreas. 

Da parte do Legislativo, a dificuldade é representada 
pela morosidade do processo. Assim, é fun~amcntal a apr_?
vação de lei municipal, que regulará as decisões, ~ captaçao 
de recursos, a criação dos conselhos ... Um dos maiOres bata-_ 
lhadores dessa causa reconhece que .. . 

"Na verdade, o Estatuto Federal não impõe prazo para 
que essa lei seja aprova~dã. -pela Câmara de Vereadores. 

_ Mas é de extrema conveniência que- essa lei esteja em 
vigor o mais rapidamente possível. 

Em primeiro lugar, porque os estados e a União, nos 
termos do estatuto, só poderão repassar recursos para 
atendimento de crianças e adolescentes aos municípios 
que instalarem seu Conselho Municipal de Direitos. Isso, 
para garantir que o poder público local e os representantes 
da sociedade civil, reunidos no órgão municipal legitima
mente criado para tomar deliberações, sejam sempre os 
primeiros a se manifestarem ·sobre qualquer tentativa de 
se gastar dinheiro público em programas para crianças 
e adolescentes, evitando desperdícios e má aplicação. 

Em segundo lugar, porque, sem o Conselho de Direi
tos, não se podem instalara Fundo Municipal e os Conse
lhos Tutelares, órgãos indispensáveis: um para captar e 
aplicar recursos orçamentários ou destinados pelos contri
buintes; outro, para atender casos de violação ou ameaça 
a direitos, com poderes para requisitar serviços públicos, 
fazendo-os funcionar melhor em benefício dos cidadãos 
adultos e dos cidadãos-crianças ou adolescentes. 
---Fonte: A Criança, o Adolescente, o Município. 

Antonio Carlos Gomes da Costa et alii. 

Um obstáculo intrínseco surge da interpretaçâo que al
guns setores do Judiciário dão aos artigos da Lei n" 8.06?, 
que tratam da criação dos Conselhos Tutelares e de suas atri
buições. No interior de São Paulo, a Cidade de Descalvado 
está vivendo um impasse porque uma consulta do juiz eleitoral 
local converteu-se em acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, 
tornando impossível, por enquanto, a organização do Conse
lho Tutelar; o jornal O Estado de S. Paulo, de 24 de abril. 
examina a questão. Além disso, dois.,ou três conhecidos juízes 
de menores - cuja oposição frontal à mudança do antigo 
Código de Menores ficou claramente definida nas audiências 
realizadas neste Congresso - permanecem fazendo críticas 
muitas vezes infundadas. 

Uma terceira fonte de resistências situa-se no seio da 
própria comunidade; por falta de compreensão clara do signifi
cado da nova doutrina de atendimento, pessoas e grupos até 
bem intencionados rejeitam a implantação do estatuto, mos
trando preferência pelas antigas instituições tipo orfinatos 
(com criação proibida), internatos (com existência clandestina 
ainda comprovada), reformatório (que produziam tantos cri
minosos). 

Mas o esforço começa a dar resultados. De modo muito 
mais lento do que seria ideal, nascem as primeiras estruturas 
de atendimento. em todo o País. (O quadro que_ se segue 
mostra, por Unidade da Federação, em que ponto está a 
implantação.) 
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Precisamos conscientizar-nos d3 urg-éõcia em tornar reãis 
as conquistas dessa nossa população de crianças e jovens. 
A Bahia é u'm dos estados onde se arrastam as soluções, 
apesar dós esforços que vêm send~ encetados pelo Fórum 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente que, 
aliás, é responsável, todÇ~s os domingos, por uma coluna do 
jornarTribuna da Bahia. 

Precisamos somar esforços para conduzir, com rapidez 
e eficiência, ações que possam mudar o quadro de miséria 
de nossa terra. Peço licença para repetir a reflexão extraída 
da coluna citada: 

"Se não cuidarmos de garantir os direitos daqueles 
que representam a futura força de trabalho do País, que 
rumos pode tomar o Brasil, tão jovem e já tão cansado?" 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- A Presidência 
informa que está transferída para às 19 horas a sessão conjunta 
anteriormente convocada para às 18 horas de hoje, destinada 

à apreciação do Pro)eto de Lei n• 6, de 1991/CN, que dispõe 
sobre emissão extraordinária de títulos públicos federais, com 
vistas ao pagamento de indenizaçóes de que trata a Lei n9 

7.868, de 7 de novembro de 1979, e o ressarcimento, no âmbito 
do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária -
PROAGRO- e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Na presente 
sessão terminou o Prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei da Q.mara n• 127, de 1990 (n' 3.654/89, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dá nova redaçáo ao art. 19 do Decreto-Lei n~ 6.460, de 
2 de maio de 1944, que regula a construção e a exploração 
de instalaç6es portuárias rudimentares. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia-, óporttiriã

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência 
convoca sesSão extra ordinária a realizar-se hoje, às 18 horas 
e 25 minutos, com a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-1-

DiscussãO, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
35, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos EconôR 
micos como conclusão de seu Parecer no 182, de 1991), que 
autoriza o desbloqueio de Letias Financeiras do Tesouro Na
cional do Rio Grande do _S_ul, através da revogação do § 29 

do art. I o da Resolução no 72, de 1990, do Senado Federal. 

-2-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

36, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n" 183, de 1991),"que 
autoriza o Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de_ São Paulo 
(LFTP), destinados ao giro de 123.400.000 LFTP, com venci
mento em junho de 1991. 

-3-
Discussão, em turno útiicó, do Projeto de'Resoluç.ãO n"' 

37, de 1991 _(apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n\' 184, de 1991), que 
autoriza, em caráter excepcional, o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro a contratar operação de crédito junto ao ü .... oicv 
de Desenvolvimento Económico e Social-.BNDES, no Valor 
equivalente a US$ 60,000.000,00 (sessenta milhões de dólares 
norte-americanos). 

-4-
Discussão, -em turno úilfco, do Projeto de Resolução n\' 

38, de 1991 (oferecido pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n\' 185, de 1991), que autoriza 
o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, tempora
riamente, o lim~te da sua dívida mobiliária pela emissão e 
colocação no mercado, de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Santa Catarina (LFTC) destinadas ao giro de 80% 
das 902.537 LFTC vencíveis em 1'-6-91. 

-5-
Discussão, em turno único, do Parecer n"' 178, de 1991, 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n' 130, de 1991 (n' 232191, na origem), de 22 de 
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú-

- blica submete ã deliberação do Senado a escolha do nome 
do Almirante-de-Esquadra José do Cabo Teixeira de Carvalho 
para exercer C? cargo de MinistrO do Superior Tribunal Militar, 
na vaga destinada a Oficial-Gener3.I da Marinha, decorrente 

- da aposentadoria do Ministro Roberto Andersel?- Cãvalcanti. 

-6-

Discussão, em turno úniCo, do Parecer n9 181, de 1991, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem 
n' 137, de 1991 (n' 250/90, na origem), de 31 de maio do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Cinci
nato Rodrigues de Campos, para exercer o cargo de Diretor 

O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Está encerrada 
a sessa.o. 
Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.) 

Ata da 88~ Sessão, em 13 de junho de 1991 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA--· 

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 18 HORAS E 25 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES-: 

Affonso Camargo --Alexandre Costa - Amazonino 
Mendes- Aureo Mello- Beni V eras -Carlos Patrocínio 
-César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho 
-Coutinho Jorge-~ Dario Pç_rcira - Dirceu Ca.l'neiro -
Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amin -
Epitácio Cafeteira - Fernahdo HeQ.rique Cardoso - Gari
baldi Alves - Gerson Camata - Guilherme Palmeira -
Henrique Almeida- Hugo Napoleão- -Humberto Lucena 
-João Calmon -João França -João Rocha- Josaphat 
Marinho -José Fogaça - José, Paulo Biso! - José Richa 
- Júlio Campos - Júnia Marise ....:. Jutahy Magalhães -
Lavoisier Maia- Louremberg Nunes Rocha- Lo~rival Bap-

tista -- L.!!_cídio Portella - Ma_gno Bacelar - Mansueto de 
Lavor - Márcio _La_cerda ---:- Marco Maciel - Mário Covas 
-Maurício Corrêa - MauTo Benevldes - Meira Filho--
Moisés Abrão- Nabor Júníor- Nelson Carneiro -,Ney 
Maranhão - Odacir Soares - Oziel Carneiro - Raimundo 
Lira - :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 58 Srs. Senadore_s. Ha
vendo número regimeiltal, declaro aberta'a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciáriiOS--nossos trabalhoS. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte . 
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EXPEDIENTE 

AVISOS DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N"' 476 e 477, de 1991, de 11 do corrente, encaminhando 
esclarecimentos prestados pelo Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento sobre os quesitos constantes dos Reque
rimentos n95 88 e 90, de 1991, de autoria dos Senadores Mau
rício Corrêa e Carlos Patrocínio, respectivamente. 

(Encaminha-se cópias aos requerentes.) 

OFÍCIO DO SECRETÁRIO DO DESENVOL VfMEl\ITO 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N9 466!91, de dez do corrente, encaminhando esclareci
mentos prestados pela Secretatfa de Desenvolvimento Regio
nal sobre os quesitos constantes do Requerirneillo n9 149, 
de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

(Encaminhe-se cópia ao-requerente.} 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1"' Secretário. 

É lido o_ seguinte. 

REQUERIMENTO N• 280, DE 1991 

Requeremos urgência, ·nos terri:ws do art. 336, alínea c, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n• 29, de 1991, que altera dispositivos da Lei n' 7.622, de 
9 de outubro de 1987, e fixa os efetivos de Oficiais e Praçãs 
dos Quadros do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Mari
nha-CAFRM. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. -Senadores 
José Fogaça - Elcio Alvares - Fernando Henrique Cardoso 
- Maurício Corrêa - Aureo Mello - Oziel CarneirQ. 

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, item 2, do Regimento 
Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento de informação será lido pelo 
Sr. 1~' Secretária. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 281, DE 1991 

Requeiro à Mesa, na forma 8os arts. 216 e 217 do Regi· 
mento Interno, sejam solicitadas ao Secretário-Geral da Presi
dência da República as seguintes informações, relativas à ma
térianoticiada na grande imprensa à respeito de investimentos 
na preservação da Amazônia, motivada pela Unced, incluindo 
proposta de criação de uma taxa para exploração de recursos 
naturais da região, que deverá ser apresentada na próxima 
reunião de cúpula dos sete países mais desenvolvidos, a ser 
realizada em Londres, no próximo mês. Divulgou-se também, 
como plano governamental, um documento denominado 
"Ação Govemamehtãl na Amazônia-Su_bsídios ao Zoneamen
to Ecológico-Económico e ao Plano de Desenvolvimento da 
Amazônia". (Senador Oziel Carneiro) · · 

São estas as perguntas: 
I- se existe realmente o documento "Ação Governa

mental na Amazônia-Subsídios ao Zoneamento Ecológico
Económico e ao Plano O.e Oesc::nvolvimento da Amazônia"; 

II -se vai ser efetivamente apresentado na reunião da 
cúpula dos sete países mais industrializados, a proposta do 
"Plano de Preservação da Amazônia"; 

III- se existe projeto elaborado de Investimentos na 
Amazônia, até o ano 2000, que demandem recursos da ordem 
de 120 bilhões de dólares. Em caso afirmativo: 

a) em que condições serão conseguidos tão vultosos re
cursos? 

b) Solicita-se cópia da proposta a ser apresentada à cúpu
la dos sete países mais industriafizados, com o respectivo Plano 
de Aplicação dos Recursos; 

c) solicita-se cópia do documento "Ação Governamental 
na Amazônia-Subsídios ao Zoneamento Ecológico-Económi
co e ao Plano de Desenvolvimento da Amazônia". 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. -Senador Oziel 
Carneiro. 

Folha de S. Paulo, 11-6-91 

GOVERNO QUER INVESTIR 
US$ 120 Bl NA AMAZÓNIA 

Gilberto Dimenstein 
Diretor da Sucursal Brasília 

Sõnia Mossri 
Da Sucursal de Brasília 

Documento reservado da Presidência da República obti
do pela Folha, que constitui a base da proposta para a Amaw 
zônia que o Governo levará à ConferêliCia Mundial das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente, a Eco-92, prevê a criaçãO 
de urria taxa pari a exploração de recursos naturais na região. 

O documento "Ação Governamental na Amazónia-Sub
sídios ao Zoneamento EcológicowEconómico ·e ao Plano de 
Desenvolvimento da Amazônia", feito pela Secretaria de De
senvolvimento Regional, traça a política para a região até 
o ano 2000 e prevê inVestimehtos, públicos e priv-adoS, de 
mais deUS$ 120 bilhões. 

Os investimentos preVistoS pelo Governo superam a dívi
da externa (cerca de US$ 115 bilhões). No período 91-96, 
as projeções do documento indicam US$ 45 bilhões de investi
mentos, que aumentam para US$ 75 bilhões entre 96 e 2000. 
Uma das principais propostas da política governamental para 
a Amazônia é a criação de uma taxa para exploração econó
mica dos recursos naturais através da extensão do conceito 
de royalties por recursos do subsolo previstos na Constituição. 

A proposta de cobrança dessa taxa coincide com a inten
ção do Governo de dar prioridade aos investimentos na Ama
zônia em biotecnologia, química de recursos naturais e agricul-
tura tropiCal. . 

De acordo com o relatório da PJ;"esidência da República, 
a Amazônia é a maior fonte mundial de produtos farmacêu
ticos, bioquímicos e agrônomos. Cerca de _30% do ~stoque 
genético mundial também se concentra na região. 

A política para a Amazónia será definida através do zo
neamento ecológico-económico, coordenado pela Secretaria 

· de Assuntos Estratégicos (SAE). O objetivo básico do zon(;':a
mento, realizado através do Instituto de Pesquisas Espaciais, 
é "combater _o d_esmatameo.to indiscriminado na Amazônia, 
restringindo projetes e investimentoS que recorram a esse 
procedimento''. 

Com o zoneamento, qUe já definiu 22 áreas prioritárias 
para -o -Governo orientar os investimentos públicos e privados 
na região Amazónica. A proposta que o Governo apresentará 
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à Eco-92 promete a difícil tarefa de concil!ar o desenvolvi-
mento económico com a proteção ambientaL __ 

O relatório ''Ação Governamental na Amazónia'' prevê 
a criação de pólos florestais, onde as atividades económicas 
de exploração florestal serão confinadas. O Governo também 
promete a demarcação e ampliação das reservas extrativistas, 
biológicas e ecológicas. -- __ _ _ . 

Os garimpos, freqüentemente em atrito ·com COmunida
des indígenas, também integram ã proposta pãra-à Amazônia. 
O documento considera essencialmente o controle dessa ativi
dade, através da demarcação e controle das áreas de garim-
pagem. _ 

O modelo desenhado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Regional para a Amazônia no ano 2000 se baseia no trio 
formado pela indústria eletro-eletrônica, minero-metalurgia 
e exploração dos recursos naturais. 

· Estimativa da União é irrealista 

Da Sucursal de Brasília 

O documento da Presidência da República estipula que, 
até o ano 2000, devem ser investidos na Amazônia US$ 120 
bilhões, envolvendo recursos públicos e privados. É uma pre
visão nitidamente irrealista- basta lembrar que toda a dívida 
externa brasileira chega hoje a US$ 115 bilhões. 

Em outras palavras, deveriam ser gastos em investimento 
US$ 12 bilhões por ano, a partir de agora. Ocorre que a 
política económica do_ Governo Federal tem guindado o com
bate a inflação à condição de prioridade absoluta, o que exige 
políticas monetária- e- fiscal apertadas. 

Técnicos do Ministério da Economia calculam que, se 
o Governo Federal tiver empenho absoluto, já será um grande 
resultado um orçamento equilibrado este ano. 

Na área privada, as dificUldades não são menores. As 
empresas estão enfrentando problemas financeiros e, insegu
ras, elas têm limitado o investimento ao mínimo índispensável. 

Números oficiais indicam que o capital de risco externo 
está não apenas retraído, como empresas multinacionais au
mentaram as remessas __ às suas matrizes. 

(GD) 

Evento preparatório destaca Amazônia 

Ricardo Arnt 

Da Reportagem Local 

A Conferência do Meio Ambiente do Rio, em 1992, des
perta expectativas cada vez maiores. Há várias negociações 
em curso. Novos programas se sucedem, sobretudo para a 
Amazónia. Há três importarites agendas: o Plano de Conser
vação da Amazónia, que será apresentado à cúpula dos sete 
países -fuãiSilldustrializados (G-7), em Londres, em jul~o; 
o esboço de uma convenção sobre mudanças climáticas; e 
a preparação do documento-síntese das organizações não-go-
vernamentais (as ONG) para a Eco-92. __ 

O Plano de ConserVaçãO--da Amazónia foi proposto na 
reunião do G-7, de 1990, em Houston como programa básico 
capaz de ser estendido a todas as florestas tropicais. Foi enco
mendado ao Banco Mundial, à Comissão Económica Européia 
e ao governo brasileiro. O governo da Alemanha já-destinou 
250 milhões de marcos para o financiamento. 

A última versão do plano (abril de 91) sugere uma costura 
de todos os projetas ambientais para a Amazónia existentes 
nas agências federais. Abarca desde projetas de manejo de 

recursos e zoneamento ambien_tal até programas de partici
pação comunitária e desenvolvimento científico. No exterior, 
as críticas reprovam a ausência da participação civil no planeja
mento. Tudo permanece restrito a Brasília. 

O "Comitê de Negociação Intergovernamental para Es
boço de uma Convenção sobre Mudanças Climática_s'~ reú
ne-se novamente em Genebra, no dia 17 de julho. O Governo 
braSileiro teme que a convenção induza ã limitação da ocupa
ção da Amazónia em troca da redução das emissões poluentes 
do Norte industrializado. 

A Eco-92 deverá produzir: uma "Carta da Terra", com 
princípios e devefes globais para a defesa do planeta; a ''Ágen
da 21", com mecanismos de ação para o pt6ximo século; 
convenções específicas sobre Mudanças Climáticas, Biodiver
sidade e Florestas; um acordo global sobre transferência de 
tecnologia; novos financiamentos NOrte-Sul; e a reforma da 
estrutura da ONU. A última reunião do Comitê Preparatório, 
em abril, em Genebra, definiu que 183 organizações não-go
vernamentais (5 do B.r:asil) terão assento na conferência oficial. 
A próxima reunião é em agosto~_ 

Seiscentas organizações brasileiras "Tlltegfam o Fórum de 
Entidades Não-governamentais da Eco-92 e 26 a sua Coorde
nação Nacional. O Fórum e o ''International Facilitating Com~ 
mite" lideram a organização das conferências paralelas. -Serão, 
no mínimo, seis: de movimentos populares, de jovens, de 
mulheres, de índios, de cientistas e de movimentos religiosos. 
O governo francês patrocina -a reunião, marcada para 18 de 
dezembro, em Paris, onde mil delegados aprovarão o do_cu
mento-base das ONG para a conferência do Rio. Muita água 
vai rolar. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri
mento será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
inciso III, do art. 216, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para os fins 
. do Disposto no § 1~, do art. 66, da COnstituição Federal, 
o Senhor Secretário-Geral da Presidência da República enca
minhou a esta Casa os autógrafos do Projeto de Lei de Conver
são n~ 42, de 1990, que dispõe sobre a atualização do Bónus 
do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança e dá outras 
providências. 

A Presidência determinou as providências necessárias à 
promulgação da matéria. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi
dência deferiu, ad referendum da Comissão Diretora, os Re
querimentos n•' 255, 256 e 262, de 1991, ·dos Srs. Senadores 
Nelson Carneiro, Coutinho Jorge e Mareio Lacerca, respecti
vamente, de informações aos Ministérios da Infra-Estrutura 
e da Economia, Fazenda e Planejamento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-Item 1: 

DisCussãO;- em turiio úniCo, do Projeto de Resolução 
n' 35, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusão de seu Parecer n~ 182, de 
1991), que autoriza o desbloqueio de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Río Grande do Sul, através 
da revogação do § 2'", do art. 19, da Resolução n9. 72, 
de 1990, do Senado FederaL 
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A matéria foi incluída em Ordem do Dia, em virtude 
da dispensa de interstício; concedido em sessão anterior. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação. 
Em votação. _ _ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram púmaneCer 

sentados. 
Aprovado. _ _ _______ _ 
A matéria vai à COmissão Diretbra para redação final. 

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

Discussão, em tunto único, elO Projeto de Resolução 
n' 36, de 1991 (apresentado pela Comissão de_AssuntQs 
Econômicos cmrió--conclusão de seu Parecer n9 _183, de 
1991), que autoriza o Estado de São Paulo a emitir e 
colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo (LFTP), destinados ao- giro de 
123.400.000 LFTP, com vencimento em junho de 1991. 

A matéria foi incluída em Ordem do Dia, em virtude 
da dispensa de interstício, concedida em sessão anterior. 

Passa-se à discussão-do projeto, em turno único, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação. _ __ _ 
Os Srs. Senadores que Q aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) ___ _ 
Aprovado. _ __ _ _ _ _ · 
A matéria vai à ·comissãO Diretora para a redação final. 

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

Discussão, em turno único, do Proj~to de Resolução 
n' 37, de 1991 (apresentado pela Connssão de Assuntos 
Económicos como conclusão de seu Parecer n<? 184,_ de 
1991). que autoriza, em caráter excepcioíúll, o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de 
crédito junt() ao Banco de Oes.enVolvinlérifo Ecotlômico 
e Social - BNDES, no ·valor equivalente ·a DS$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-ame-
ricanos). , 
A matéria foi incluída em Ordem do Dia, em virtude 

de dispensa de interstício, conc~~.dida em ses sã~ ~nterior. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno umco. (Pausa.) 
Encerrada a discussão, passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que -o- aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . . 
Aprovado. . . _ .. 
A matéria Vai à Comissão Dtretora para redaçao fmaf. 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n' 38, de 1991 (oferecido pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusão d_e seu PaJ;"~cer no 185. de 
1991), que autoriza o Governo do Estado de Santa Cata
rina a elevar, temporariamente, o limite da sua dívida 
mobiliária pela enifssão e ·colocação no mercacJ_o, de Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa_ Catarina 
(LFTC) destinadas ao giro de 80% das 902.74l,537 LFTC 
vencíveis em 19-6-91. 

A matéria foi "incluída na Ordem do Dia, em virtude 
de dispensa de interstício, concedida em sessão anterior. _ 

Passa--se•à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanece-r 

sentados. (Pausa.) ·· 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Os itens 
n"'~ 5 e 6 são retirados, nos termos do art. 175, letra e, do 
Regimento Interno. 

São os seguintes os itens retirados: 

-5-
MENSAGEM N• 130, DE 1991 

, Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, dó Parecer n~ 178, de 1991, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n' 130, de 1991 (n' 232/91, na origem), de 22 de 
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado Federal a escolha do 
nome do Almirante-de-Esquadra José do Cabo-_ Teixeira de 
Carvalho para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribu~ 
nal Militar, na vaga destinada a Oficial-General da Marinha, 
decorrente da aposentadoria do Ministro Roberto Andersen -
cavalcanti. 

-6-
MENSAGEM N' 137, DE 1991 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n') 18_1, de 1991, 
da Comissão de As-suntoS Econômicos sobre a Mensagem 
n' 137, de 1991 (n' 250190, na origem), de 31 de maio _do 
corrente ano, pela qual o Seóhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado Federal a escolha do Doutor 
Cincinato Rodrigues de Campos, para exercer o cargo de 
Diretor de AdminiStração do Banco Central do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está finda 
a Ordem do Dia. 

_ Passa-se à votação do Requerimento n' 280, de 1991, 
_de_ urgência, lido no Expediente, para o Pí-ojeto de Lei da 
Cãmara n' 29, de 1991. - · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm pennanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria- a qtie se refere será incluída na Ordem do 

Dia da segunda sessão ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, redações finais de proposições aprovadas na Ordem do 
Dia da presente sessão e que, nos termos do parágrafo único 
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção 
do Plenário, vão ser lidas pelo Sr. 19 Secretário. -

Sã~ lid~s as seguintes: 

. PARECER N• 185-A, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rmal do Projeto de Resolução n• 35, de 1991. 

A Comissão Dii"etora apresenta -ã reâação final do Projeto 
de Resolução n~ 35, de 1991, que autoriza O desbloqueio de 
Letras Financeiras ·do TesourO do EStã.do do Rio Grande do 
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Sul, através da revogação do § 2~ do art. t' da Resolução 
n~ 72, de 1990, do Senado Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de junho de 1991. 
- Mauro Benevldes, Presidente - Beni Veras, Relator -
Meira Filho - Lucídio Portella. 

mento de 19-3-91, firmado pelo referido estado com o Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco 
Central do Brasil; 

b) modalidade: nominativa- transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou-

ANEXO AO PARECER N' 185-A, DE 199r 

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 35, de 1991. 

--rá Nacional (mesma taxa referencial); ---

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do 

Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1991 

Autoriza o desbloqueio de Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Rio Grande do Sul, através da revogação 
do § 2~ do art. 19 da Resolução o9 72, de 1990, do Senado 
Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. !• É revogado o § 2• do art. 1• da Resolução n• 

n. de 1990. 
Art. 2!> Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

d) prazo: até 1.825 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 
15-6-91 

Quantidade 
123.400.000 

-g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação 
17-6-91 

Vencimento 
15-li-96 

Título 
521.825 

Data-Base 
17,6-91 

h)_ form~ da colocação: através de ofertõ::!.S públicas, nos 
termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n"' 5.684, de zg..:S-87. Decre
tos n•' 29.526 e_30:261, de 18-1-89e J6-~-89, respectivamente, 
e Resolução n"' 5, de 19-1-89, da Secretaria da_Fazenda do 

PARECER N• 185-B, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

- Estado de São PauTo. ~ ~ · ~ -

Redação final do Projeto de Resolução n ~ 38, de 1991. 

A Comissão Diretora ã.preSéTif8. a redação final do Projeto 
de Resolução n"' 36, de 1991, que autoriZa o Estado de São 
Paulo a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), destinados ao giro 
de 123.400.000 LFTP, com vencimento em junho de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de junho de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente - Beni V eras, Relator -
Meira Filho - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N> 185-B, DE 1991 

Redação final do Projeto de Resolução n• 36, de 1991. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos terrnos_do art. 48, item zg-

do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1991 

Autoriza o Estado de São Paulo a emitir e colocar no 
mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São 
Paulo (FLTP), destinadas ao giro de 123.400.000 LFTP, 
com vencimento em junho de 1991. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Govetrtõ~do Estado de São Paulo, autori

zado, nos termos do art. 8• da Resolução n• 58, de 1990, 
do Senado F_ederal, a emitir e colocar no mercado Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), desti
nados ao giro de 84% (oiteiita e quãtro por cento) das 
123.400.000 (cento e vinte e três milhões e quatrocentas mil) 
LFTP, com vencimeiito emjunho de 1991. 

Art. 2o As condições firianceiraS básicas da operação 
de crédito são as seguintes: ---

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 16% (dezesseis 
por cento), consoante pactuado no memorando de entendi-

-Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua _ 
publicação. 

PARECER N•185·C, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 37, de 1991. 

A Comissão Diietora apresenta ã: redação final do Projeto 
de Resolução n937, de 1991, que autoriza, em caráter excep
cional, o Governo do Esfado do- Ri() de Janeiro a -cOntrã.tar 
operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento Eco
nômico e Social (BNDES), no valor equivalente a 
US$60.000.000,00 (sessenta milhões_ de dólares norte-ame-
ricanos). . ~ 

Sala de Reuniões da Coinissão, 13 de juriho de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente - Beni V eras, Relator -
Meira Filho - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N> 185-C, DE 1991 

Redação final do Projeto de Resolução fi9 37, de 1991. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 

Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N> , DE 1991 

Autoriza, em caráter excepcional, o Governo do Estado 
do Rio de Janei_ro a contratar operação de crédito junto 

- ao Banco de Desenvolvimento Econôm.ico e Social (BN
DES), oo valor equivalente a US$60.000.000,00 (sessenta 
milhões de dólares norte-americanos.) 

O Senado Federal resolve: 
Art. lo É o Governo -do_ Estado do Rio de Janeiro, 

nos termos do art. 69 da Resolução n"' 58, de 1990, do Senado 
Federal, autorizado em caráter excepcional, a contratar opera
ção de crédito interno no valor de ÚS$60.000.000,00 (sessenta 
milhões de dólares norte-americanos) junto ao Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), me
diante garantia de cessão a ser feita ao BNDES, em carátef 
irrevogável e irretratável, a partir da assinatura do contrato 
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e até a finalliquidalião de todas as obrigações nele assumidas 
de parcelas do produto da cobrança de pegádio da "Linha 

·Vermelha" ou de outra receita que venha a_substituí-lo, no 
valor correspondente ao das prestações de amortização do 
principal e dos acessórios de tal dívida. 

Art. 2~' O limite- estabelecido, pelo inciso fi do art. 3~ 
da Resolução n"' 58, de 1990, do Senado Federal, para o dispên
dio anual da dívida consolidada do Estado do Rio de Taneiro, 
fica elevado temporariamente, ano a ano, nos seguintes valo
res: 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Elevação Temporária 
(Art. 3•, II, daRes. 58/90) 

Cr$-10L632.2ÕO.ooQ,OO 
Cr$ 105.633.700.000,00 · 
Cr$ 107.251.800.000,00 
Cr$ 105.208.200.000,00 
Cr$ 161.284.700.000,00 
Cr$ 103.240.700.000,00 
Cr$ 102.500.000.00.0,00 
Cr$ 102.121.200.000,00 
Cr$ 101.619.600.000,00 
Cr$ 87.134.600.000,00 

Art. 3~' Esta resolução ent.ra_em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N' 185-D, DE 1991 
(Da Comissâo Pire tora) 

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 38, de 1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Res_olução n~ 38, de 1991, que autoriza o Governo do 
Estado de Santa Catarina a: ·elevar, temporariamente, o limite 
da sua dívida mobiliária pela emissão e colocação no mercado, 
de Letras Financeiras do Tesouro_do Estad.o_de~S~n.ta .Catarina 
(LFTC) destinadas ao giro de 80% das 902.741.537 LFTC 
vencíveis em 1~-6-91. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de junho de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente - Beni Veras, Relator -
Meira Filho - Lucídio Portella. 

ANEXO AO. PARECER N' 185-D, DE 1991 

Redação final do Projeto de Resolução n• 38, de 1991. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48~ item 28 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar, temporariamente, o limite da sua dívida mobiUária 
pela emissão e colocação no mercado, de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC) 
destinadas ao giro de 80% das 902.741.537 LFTC vencíveis 
em 1•-6-91. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~' É o Governo do Estado de S;:mta Catarina auto-_ 

riz3.do a elevar o limite da sua dívida mobiliária, definido 
no- art. 3'-' da Resolução ri~ 58; de 1990, do Senado Federal, 

em percentual sup_erior ao estab~lecido pelo § 1'-' da m·encio
nada resolução. 

Parágrafo único. A elevação do limite da_ dívida mobi
Iiária far-se-á pela emissão de Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Santa Catarina - LFTC. · . . 

Art. '2'-' -- As condições financeiras da erriissão de LFTC 
são as seguintes: 

I -a quantidade de títulos a ser emitida será suficiente 
para promover o giro de 80% de 902.741.537 LFrC, vencíveis 
em 1'-' de junho de 1991, conforme memorando de entendi
mento de 14 de março de 1991, firmado pelo Governo do 
Estado de Santa Catarina com o· Ministério da Economja, 
Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do Brasil; 

II- modalidade: nominativa-transferível; 
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Te-

souro Nacional; 
IV- prazo: até 1.825 cüás; 
V:- valor nominal: Cr$1,00; 
VI- forma de colocação: através de ofertas públicas, 

no~_t~rmos~ da. Resolução n~ 565, de 20 de setembro_ de 1979, 
do Banco Central do Brasil. 

Art. 39 O Senado Federal, durante os exercícios de 1991 
a 1994,' somente apreciará pedidoS de emissão de títulos do 
Gove~no do Estado de ~anta Catarina rel_acionados à rolagem 
da dívida atual e ao estabelecido no art. 33 das Disposições 
Transitórias da Constituição. -

Art. 4~' Esta resolução e_ntra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os pareceres 
vão à publicação. 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 282, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do Regimento InterriO;-requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução n• 35, de 1991, 
que autoriza o desbloqueio de Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do .Sul, através da revogação do 
§ 2• do art. I' da Resolução n• 72, de 1990, do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Maulo Benevides) - Apro'"do 
O- requerimento, passa-se à apreciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

- Os Srs. Senadores que a aprov,a_m queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que será lidq pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 283, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, req~eiro 
dispensa de publicação, para imediata discussãO e votação, 
cta-reaãção fínal do Projeto de Resolução n'-' "36, de 1991, 
que autoriza o Estado de São Paulo a emitir e colocar no 
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mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de S_ão 
Paulo, destinadas ao giro de 123.400.0_0_0 LFTP, corri venci
mento em junho de 1991. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991: -Fernando Henri
que Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à apreciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) . 
Não havendo quem peça a~ palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram 

permane_cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai ~-promulgação. 

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• 284, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do Regimento IIJ!emo, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução o9 37, de 1991, 
que autoriza, em carátei excepcional, o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito junto ao 
Banco de Desenvolvimento EconómiCo e Social- BNDES, 
no valor equivalente a US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões 
de dólares norte-americanos). · 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. ---:Maurício Çor~ 
rêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à apreciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matériã-vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ SeCretáriO. 

É lidO e aprovado o seguinte: 

REQUERIM~NTO N• 285, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensá de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução n• 38, de 1991, 
que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina -a elevar, 
temporariamente, o limite da sua dívida mobiliárü1 pela emis
são e colocação no mercado, de Letras FinanceiraS do Tesouro 
do Estado de Santa Catarina (LFTC) destinadas ao giro de 
80% das 90.741.537 LFTC vencíveis em 1•-6,91. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. - Esperidião 
Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Mauxo Benevides) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à votação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram -permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. _ 
_,- _ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,..- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. --

0 SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
estamos no dia 13 de junho e provavelmente na terça~feira, 
dia 17, haverá discussão e votação de projetas neste plenário . 

. QUeria pedir a intervenção de V.- Ex' junto ao ilustre 
Presidente da Câmara dos Deputados para que não deixe 
para o último dia a remessa ao Senado Federal dos importantes 
projetas que ali estão sendo discutidos. - É preciso dar 
tempo para que também os Srs. Senadores opinem. São proje~ 
tos da maior relevância, que não podem ser examinados pelo 
Senado nos dois últimos dias do prazo. 

De modo que o meu apelo, Sr. Presidente, é fazer chegar 
ao Presidente da Câmara dos Deputados a nossa decisão de 
não dar andamento a esses projetas se eles chegarem aqui 
tardiamente. Ficamos naquele dilema: ou sancionamos o que 
a Câmara deliberou, ou, então, ficamos impedidos, ou, então, 
emendamos esses projetas e eles não poderão ser votados 
antes do dia 30 de junho. É preciso que se dê espaço, que 
se dê tempo para que esses importantes projetas que estão -
ocupando, durante meses, a atenção da Câmara, tenham ao 
menos 10 ou 12 dias para que o Senado os examine. 

É esse o apelo que endereço a V. Ex•, porque até hoje 
transigi muito. Mas, hoje, de agora por diante, não deixarei 
de emendar projetes que venham da Câmara, por maior que 
seja o interesse, desde que esteja convencido _de que essas 
emendas são necessárias. 

Acredito que esse também é o pensamento de todos os 
senadores, que não querem ser apenas chanceladores das deci~ 
sões da Câmara. -

-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Mimro Beiievides) - A Presi

dência entende a justificada preoéupação do eminente Sena~ 
dor Nelson Carneiro e, naturalmente, faremos chegar ao Presi~ 
dente da Câmara dos Deputados, nobre Deputado lbsen Pi
nheiro, que, realmente, o Senado necessita dispor, constitucio~ 
nalmente, de tempo que o habilite a examinar, de forma apro
fundada, tOdas aquelas proposições que, originarlarrie-rite tra~ 
mitando na Câmara dos Deputados, venham a ser submetidas 
ao exame do Senado Federal. 

Pode, portanto, o ilustre ex-Presidente e Senador Nelson 
Carneiro, ficar absolutamente tranqüilo de que farei chegar, 
nas próx~mas horas, ao Presidente lbsen Pinheiro, esse apelo, 
que envolve, também, de certa forma, a tomada de posição 
do próprio Senado no resguardo de suas prerrogativas como 
Casa Revisora do Parlamento brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nada m~is 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISI..A TIVO 
N' 70, DE 1991 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto ·de Decreto Legis~ 
1ativo n• 70, de 1991 (o' 136189, na Câmara dos_ Deputado!\), 
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que aprova o ato que outorga permissão â Rádio Areia Dou
rada Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora nã 
cidade de C3bede1o, Estado da Paraíba (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N' 7, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à ConstituiÇ-ão- n?-7, de 1991~ de autóiiã do Senador Jonas 
Pinheiro e outros Senhores· Senadores, que altera a redação 
do parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal. (5• 
sessão de discussão.) · 

-3-
PROPOSTÃ DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N• 9, DE 1991 

Discussão, em primeiro turnO, da Pioi)osta de Emenda 
à Constituição n"' 9, de 1991, de autoria do SenadorRuy 
Bacelar e outros Senhores Senadores, que estabelece a coinci
dência de eleições para presidente e vice-presidentc da Repú
blica, senador e deputado federal, _a partir do ano 2000, e 
para governador e vice~governatlor, deputado estadual e distri
tal, prefeito, vice~prefeitó-e--vereador, a partir de 1998. (1~ 
sessão de discussão.) - - ----- --- _ _ ---

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N• 10, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à CónstitU1ção n<? 10, de 1991, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo 
ao art. 159 e altera_a redação do inciso II do art. 161 da 
ConstitUição Federal. (1~ sessão de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas 
de I' a 31 de maio de 1991 

Art. 269, II, do Regimento Interno) 
Projetes aprovados e enviados a sanção do Presidente da 

República 

-Projeto de Lei da Cãmara n• f5, de1991 (n•~5.940/90, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a periodicidade dos 
censos demográficos e dos censos económicos e dá outras 
providências. Sessão: 7-5,.91. -

-Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1990 (n• 4.648/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do 
Trabalho, que altera a composição e a organização interna 
do Tribunal Regional do Trabalho da S• Região, cria cargos 
e dá outras providências. Sessão: 14-5-91. 

-Projeto âe Lei da Câmara n' 18, de 1991 (n' 81/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que autoriza a ctnrcess1iode finanCiamento â exportação de 
bens e serviços nacionais. Sessão: 14-5-91. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 12, de 1991 (n• 4.575/90, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presideflte da República, 

que dispõe sobre o enquadramento dos servidores da extinta 
Fundação Projeto Rondon, redistribuídos para órgãos- da ad
ministração federal direta, autarquias e fundações públicas. 
Sessão: 14-5-91. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 79, de 1990 (n" 2.618/89, 
na_Çã.sa de çrigem), qUe autoriza a União" a doar ao Município 
d~ Patrocínio, Estado c;le Minas Gerais, ç terreno que especi
fica. Sessão: 15-5-91. 

~Projeto de Lei da Câmara n" 17, de 1991 (n• 80/91. 
na Casa de origem), de iniciati_va do Preside_nte da República, 
que institui isenção- do Imposto sobre Produtos Industriali
zados- IPI e depreciação acelerada para máquinas, equipa
mentos e dá outras providências. Sessão: 15-5-91. 

-"Projeto de Lei da Cãmara n" 73, de 1990 (n" 1.580190, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o pecúli_o ao aposentado 
da Previdência Social que retorna à atividade sujeita a esse 
regime. Sessão: 22-5-91. -

-Projeto de Lei da Câmara n' 98, de 1990 (n" 3.201/89, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao parágrafo único 
do art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
Sessão: 22-5-91. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 123, de 1990 (n" 4.434/90, 
na Casa de origem), que autoriza o repasse, aos estados e 
municipios, de percentual da arrecadação da taxa de ocupação 
de imóveis da União, dispõe sobre foros, taxas e laudêmiOs 
e dá outras providências. Sessão: 23-5-91. 

Projetes aprovados e enviados à Câmara dos Deputados 

-Projeto de Lei do Senado n~ 12, de 1991, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que altera a legislação que dispõe 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras 
providências. Sessão: 7-5.:91 (decisão terminativa). 

-Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 16, de 1991 (n' 6/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que concede isenção do Imposto 
sobie Produtos Industrializados (IPI) na aquiSição de automó
veis _para· utilização no tra_nsporte autônomo de passageiros 
e dá outras providências. Sessão: 16-5-91. 

-Projeto de Lei do Senado n' 82, de 1991. de autoria 
do Senador Mário Covas, que estabelece normas para a reali
zação das eleições municipais de 3 de outubro de 1991, e 
dá outras providências. Sessão: 16-5-91. 

-Projeto de Lei do Senado n" 2, de 1991, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que faculta ao empregado e servi
dor público, a percepção do 13° salário em parcelas duode
cimais, depositadas em caderneta de poupança. Sessão: 
20-5-91 (decisão terminativa). 

___ __-:-:-Projeto de Lei do Senado n~ 28, de 1991, de a~tOria 
do S~J]~dor Valmir _Campelo, que dispõe sobre a profis~~o 
de garçom e dá outras providências._ Sessão: 20-5-91 (decisão 
terminativa). _ __ -~ 

-ProjetO de Lei do Senado n9 63, d~ 1991, de ay.toria 
do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a profissão de 
fotógrafo e cinegrafista e técnico em cinefotOgfafía -e dá outras 
providências. Sessão: 20-5-91 (decisão terminatiVa). 

-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 
53, de 1990, (n• 8.390/86, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que reajusta o valor da pensão 
especial concedida a Justiniana Fleury Passos e revertida a 
Maria Nilza Fleury Passos, filha do ex-Deputado Edson Jun-
queira Passos. Sessão: 29-5-91. ~ 

-Emenda do Senado ao Projet~ de Lei da Câmara no 
3, de 1991. (n• 5.659/90, na casa de origem), de iniciativa 
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do Presidente da República, que concede pensão especial a 
Orlandino Barbosa Feitosa e dá outras providências. Sessão. 
29-5-91. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei d_a Câmara 
n' 54, de 1989 (n' 1.076188, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o trabalho de pessoas portadoras de defici~ncia na admiM 
nistração pública federal direta e indireta e institui incentrvos 
à oferta de emprego sob trabalho protegido. Sessão: 29-5-91. 

Mensagens aprovadas relativas à escolha de autQridad~ 
-Mensagem n' 62, de 1991 (n' 92/91, na origem), de 

7 de março de 1991, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Álvaro da Costa Franco Filho, Ministro de ~rimd.ra_.Ciass~. 
da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador, Chefe: da Delegação Permanente do B_r_asil, junto à 
Organízação das Nações· Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura. Sessão: 15,5-91 (Extraordinária) 

-Mensagem n' 63, de 1991 (n' 91191, na origem), de 
7 de março de 1991, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha_do Senhor 
Gilberto Ferreira Martins, Ministro de_ Segunda Classe,_ da 
carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto â República Cooperativista de Guiãna. Sessão: 
15-5-91 (Extraordinária} · 

-Mensagem n• 83, de 1991 (n• 125191, na origem), de 
1•de abril de 1991, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ernesto 
Alberto Ferreira de Carvalho, MíriiStrO de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a funçãO de Embai
xador do Brasil junto à República da T"rquia. Sessão: 15-5-91 
(Extraordinária) ·· 

-Mensagem n• 84, de 1991 (n' 134/91, na origem), de 
4 de abril de 1991, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do S_enado a escolha do Senhor Luiz 
Antónfo Jardim Gagliardi, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de_ Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Dinamarca. Sesaã<J.:_15o5,91 (Ex-
traordinária) ·· · · · · · 

-Mensagem n• 85, de 1991 (n• 136191, na origem), de 
4 de abril de 1991, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do s-erihor"Antônio 
Amaral de Sampaio, Ministro de Primeira Classe, da carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Socialista lugosláva. Sessão: 15-5-91 (Ex
traordinária) 

-Mensagem n' 86, de 1991 (n• 141191, na origem), de 
11 de abril do corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Olyrnpio Rache de Almeida, Ministro de Primeira 
Oasse, da carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à confederação Helvética. Sessão: 
15-5-91 (Extraordinária). 

-Mensagem n• 87, de 1991 (no 145191, na origem), de 
12 de abril do corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Orlando Soares Carbonar, Ministro de Prinú~fra Clas
se, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xado.t:. do Brasil junto à República Italiana. Sessão: 15-5-91 
~xtraordinária) 

-Mensagem n' 88, de 1991 (n' 154191, na origem), de 
15 de abril do corrente, pela qual o Senhor Presidente da 

República submete à rleliberação do Senado a escolha do 
Senhor Carlos Alberto Leite Barbosa, Ministro de Pdri:teira 
Class_e, da carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Francesa. Sessão: 
15-5.-91 (Extraordinária) 

-Mensagem n' 107, de 1991 (n' 174191, na origem), 
de 24 de abril do corrente ano. pela qual o Senhor_Presidente 
da República submete à deliberação do S_enado a escolha 
do Senhor António Nonnato do Amaral, para compor o Tribu
nal Superior do Trabalho, na vaga destinada a Ministro Clas
sista Temporário, representante dos empregadores, para o 
triênio de 1991 a 1994, decorrente do término de sua investi--
dura. Sessão: 15-5-91 (Extraordinária) ·· 

-Mensagem n• 117, de 1991 (n• 307191, na origem), 
de 9 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente· 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Doutor Francisco Rgberto André Gros, para exercer o 

-Cãfgo de Presidente dà BanCO Central do Brasil Sessão: 
15-5-91 (Extraordinária) 

~Mensagem no 82, de 1991 (n<> 124/91, na origem), de 
lQ de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do senado a escolha do 
Doutor Asdrúbal Piilto de Ulysséa, Ministro de Primeira Clas
se, da carreira de Diplomata, para exercer a funÇão de Embai
xador do Brasil junto à República de Cuba. Sessão: 28-5-91 
(Extraordinária) · 

-Mensagem n' 89, de 1991 (n' 155191, na origem), de 
15 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República _submete à delibe_ração do Senado a e$colha 
do Sen.hor Ruy_Antqnio~eves _Pinh~!r_o d.e yasCQQCellos.,_M~
nistro de Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto_à República 
Popular de Angola. Sessão: 28,5,.91 (Extraordinária) 

· -Mensagem n' 90, de 1991 (n• 156191, na origem), de 
15 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
dO. Sénhor Ivan 01iveira CannabraVa, Ministro de Primeira 
Classe, da carreira âe Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Governo do Estado de Israel. 
Sessão: 28-5-91 (Extraordinária) 

-Mensagem n• 111, de 1991 (n• 177191, na origem), 
de 24 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
cJa Senhora Thereza Maria Machado Quintella, Ministra de 
Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a 
função.de Embaixadora do Brasil junto à República da Áus
tria. Se~são. 28-5-gJ (Extraordinária) 

-Mensagem n• 112, de 1991 (n" 178/91, na origem), 
de 24 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República _submete _à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Carlos Eduardo Affonseca Alves de Souza, Minis
tro de Primeira Classe, da carreira_ de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República do Para
guai. Sessão: 29-5-91 (Extraordinária) 

_ _:._Mensagem n• 114, de199! (n• 173191, na o.rigem), 
_de ~3 de_ abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Newton Egydio Rossi, para compor o Tribunal 
Supenor do Trabalho, na vaga destinada a Suplente de Minis-
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tro Classista Temporário, representante dos empregadores, 
para· o triénio de 1991 a 1994. Sessão: 28-5-91 (Extraordinária\ 

-Mensagem n' 123, de 1991 (n" 219/91, na origem), 
de 16 do corrente, pela qUal o Senhor Vice-Prcsidente da 
República, no exercício da Presidência da República, submete 
à deliberação do _Senado a escolha do Doutor Pedro Luiz 
Bodin de Moraes para o cargo de Diretor de Política Mone
tária do Banco Cenfral do Brasil. Sessão: 28-5-91 ~(Extraor, 
dinária) ·~ -

Requerimentos aprovados 
- Requerimento no 142, de 1991, de autoria do Senador 

Cid Sabóia de Caivalho, solicitando, nos termos regimentais, 
a criação de uma comissão temporária interna, composta por 
11 membros, para, no prazo de 180 dias, elaborar o projeto 
de código civil. Sessão: 7-5-91 

-Requerimento n9 146, de 1991, de autoria dos Líderes 
Humberto Lucena (PMDB), Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB), Marco Maciel (PFL), Mauricio Com~a (PDT), Ney 
Maranhão (PRN) e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, 
nos termos regimentais, a criação de uma comisSão temporária 
composta por nove membros, com o objetivo de estudar e 
analisar, bem como acompanhar as atividades da Conferência 
nas Nações Unidas para o Meio Ambi~nte e Desenvolvimento 
ECO -92, a se realizar _no Rio de Janeiro, no ano de 1992. 
Sessão: 7-5-91 

-Requerimento no 143, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos regimentais, a con
vocação do Ministro de Estado da AgricuTi:U-r3-eR:eforma 
Agrária, para, perante o Plenário, -prestar esclãrecimentos 
sobre assuntos de sua pasta. Sessão: 8-5-91 

-Requerimento n' 125, de 199l,~de autoria do Senador 
Lourival Baptista, solicitaiido, nos termos regimentais, a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, da matéria ''A Facul
dade de Direito da Bahia no Ano de seu Cinqüeiltenário", 
do Doutor Hamilton Prisco Paraíso, publicada no jornal A 
Tarde, de 2 de abril de 1991. Sessão: 23-5-91 

-Requerimento n' 169, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, soli~itando, nos termos regimentais; a tra
mit~ção conjunta do ProjetO de Lei do Senado n<:> 100, de 
1991, de sua autoria, que define a pequena propriedade rural 
e estabelece meios para financiar o seu desenvolvimento com 
os de n~s 6 e 13, de 1991, que já tramitam em conjunto. 
Sessão: 23-5-91 · 

-Requerimento n9 87, de 1991, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição, -nos Anais do Senado, da matéria- "Bomba Atómica 
Brasileira", de Dalmo de Abreu Dallari, publicada no jornal
Folha de São Paulo, em 25 de março último. Sessão: 29'5-91 
(Extraordinária) 

Decreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Senado 
Federal 

- Projeto de Decreto Legislativo no 31, de~ 1990 (n' 
239190, na Câmara dos Deputados), que aprova as Contas 
do Governo da República, relativas ao exercício financeiro 
de 1988. Sessão: 2-5-91 

-Projeto de Lei da Câmara n° 82, de 1990 (n° 4.675/90, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a complementação de 
aposentadoria de ferroviários e dá outrãS proVidências. Sessão: 
21-5-91 

Projetos aprovados e enviados à promulgação 
_ -Projeto de Resolução n° 28, de 1991, que autoriza 
o Governo do Estado do Rio Grande do SUl a emitff e colocar 
no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do RiO 
Grande do Sul, destinadas ao giro de 29.219.216 LFT-RS, 
com vencimentos em maio de 1991. Sessão. 9-5-91 (Extraor
dinária) 

-·Projeto de Decreto Legislativo n" 43, de 1991 (n' 
346/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão ao Sistema Canaã de Comunicação Ltda., 
para explorar serviços de radiodifusão sonora na Cidade de 
Cariacica, Estado do Espírito Santo. Sessão: 14-5-91 

-Projeto de Resolução n' 16, de 1990, de autoria do 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal. Sessão: 17-5-91 ~ 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 5, de 1991 (n" 246/90, 
na Câmara doS Deputados). que aprova o texto do Acordo
Qúadro de Cooperação Econômica, Industrial, Científico
Tecnológica, Técnica e Cultural. celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da_ República 
Italiana, em Roma, a 17 de outubro de 1989. Sessão: 28-5-91 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 71, de 1991 (n• 15/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova a indicação de mem
bro efetivo da Comissão Diretora do_ Programa Nacional de 
Desestatização. Sessão: 28-5-91 (Extraordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de f991 (n" 272/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o atO que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 10 de agosto de 1989, a conces_s_ã_o 
da Rauland Publicidade e Negócios Ltda., outorgada através 
do Decreto n' 83.635, de 27 de junho de 1979, para explorar, 
na cidade de Castanhal, Estado do P;:;~.rá, sem direifo de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. Ses
são: 29-5-91 

Projetos aprovados e envidados à Comissão Diretora (art. 
98, V, do Regimento Interno) 

-Projeto de Resolução n• 27, de 1991, de iniciativa da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que su!iipende, 
por inconstitucionalidade, a execução de dispositivo do Decre
to-Lei n~ 1.438, de 1975, na redação que lhe deu o Decreto-Lei 
n' 1.582, de 1977. Sessão: 15-5-91 ~~ 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 7, de 1991 (n'270/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão ã Rádio Cidade de Cabreúva Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade 
de Cabreúva, Estado de São Paulo. Sessão: 29-5-91 

-Projeto de Resolução_ o\' 26, de 1991, de iniciativa da 
ComissãO Diretora, que extingue cargos efetivos, vagos, no 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, e dá outras providên-
cias. Sessão: 29-5-91 · 

Projetos arquivados nos termos do art. 254, do Regimento 
Interno 

- Projeto de Lei da Câmara n' 54, de 1990 (n' 93/87, 
na Casa de origeln), que altera a redação do art. 932 da 
Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo 
Civil. Sessão: 24-5-91 

-Projeto de Lei do Sena<;lo n' 103, de 1989, de autoria 
do Senador Roberto Campos, que estabelece medidas de fleXi
bilização do mercado de trabalho, para evitar o desemprego. 
Sessão: 24-5-91 
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Proposições retiradas pelo autor e arquivadas nos termos 
do art. 256 do Regimento Interno 

- Requerimento n" 64, de 1991, de autoria do Senador 
Alfredo Campos, solicitarido, nos termos regimentais, a con
vocação da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, 
a fim de, perante o Plenário, prestar infoiffi3ções sobre_a 

'liquidação extrajudicial da Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais. Sessão": 8-5-91 

-Proposta de Emenda à Constituição- n" 8, de 1991. 
que cria o Conselho Nacional de_Justiça e dá outras providên
cias, tendo como primeiro signatário o Senador Maurício Cor
rêa. Sessão: 16-5-91 

Projeto declarado prejudicado e encaminhado ao arquivo 
- Projeto de Lei da Câmara n' 96, de 1990 (n' 1.340/88, 

na Casa de origem). que estabelece o enquadramento sindical 
dos trabalhadores que manuseiam lã. Sessão·: 13~5-91 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVI- N° 82 SÁBADO, 15 DE JUNHO DE 1991. BRASÍLIA DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faços·aber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constit.uiçãoL 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte · · 

DECRETO LEGISLATIVO N• 161, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Clube de Mallet Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Mallet, Estado do Paraná. 

Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 101, de 24 de julho de 1989, do Ministro 
de Estado das Comunicações, que óuti:>rga permissão à Rádio Clube de Mallet Ltda. para explora~, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Mallet, Estado do Paraná. _ . . ..• _ . , . 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevjdes, Presiden,te. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, incisó I, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N• 162, DE 1991 
Aprova o texto da Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substãncias 

Psicotrópicas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro de 1988. · 

Art. 1• É aprovado o texto_ da Convenção contra o Ttáfico Ilícito de Entorpecentes e de Substân
cias Psicotrópicas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro de 1988. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas que possam 
resultar em revisão da r~ferida cOnvenção, bem como quaiSquer ajusteS complementares -que, nos termos 
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património 
uacional. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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NAÇÕES UNIDAS 
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL. 

Conferência das Nações Unidas para 
a Adoção de Convenção contra o Tráfico _ 

Dícito de Entorpecentes e 
de substâncias Psicotrópicas 

Viena, (Áustria), 25 de novembro 
a 20 de dezembro de 1988 

Convenção das Nações Unidas contra 
· o Tráfico llícito de Entorpecentes 

e de Substâncias Psicotrópicas 
As Partes nesta Convenção, ·-
Profundamente preocupadas com a magnitude e a 

crescente tendência da produção, da demanda e do tráfico 
ilícítóS de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, 
que representam uma grave ameaça ã saúde e ao bem-estar 
dos seres humanos e que têm efeitOs Defastos sobre as 
bases económicas, culturais e políticas da sociedade, 

ProfuD.damente preocupadas também com _a _s_usten_
tada e crescente expansão do tráfico ilicito de entorpecentes 
e de substâncias psicotrópicas nos diversos grupos sociais 
e, em particular~ pela exploração de crianças em muitas 
partes do Mundo, tanto na qualidade de consumidores 
como na condição de instrumentos utilizados na produção, 
na distribuição e no comércio ilícitos; de entorpecentes e 
de substâncias psicotrópicas, o que constitui um perigo 
de gravidade incalculável, 

Reconhecendo os vínculos que existem. entre O tráfico 
ilícito e outras atividades criminosas organizadas~ a ele 
relacionadas~ que minam as economias lícitas e ameaçam 
a estabilidade, a segurança e a sobeyaniados estados, 

Reconhecendo também que o tráfico ilícito é-um-ã atiVi
dade criminosa internacional, ·cuja supressão exige atenção 
urgente e a mais alta prioridade~ 

Conscientes de que o tráfico ilícito gera consideráveis 
rendimentos financeiros e grandes fortunas que permitem 
qs organizações criminosas transnacioilais invadir, conta
minar e corromper as estruturas da administração ·pública, 
as atividades comerciais e financeiras -líCitas e a so_ciedade 
em todos os seus níveis. 

Decididas a privar as pessoas dedicadas ao tráfico ilíci
to, do produto de suas atividades criminosas e _eliminar, 
assim, o principal incentivo a essa atividade, 

Interessadas em eliminar as causas profundas do pro
blema do uso indevido de entorpecentes e de substâncias 
psicotrópicas, compreendendo a demanda ilícita de tais 
drogas e substâncias e os enormes ganhos derivados do 

Tiragem 2.200 exemplares. 

tráfico ilícito, 
Considerando que são necessárias medidas para o con

trole de determinadas substâncias, tais como precursores, 
produtos químicos e solventes que são utilizados na fabri
cação de entorpecentes e substâncias psicotrópicas e que-, 
pela facilidade com que são obtidas, têm provocado um 
aumento da fabricação clandestina dessas _drogas e subs
tâncias, 

Decididas a melhorar a cooperação internacional para 
a sUpressão do tráfico ilícito pelo mar, 

Reconhecendo que a erradicação do tráfico ilícito é 
responsabilidade coletiva de todos os estados e que, para 
esse fim, -é necessária uma ação coordenada no nível d.a 
cooperação internacionaJ, 

Reconhecendo a competência das Nações Unidas em 
matéria de fiscalização de _entQrpecentes e- de substâncias 
psicotrópicas e desejando que os orgnismos internacionais 
interessados nessa fiscalização atuem dentro do quadro 
das Nações Unidas, 

Reafirmando os princípios que regem os tratados vi
gerites sobre a fiscalização de entOrpecentes e de substân
cias psicotrópicas e o sistema de fiscalização estabelecido 
por esses tratados, 

Reconhecendo a necessidade de fortelecer e comple
mentar as medidas previstas na Convenção Única de 1961 

_ sobre Entorpecentes, emendada pelo Protocolo de 1972 
de ModificaÇão da ConVenÇão Única sobre Entorpecentes, 
de 1961, e na Convenção sõbre Substâncias PsicotrópicaS 
de 1971, a fim de enfrentar a magnitude e a expansão 
do tráfico ilícito e suas graves conSeqüências, 

Reconhecendo também a importância de fortalecer e 
- intensificar os meiOs jurídicos efetivos para a cooperação-

1 iilternacional em matéria penal para suprimir as atividades 
criminosas internacionais do tráfico ilícito, 

Interessadas em concluir uma convenção intelnacio
nal, que seja um instrumento completo, eficaz e operativo, 
especificamente dirigido contra o lráfico ilícito, levando 
em- conta os diversos aspectos do problema como um todo, 
particularmente os que não estão previstos nos tratados 
vigentes, no âmbito dos entorpecente~ e das substâncias 

. psicotrópicas, o_ 

_Convêm o que segue: 
ARTIGO I 
Defmições 

Salvo indicação expressa em contrário, ou onde o con
texto exigir outra interpretação, as seguintes definições 
se aplicarão em todo o texto desta Convenção: 
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a) por "apreeensão preventiva" ou "apreensão" se 
entende a proibição temporária de transferir, converter, 
alienar ou mover bens, ou manter bens em custódia ou 
sob contíole temporário-, por ordem expedida por um tribu
nal ou por autoridade competente; 

b) Por "arbusto de coca" se entende a planta de qual
quer espécie do gênero Erythroxylon; 

c por "bens" se entendem os ativos de qualquer' tipO, 
corpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, 
e ·os documentos ou iQstrumentos legais que confirmam 
a propriedade ou outros direitos sobre os ativos ent ques
tão; 

d) por "Comis-são~• se entende a Comissão d_"e Eritot
pecentes do Conselho _Económicos e Social das Nições 
Unidas; · 

e Por "confisco" se entende a privação, em caráter 
defin"itiVô, de algum bem, por decisão de um tribunal ou 
de outra autoridade competente; 

O por "Conselho" se entende o Conselho Económico 
e Social das Na-ções Unidas; 

g) por "Convenção de 1961" se entende a Convenção 
Única de 1961 sobre Entorpecentes; 

h) por "convenção de 1961 em sua forma emendaQ.a" 
se entende a Convenção Ún_ica de 1961 sobre Êntorpe
centes, emendada pelo Protocolo de 1972 que modifica 
a Convenção Única de 1961 sqbre Entorpecentes; 

i) por "Convenção de 1971" se entende a ConVenção 
sobre Substâncias. Psic<?_trópicas de 1971; 

j) por "entorpecente" se entende qualquer substân
cia, natural ou sint~tica, qUe figUra na lista- I ou na lista 
II da Convenção Unica de 1961 sobre Entorpecentes, 
emel!dada pelo Protocolo de 1972 que modifica a Conven
ção Unica de 1961 sobre Entorpecentes; 

I) por "entrega vigiada" se entende a técnica de deixar 
que remessaS- iücitas--ou suspeitas de entorpecentes, subs
tâncias psicotrópicas, Substâncias que figuram no QUadro 
r e no Quadro II anexos nesta Co~J.venção,. ou sub~_tâncias 
que tenham-substituído as anteriornlente mê:nciõnã.àã.s, · 
saiam do território de um ou mais países, que o atravessem 
ou que nele ingressem, com o conhecimento e sob a super
visão de suas autoridades competentes, com o fim de identi
ficar as pessoas envolvidas em praticar delitos especifiCados 
no parágrafo 1 do artigo 2 desta Convenção; 

m) por "estado de trânsito" se entende o estado_, atra
vés de cujo território passam de maneira ilícita entorpe
centes, substâll,cias psicotrópicas e substâncias que figurani 
no Quadro I e no Quadro II, e que não seja nem o ponto 
de procedência nem o ponto de destino final dessas subs
tâncias; 

n) por "Junta" se entende a Junta Internacional de 
Fiscalização de EntorpecenteS, estabelecida pela Conven
ção Única de 1961 sobre Entorpecentes, emend~da pelo 
Protocolo de 1972 que modifica a Convenção Unica de 
1961 sobre Entorpecentes; 

o) por "semente de ópio" se entende a planta da espé
cie papaver somniferum L; 

p) por "planta de canabis" se entende toda planta 
do gênero cannabis; 

q) por "produto" se_ entendem os bens _obtidos ou 
derivados, direta ou indiretamente, da prática de delito 
estabelecidos de acordo com o parágrafo 1 do artigo 3; 

r) por "Quadro I e Quadro II" se entende a lista 
de 

subst~ncias que, com essa numeração, se anexa a esta Con
venção. emendada oportunamente em conformidade com 
o artigo 12; 

s) por "Secretário-Geral" se entende o Secretário-Ge..:. 
tal das Nações Unidas; · -

t) por "substâncias psicotrópicas" se entende qua,l.: · 
quer substância, natural ou sintética, ou qualquer materigll 
natural, que figure nas listas I, II, III, IV da Conv:e_o_çâQ ~ 
sob~e S1,1bstâncias Psicotrópicas de 1971; 

u) por "tráfico ilícito" se entend~m os delitOs estabele
cidos de acordo com os parágrafos 1 e 2 do artigo 3 desta 
Conve~çã~, 

ARTIGO z'"-
Âlcance da Presente CoD.venção 

1) O propósitO desta CóriVenção é promover ã Cóó·-. 
peração entre as Partes a finf de que se pOssa fazer frente, 
com maior eficiência, aos diversos aspectos do tráfico elíci
to de entorpecentes e de substâncias psicotiópicaS que te
nham dimensão inteJnacional. No cumprimento das obriga
ções que tenham sido contraídas em virtude desta Conven
ção, as partes_adotarão as medidas necessáriaS, compreen
didas as de ordem legislativa e administrativa, de acordo 
com as disposições fundamentais de seus respectivos orde
namentos jurídicos internos: 

2) As Partes cumprirão suas obrigações oriundas des
ta -convenção de maneira a se coadunar com os princípios 
da igualdade soberana e da integrida-de territorial dos esta
dos e da não-ingerência em assuntos internos de outros 
estados. 

3) Uma Parte não terá, no territóriO de outra jfart'e; 
nem jurisdição- riem funçõe.s _qu_e tenham Sido rese~adas 
exclusivamente às autoridad~s Ç-Çss~ outr~ -parte, por seU 
direito interno. 

ARTIG03 
Delitos e Sanções 

1) Cada uma das Partes adotará as medidas neces
sárias para caracterizar como delitos penais em seu direito 

-iriterno, quando cometidos internacionalmente: 

a) i) a produção, a fabricação, a extração, a prepa
ração, a oferta, a oferta para venda, a distribuição, 
a venda, a: entrega em quaisquer condições, a correta
gem, o envio, o envio em trânsito. o transporte, a 
importação ou a exportação de qualquer entorpecente 
ou. subs_tância psicotrópica, contra o disposto na Con
venção de 1961, em sua forma emendada, ou na Con· 
venção de 1971; · 

ii) O cultivo de sementes de ópio, do arbusto _d_a 
coca ou da planta de cannabis, com o objetivo de 
produzir entorpecentes. contra o disposto na Conven
ção de 1961 em sua forma emendada; 

üi) a pOsse ou aquiSiÇão de qualquer entor_Pecente 
ou substância psicotrópica cOm o objetivo de realizar 
qualquer uma das atividades enumeradas no item i) 
acima; 

iv) a fabricação, o transporte ou a distribuição 
de equipamento, material ou das substâncias enume
radas no Quadro I e no Quad.ro II, sabenqo que serão 
utilizados para o cultivo, a produção ou a fabricação 
ilícita de entorpecentes ou substâncias psicotrópicas; 

>-. • ' 
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v) a organização, a gestão ou o fimiilciãrilento de um 
dos delitos enumerados nos itens i~ ii), -iü) oU iVJ; 

b)i) a conversão ou a transferência de bens, com co
nhecimento de que tais bens são procedentes de algum 
ou algu~s dos delitos est"belecidos no-inciso a) deste pará
grafo, ou -da prática do delito ou delitos em questão, com 
o objetivo de ocultar ou encobrir a árígem ilícitá dos bens, 
ou de ajudar a qualquer pessoa que participe na prâtiCa 
do delito ou delitos em questão, para fugir das conse
qüências jurídicas de seus atas; 

ii) a ocultação ou o epcobrimento, da nat~reza, ori
gem, localização, destino, movimentação ou propriedade 
verdadeira dos bens, sabendo que procedem de algum 
ou alguns dos delitos mencionados no inciso a) deste pará
grafo ou de participação no delito ou delitos em questão; 

c) de acordo com seus princípiosConstitU:Ció:õ.ais e com 
os conceitos fundamentais de seu ordenamento jurídico; 

i) a aquisição, posse o-uutílizaçáo de bens, tendo co
nhecimento, no momento em que os recebe, de que tais 
bens procedem de algum ou alguns delitos mencionados 
no inciso a) deste parágrafo ou de ato de participação 
no delito ou delitos em questão; 
ii) a posse de equipamentos ou materiãiS ou-substâncias, 

enumeradas no QuadrpJ e no 01.1ad.ro II, tendo conheci
mento prévio de que são utilizad_os, ou serão utilizados, 
no cultivo, produção ou fabricação ilícitos de entorpecentes 
ou de substâncias psicotrópicas; 

iii) instigar ou induzir publicamente outrem, por qual
quer meio, a cometer alguns dos delitos mencionados D.este 
artigo ou a utilizar ilicitamente entorpecentes ou substân
cias psicotrópicas; 

iv) a participação em qUalquer dos delitos mencio
nados_ neste artigo, a associação e a coilfabulaçã9 para 
cometê-los, a tentativa de cometê-los e a assistência, a 
inCitação, a 'facilitação ou o assessoramento para a prática 
do delito. 

2. Reservados os princípios constitucionais e Os coilCeitos 
fundamentaisdo seu ordenamento jurídico, cada Parte adotará 
as medidas necessárias para caracterizã:r·--oomo delito penal, 
de acordo com seu direito interno, quando -configurar a posse, 
a aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecente-s ou de 
substâncias psicotrópicas ·pa-ra cón:Stii:Iio· pessoal, contra o dis
posto na Convenção de 1961, na ConVençãO de f961, em 
sua fornia emendada, ou na Convenção de 1971. 

3. O conhecimento, a inte:O.Ção Ou' o propóSito como 
elementos necessários de qualquer delito estabelecidos no pa
rágrafo 1 deste artigo poderão ser inferidos das circunstâncias 
objetivas de cada caso. 

4. a) Cada uma das Partes disporá que, pela prática 
dos delitos estabelecidos no parágrafo 1 deste artigo, se apli
quem sanções proporcionais à gravidade dos delitos, tais como 
a pena de prisão, ou outras formas de privação de liberdade, 
sanções -pecuniárias e o Confisco. 

b) As Partes poderão dispor, nos Câsos de delitos esta
belecidos no parágrafo 1 deste artigo, que, Como_ complemento 
da condenação ou da sanção penal, o delinqüente Seja subme
tido a tratamento, educação, acompanhamento posterior, rea-
bilitação ou reintegração social. -

c) Não obstante o disposto nos incisos anteriores, nos 
casos apropriados de infrações de caráter menor, as Partes 
poderão substituir a Cõiidenação ou a sanção penal pela aplica
ção de outras m~idas tais como educação, reabilitação ou 

reintegração social, bem como-; quando o delinqüente é toxicô
manó, de tratamento e de acompanhamento posterior. 

d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de conde
naçãó oU de sanção penal por um delito estabelecido no pará
grafo 2 deste artigo, seja cOmo complementO deSsa -conde
nação ou dessa sanção penal, propor medidas de tratamento, 
educação, acompanhamento posterior, reabilitação ou reinte-
gração social do delinqüeilte. ______ _ 

5. As Partes assegurarão que seus tribunais_, ou outras 
autoridades jurisdicionais cori:ipetenteS posSam Iivar em êonsi~ 
deração circunstâncias efetivas que tomem eSJ>edaimente gra
ve a prática dos delitos estabelecidos no parágrafo 1 deste 
artigo~ tais como: · - · · · --· 

a) o envolvimento, no delito, de grupo criminoso õrga
nizado do qual o delinqüente faça parte; 

b) o envolvimento do delinqüente em outras ativida
des de organizações criminosas internaciOnais; 

c) o envolvimento do delinqüente em outras ativida
des ilegais facilitadas pela prática do delito; 

d} o uso de violência ou de armas pelo delinqüente; 
e) o fato de o delinqüente ocupar cargo público com 

o qual o delito tenha conexão; 
t) vitimar ou usar menores; 
g) o fato de o delito ser cometido em instituição 

penal, educacional ou assistencial, ou em sua vizinhança 
iQlediata ou em outros locais aos quais crian-ças ou estu
dantes se dirijam para fins educacionais, esportiVos ou 
sociais; 

h} condenação prévia, particularmente se por ofen
_sas similares, seja no_ exterior seja no país, com a pena 

-:-:máxima permitida pelas leis internas da Parte. 

o 6. As Partes se ~s_fo.rçarã.o para ass~g~rar que qualquer 
poder legal discricionáríO~-com base e-m seu direito interno,
no que se refere_ ao julgamento de pessoas pelos delitos men
cionados neste artigo, seja exerCido pãra dotar de eficiência 
máxima as medidas de detecção e repressão desses delitos, 
levando devidamente em conta a necessidade de se exercer 
um efeito dissuasivo à prática desses delitos. 

7. As Partes velarão para que seus tribunais ou demais 
autoridades competentes levem em conta _a gravidade dos del~
tos estabelecidos. ~o parágrafo 1 de~te artigo, e as_ circuns
tâncias especificadas no parágrafo 5 deste artigo, ao considerar 
a posSibilidade de conceder liberdade antecipada ou liberdade 
condicional de a pessoas que tenham sido condenadas por 
alguns desses delitos. 

8. Cada Parte estabelecerá, quando for procedente em 
seu direitó interno, um prazo de prescrição prolongado dentro 
do qual se possa iniciar o julgamento de qualquer dos delitos 
estabelecidos no parágrafo 1 deste artigo. Tal prazo será maior 
quando o suposto delinqüente houver eludido a administração 
da justiça. - - _ 

9. Cada Parte adotará medidas adequadas, conforme o 
previsto em seu próprio ordenamento jurídico, para que a 
pessoa que tenha sido acusada ou declarada culpada de algum 
dos delitos estabelecidos no parágrafo 1 deste artigo, e que 
se encontre no território da Parte em questão, compareça 
ao processo penal correspondente. 

--TO. Para os fins de cooperação -entre as Partes, prevista 
nesta- COnvenção, em particular da cooperação prevista nos 
artigos 5, 6, 7 e 9, os delitos estabelecidos no presente artigo 
não serão considerados como delitos fiscais ou delitos políti
cos, nem como delitos politicamente motivados, sem prejuízo 
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das limitações_ constitucionais e dos princípios fuiidamentais 
do direito interno das Partes. · 

11. Nenhuma disposição do presente artigo afetatã o Prin
cípio de que a caracterização dos delitos a que se refere ou 
as exceções alegáveis com relação a estes fica reservada ao 
direito interno das Partes e que esses delitos deverão ser julga
dos e punidos de conforrriidade com esse direito. 

1. Cada Parte: 

ARTIGO 4 

Jurisdição 

a) adotará as medidas que forem necessárias para· decla
rar-se competente no que se refere aos delitos estabelecidos 
no parágrafo 1 do artigo 3: 

i) quando o delito é cometido em seu territóriO; 
ii) quando o delito é cometido a bordo de navio 

que traz seu pavilhão ou de aeronave matriculada de 
acordo com sua legislação quando o delito foi cometido; 
b) poderá adotar_as medida_s que sejam necessárias pãra 

se declarar foro competente quanto aos -aelitós estabelecidos 
no parágrafo 1 do artigo 3: -

i) quando o delito for cometido por nacional do país 
ou por pessoa que tenha residência habitual em seu te_rri
tório; 

ü) quando o delito for cometido a bordo- de nave 
sobre a qual a Parte tenha sido au_torizada _ _a tomar as 
medidas necessárias de acordo com o artigo 17, uma vez 
que_ tal jurisdiÇão fu_n_d_amenta~se nos acordos ou ajustes 
referidos nos parágrafos 4 e 9 daquele artigo; 

iii) quando _o delito for um dos referidos no subtítulo 
i v, do inciso c) do parágrafo 1 do artigo 3 e seja cometido 
fora de seu território com o intuito de perpetrar nele 
um dos delitos estabelecidos no parágrafo 1 do artigo 
3. 
2. Cada Parte: 
a) adotatá também as medidas que forem necessári3.s 

para se declarar foro competente com respeitO a delitos, esta
belecidos no parágrafo 1 do artigo 3, quandO o suposto delin
qüente em seu território e i Parte em questão não extradita 
à outra, baseando-se em que: 

i) o delito tenha sido cometido em seu território -ou 
a bordo de um navio que traz seu pavilhão ou de aeronave 
matriculada de acordo com suas leis, no momento em 
que o delito é cometido; 

ou 
ii) o delito tenha sido cometido_ por nacional do país 

em questão; 
b) poderá adotar, também, as medidas,que sejam neces

sárias para se declarar foro competente com relação aos delitos 
estabelecidos no parágrafo 1 do artigo 3, quando o suporte 
delinqüente se encontre em seu território e a Parte em questão 
não o extradite à outra. -

3~ Esta ConvençãO não -eXClui o e~ercício do feio penal, 
estabelecido por uma Parte, de acordo com seu direito interno. 

ARTIG05 
CooflSCo 

1. Cada Parte adotará as medidas neG~ssárias para auto-
rizar o confisco: · · 

a) do porduto derivado de delitos estabelecidos no pará
grafo 1 do artigo 3, --ou de bens cujo valor seja equivalente 
ao desse proUuto; 

b) de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, dos 
materiais e instrumeritos utilizados ou destinados à utilização, 

-em qualquer forma, na prática dos delitos estabelecidos no 
parágrafo I do artigo 3 

2. Cada Parte adotará também as .medidas necessárias 
para permitir que suas aUtoridades competentes identifiquem, 
d~tectem e decretem a apreensão preventiva ou confisco do 
produto, dos bens, dos instrumentos oti de quaisquer Outros 
elementos a que se refere o parágrafo 1 deste artigo, com 
o objetivo de seu eventual confisco. 

3. A fim de aplicar as medidas mencionadas' neste artigo, 
cada Parte facultará seus tribun~is ou out:riiS autor.idaÇ.es.com
petentes a ordenar a apresentação ou o confisco de doeu: 
me~tos bancários, fina~ceiros ou comerciais. Às partes não 
poderão negar-se a apHcãr OS dispositivos do presente pará
grafo, alegando sigilo bancál-io. 

4. a) Ao receber Solicitações amparadas neste artigo, por 
outra Parte que seja foro competente para julgar um dos 
.delitos estabelecidos no parágrafo 1 do artigo 3, a Parte em 
cujo território se encontra o produto, os bens, os instrumentos 
ou quaisquer outros elementos a que se refere o parágrafo 
1 deste artigo; -

i) apresentará soliGitação, às autoridades competentes, 
cqm a finalidade de ob_te:r uma ordem de confisco à qual, 
caso concedida, se dará cumprimento; 

ii) apresentará, perante as autoridades competentes, 
para que se dê cumprimento à medida solicitada, a ordem 
de confisco expedida pela parte requerente de acordo 
com o parágrafo 1 deste artigo, no que diz respeito ao 
produto, os bens, os instrumentos ou quaisquer outros 
elementos a que se refere o parágrafo 1, e que se encon
tram no território da parte requerida; 

b) Ao receber a solicitaÇão aniparada neste artigo, por 
outra Parte que seja' foro competente -_pãra julgar o delito 
estabelecido no parágrafo 1 do artigo 3, a Parte_ requerida 
adotará_medidas para a identificação, detecção e a apreensão 
preventiva ou o confisco do produto, dos bens· ou dos instru
mentos, ou de quaisquer outros elementos a que se refere 
o parágrafo 1 deste artigo, com o objetivo do eventual confisco 
que seja ordenado, seja pelo Parte requerente, seja, quando 
houver sido formulada solicitação, com amparo no inciso a) 
deste parágrafo, pela Parte requerida. 

c) As decisões, ou medidas previstas nos inci"sos a) e ) 
do presente parágrafo serão adotadas pela Parte requerente, 
de acordo com seu direito internO e sujeitas a suas disposições 
e de acordo com as regras dos ajustes, tratados ou acordos 
bilaterais ou multilaterais que tenham sido negociados com 
a Parte requerente. - __ _ 

d) Será aplicável, mutatis mUtandis, o disposto nos pará
grafos 6 e 7 do artigo 7. Além da informação mencionada 
no parágrafo 10 do artigo 7, as solicitações formuladas, de 
acordo com este artigo, conterão o seguinte: 

-i) Do caso de solicitação correspondente ao subitem 
i) do inciso a) deste parágrafo, uma descrição dos bens 
a serem confiscados e uma exposição de motivos em que 
se fundamente a Parte requerente, que seja suficiente 
para que a parte requerida _possa tramitar a orderit, de 
acordo com seu direito interno; - ---- -· 

ii) rtO caso_de solidtaçã9; correspondente ao sUbitem 
ii) do inciso a), Uma cõpia legalmente admissível de uma 
ordem de confisco, expedida pela Parte requerente, que 
Sirva de fundamento à solicitação, uma exposição de moti-
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vos e informação sobre o alcance da solicitação de execu
ção do mandato; 

iii) tio caso de solicitação correspondente ao inciso b), 
uma exposição de motivos na qual a Parte requerente 
se fundamenta e uma descrição das medidas solicitadas. 

8. -o disposto neste artig9-0ão poderá ser interpretado 
em prejuízo dos direitos de terceiros de boa fé_._ _,_-

9. Nada do disposto neste_ artigo afetará o princípio de 
que as medidas aqui previstas serãO definidas e implementadas 
de acordo com o direito interno de cadã uma das Partes. 

ARTIGO 6 
Extradição e) Cada Parte proporciónará, ao secretárió_:Geial o tex

to de _qua~squer h;is ou regulamentos que tenham dado ~rigem 
à aphcaçao do disposto neste parágrafo, assim como o texto 1. O presente artigo se áplicará aos delitos estabelecidos 
de qualquer alteração posterior que se efetue nas leis e regula- pelas Partes, de acordo com ·o parágrafo 1 do artigo 3. 
mentosemquestão. __ __ _ _ ________ 2. Cadau~ dos delitos aos quais se aplica o presente 

f) Se uma das Partes optar por atrelar as medidas meneio- artigo s·e considerará incluído entre os delitos passíveis de 
nadas nos incisos a, e b) deste parágrafo à existência de um extradição em todo tratado de extradição- vigente entre as 
tratado pertinente, a Parte em questão considerará esta Cori- Partes. As Partes se comprometem a incluir tais delitos como 
venção como a base convencional necessária e suficiente casos passíveis de extradição, em todo tratado de extradição 

g) As Partes procurarão negociar tratados, acordo~ -~u que celebrem entre si. ---
entendimentos bilaterais ou multilaterais para reforÇar a efi- 3. Se uma Parte, que condiciona a extradição à exigência 
ciência ~a cooperação _internacional prevista neste artigo. de tr?.tado, receber de outra Parte, com a qual não tem ne-

5. a) A parte que tenha confiscado o_ produto ou os nhum tratado de extradição, um pedido de extradição, poderá 
b~ns de vendas com os parágrafos 1 ou 4 deste artigo, poderá considerar a presente Convenção como base jurídica para 
dispor do mesmo, de acordo com seu direito interno e Seus a extradição por delitos aos quais se aplica este artigo. As 
procedimentos administrativos. P_!t~tes que requeüain úmã legíslação detalhada para fazer 

b) Atendendo à solicitação de outra Parte, de acordo valer esta Convenção com base jurídica da extradição, consi-
com o previsto no presente artigo, a Parte poderá prestar derarâo a possibilidade de promulgar a legislação necessária. 
particular atenção à possibilidade de negociar acordos sobre 4. As Partes que não condicionam a extradição à existênw 
a: cia de um tratado, recontJecerão os delitos aos quais se aplica 

i) contribuição com a totalidade, ou __ com uma parte este artigo como casos de extradição entre elas. 
considerável do valor do produto e dos bens em questão, 5. A extradição estará sujeita àSOOn5}iÇões previstas pela 
ou dos fundos derivados da venda dos produtos ou bens legislação da Parte requerida ou pelos tratados de extradição 
em questão, para organismos intergovemamentais espe- aplicáveis, incluindo os motivos pelos quais a· Parte requerida 
cializados na luta contra o-tráfico ilícito e o uso indevido po~e denegar a extradição. _ _ _ _ 
de entorpecentes e de substânciãs psicotrópicas; 6. Ao exarhiriar-=as -sóliCitaÇOes réCebidas em conformi-

ii) dividir com outras partes, conforme critério preesta- dade com este artigo, o estado requerido poderá negar-se 
belecido e definido para cada caso, o produto ou bens a dar-lhes cumprimento, quando existam motiVOs jUstifiCados 
em questão, ou os fundos derivado~ da venda do produto que induzam as autoridades judiCiárias óu outras autoridades 
ou bens em questão, de acordo com as determinaçõe.s competentes a presumir que o cumprimento facilitaria o julga-
do direito inti:!:rno, seus procedimentos administratiy_os iri.ento ou.castigo de uma pessoa, por causa de sua raça, reli-
ou os Acordos bilaterais ou multilª-terais acertados pã.ra gião, nacionalidade ou conüc_ções políticas, ou que o indiví-
esse fim. - --duo, afetado pela s_olicitação;-fo_Sse prejudicado por uma des-
6. a) Quando o produto houver sido transfo_rmado _ou sas razões. 

convertido em outros bens, estes poderão ser objeto das medi- __ . 7. As _Partes se ·esforçarão em ·agilízar os procedimentos 
das mencionadas no presente artigo, aplicáveis ao prOduto. de extradição e em Siriiplificar as neCessidades de apresentação 

b) Quando o produto houver sido misturado com bens de provas no que diz respeito a "qu:dquer um dos delitos aos 
adquiridos de fontes lícitas, sem prejufi:o de qualquer outra qua-is se aplica o presente "artigo.- · · · · · · ··-·· · 
medida de apreensão ou confisco preventivo aplicável, esses 8. Sujeito ao dísposfo em seu--direito interno e- em seus 
bens poderão ser confiscados até o valor estimativo do produto tratados de ext!adição, a Parte requerida, depois de haver-se 
misturado. __ ___ _ __ _ . . certificado de_ que as cirCunstâncíils assim o justificam, de 

c) Tais medidas se aplicarão também à renda ou a outros Seú Caráter de urgência e, por Solicitação da Parte requerente, 
benefícios derivadoS: ~ poderá proceder à detenção do indivíduo, cuja extradição 

fói soliCitada e que se encontre em seu território, ou- adotar 
i) do produto; · 

) 
outras medidas adequadas para assegurar seu-cCimparecimento 

ii dos bens, nos quais o produto tenha sido transfor- aos trâmites-de,extradição. _ - - _ 
mado ou convertid_o; ou · 9. Sem prejuízo do-:exercício de qualquer juriSdição esta-

iii) dos bens com os quais o produto tenha sido mistu- belecida em conformidade com seu direito interno, a Parte 
rado, do mesmo modo e na mesmo med~da (em) que em cujo território se encontre uni SupústO deiin,qüente d"everâ: 
o produto (o foi). - a) se não o extraditar por um delito estabelecido de acor-

do com o parágrafo_l do artigo 3 pelos motivos mencionados 
no inciso a) do parágrafo 2 do artigo 4, poderá apresentar 
p caso p_er~nte suas_ ;n~t9P:cl_ªº~s-~~p_etentes _para julgá-lo, 
salvo se houver sido ajustado outra açãO-COffi-a Parte reque-
rente; 

7. Cada Parte considerará a possibilidade de_ inverter o 
ónus da prova com respeito à origem lícita ào sUposto produto 
ou outros bens sujeitoS a confisCoS, na me4ida ~~IIi_- que isto 
seja compatível com os princípios de direito iriterno e com 
a natureza de seus procedimentos jurídicos e de outros proce
dimentos. 

b) se não o extraditar por um delito desse tipo, para 
o qual se tenh~-<!~~darado foro com_vetente para julgar o deli~p 
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baseado no inciso b) do parágrafo 2 do artigo 4, apresentará 
o caso perante suas autorid_ade_s_c_QOJ.petentes para julgá-lo, 
salvo quando a parte requerente solicitar outra ação para 
salvaguardar sua competência legítima. 

10. Se- a extradição solicitada com o propósito de fazer 
cumprir uma condenação for denegada, porque o indivíduo 
objeto da solicitaçãO-é riã:Clõnal_d_a Parte requerida, esta, se 
sua legislação assim o permitir; e·- de acordo com as determi
nações da legislação em questão, e a pedido da Parte reque
rente, considerará a possibilidade de fazer cumprir á pena 
imposta, ou o que resta da pena ainda a cumplir, de acordo 
com a legislação da parte requerente. 

11. As Partes procurarão negociar acordos bilaterais e 
multilaterais seja parã CU.riipiir a eXtradição seja para: 3iiinf?ntar 
sua eficácia. - -- --·- -~-

12. As Partes poderão considerar a possibilidade de cele
brar acordos bilaterais ou multilaterais, especiais -óu gerais, 
que visem ãs transferência de- pesSOas condenadas a prisão 
ou a outra forma de privação de liberdade pelos delitos come
tidos, aos quais se aplica este artigo, a fim de que possam 
terminar de cumprir sua pena em seu país. 

ARTIG07 
Assistência jurídica recíproca 

1. As Partes se prestarão, de acordo com o disposto no 
presente artigo, à mais ampla assistência jurídica recíproca 
nas investigações, julgamentos e processos jurídicos referentes 
a delitos estabelecidos no parágrafo 1 do art. 3. 

2. A assistência jurídica recíproca que devei'á Ser pi-esta
da, de acordo com este artigo, poderá ser solicitada para 
qualquer um dos seguintes fins: -

a) receber testemunhas ou declarações de pessoas; 
b) apresentar documentos jurídicos; 
c) efetuar buscas e apreensões; 
d) examinar objetos e locais; 
e) facilitar acesso a informações e evidêilcias; 
O entregar originais ou cópias auteritiéã~das de docu

mentos e expedientes relacionados ao caso, inclusive do
cumentação bancária, financeira, social ou comercial; 

g) identificar ou detectar o produto, os bens, os instru
mentos ou outros elementos comprobatórios. 

3. As partes poderão prestar qualquer outra forma de 
assistência judicial recíproca autoiizada pelo direito interno 
da Parte requerida. - -

4. As Partes, se assim lhes for solicitado e na medida 
compatível com seu direito e prática intema-;--fãé::ilitarão ou 
encorajarão a apresentação ou a disPOnibilidade daS pessoas, 
incluindo a dos detentos, que consintam em colaborar com 
as investigações ou em intervir nOs piocedimentos. 

5. As Partes não declinarão a assistência jurídica recípro
ca-prevista ne_ste artigo sob alegação de sigilo bancário. 

6. O disposto neste artigo não afetará as obrigações deri
vadas de outros tratados bilaterais ou multilaterais, vigentes 
ou futuros, que regem, total ou parcialmente, a assistência 
jurídica recíproca em assuntos peiúlis. - __ -_ 

7. Os parágrafos 8 e 19 deste artigo se aplicarão às -sOlici
tações formuladas de acordo com o mesmo, sempre ·que não 
exista entre as ParteS interessadas um tratado de assistênclã 
jurídica recíproca. Qilãrido as Partes estejam vinculadas por 
um tratado desta natureza, as disposições correspondentes 
ao tratado em questão se aplicarão. salvo se as Partes conve-

nham em aplicãr, em seu lugar, os parágrafos 8 e 19 do_ pre
sente artigo. 

8. As Panes designarão uma autoridade ou, quando ne
cessário, várias autoridade_s, com o poder de dar cumprimento 
às solicitações de assistência jurídica recíproca ou trasmiti-las 
ãs__autoridades_competentes para sua execução. O Secretá
rio~Ge:ral será_ notificado da autorida_de ou autoridades que 
tenham sido designadas para este fim. AS autoridades desig
_l_ladas peJas Partes serão encarregadas de transmitir as solicita
çõesde assistência· jurídica recfproca e qualquer outra comuni
cação pertinente; a presente dispoSição não afetará o direito 
de qualquer uma das Partes de exigir que estas solicitações 
e coinunicações lhes sejam enviadas _por via diplomática e, 
em circunstâncias urgentes, qUando as Partes assim o convie
rem,- por meio da Organização Internacional de Políci3 Crimi
nal, caso seja possível. 
-- 9. As solicitações deverão- ser apresentadas por escrito 

em um idioma aceitável pela' Parte requerida. O Secretário
Gerai será notificado sobre o idioma ou idiomas que sejam 
aceitáVeiS a c3.da Parte. Em situaÇões de urgência, oU quando 
as!>ãrtes asSim o·coiiV:ierern:;·pode-rão ser feitas -solicitaÇões 
verbais, devendo ser imediatamente depois confirmadas por 
escritó. - - -

10. Nas solicitações de assistência jurídica recf:PrOCã, de-
v~r_á ~gurar ó seguinte: -

a) a identidade da autoridade que efetua a solicitação; 
b) o objeto e a natureza da investigação, do processo 

o ou dos procedimentos a que se refere a solicitação, o 
nome e as funções de autoridade de quem está efetuando 
a investigação, o_ processo ou os procedimentos em ques
tão· · 

_c) um resumo dos dados pertinentes, salvo quando se 
trate de solicitações para a apresentação de documentos 

~ .jurídicos; _ 
. d) uma descrição da assistência solicitada e pormeno

res sobre qualquer procedimento particular que a Parte 
requerente deseje seja aplicada; 

e) quando possível, a identidade e a nacionalidade de 
toda pessoa envolvida e o local em que se encontra; 

O a finalidade para a qual se solicita a pr.ova, infor
mação ou procedimento. 

11. A Parte requerida poderá pedir informação adii::íó
nal, quando lhe pareç~ necessário, para dar cumprimento à 
solicitação de acordo_c9m seu direito interno oii para facilitar 
o.cumprimentQ da solicitaÇão. _ _ ____ ~ ____ _ _ 

12. Toda solicitaç~q será _executad_a_, de acordo- C<ini o 
estabelecido no dire~to interno da Pl;ll,i~ re:q~erida e, na medi
da em que isso não contravenha a. legislação da .Parte em 
questão e, sempre que possível, do acordo com·os procedi
mentos especificados na solicitação. 

13. A Parte requerente não comunicará nem utilizará, 
sem a prévia anuência da Parte requerida, a infoímação ou 
as provas coligidas pela Parte requerida para outras investiga
ções, processos ou procedimentos diferentes dos indicados 
na solicitação. - -

14. A Parte requerente pode:rá exigir que a Parte reciue~· 
rida mantenha reserva sobre a existência e o conteúdo da 
solicitação, salvo no que for necessál-lo-}:tara dar-lhe cumpri· 
meilto. Se a Parte requerida não puder manter sigilo, a Parte 
requerente será imediatamente informada. 

15.--A-assistê-ncua jurídica- recíproca solicitada poderá ser 
denegada: 
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a) quando a solicitãção não se aJUste aO d~sposto no 
presente artigo; 

b) quando a Parte requerida considerar que o cumpri~ 
menta da solicitação possa prejUdicar sua soberania, sua 
segurança, sua ordem pública ou outros interesses funda-
mentais; - - - -

c) quando o direito iriterno da Parte requerida proibir 
suas autoridades de atender â solicita-çãO formulada com 
respeito a delito análog(), se este tiver sido ()bjeto de 
invetigação, processo- Ou procedimento no- exercício da 
própria competêilcia_;_ ----- -----~~~---

d) no caso de a assistência jurídica recíi)rocil de atender 
a solicitação contrariar a· ordem jurfdica da Parte reque
rida. 

17. A assistência jurídica recíproca poderá Ser-deferida, 
pela parte requerida, -caso perturbe o andamento de uma in~ 
vestigação, de um processo ou de um procediment<?. Neste 
caso, a Parte requerida deverá consultar a Parte requerente 
para determinar se ainda é possível prestar assistência na forma 
e condições que a primeira eStimaria necessário receber. 

18. A testemunha, perito ou outra pessoa que- consinta 
em depor em prejuízo Ou colaborar em uma investigação, 
processo ou procedimento judicial no território tla Parte re~ 
querente não será objeto de processo, det_enção ou punição, 
nem de nenhum tipo de restrição de sua liberdade pessoal 
no territóriO em questãO~ -por "-a tos, oniissões ou declarações 
de culpa anteriores à data em que partiu do território da 
Parte requerida. Coritudo, este salvo·conduto ces~ará quando 
a testemunha, o perito ou outra pessoa tenha tido, por 15 
dias consecutivos, ou durante qualquer outro período acertado 
pelas Partes, a oportunidade de sair do país, a partir da data 
em que tenha sido oficialmente informado de que as_ autori
dades judiciais já não requeriàrit sua presença -e nãctbbstante, 
tenha permanecido voluntariamente no território õu a ele 
tenha regressado espontaneamente depois de ter partido. 

19. Os gastos ordiná-rlos oiiuitdos_ da execução da solici:. 
tação serão cobertos pela Parte requerida, salvo se as Partes 
interessadas tenham acordado de outro modo. Quando for 
o caso de gastos vultosos o-u de caráter extraon:iinário, as 
Partes consultar-se-áo para determinar os termos e as condi~ 
ções sob as quais se cumprirá a solicitação, assiM Como a 
maneira como se arcarão com os gastos.. 

20. -QUando for riecessárlo.-aS Partes ConSider-arão a pos
sibilidade de entrar em acordos ou ajustes bilaterais ou multila
terais que sirvam para os fins deste ·artigO-e que, na- práticã, 
dêem efeito às suas disposições ou a~aeforçem. 

ARTIGOS 
Transferência dos procedimentos penais 

1. A Partes considerarão a possibilidade de remeterem~se 
processos penais que dizem respeito aOs delitos estabelecidos 
de acordo com o parágrafo 1 do artigo 3, qUa-ndo se estime 
que essa remissão será no interesse da coireta administr'!ç~o 
da justiça. · · -

ARTIG09 
Outras -formas de 

cooperação e capacltaçfio 

de_ delitos -estabelecidos no parágrafo 1 do artigo 3 Deverão 
fazê-lo, effi pãrticular, com base nos acordos ou ajustes bilate
rais ou multilaterais: 

a) estabelecer e manter canais de comunicação entre 
seus órgãOs e serviços competentes, a fim de facilitar 
o intercâmbio rápido e seguro de informação sobre todos 
os aspectos dos delitos estabelecidos de acordo com o 
parágrafo 1 do artigo 3, inclusive, sempre que as Partes 
interessadas estimarem oportuno sobre seus vínculos com 
outras atividades criminosas; 

b) cooperar entre si na condução de inquéritos refe
rentes aos delitos estabelecidos de acordo com parágrafo 
1 do artigo 3, qu·e tenham caráter-internacional e digam 
respeito: - - · 

i) ã identidade, paradeiro e atividades de pessoas su
postamente implicadas em delitos estabelecidos de acordo 
com parágrafo 1 do artigo 3; 

_ ii) â movimentação do produto ou dos bens derivados 
da prática desses delitos; 

iii) no movimento de entorpecente-s, de -substâncias 
psicotrópicas, substâncias que fiquram no Quadro I e 
no Quadro II desta Convenção e instrumentos utiJizados 
ou destinados a serem utilizados na prática desses delitos; 

c) quando for oportuno, e s_empre que não contravenha 
b disposto no direito interno, criar eqUipes cofljuntas, 
levando em consideração a necessidade de proteger a 
segurança das pessoas e das operações, para dar cumpri~ 
menta ao disposto neste parágrafo. Os funcionárioS de 
qualquer uma das Partes, que integrem as equipes, atua
rão de acordo com a autorização das autoridades compe
tentes da parte em cujo territóriO-Se realizará a Operação. 
Em todos os casos, as Partes em questão velarão para 
que seja plenamente res,peitada a soberania da_Parte em 
cujo território se iealizará a 'op.ei-àç"ãO; · - =-

d) proporcionar, quando corresponda, quantidades 
necessárias de substâncias para análise ou procedim~ntos 

-de-ínvestigação; -
e) facilitar uma coordenação eficaz entre seus organis~ 

· mos e serviços competentes e _promover intercâmbio de 
- · pessoal e de outros técnicos, inclusive destacando funcio-
~ : nários de interligação·. · · 

_ 2. Cada Parte, quando nec~ssário·, iniciará, desenvçl\P'erá 
ou aperfeiçoará pTograinas ·específicos de treinamento desti
nados ao seu pessoal de detecção e repressão, inclusive ao 
pessoal aduaneiro, encarregado de suprimir os delitos estabe
lecidos de acordo com o parágrafó 1 do artigo 3 Em-particular, 
o~ _p_rografll:a.s s~ ~'?ferirão a: - _____ -____ _ 

a) métodos utilizados para detecção e supressão dos 
delitos estabelecidos de acordo com o parágrafo 1 do 
artigo 3; - -

b) rotas e técnicas utilizadas por pessoas supostamente 
implicadas em delitos estabelecidos de acordo com o pará
·grafo 1 do artigo 3, especialmente nos estados de trânsito, 
e medidas adequadas para controlar sua utilização; 

c) o monitoramento da exportação ·e importação de 
entorpecentes, substâncias psicotrópicas e substâncias 
que figuram no Quadro I e no Quadro II; 

1. As Partes colaborarão estreitamente entre si, em har
monia com seus respectivos ordenamentos jurídicos_ e sl!a ad- __ 
minístração, com O objetivo de aumentar a-ificácia-das medi-

d) detecção e monitoramento da movimentação--do 
produto e dos bens derivados de delitos estabeleicos de 
acordo com o parágrafo 1 do artigo 3, dos entorpecentesm 
-substâncias psicotrópicas e substâncias que fi~uram no das de detecção e repressão, visando à supressão da prática 
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Quadro I e no Quadro.lJ, e dos instrumentos utilizados 
ou que se pretende utilizar para praticar os delitos; 

e) os métodos utiUzados para a transferência, a oculta
ção e o encobrimento do produto, dos bens e dos instru-
mentos em questão; -- -

f) a coleta de evidência; 
g) as técnicas de fiscalização em zonas e portos livres; 
h) as técnicas modernas de d~tecção e repressão. 

3. As partes assistir-se-ão mutuamente no planejamento 
e na execução de programas de pesquisa e treinamento usados 
para fazer o intercâmbio de conhecimentos nas áreas a que 
faz referência o parágrafo 2 deste artigo ~. para esse fim, 
deverão também, quando necessário, recorrer a conferências 
e seminários regionaiS e internacionais, a fim de promover 
a cooperação e estimular o exame dos problemas de interesse 
comum, incluídos, especialmente, os problemas e necessida
des especiais do estado de trânsito. 

ARTIGO 10 
Cooperação internacional 

e assistência aos estados de trânsito 

Trânsito 

1. As Partes cooperarão diretamente ou por meio das 
organizações internacionais ou regionais competentes, para 
prestar assistência e ilpoiõ aos· estados de trânsito e, em 
particular, aos países erri desenvolvimento que necessitem 
da assistência e do apoio em questão, na medida do possí
vel, mediante programas de cooperação técnica para impe
dir a entrada e o trânsito ilícito, assiin Como para outras 
atividades conexas. · " · .. __ . 

2.- As Partes poderão convir, diretamente ou por meio 
das organizações inteinaciOiial!:; ou regiOmiiS-êõmpetéhleS, 
em proporcionar assistência financeira aos éSta-dos ~e trân
sito em questão, com a finalidade de aumentar e fortaleç:er 
a infra-estrutura de que necessitam para a fiscalização e 
a prevenção eficaz do tráfico ilícito. -

3. As Partes poderão celebrar acordos ou ajustes bila
terais ou multilaterais para aumentar a eficácía da coope
ração internacional prevista neste artigo e poderão levar 
em consideração a possibilidade de concluir acordos finan
ceiros a esse respeito. 

ARTIGO H 
Entl'ega Vigiada 

1. Se os princípios ftindálnentals dos respectivos or
denamentos jurídicos internos o permitirem, as Partes ado
tarão as medidas necessárias, dentro de suas possibilidades, 
para que se possa recorrer, de forma adequada, no plano 
internacional, à entrega vigiada, com base nos acordos 
e ajustes mutuamente negociados, com a finalidade de des~ 
cobrir as pessoas implicadas em delitos estabelecidos de 
acordo com parágrafo 1 do artigo 3 e de encetar ações 
legais contra estes. - _-

2. As decisões de recorrer à entrega vigiada serão 
adotadas, caso a caso, e poderão, quando necessário, levar 
em conta ajustes financeiros e entendimentos relativos ao 
exercício de sua competencia pelas Partes interessadas. 

3. As remessas ilícitas, cuja entrega vigiada: tenha sido 
negociada poderão, com o consentimento das Partes inte
~ssadas, ser interceptadas e autorizadas a prosseguir intac
tatrou tendo sido retirado ou subtraído, total ou parcial-

mente os entorpecentes ou substâncias psicotrópicas que 
continham. 

ARTIGO 12 
Substâncias utilizadas com freqüência 
Na fabricação ilícita de entorpecentes 

e de substâncias psicotrípícas 

1. As Partes adotarão as medidas que julguem ade
quadas para evitar c> desvio das substâncias_ que figuram 
no Quadro I e no Quadro II, utilizadas na fabricação ilícita 
e entorpecentes e de substâncias psicotrópicas e cooperar 
entre sí para este fim. . -- . . - - . . . 

2. Se uma Parte, ou a Junta, possuir dados que, a 
seu jufzo, possam requerer a inclusão de uma substância 
no Quadro I ou no Quadro II, esta notificará o Secretá-

- rio-Geral e lhe dará acesso_ aos dados em que foi funda
inentada a notifi~aÇão~ O procedimento des~rito no pará
grafo 2 a 7 deste artigo, também se_ aplicará quando uma 
das Partes, ou a Junta, po~uir informações que justifiquem 
suprimir uma substância do quadro I ou do Quadro U. 
ou transferir uma substância de um Quadro para o outro. 

3. O SecretáriO-Geral comqnicará essa notificação 
e os dados que considerar pertinentes às Partes, à Comissão 
e, quando a notificação procede de.urna das Partes, à Junta. 
As Partes comunicarão, ao Secretário-Geral, suas obs_erva
ções sobre a notificação e tO~la informação_ comple_mentar 
que possa auxiliar à Junta na elaboração ~-e um julgamento 
e, à Comissão, na adoção de_ u_ma__de_ci.s.ão_._ __ _ 

4. Se a Junta, levando em consideração a magnitude, 
importância e diversidade do uso lícito d~ssa substância~ 
e a possibilidade e a facilidade_do uso de subst4ncia_substi
tutiva tanto para o uso lícito quanto para a fabricação 
ilícita de entorpecente_s _oll: ~e substâncias p~icotr~picas, 
comprovar: 

a) que a substância se emprega com freqüênçia na 
fabricação ilfcita de um entorpecente ou de uma subs-

·tância psicotrópica; " -
b) que o volume e a magnitude da fabricação ilícita 

de um entorpecente ou de uma substância psicotrópica 
crie grandes problemas sanitários ·ou sociaiS, que justi
fique a adoção de medidas no plano internacional; 

c) comunicai"á à Comissão um parecer sobre a subs
tância, no qual se assinala o efeito que sua incorpo
ração ao Quadro I ou ao _Quadro II teria._ tanto sobre 
seu uso lícito quanto sobre sua fabricação iiícitcj", juntO 
com recomendações sobre as medidas de vigilância 
que, nesse casO~ ~-~am a~equadas à luz daquele pare
cer. 

5. a) A Comissão, levando em conta as observações 
apresentadas pelas Partes e as observações e recomenda
ções da Junta, cujo parecer será determinante no plano 
científico e levando também em devida consideração quais
quer-outros fatores pertinentes, poderá decidir, por maioria 
de dois terços de seus membros, incorporar uma substância 
ao Quadro I ou ao Quadro U. 

6. Toda decisão que a CoriliSsão tomar, de acordo 
com este artigo, será comunicada pelo SecretáriO-Geral 
a todos os estados e outras entidades que sejam parte desta 
Convenção ou, que possam vir a sê-lo, bem como à Junta. 
Assim, uma decisão- surtirá pleno efeito, para cada uma 
das Partes, 180 dias após a data da comunicacão. 
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7. a) As decisões da ComissãO, adotadã's de acordo 
com o presente artigo, estarão sujeitaS a revisão pelo Con
selho, quando solicitado por qualquer uma das Partes, den
tro de um prazo de 180 dias, contados a partir da data 
da notificação da decisão. A solicitação de revisão será 
apresentada ao Secretário-Geral, junto com toda infor
mação pertinente que a instrui. 

b) O SecretáriO-Geral transmitirá cópias da solicita
ção de revisão e de informação pert1iiente à Comissão, 
à Junta e a todas as Partes, convidando-as a apresentar 
suas observações, dentro do prazo de 90 dias. Todas as 
observações recebidas serão comunicadas ao Coõselho pa
ra que sejam por ele examinadas. 

c) O ConselhOpo'Oerá confirmar ou revogar a decisão 
da Comissão. A notificação da decisão do Conselho súá 
transmitida não só a todos os estados e outras entidades 
que sejam Partes desta Convenção ou que possam vii- a 
sê-lo, mas também, à Comissão e à Junta. _ 

8. a) Sem prejuízo das disposições -de caráter geral 
contidas no parágrafo 1 do presente artigo e do _disposto 
na Convenção de 1961, em sua forma emendada, e na 
Convenção de 1971, as Partes tomarão as medidas que 
jt;~lgarep:1 oportunas para controlar a fabricação e a distri
buição das substâncias -que fíguram ·nos- Quadros I e II, 
realizadas em seu território. - -

b) Com esse propósito, as Partes poderão: 
i) exercer vigilância sobre todas as pessoas e empre

sas que se dediquem à fabricação ou â distribuição 
das substâncias- em qUestão; 

ü) -controlar, mediante licenças, o estabelecimen
to e os locais em que se fabricam ou se fazem as 
distribuições em questão; 

iii) exigír que os licenciados obtenham autoriza
ção para efetuar as operações necessárias; 

iv) impedir os fabricantes e distribuidores de acu
mularem quantidades dessas substâncias em excesso 
do qwe foi solicitado para o desempenho normal das 
atividades comerciais e das condições prevalecentes 
no mercado. 

9. Cada Parte adotará, com respeito às substâncias 
psicotrópiCas inscritâS- rio Q_uadro I e no Quadro li, as 
seguintes medidas:, 

a) estabelecer e manter um sistema para controlar o 
comércio internacional de substâncias que figuram no Qua
dro I e no Quadro II a fim de faCilitar o descobrimento 
de operações supeitas. Aqueles sistemas de controle deve
rão ser aplicados em estreita cooperação com os fabri
cantes, importadores e exportadores, atacadistas e vare
jistas, que deverão informar as autoridades competentes 
sobre pedidos e operações suspeitas, 

b) dispor sobre o confisco de qualquer substância que 
figure no Quadro I ou no Quadro II, se existirem próvas 
suficientes de que será utilizada para a fabricação ilícita 
de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas; 

c) notificar, o quanto antes, as autoridades e serviços 
competentes das Partes interessadas se_e.xist_em raz_óes para 
se presumir que a importação ou a exportação ou o-trânsito 
de uma substância que figure no Quadro I _ou no Quadro 
II se destina à fabricação ilícita de entorpecentes ou dti 
substâncias psicotrópicas, facilitando, em particular, acesso 
à informação sobre os meios de pagamento ou quaisquer 
outros elementos essenciais em que se fundamenta aquela 
presunção; 

d) _e~igir que _as importaçõ~_s e as exportações estejam· 
corretamente etiquetadas e documentadas. Os documentos 
comerciais, tais como faturas, manifestos de carga, docu
mentos aduaneiros e de transporte e outros documentos 
relativos ao despacho, deverão conter nõmes, tal como 
figuram no Quadro I ou no Quadro II, das substâncias 
importadas ou exportadã:S-~--a quantidade que se importa 
-~m _exporta. o nome e o endereço do exportador, impor
tador e, quando possfvel, do consignatário; 

e) velar para que os documentos mencionados no inci
so d) sejam conservados por, pelo menos, dois anos e postos 
à disposiç-ão- das autoridades competentes para inspeção. 

· W. a) Além do disposto no parágrafo 9 e da petição 
da Parte interesSada, dirigida ao Secretário-Geral, cada 
Parte, de cujo t~rritório se expOrtará urilã das substâncias 
q":e figuramno Quadro I velará para que, antes da expor
tação, suas alitorlâades coffipetentes comuniquem a seguiri
te informação às autoridades competentes do país itripof
tador: 

i) o nome e endereço do exportador, do impor-
tador, quando possível, do _consignatário; . 

-I; 
ii) o nome da substância que figura no Quadro 

iii) a quantidade da substância a ser exportada; 
iv) o ponto de entrada e data prevista do envio; 
v) qualquer outra informação acordada mutua-

mente pelas partes: 

b) As Partes poderão adotar medidas de fiscalização 
mais estritas ou rigorosas que as previstas no presente párá

-grafo se, a seu juízo, tais medidas são convenientes ou 
necessárias. 

11. Quando uma Parte fornecer informação à outra, 
d~ acordo com o disposto nos_ parágrafos 9 -e _10 deste 
artigo, poderá exigir qué -ã~ Parte que a recebe respeite 

- o caráter confidencial dos segredos industriaiS, empresa
~ riais, comerciais ou profissionais ou dos processos indus
triais que contenham. 

12. Cada Parte apresentará anualmente à Junta, na 
• forma e modo que esta estabelecer e nos formulárioS que 
esta distribuir, informações Sobre: 

a) as quantidades-confisCadas das substâÍlcias insCritas 
- no Quadro I _o no Quadro II e, quando conhecida, sua 
·origem; -

b) qualquer subStância não inscrita no Quad!o I ou 
Quadro II, mas cuja_utilização na fabricação ilícita de entor
pecentes ou de subStâncias psiêotrópicas é conhecida e que, 
a jufzo dessa Parte, seja considerada o bastante importante 
para que seja trazida à atenção da Junta; 

c) os metódos de desvio e fabricação ilfcita. 
13. A Junta informará anualmente à Comissão s_obre 

-a aplicação deste artigo, e a Comissã:o exaniinãrá periodica
mente a idoneidade e .a pertinência do Quadro I e do 
Quadro II. 

14. As disposições deste artigo não se aplicarão nem 
aos preparados farmacêuticos. nem aos preparados que 
contenham substâncias que figuram no Quadro I ou no 

--Quadro II e que estejam compostas de forma tal que essas 
substâncias não possam ser empregadas ou facilmente recu
peradas pelos meios de fácil aplicação. 

ARTIG0.13 
Materiais e equipamentos 

As partes adotarão as medidas que julguem-adeqUadas 
e- coopéràrão entre si para impedir o comercio e ~desvio . 
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de materiais e equipameritos:--ôestinados à produção ou 
fabricação ilícita de entorpecentes e de substâncias psico
trópicas. 

ARTIGO 14 

Medidas para erradicar o cultivo 
ilícito de plantas das quais se extraem 

entorpecentes e para eliminar a 
demanda ilícita de entorpecentes 

e de substâncias psicotrópicas 

1. Qualquer medida adotada pelas Partes em virtude 
da aplicação ·desta Conv~nção _não será menos estrita que 
as normas aplicáveis à erradicação do cultivo ili_c:ito de_plantas 
que contenham entorpecentes e substâncias psicotrópicas e 
a eliminação da demanda ilítica de entorpecentes e de substân
cias psicOtrópiCas coiiforme··o disposto na Convenção de 1961, 
na Convenção de 196f, em sua forma emendada, e no Convê
nio de 1971. 

2. Cada uma das Partes adotará medidas ã.4equadas pa
ra evitar o cultivo ilícito das plantas que contenham entorpe
centes ou substâncias psicotrópicas, taiS como ãS sementes 
de ópio, os arbustos de coca e as plantas de cannabis, assim 
como para erradicar aquelas que são ilicitamente cultivadas 
em seu território. As medidas adotadas deverão respeitar os 
direitos humanos fundamentais e levarão em devida conside
ração, não só os usos tradicionais _lícitos, pnde exista eVidência 
histórica sobre o assunto, s-enão também a proteção do meio 
ambiente. ~ _ _ . __ _ 

3. a) As Partes poderão Cooperar para aumentar a efi
ciência dos esforços de erradicação.-Essa cooperação poderá 
compreender, inter alia, apoiO, quando proceder, ao desenvol
vimento rural integrado que tende a oferecer soluções substitu
tivas e economicamente viáveis ao cultivo ilícito. FatOres como 
acesso no mercado, disponibilidade de recursos e condições 
sócio-económicas urgentes- qeverão ser ponderados antes de 
implementar aqueles programas. As Partes poderão chegar 
a acordos sobre quaisquer oUtras medida"s adequadas de- coo
peração. 

b) As Pi:utes facilitarão também o intercâmbio d~ infor
mações científicas e tecilolôgiea:s e_ a realização de pesqu1sas 
para a erradicação. 

c) Quando tenhamJronteiras comuns, as fª-rtes se empe
nharão em cooperar em programas de erradicaÇão Das respec
tivas zonas situadas ao longo daquelas fronteiras. 

4. As Partes adotarão medidas adequadas que tenderão 
a suprimir ou reduzir a demanda illcita de entorpecentes e 
de substâncias psicotrópicas· com vistas a diminuir o sofrimento 
humano e eliminar os incentivos finariCeiros do tráfico ilícito. 
Aquelas medidas poderão fundamentar-se, inter alia, em reco
mendação das Nações Unidas, tais como a Organização Mun
dial da Sallde e _outras organizações internacionais compe
tentes e, no Plano Amplo e Multidisciplinário aprova"do pela 
Conferência Internacional sobre o Uso Indevido e o Tráfico 
ilícito de Drogas, celebrado em 1987, na medida em que 
se relacione com os esforçOs das·orgániiãÇões-governam~e-ritais 
e não-govemam.enta"is e de entidades privadas no âmbito da 
prevenção, tratamento e reabilitação. As Partes poderão ne
gociar acordos ou ajustes bilaterais ou multilaterais que ten
dem a eliminãr ou reduzir a demanda ilítica de entorpecentes 
e substâncias pslcotfópícas. -

5. As Partes poderão também adotar as medidas neces
sárias para que os entorpecentes, as substâncias psicotrópicas 
e outras substâncias inscritas no Quadro I e no Quadro II, 
que tenham sido retidas ou confiscadas, sejam prontamente 
destruídas ou utilizadas de acordo com a lei e para que as 
quantidades necessárias e devidamente certificaàas dessas 
substâncias sejam admissíveis como evidência. 

ARTIGO 15 
Transportadores comerciais 

1. As Partes adotarão medidas adequadas a fim de ga
rantir que, os meios de transporte utilizados por transpor
tadores comerciais, não o sejani Pãta-Cbirfêtet delitos estabele
cidos de acordo com o parágrafo 1 do artigo 3; entre essas 

_ medíd"as -poderão figurar arranjos especiais como -ou transpor
tadores comerciais. 

2. Cada Parte exigirá çl.os tianspõrtádo'res comerciais 
precauções razoáveis a fim de impedir que seus meios de 
ti'ariSpórte séjám utiliZados para cometer-de1itos estabelecidos 

-de acordo com o parágrafo 1 do artigo 3. Entre essas precau-
ções poderão figurar as seguintes: · 

a) quando a sede do transportador comercial encontra-se 
no território da Parte em questão: 

i) treinamento de pessoal para identificar pessoaS ou 
remessas suspeitas; 

ii) estímulo à integridade moral do pessoal; 
b) quando o transportador comercial desenvolve ativida

des no território 4ª Parte ept questão: 
j) apres~Otação a<;liantada, quando possível, dos mani-

- ___festo.s de carga: - - _--- ~ _ _ 
ii) utilização de containers com selos invioláveis e indi

vidualmente verificáveis; 
iii) informar, sem demora, denúncia, às autoridades 

competentes, de qualquer circunstância suspeita que pOs
sa estar relacionada com a prática de delitos estabelecidos 
de acordo com o parágrafo 1 do artigo 3. 

. .3. ___ Cada Parte procurará garantir nos pontos de entrada 
e saída e em outras áreas de controle, a cooperação entre 
transportadores e autoridades competentes a fifi de impedir 
o acesso não autorizado aos meios de transporte e â carga 
e que apliquem as medidas de segurança adequadas. 

ARTIGO 16 
Documentos comerciais e 
etiquetas de exportação 

1. Cada Parte exigirá que as exportações lícitas de entor
pecentes e de substâncias psiCotrópicas estejam deVidamente 
documentadas. Além dos requisitos de documentação, pre
vistos no artigo 31 da Convenção de 1961, no artigo 31 da 
Convenção de 1961, em sua forma emendada, e no artigo 
12.do Convênio de 1971, os documentos comerciãis, tafs Como 
fatoras, manifestos de carga, documentos aduaneiros e de 
transporte e outros documentos relativos ao envio, deverão 
indicar o nome dos entorpecentes e das substâncias psicotró
picas que são exportados, tal como _figUram nas listas Corres
pondentes da Convenção de 1961, da Convenção de 1961, 
e·m Sua forma ·emendada, e do Convênio de 1971, assim como 
a quantídade exportada e o nome e endereço do exportador, 
importador e, quando possível, do consignatário. 

2. Cada Parte exigirá que as remessas de entorpecentes 
e de substâncias psicotrópicas exportadas não estejam incófre-
tamente etiquetadas. ----
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ARTIGO 17 

Tráfico ilícito por mar 

1. As Partes cooperarão, ·cte todas as maneiras possíveis, 
para eliminar o tráfico ilícito pOr mar, de acordo com o estabe
lecia no direito in-terriacional do mar. 

2. Toda Parte que tenha motivos razoáveis para suSpeitar 
que uma nave com seu pavilhão, ou que não traga nenhum, 
ou que não tenha registro, esteja se-ndo utilizada para o tráfico 
ilícito, poderá solicitar a assistêricia de outras Partes, para 
pôr fim a essa utilização. As Partes das quais se solicita assis
tência a prestarão dentre os meios de que dispõem. 

3. Toda Parte que tenha motivos razoáVeis para suspeitar 
que uma nave esteja exercendo liberdade de navegação, con
forme o direito i:itternacional, e que traga o pavilhão ou tenha 
registro em outra Parte, e que esteja sendo utilizada para 
o tráfico ilícito, poderá notificá~ lo ao estado~pavilhão e solici
tar que confirme o registro; se confiroi-ado 1 poderá solicitar~lhe 
autorização para adotar medidas adequadas quanto à nave. 

4. De acordo com o parágrafo 3 ou com os tratados vigen
tes entre as Partes, ou com qualquer outro acordo ou ajuste 
que tenha sido concluído entre elas, o estado-pavilhão poderá 
autorizar o Estado requerente, entre outras coisas, a: 

a) abordar o navio; 
b) inspecionar o navio; 
c) se provas que impliquem em tráfico ilícito forein desco

bertas, adotar medidas adequadas com respeito ao navio, ãs 
pessoas e ã carga que se encontrem a bordo. 

5. Quando Se- adOta uma medida em conformidade com 
este artigo, as Partes interessadas levarão devidamente em 
conta_ a necessidade de não colocar em perigo a segurança 
da vida no mar e a da carga e de não prejudicar os interesses 
comerciaiS e jurídicos do estado-pavilhão ou de qualquer outro 
estado interessado. 

6. O estado-pavilhão poderá, em consonância com suas 
obrigações, previstas no parãgraJo 1, do presente_ artigo sub
meter sua autorização a ·condições que serão acordadas entre 
o estado em questão e a Parte requerente, incluindo as condi
ções referentes à responsabilidade. 

7. Para o efeito dos parágrafos 3 e 4 deste artigo_, as 
Partes responderão com presteza ás solicitações de outras Par
tes de que se averigue se um navio, que traz seu pavilhão, 
está autorizado a fazê-lo, assim como às solicitações de autori
zação que forem feitas de acordo com o parágrafo 3. Cada 
estado, no momento em que fizer Parte desta Convenção, 
indicará uma ou, caso necessário, Várias autoridades que se 
encarregarão de receber as solicitações em que·s:tãõ e de res
ponder a elas. Essa indicação será divulgada por intermédio 
do Secretário-Geral, a todas as demais Partes 1 dentro do mês 
que se seguir à designação. 

8. A Parte que tivei adotado qualquer uma das medidas 
previstas no presente artigo, informará prontamente o estado~ 
pavilhão sobre os resultados dessa medida. 

9. As Partes considerarão a possibilidade de celebrar 
acordos ou ajustes bilaterais e regionais p-afa levar a cabo 
as disposições deste artigo ou torná-las mais eficazes. 

10. As medidas que se adotam em cumprimento do pa
rágrafo 4 deste artigo, somente serão aplicadas por navios 
de guerra ou aviões militares, ou por outros navios ou aviões 
que tenham sinais claros e que sejam identificáveis _como na
vios ou aviõe_s a serviço de um governo e que estejam autori
zados a cumprir aquela finalidade. 

11. Toda medida adotada de acordo com este artigo 
levará em devida consideração a necessidade de não intervir 
no exercício da jurisdição dos estados ribeirinhos ou afetar 
seus direitos ou obrigações, em consonância com o Direito 
Internacional do Mar. 

ARTIGO 18 
Zonas e portos livres 

1. As Partes, afim de eliminar, nas zonas e portos livres, 
o tráfico ilícito de entorpecentes, substâncias psicotrópicas 
inscritas no Quadro I e II, adotarão medidas não menos estri
tas que as aplicadas em outras partes de seu território. 

2. As Partes procurarão: 
a) controlar o movimento de bens e pessoas nas zonas 

e portos livres, para o que facultarão as autoridades a inspe
cionar as cargas e as naves na chegada e na partida, incluídas 
as embarcações de recreio e barcos pesqueiros, assim como 
aviõe_s e veículos e, quando proceder, a revistar os membros 
da tripulação 1 os passageiros·e as respectivas bagagens;_ __ 

b) estabelecer e manter um sistema para descobrir as 
remessas suspeitas de conter entorpecentes, substâncias psico
trópicas e substâncias inscritas nos-QiiadioS I e II, que entrem 
ou saiam das zonas em questão; 

c) estabelecer e manter sistem~s de vigilância nas zonas 
do porto, nas docas, nos aeroportos e nos pontos de controle 
de fronteiras das zonas e portos livres. 

ARTIGO 19 

-utíliZação dos serviços postais 

1. As Partes, de acordo com suas obrigações oriundas 
das Convenções da União Postal Universal, e de acordo com 
os princípios fundamentais de seus respectivos ordenamentos 
jurídicos internos, adotarão medidas e cooperarão entre si 
a fim de suprimir a utilização dos serviços postaís pãrà o 
tráfiCO 1Iídfu. 

2. As medidas a qUe se refere o_ parágrafo 1 do presente 
artigo incluiião, em partiCular: _ _ __ 

a) medidas coordenadas e orientadas para prevenir e 
_reprimir-a utilização dos serviços postais para o tráfico iJítiCO; 

b) a introdução e manutenção, por pessoal de detecção 
e repressão competente, de tecnicas de pesquisa e controle 
direcionados para detectar as remessas postais com conteúdo 
ilícito de entorpecentes, de substâncias psicotrópicas e subs
tâncias incluídas nos Quadros I e II; 

c) medidas legislativas que permitam recorrer a meios 
adequados a fim de assegurar as pro~as neces§árias para iniciar 
procedimentos jurídicos. -

ARTIG020 
Informação a ser fornecida pelas Partes 

1. As Partes fornecerão, por intermédio do Secretá
rio~Geral, informação ã Comissão sobre o funcionamento des
ta Convenção_ emooiseus territórios e, em particular: 

a) texto_das leis e regulamentos promulgados para dar 
_efeito ã Convenção; 

b) pormenores dos casos de tráfico ilícito dentro ·de sua 
juridisção 1 que julguem_ importantes, pelas novas tendências 
que revelam, as quantidades em questão, a procedência das 
substâncias ou os métodos utilizados por pessoas que se dedi-
cam ao tráfico -ilícito. - - -

2. As Partes facilitarão o acesso à informação do modo 
o na data em que a Comissão·o sOlicitar. 
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ARTIGO 21 

Funções da Colnissão 

1. A Comissão -está au,torizad~ a considerar quaisquer 
questões relacionadas cOIIJ.. os 9bjetivos desta Coriven.ção e, 
em particular: 

a) a Comissão examinará o andamento da presente Con
venção, com base nas informações apresentadas pelas Partes, 
de acordo com o artigo 20; 

b) a comissão poderá fazer sugestões e recomc;;:ndações 
de caráter geral com base no exame das informações recebidas 
das Partes; 

c) a Comissão poderá levar à atenção da Junta qualquer 
questão que tenha relação a mesma; - --

d) a Comissão tomará as medidas que julgar adequadas 
sobre qualquer questão que lhe teilha sido remetida pela Jun
ta, de acordo com o indSO b) do parágrafo 1 do artigo 23; 

e) a Comissão, de acordo com o procedimento estabe
lecido no artigo 12, poderá emendar o Quadro I e o Quadro 
II; -

f) a Comissão poderá levar à atenç-ão dos Estados não
Partes as decisões e recomendações que adote em cumpri
mento à presente Convenção, a fim de que examinem a possi
bilidade de tomar medidas cabíveis. 

ARTIGQ22 
Funções da Junta 

1. Sem prejuízo das funções da Comissão previstas no 
artigo 21 e sem prejuízo das fun_ções da Junta e da Comissão, 
previstas na Convenção de 1961,_ria Convenção de 1961, em 
sua forma emendada, e no Convênio de 1971: 

a) se, com base no exame da informação à disposição 
dela, do Secretário-geral, ou da Comissãó4 ou àa Informação 
comunicada pelos órgãos das Nações Unid&s, a Junta tiver 
motivos para crer que os objetivos desta Convenção não São 
cumpridos em assuntos de sua competência, a·Junta poderá 
convidar uma ou mais Part~ a fornecer toda__infor_mação perti
nente: 

b) Com respeito -aos-a-rtigOs 12, 13 e 16: 

i) Uma vez cumprindo o trâm_ite assinaldo no inciso 
a) deste artigo, a Junta poderá, se julgar necessário, pedir 
à Parte interessada que adote medidas corfetivas que 
as circunstâncias acons""e1fam para o cumprimento do dis
posto nos artigos 12, 13 e 16; 

iiJ ãiites de tomar qualquer medida, cOnforme o su
bitem iíi) infra, a Junta tratará confidencialmente suas 
comunicaÇões com Parte a int~ressada de acordp com 
os subitens anteriores; 

iii) se a Junta considerar que a Parte interessada 
não tenha adotado as medidas corretivas conforme- solici
tado, de acordo com este subitem, poderá levar o assuntO 
à atenção das Partes, do Conselho e da CoQlissãu~ Qual
quer relatório publicado pela Junta, de acordo com este 
subitem, incluirá também as opiniões da Parte interessada 
se esta assim o solicitar. 

2. - Toda parte interessada será convidada para ser repre
sentada nas reuniões da Juntã, na qual se examinará, de acordo 
com este artigo, uma questão que a afete dire1l!mente. 

3. No caso de uma decisão da Jun!a, adotada em virtude 
deste artigo, não ser unânime, deixar-se--á constância das opi-
niões da minoria. -- - -----

.4. As decisões da Ju_nta, de acordo com este artigo, 
tomar-se-ão pela maioria dos dois terços do número tótal 
de membros da Junta. 

5. No desempenho de suas funções, de acordo com inci
so_ a) ~o p~rágrafo deste artigo, a Junta protegerá o caráter 
confidencial de toda informação que lhe seja dada. 

6. A responsabilidade da Junta, em virtude deste artigo, 
não se aplicará para o cumprimento de trabalhos ou acordos 
celebrados entre as Partes, de acordo com o disposto na pre-
sente Convenção. _ . 

- 7. O disposto neste artigo não _se aplicará as-- contro
vérsias entre as Partes, mencionadas nas disposiões do 'artigo 
32. .. 

ART!G023 
Informação da Junta 

1. A Junta preparará um relatório ariual sobre seus tra
balhos, contendo uma análise da informação a seu dispor 
e, nos casos adequados, uma relação das explicações, se eXisti
rem, fornecidos pelas Partes ou por elas solicitadas, junto 
com quaisquer observações e recomendações que a Junta dese
je formular. A Junta poderá preparar os relatórios adicionais 
que considerar necessários. Os_relatórios serão apresentados 
ao Conselho, por intermédio da Comissão, que poderá fazer 
as observações que julgar convenientes. 

2. Os relatórios da Junta serão transmitidos às Partes 
e posteriormente publicadas pelo Secretário-geral. As partes 
permitirão sua distribuição, sem restrições. 

ARTIG024 
Aplicações de medidas mais estritas 

que as estabelecidas pela 
presente Convenção 

As Partes poderão adotar medidas mais estritas ou rigoro
sas que as previstas na presente COnvenção se, a seu juízo, 
taiS medidas são convenientes ou necessárias para impedir 
ou eliminar o tráfico ilícito. - -

ARTIG025 
Efeito não-derrogatório com respeito 

a direitos e obrigações 
convencionais anteriores 

As disposiçôes desta Convenção não derroganl os-díreiios 
e obrigações qrie inCumbem às Partes desta Convenção, em 
virtude da Convenção de 1961, a Convençãõ- ae 1961, em 
sua forma emendada, e ~ Convênio de 1971. 

ARTIG026 
Assinatura 

Esta Convenção estará aberta a partir do dia.ZO de dezem
bro_ de 1988 até o dia 28 de fevereiro de 1989, no escritório 
~as -~!lções Unidas em Viena, e depois até o dia 20 de dezem
bro de 1989, na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque 
para assinaturas: 

a) de todos os Estados; 
b) da Namíbia, representada pelo Conselho das Nações 

Unidas para Namíbia; - -
c) das organizações regionais de integração económica 

que sejam competentes para negociar, concluir e aplicar acor
dos internacionais sobre questões reguladas por esta Conven
ção, sendo aplicáveis às organizaçóes ·em queStão", dentro dos 
limites de sua competência, as referências que· são feifas às 
Partes, aos Estados e aos serviços nacionais desta Convenção. 

' ' ' 
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ARTIG027 
Ratificação, aceitação, aprovação ou 

ato de confirmação formal 

1. Esta convenção estará sujeita··a i-atifiCáção, aCeHação 
ou aprovação pelos Estados e pela Namíbia, representada 
pelo Conselho das Nações Unidas para Namíbía; e aoS atas 
de confirmação formal pelas orgaD.ii?f.ÇÜes regionaiS c;J~ int~gra~ 
ção económica, mencionadas no_ inciso c) do artigo 26. Os 
instrumentos da ratificação; aceitaçâo ou aprOvação e os in-tru
mentos relativos aos atos de confirmação formal serão de_posi-
tados junto ao Secretário-gel-ai. - - -

2. Em seus intrumentos de confirmação legal, as organi
zações regionais de integração económica declararão o alcance 
de sua competência com respeito às questões regidas pela 
presente Convenção. Aquelas organizações comunicarão, 
também, ao Secretário-geral, qualquer modifiCaçãO do alcance 
de sua competênCia ·no que diz respeito às qu~stões regidas 
pela presente Convenção. · 

ARTIGO 28-
Adesáo 

1. Esta Convenç-ão ficará abeita--a adesões de todos os 
Estados, da Namíbia, representada pelo Conselho das Nações 
Unidas para Namíbia e das organizaçOes reg_ionafs de integra
ção econômioca, mencionadas no indid'cY do artigo 26. A 
adesão se efetivará-mediante o_ depósito de um instrumento 
de adesão junto ao Secretário-geraL 

2. Em seus instrumentos de adesão, as organizações 
regionais de integração económica declararão o alcance de 
sua competência no que diz respeito a questões regidas por 
esta Convenção. 

ARTIG029 
Entrada em vigor 

1. A presente Convenção entrará ein vigOr riO-nõ-nagésio 
dia seguinte à data em que tenha sido depositado junto ao 
Secretário-geral, o vigésimo instrumento de ratificação, aceita
ção, aprovação ou adesão pelos Estados ou pela Namíbia 
representada pelo Conselho das Nações Unidas para Namíbia. 

2. Para cada Estado ou para a Namíbia, representada 
pelo Conselho das Nações Unidas para Namíbia, que ratifique, 
aceite ou aprove a presente Convenção, ou ela adira, depois 
de ter-se depositado_ o vigésimo instrumento de ratificação, 
de aceitação, de aprovação ou _de adesão, esta Convenção 
entrará em vigor no nonagésimo dja srguinte ã data em que 
aquele Estado ou a Namtbia tiver depositado o instrumento 
de ratificação, aceitação, aprovação do ou adesão. 

3. Para Cada organização regional de integração econó
mica, -rn.-enciotütda- nc,- üids:o:-c) âo ·artigo--26-,- que- depos"ilar 
um instrumento relativo a um ato de confirmação formal ou 
um instrumento de adesão, a presente Convenção entrará 
em vigor no nonagésim-o dia seguinte- à data em que tiver 
sido efetuado o depósito, ou na data em que esta Convenção 
entrar em vigor, conforme o parágrafo 1 do_ presente artigo, 
se esta ultima for posterior.- -

ARTIG030 
Denúncia 

1. Cada Parte poderá, a qualciuer momento, denunciar 
esta Convenção mediante notificação escrita, dirigida ao Se
cretário-geral. 

2. A denúncia surtirá efei.to para a Parte interessada 
um ano após em que a notificaçãO tenha sido recebido pelo 
Secretário-geral. 

ARTIG031 
Emendas 

1. Qualque Parte poderá propor uma emenda à presente 
Convenção. A parte em questão comunicará o texto de qual
quer emenda assim proposta, e os-motivos da mesma, ao 
Secretário geral que, por sua vez, comuD.icará a eme-nda Pro
posta às demais Partes, às quais perguntará se aceitam. Caso 
a propoSta de emenda, assim, distribuída, não tenha sido recu
sada por nenhuma das Partes dentro dos vinte e quatro meses 
seguintes a: Sua notificação, a emenda será consíderada aceita, 
entrará em vigor, com respeíto a cada Parte, noventa dias 
depois que essa Parte tenha depositado, junto ao Secretá
rio~geral, um instrumento no qual expresse seu consentimento 
em ficar obrigada a essa emenda. 

2. Quando uma proposta de emenda for recusada por 
uma das Partes_, o Secretário-geral_ consultará as Partes e, 
se a inaioria: delas assim solicitar, submeterá a questão, junto 
com qualquer observação que tenha sido formulada pelas Par
tes, à consideração do_ Conselho, que poderá decidir pela 
convocação de uma conferência, de acordo com o parágrafo 
4 do artigo 62 da Carta das Nações Unidas. As emendas 
que resultarem dessa Conferência serão incorporadas a um 
Protocolo de Modificação. O consentimento em ficar vincu
ladas pelo Protocolo deverá ser expressamente notificado ao 
Secretáiio-g~ral. 

ARTIGQ32 
SÓiução das cOntrá:vérsias 

1. Em caso çle controvérsia sobre a interpretação ou 
a aplicação desta Convenção entre um ou mais Partes, estas 
se consultarão, com o fim de resolvê-la por vias de negociação, 
pesquisa, mediação, conciliação, arbitragem, recurso a orga..; 
nismos regionàis, proc-edimentO jurídico ou outros meios pací~ 
ficos que elegerem. 

2_ Toda controvérsia dessa índole, que não tenha sido 
resolvida, na forma prescrita no parágrafo 1 do presente artigo, 
será submetida, por petição de qualquer um dos Estados Parts 
na _çontrovérsia, â decisão da Corte Internacional de Justiça. 

3. SE uma das organizações regionais de integração eco
nõmica, mencionadas no incíso c) do_ artigo-26, -é parte e:m 
controvérsia que não tenha sido resolvida na forma prevista 
no parágrafo 1 do presente artigo, poderá, por intemiédio 
de um Estado Membro das Nações Unidas, pedir ao COnCelho 
que ·solicito urna opinião coiisUltibva à corte Internacional 
de Justiça, de-acordo com o artigo 654_ do Estatuto da Corte, 
opinião esta que será considerada decisiva. 

4. Todo Estado, no momento da assinatura ou ratifica
ção, aceitação ou aprovação da presente Convenção ou de 
sua adesão à mesma, ou toda organização regional de integra
ção económica, no momento da assinatura ou do depósito 
de um ato de confirmação formal ou de adesão, poderá decla
rar que não se considera obrigado pelos parágrafos -2 e 3 
deste artigo. As demais Partes não estarão obrigadas pelos 
parágrafos 2 e 3_ deste artigo perante nenhuma das Partes 
que tenha feito a declaração em questão. 

5. Toda Parte que tenha feito a declaração prevista no 
parágrafo 4 do presente artigo, poderá retirá-la a qualquer 
momento, mediante notificação ao Secretário-geraL 
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ARTIG033 
Textos autênticos 

Ergotamina 
·Ácido Lisérgico 
1-fenil-2-propanona 

Pseudoefedrina 
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Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e 
russo da presente Convenção são igualmente autênticos. 

ARTIG034 
Depositário 

Os sais das substân.!=ias no_-presen.te qUadro, desde que 
a existência dos sais e_m questão s.eja possível. 

O Secretário-geral será o depositário da preSente ccm-
Quadro II venção. _ --- --

Em testemunho do qual os abaixo assinados~ devidamente 
autorizados para tanto, firmaram a presente Convenção. 

Anidrido acético 
Acetoriã 

Feito em ciena, em um único original, no dia vinte de 
dezembro de mil novencentos e oitenta e oito. 

Ácido Antranílico 
Éter etílico 

Quadro r 
Efedrina 
Ergometrina 

ANEXO Ácido Fenilacético 
Pipéridina 

_ Os s~s c;ias_ substâncias listados no presente quadro, desde 
que a existência dos sais em questão seja possivel. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 163, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Radiodifusão Broto da Serra Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de David Canabarro, Estado do Rio Grande 
~~ . 

Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 110, de 9 de março de 1990, do Ministro 
de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Radiodifusão Broto da Serra Ltd.a., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de David Canabarro, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de junho de 1991. ~Senador Mauro Benevides. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• 15, DE 1991 
Autoriza o Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras 

do Tesouro do Estado de São Paulo (LFfP), destinadas ao giro de 123.400.000 LFTP, com 
vencimento em junho de 1991. 

Art. 1• É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos do art. 8• da Resolução 
n' 58, de 1990, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo (LFTP), destinadas ao giro de 84% (oitenta e quatro por cento) das 123.400.000 
(cento e vinte e três milhões e quatrocentas mil) LFTP, com vencimento em junho de 1991. 

Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a 

parcela de 16% (dezesseis por cento), consoante pactuado no memorando de entendimento, de 19 de_ 
março de 1991, firmado pelo referido estado com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento 
e com o Banco Central do Brasil: 
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h) modalidade :nominativa~transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.825 dias; 
e) valor nominai:Cr$1,00; 
fl características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento Qnantioade 
15-6-91 123.400.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 
Colocação. Vencimento Tftulo Data-base 

17 .Q-91 15-6-96 521.825 17-6-91 
II) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 

setembro de 1979, do Banco Central; 
· i) autorização legislativa: Lei n• 5.684, de 28 de maio de 1987, Decretos n•s 29.526 e 30.261, 

de 18 de janeiro de 1989 e 16 de agosto de 1989, respectivamente, e Resolução n• 5, de 19 de janeiro 
de 1989, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides,Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 16, DE 1991 
Altera os Anexos I e II da Resolução n• 87, de1989. 

Art. 1' Os Anexos I e II da Resolução n• 87, de 1989, ficam alterados na forma dos Anexos 
I e II desta resolução. 

Art. 2• Esta ,'resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. ~ 
Senado Federal, 14 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Situação Anterior 

Cargos/Empregos de Nível Superior 

Técnico Legislativo 
Taqufgrafo Legislativo 
Inspetor de Segurança Legislativa 
Adjunto Legislativo 
Médico 
Enfermeiro 
Técnico em Reabilitação 
Psicólogo 
Farmacêutico 
Odontólogo 
Engenheiro 
Arquiteto 
Técnico~ em Administração 
Contador 
Estatístico 
Assistente Social 
Técnico em Comunicação Social 
Bibliotecário 
Técnico em Legislação e Orçamento 
Sociólogo 
Traduto~ e Intérprete 

ANEXO I 

Situação Proposta 

Analista Legislativo 
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·-------;::::---:;--:---:------,-------:-------
Situa!;áo Aht.:riar Situaça.o Proposta 

Cargos/Empregos de Nfvel Médio (2" Grau) 

Assistente legislativo 
Agente Administrativo 
Datilógrafo 
Auxiliar de Enfermagem 
Técnico em Eletrônica e Telecomunicações · 
Agente de Telecomunicações e Eletricidade 
Agente de Telecomunicações e Eletrônica 
Agente de Segurança Legislativa 
Agente de Transporte Legislativo 
Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia 
Artífice de Mecânica 
Artífice de Eletricidade e Comunicação 
Artífice de Carpintaria e Marcenaria 
Assistente de Plenários 

Situação Anterior 

Cargos/Empregos de Nfvel Básico (1° Grau) 

Agente de Portaria 
Telefonista 

Categoria Funcional Ref. 

Técnico Legislativo NS-25 
Taqu!grafo Legislativo NS-24 
Insp. de Segurança Legisl. NS-23 
Adjunto LegislR!ivo 
Médico NS-22 
Enfermeiro NS-21 
Técnico em Reabilitação NS-20 
Psicólogo NS-19 
Farmacêutico NS-18 
Odontológo NS-17 
Engenheiro 
Arquiteto 
Técnico em Administração 
Contador NS-16 
Estatfstico NS-15 
Assistente Social NS-14 
Téc. em Comunicação Social NS-13 
Bibliotecário NS-12 
Tec. em·Leg. e Orçamento NS-11 
Sociólogo 
Tradutor e Interprete 

NS-10 
NS-9 -

NS-8 
NS-1 a 7 

Técnico Legislativo 

Situação Proposta 

Auxiliar Legislativo 

ANEXO II 

Padrão Classe Denominação 

III Analista Legislativo 
II Especial Áreas de Especialização 
I -Processo Legislativo 

- Administração 
VI - Taquigrafia 
v -Segurança 

IV - Médico-odontólogo 
III - Contabilidade 
II 1" - Engenharia 
I - Arquitetura 

- Biblioteconomia 
- Psicologia 
- Assistência Social 

VI - Estatfstica 
v - Comunicação Soêial 

IV - Orçamento Público 
III 2" - Sociolog~a 
II - Outras Areas 
I 

IV 
III 3• 
II 
I 
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Cstegoria Funcional Rcf. PadrAo Classe Denominação 

Assistente de Plenários 
Assistente Legislativo Técnico Legislativo 

NM 31-35 III Agente Administrativo 
Datilógrafo NM 26-30 II Especial Áreas de Especialização 
Auxiliar de Enfermagem NM 21-25 I - Processo Legislativo 
Téc. em Elet. e Telec. , Transportes 
Agente de Te!. e Elet. NM 16-20 IV -Administração 
Agente de Tel. e EletrOnica NM 11-15 III - Enfermagem 
Agente de Seg. Legislativa NM 6-10 II - EletrOnica 
Agente de Transp. Legislativo NM 1- 5 I 1" - Telecomunicação 
• Art. Estrut; Obras e Metalnrg. NM 01-05 I - Artesanato 
• Artífice de Mecânica -Segurança 
• Art. Elet. e Comunicação - Outras áreas 
• Art. Csrp. e Marcenaria 

NM 31-35 IV ~uxiliar Legislativo 
Agente de Portaria NM 26-30 III Areas de Especialização 
Telefonista NM 21-25 II 2" -Telefonia 
•• Artífices NM 16-20 I -Portaria 

NM 11-15 III - Outras áreas 
NM 6-10 II 3" 
NM 1- 5 I 

• Classes: Especial, Mestre, Contramestre e Artifice especializado. 

** Classe "A11
: artífice 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 17, DE 1991 
Autoriza o desbloqueio de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande 

do Sul, através da revogação do § 2• do art. 1• da Resolução n• 72, de 1990, do Senado 
Federal. 

Art. 1• É revogado o§ 2• do art. 1• da Resolução n• n; de 1990. 
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de junho de 1991._- Senador Mauro Benevides,Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28,~ do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 18, DE 1991 
Autoriza, em caráter excepcional, o Governo do J!;l;tado do Rio de Janeiro a contratar 

operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), no 
valor equivalente a US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos). 

Art. 1• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 6• da Resolução n• 
58, de 1990, do Senado Federal, autorizado, em caráter excepcional, a contratar operação de crédito 
interno no valor de US$60.000.000,00~(sessenta ~milhões de dólares norte-americanos) junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), mediante garantia de cessão a ser feita aó 
BNDES, em caráter irrevogável e irretratável, a partir da assinatura do contrato e até a final liquidaç~ão 
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de todas as obrigações nele assumidas de parcelas do produto da cobrança de pedágio da "Linha Vermelha" 
ou de outra receita que venha a substituí-lo, no valor correspondente ao das prestações de amortização 
do principal e dos acessórios de tal dívida. __ 

Art. 2• O limite estabelecido--peh!nciso II do art. 3• da Resolução n• 58, de 1990; do-Seriado 
Federal, para o-dispêndio anual da dívida consolidada do Estado do Rio de Janeiro, fica elevado temporia
mente, ano a- an-o, nos seguintes valores: 

Exercício 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996-
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Elevação Temporária 
(Art. 3°, II, da Res. 58/90) 

Cr$ 101.632.200.000,00 
Cr$ 105.633.700.000,00 
Cr$ 107.251.800.000,00 
Cr$ 105.208.200.000,00 
Cr$ 161.284.200.000,00 
Cr$ 103.240.700.000,00 
Cr$ 102.500.000.000,00 
Cr$ 102.121.200.000,00 
Cr$ 101.619.600.000,00 
Cr$ 87.134.600.000,00 

Art. 3• Esta resolução-entra em vigor na data de sua publicaÇão. 
Senado Federal, 14 de junho de 199L- Senador Mauro Benevides,Presidente. 

Faço saber que o_ Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguip.~e 

RESOLUÇÃO N• 19, DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, temporariamente, o limite 
da sua dívida mobiliária pela emissão e colocação no mercado, de Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Santa Catarina (LFTC) destinadas ao giro de oitenta por cento das 902.741.537 
LFTC vencíveis em 1•-6-91 

Art. 1' É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar o limite da sua dívida 
mobiliária, definido no art. 3' da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Federal, em percentual superior 
ao estabelecido pelo§ 1• da mencionada resolução. 

Parágrafo único. A elevação dolimite_da dívida mobiliária far-se-á pela emissão de Letras Finan, 
ceiras do Tesouro--do Estado de Santa Catarina -LFTC. -- - - - -

Art. 2• As con4ições financeiras da emissão de LFTC são as seguintes: 
1-a quantidade de títulos a ser emitida será suficiente para promover o giro de oitenta por 

cento de 902.741.537 LFTC, vencíveis em 1• de junho de 1991, conforme memorando de entendimentos 
de 14 de março de 1991, firmado pelo Governo do Estado de Santa Catarina com o Ministério da Economia, · 
Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do Brasil; 

II -modalidade: nominativa-transferível; 
III -rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional; 
VI -prazo: até 1.825 dias; 
V- valor nominal: Cr$1 ,00; 
VI- forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 

de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil. _ .. __ 
Art. 3• O Senado Fedêraf; -durante os exercícios de 1991 a 1994,_ somente apreciará pedidos 

de emissão de títulos do Governo do Estado de Santa Catarina relacionados à rolagem da dívida atual 
e ao estabelecido no art. 33 das Disposições Transitórias da Constituição. -

Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de jun)lo de 1991. -Senador Manro Benevides,Presidente. 
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de autoria do Senador Ruy Bacelar e outros Senhores Sena
dores, que,estabelece a coincidência de eleiçõe_s para presi
dente e vice-_eresidente da Repüblica, senador e deputada 
federal, a partir do ano 2000, e- para gOvernador e vice-go
vernador, deputado estadual e distrital, prefeito, vice-pre
feito e vereador, a partir de 1998. Em diScussão (1~ seS-são). 

Proposta de Emenda à Constituição n• 10, de 1991, 
de autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores 
Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera 
a redação do inciso II do art. 161 da Constituição Federal. 
Em discussão (1• sessão). 
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contrária à_ pena de morte. 
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1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 
- N" 553 a 558/91 

3- ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO . 
- N• 5, de 1991 
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Ata da 89~ Sessão, em 14 de junho de 1991 
1ª Sessão Legislativa Ordinári~, da 4~r Legislatura 

Presidência dos.Srs. Meira Filho e Epitácio Cafeteira 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: .. - - . . .. 

Affonso Camargo - César Dias - Epitádo Cafeteir-a -
--João Calmon- José Eduardo- José Richa - Lourival 
Baptista - Nelson Carneiro -- Oziel Carneiro - Valrnir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Ses. Senadores. Hã
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos rtoSsriinrabalhos. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Louifvaf Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE .. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta 
é a décima segunda vez que ocupo a tribuna do Senado para 
falar sobre um mesmo tema, a respeito do qual outros senado-

res, a, exemplo do nosso Presidente Senador Mauro Benevides, 
Senadores Jutahy Magalhães, Ney Maranhão, Francisco-Ro
llemberg, Marco Maciel, Afonso Sancho, Ruí Bacelar, Passos 
Porto e Rubens Vilar também se manifestaram riestes últimos 
anos. É- um asS_UntO da maior importância para o Brasil e, 
prinr,ipalmente, para o N:_9r<~este. 

Um país como o nosso, imensamente rico em recursos 
naturais e produtos primários dispersos _em suas dimensões 
continentais, rião poderia viabilizar o seu desenvolvimento 
sem a infra-estrutura indispensável ao progre_sso. 

Há mais de quatro décadas acompanho e participo, com 
grande interesse, de cada evento importante relacionado com 
as_ novas conquistas em benefício do nosso País, tanto no 
governo como na iniciativa privada. Tenho pT-ocurado, a cada 
passo, acompanhar, com entusiasmo, a evolução em noss_o 
País, na indústria, no comércio, na agriCUltura, no campo 
das telecomunicações, no setor de transportes, na saúde, na 
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educação, na informática, na diplomacia, que tem cuidado 
de nossas relações com q e~terior; enfim, o meu -lnlêressê 
de-homem ptíblico, que no Congresso representa, há longos 
anos, o Estado de Sergipe, está em cada ponto, em cada 
lugar, onde exista trabalho, esforço e dedicação à Causa do 
engrandecimento de nosso País e ao· bem-estar dOs nosSos 
compatriotas. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Do plano das intenções e das idéias, já vi muitos PfojetõS 

se concretizarem, ·e, pela bénção do trabalho e çla vontade 
dos que detém poder de decisão, se transformarem eril realida
de, em algo de inestimável valor para a socie,dade. 

Há setores de atividades no Brasil que progrediram consi
deravelmente, o que nos anima e reforça a confia_Uça nas 
inúmeras possibilidades de nosso País. 

Entre estes ramos do progresso em ·que temos evoluído, 
destaco o que se tem realizado _no campo da energia elétriCa. 

Recentemente foi concluída a ob_ra fantástiCã -ae-}J:aipu. 
E, atualmente, está em plena atividade um imenSo ca_n.

teiro de obras, com milhares de trabalhadores, orientados 
pela competência admirável da engenharia nacional, empe
nhados na construção da terceira maior usina hidrelétrica do· 
País e a maiô r do Nordeste. Uma hidrelétrica que irá produzir, 
quando concluída em 1994, 18 bilhões de quilowatts/ hora 
anuais. A dados de 1990, todo o complexo hidrelétrico da 
Chesf, coinposto de várias usinas, produziu durante o ano 
de 1990, 27,8 bilhões de quilowatts/hora. 

Esta nova usina será reponsável por mais de 50% do 
consumo futuro de energia elétrica no Nordeste que, livre 
de eventuais ra-cionamentos, terá autonomia energ"êtici até 
o próximo século. 

Esta é a usina de-Xingó, não apenas um-sonho de visioná
rios, poetas e sonhadores, mas uma gratificãnte realidade, 
resultando da vontade do governo em resposta às grandes 
esperanças e insistentes reivindicações da população nordes
tina e de seus representantes no Congr-esso Nacional. 

Já estive em Xingó várias· vetes:-Antes, quando ali se 
podia apreciar apenas o cenário magflífico do do São Francisco 
por entre um canyon monumental, e outras vezes, posterior
mente, durante as diversas fases de implantação do projetá
de engenharia civil da obra. 

Em 16 de junho de 1989, lá estive com o então Presidente, 
Senâdor José Sarney, que foi iflspedonat oS trabalhos iriiciados 
em 1987, quando também viSitamos o porto de _Sergipe e 
o Pólo Cloroquímico. do Estado. 

Outra vez, em 31 de outubro do mesmo ano, em compa
nhia dos Deputados Albérico-Cordeiro, Mário Lima, Waldeck 
Ornelas, José Tinoco e José Luiz Maia, com a finalidade 
de "verificar e avaliar, na multiplicidade dos aspectos básicos 
de natureza técnica, financeira e administrativa, --a situação 
em que se en-contravam as obras", na ocasião suspens·as por 
falta de recursos, acarretando a demissão de mais de 2.500 
operários e um sériõ-problemã de insatisfação e tensão social 
localizado na área de influência do projeto. 

Dessa víagem, que mobilizou lideranças comunífáriis e 
toda a bancada do Nordeste no Congresso, acima de qualquer 
interesse ou conotação partidária, resultaram gestõeS que Via
bilizaram recursos para o prosseguimento das obras. 

Da esperança de tantos brasileiros, de tantos deputados 
e senadore-s aqui no Co_ngresso, venho participando há muitos 
anos. Aqui falei em maio de 1972; em março e junho de 
1974; em setembro de 1986; em março de 1987, aplaudindo 
o iníció das obras; três vezes em junho e duas vezes em novem-

bro_ de 1989; e, há um ano atrás, mais precisamente em 26 
de junho de 1990, falei desta tribuna registrando a minha 
satisfação e o meu enfusiasmo pela viSita qUe fiz-a -xingó, 
a convite do Presidente Fernando Collor. em 19 do mesmo 
mês, para particar da solenidade de retomada das ob~as, oca
sião em que fui distin-guido por S. Ex•- para, juntamente com 
ele, acionar o" mecanismo que dinamitava as rochas do verte
douro, onde eStá sendo-instalada a casa de máquinas~~ descer
rar a placa comemorativa do evento. __ . 

E assim venho participando de Xingó~o desde a necessi
dade pois sempre a s_e-nti, priricipalme-nte quando Governador 
do Estado, depois vieram as fases da idéia, das intenções, 
do projeto, do contrato das obras, problemas e recursos e, 
fin~lmente, a satisfação de vê-la, a cada dia, mais próxima 
de sua conclusão que ocorrerá, segundo cronograma e empe
nho pessoal do Presidente da República, no ano de 1994. 

ünte·m, a -convite do Senhor Presidente da República, 
pela segunda vez fazendo parte de sua c_omitiva presidie:riclãl,
esfive em Xingó em Companhia de vários Ministros, parlamen~ 
tares da região e GOvernadoiés-do Nordeste. 

Presente ao evento estavam os seguintes Gov~m~dores: 
Antônio Carlos Magalhães, da Bahia; João Alves Filho, de 
Sergipe; Geraldo Bulhões, de Alagoas; Joaquim- Francisco 
de Freitas Cãvalcanti, de Pernambuco; Ronaldo Cunha Lima, 
da Paraíba; José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte; 
Antônio Freitas Neto, do Piauí; Ciro Gomes Ferrêírã, ·cto"
Ceará e Edison Lobão, do Maranhão; e os seguintes -senado
res: Albano Franco, Marco Maciel e Ney Maranhão~ -~-

Entre os Deputados que compareceram, estav·am Gerd-: -
nimo Reis, José Teles, Pedro Valadares e Everaldo Oliveira-, 
de Sergipe. - · -· · --·· · 

O Presidente do Tribunal de Contas da_ :União, Ministrá 
Adhemar Guisi e o Assessor Legislativo da Presidência da 
República, Qilton Garcia,_ também párticipafam da coniitivâ. 

A solenidade localizou-se em Piranhas, Alagoas. Do ou
tro lado do rio, fica Canindé do São Francisco, em Sergipe. 

Falaram na ocasiâo o Ministro da Infra-Estrutura, João 
Santanâ di~endC? q1.1e: _ 

- "a Hidrelétricâ_ de_ Xingó, maior projeto de ge!ação 
eneTgétfCã-do sislem-ã Cliesf, afastará-o perigo de raciona.: 
mento de energia: no Nordeste pelo menos pelos próximos 
dez anos. Lembrou que a obra traz novas perspectivas 
de desenvolvimentq à regiãq, na m~di~- _em_ q~e ___ atrai 
novos investimentos-"industriais; e propiciará a implan
tação de novos programas de irrigação, a partir do imenso 
reservatório de água que será formado com o represa
mente do rio. Ele assegurou todo apoio a esses progra
mas, especialmente em Sergipe e Alagoas." 

- _Q Go~ernador de Sergi(>e, Joã~ Al;es Filho, afi~mo~ 
que: 

"O Nordeste pode ser transformado num "celeiro de 
alimentos" para o País, a exemplo da Califórnia, nos 

- Es_tados Unidos, caso seja aproveitado _o.imenso potencial 
do São Francisco. O Es!ado_de Sergipe já irrigou 20 mir 
hectares de solo_áridq.do sert.ão, rnudandÇ> o panorama 
de uma das regiões mais hostis do Brasil. A .caatinga 
cedeu lugar a imensas plantações de feijão, milho, man
dioca, fruteiras e diversas culturas .de subsistência. A bar
ragem de Xingó permitirá a_ ampliação da área irrigada 
para 40 mil hectares." 

Finalmente, o Presidente Fernando Collor, aplaudido 
com _entusia~mo pelos presentes à solenidade e por milhares 
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de pessoas que acorreram ao local para assistir ao espetácido, 
no seu pronunciamento convocou os governadores à união, 
deixando de lado, talvez u:nl pouco das questões políticas e 
as questões partidáriáS, e disse que, cada vez mais precisamos 
ajudar-nos mutuamente e cada vez mais preciSamos dar-nos 
as mãos uns aos outros, frisando que sozinhos, não será possí
vel fazer muita coisa. 

Disse também que "é chegada a hora do Nordeste, o 
Nordeste não precisa de esmola. Esta região será desenvolvida 
e rica com boa distribuição de renda para o seu povo, que 
será transformado em classe média rural, prometendo empe
nho no sentido de •diminuir- as diferenças regionais com o 
Centro-Sul. Também aos descamisados e pés-descalços, vol
tou a prometer o melhor de seus esforços." 

O mecanismo de detonação da ensecadeira do desem
boque foi acionado pelo Presidente Fernando Collor e pelos 
Governadores, Antônio Carlos Magalhães, da Bahia; João 
Alves Filho, de Sergipe; Geraldo Bulhões, de Alagoas; e Edi
son Lobão, do Maranhão. 

Mais uma vez o Senhor Presidente da República me dis
tinguiu, convidando-me para com ele descerrar a placa come
morativa deste importante acontecimento, que -marca uma 
nova fase no andamento da obra. Sou grato ao Senhor Presi
dente, pois, para miffi, e para todos que conhecem a impor
tância de Xingó, este -lõf um momento histórico altamente 
relevante. 

Dinamitada a imensa barreira de pedra, deu-se início 
ao desvio do grande rio, que neste lugar corre em estreita 
passagem, com uma profundidade de mais de 20 metros, diri
gindo-o para quatro túneis de mais de 500 metros -de extensão 
por 16 de diâmetro, que vinham sendo escavados na rocha 
viva desde 1987; ao fmal destes túneis as águas se derramam 
no lugar onde será formado o reservatório, um lago de mais 
de 60km2 que, nos trêS próximOS aiiás; armazenará ·cerca de 
4 bilhões de metros cúbicos de água. 

Também assistido por milhares de pessoas, o espetáculo, 
promovido pela engenhosidade da tecnologia modema, mas, 
principalmente, pela moldura patrocinada pela natureza, cujo 
cenário_nesta região é deslumbrante, foi algo inesquecível 
e grandioso, que nos transmitiu muito estusiasmo-e confiança 
no futuro de riossa região, no futuro do nordeste e dos seus 
mais de quarenta milhões de habitantes, um terço da popu
lação do Brasil: 

O senhor Presidente da República Fernando Collor de 
Mello mais uma vez assegurou e comprovou o seu empenho 
e compromisso de redimir o Nordeste e sc:;us h:;~.bitantes das 
dificuldades, da miséria, da pobreza crónica em que vive gran
de 'parte de sua população, e de salvar a região das crescentes 
disparidades regionais existentes em nOsso- PáíS. Basta dizer 
que enquanto no Sul e Sudeste 50% das propriedades rurais 
são eletrificadas, no Nordeste, apenas 10%. 

Xingó reuniu, paia convencer o País e -viabilizar a sua 
construção, um conjunto-extraorQinário de vantage:iis,-emface 
das potencialidades da região e à grande necessidade _de am
pliação do seu parque energético: 

19-CaracteríSticas topográficas admiravelmente ade
quadas para suaconstrução, cuja usina se- en_caixa perfeita
mente no canyon do Rio entre o Estado de Sergípe:" e Alagoas; 
a barragem terá 140 metros dealtura, com uma extensão de 
apenas 850 metros. Basta lembrar_ que Itaparica tem cerca 
de cinco quilómetros de extensão. 

29- Utilização du sistema de e_nrocamente dos maciços 
rochosQS, permitindo a utilização do próprio material, pedra 

e areia, tirados do local, ao invés da utilização do sistema 
de concreto. utilizado em Itaipu e várias outras hidrelétricas_ 

39 - Características sócio-económicas dõ loCal, onde ãpe
nas 12 famílias tiveram que ser deslocadas e somente setenta 
propriedades, sem grandes beneficiamentos, tíveram que ser 
indenizadas. 

Em Itaparica foram inundadas, total ou parcialmente, 
sete municípios e cerca de quarenta mil famílias fOram indeni
zadas e reassentadas. 

Em Xingó, o impacto ambiental só terá i:esultados positi
vos. A Chesf teve inclusive do cuidado de celebrar convênios 
com univerSidades para localizar, identificar e salvar amostras 
e vestígios de interesse antropológico. Quarenta mil hectares 
serão irrigados e fertilizados para a- agricultura. 

Por todas estas vantagens, sem considerar os grandes 
benefícios para o Nordeste e o País, o custo de Xingó, co-mpa
rativamente à média das usinas hidrelétricas nacionais, que 
atinge 35 dólares por megawatt/hora gerado, será de apenas 
vinte dólares, representando um investimento total de 3,5 
bilhões de dólares, dos quais já foram aplicados um bilhão 
e cem milhões de dólares. Atualmente, Xingó é a maior obra 
de engenharia em curso no País. 

Mais fantástico do_ que a obra de engenharia que é a 
construção dessa usina, será o impulso de desenvolvimento 
e progresso que irá empreender em nossa região, promovendo 
a agricultura, o comércio, a indústria e, jnincipalmente, o 
conforto e bem-estar da população pela melhoria das condi
ções de vida. 

E aqui reafirmo o que já -disse quando da última vez 
que lá estive: "Xingó, para alegria e entusiasmo de todos 
nós, brasileiros e nordestinos, não é mais -um propóSíto <:iu 
uma grande esperança; já é uma realidade próxima a: iluminar 
os caminhos e mover os dínamos do progresso". Quando en
trar em operação no primeiro semestre de 1994, Xingó produ
zirá mais de três mil megawatts de energia. Entrarão em fun
cionamento, nessa ocasião, seis--Unidades com capacidade de 
502 megawatts cada. Numa etapa posterior, serão instaladas 
mais quatro uriidades_. Xirigó será a terceira híárelétrica do 
País, superada apenas por Itaipu, no Paraná, e Tucuruí, no 
Pará. 

E o nome de todos aqueles que contribuíram e vêm contri
buindo para a sua realização, especialmente o Presidente Fer
nanco Collor de Mello que ultimamente tem priorizado o 
empreendimento, garantindo-lhe os meios e as condições para 
executá-lo, ficarão eternamente gravados na memória- e iia 
gratidão de todos nós brasileiros, de todos nós nordestinos, 
"que, apesar das adversidades impostas pelo clima e outros 
fatores ex-ógenos, que fogem abs_olutamente do seu domínio, 
jama,is perderam a coragem, a inspiração, a fé em Deus e 
a disposição inquebrantável para o trabalho e para os grandes 
desafios; jamais perderam o senso de hospitalidade e_ do reco
nhecimento, reconhecimento e gratidão de todos nós, filhos 
desta rica, generosa e pujante Nação. 

Dali retomamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, convic
tos, porque sentimos, concretamente, que, com Xingó, come
ça uma nova fase no desenvolvimento do Nordeste. O sonho 
de inuitos, que sempre lutaram pela erradicação da pobreza 
e da miséira de nossa gente, agora com o apoio e o empenho 
pessoal, do Presidente Fernando Collor, também nordestino, 
Se transformará numa realidade de melhores dias e melhores 
oportunidades e condições de vida para a população sofrida 
e esperançosa da região, que há muito aguardam, sem perder 
a confiança, o milagre do progresso._ 
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Peço~ Sr. Presidente, transcrever Com o meu pronuncia
mento o discurso pronuncíado pelo Governador João Alves 
Ftlho, de Sergipe, põr ocãsião da solenidade. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURI
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO, 

DE SERGIPE, EM XINGÓ . 
Não consigo, Senhor Presidente, neste momento histórico 

para nossos estados e para o nosso nordeste, afastar da lem
brança a imagem desta mesma região, deste mesmo local, 
só que do outro lado do riQ, em Caninc!~ dQ São Francisco. 

Não foi há muito tempo, mas por volta de 1983. Aqui 
não havia nada. Não seria exagero dizer que era quase um 
deserto inóspito, onde pouco se plantava, porque quase nada 
se colheria. Iniciava eu, naquela époCa, minha primeira gestão 
como governador d~ Sergipe. Aqui, com a minha crença inaba
lável de que a primefra-, mais racional e- sob_ret1.1,P0 -mais 
económica saída para a Crise brasileira está ceJ;'tamente na 
valorização do interior, visitei, ao lado de técnicOs, este magní
ficoCanyon. Sonhei, senhor presidente,_ que haveria de ver 
aqui não apenas uma hidrelétrica gerando energia abundante, 
mas também milhares de hectares de terras irrigados e, sobre
tudo, dezenas de milhares de empregos, para extinguir a misé
ria abjeta que oprime nossos irmãos sertanejos. Sertanejos 
que- como vossa excelência bem sabe- não querem esmo
las, mas oportunidades de trabalhar, alcançar um padrão de 
dignidade para sua vida e, ao mesmo tempo, ~ransformar-se 
em um fator de desenvolvitnento nacional. Aquela época, 
ninguém acreditava em hidrelétrica de Xingó, que era projeto 
sem esperanças, desprezado em gavetas de técnicos_._ContqQo, 
sempre mantive viva e acesa a certeza .interiQr de que, mais 
dia, menos dia, a hidrelétrica de Xingó sairia ela prancheta 
para a efeôva realidade. Vi, ao mesmo tempo, que Sergipe, 
que era o lado mais atrasado do rio, precisava preparar-se, 
para não ficar de fora do que, tfuhamos a certeza, viria concre
tizar-se. 

Inpunha-se construir uma nova cidade, ligá-la ao· resto 
do estado por uma rodovia pavimentada de 100 quilómetros, 
rasgando o· sertão. Era preciso mais: vislumbrávamos urrt"pólo 
de produção de alimentos, só possível através de um moderno 
perímetro irrigado. Convocamos ansiosos nossos técnicos pata 
colocar os sonhos náS pranchetas, e, com eles transformados 
em projetas, partimos em busca de finanCiamento. Não foi 
um caminho suave, mas uma corrida de obstáculos. No BNDE 
e no BNH de então, onde fomos em procura de apoio, recebe
ram-nos como se fôssemos uma espécie de louco visionário: 
imagine- se o -BraSil poderia fazer uma hidrelétrica nos confins 
do sertão sergipano-alagoano! Sobretudo quando estávamos 
mergulhados na grave recessão de 1983. Seria, lia visão sarcás
tica dos burocratas,- (Ah, esses eternos tecnocratas encaste
lados em seus misteriosos números!) - A teimosia de mais 
um nordestino ensandeci.do, querendo construir uma cidade
fantasma~ uma rodovia ligando o nada a coisa alguma e uma 
irrigação para a qual não haveria consumidores. A única una
nimidade com que me defrontei, foi cõm a desCreiiça geral. 
Ainda assim' eu teimei, porque eu anteVia o futuro, acreditava 
que a fase de dificuldades do País seria vencida, e mais, que -
crises se vencem é com trabalho, criatividade e fé. 

Só -nos restava inipla:ntai' as Obras com os· parcos re-cu-rsos 
próprios do Estado~ tarefa que parecia inipoSSíveL Mas -
Senhor Presidente- sou daqueles que, como Herman Hess_e, 
_acredita que "para gerar o possfvel é preciso sempre-e se-mpre 
gerar o impossível". Pois bem. Ao concluir _rriinha gestão, 
todas as obras estavam_ concluídas.- Hoje, a cidade nova de 
Canindé já é pequena para a demanda, a rodovia Juscelino 
Kubitscheck já é iDSUficiente e o pi'ójetb Cãlif6mia tem toda 
a sua produção absorvida, mostrando que o sertão ressequido 
se transforma em celeiro quando recebe água. 

Na verdade, Senhor Presidente, só os so11hadores e os 
teimosos constroem a história, como aqtii e agota Vossa Exce
lência, numa dimerisão infinitamente maio·r, dá uma demons
tração- de fé nos destinos _do nordeste e do. Brasil. O que 
é relevante ressaltar neste momento é que a hidrelétrica de 
Xing6, na- nova oriéntaÇão que Vossa EXcelência lhe atribuiu, 
ultrapassa de muito toda e qualquer outra construída no nor
deste, e é profundamente inovadora em sua -concepção, quan
do comparada mesmo a nível nacional. Porque pela primeira 
vez a água do rio São Francisco é tratada de forma int~gr3.da, 
desde o princípio do projeto. Não se trata apenas do aspecto 
altamente importante de gerar o quilowatt mais barato do 
Brasil, entre todas as hidrelétricas similares, mas também usar 
a água para produzir alimentos. Caso as hidrelétricas anterio
res do rio São Francisco houvessem ~ido _concebid~ igual
mente de forma integrada, nosso potencial produtivo de ali
mentos hoje estaria-multiplicado, nas regiões ribeirinhas. Cabe 
I em brar que o potencial irrigáv-el do velho C bicO alcança três 
milhões de hectares. A bem da verdade, com essa postura, 
Vossa Excelência introduz no Brasil o bom exemplo seguido 
por outras Nações, mais previdentes. Na Índia, a água é consi
derada o bem mais precioso e um s6 ministério determina 
todo o uso da água. que só pode ser planejado abrangendo 
a geração de energia, a irrigação para produção de alimentos, 
a pesca e até mesmo o lazer no lago. Nos Estados Unidos, 
o rio Colorado, com um sétimo da vazão do São Francisco, 
graças a esta visão integrada irriga sete estados americanos 
e uma parte do México. Isso, sem prejUízo- dá hld!oeletii
cidade. Enquanto isto, todo o no{deste não tem mais do que 
350 mil hectares realmente irrigados. 

Corrente com essa visão modema e racional, vossa Exce
lência deflagra aqui não apenas uma magnífica- hidrelétrica, 
mas um extraordinário projeto de irrigação, que irá transfor
mar as terras ressequidas de Alagoas e Sergipe em· unl imenso 
celeiro de produção de alimentos. E sobretudo propiciará 
geração de milhares de empregos. Antevejo, graças ao espírito 
empreendedor de um jovem PresidCmte -visionário, angústiado 
pelo sofrimento do sertanejo, o surgimento de uma nova Pe
trolina e_ Juazeiro. Qs_estudos preliniin-afe:S-iildicam um projeto 
de irrigação de no mínimo quarenta mil hectares,apenas usan
do as águas de jusante. Para que se: alcance o que se implantará 
aqui, ao lado da hidr_elétrica, serão 120 mil I;J.Ovos_ empregos, 
serão milhares de famílias que sairão da miséria pafa se tranS-
formar em classe média rural. - -

Senhor Presidente Fernando Collor. 
São obras desse tipo que demonstram a viabilidade do 

Nordeste. Não deverão interessar apenaS aos nordestinos, mas 
a todo o Brasil. Afinal, são quarenta milhões de nordestinos, 
uma população maior do que qualquer Pafs da América Lati
na, exceto o México, que estão alijados do mercado de consu
mo e sua incorporação víria beneficiar sobretudo as indústriã.s 
do Centro-Sul. Desenvolvido. Basta questionar de onde virão 
os tratares, os pivós centrais, os caminhões, os implementas 
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agrícolas a serem investidos brevemente neste projeto._ E mais 
ainda: quando concluído, e uma vigorosa classe média se for
mar, de onde virão suas geladeiras, seus_automóveis,_ seus 
eletrodomésticos? Claro que serão produzidos nas indústrias 
do Sul, gerando um Mercado Interno Permanente e crescente. 
E sem sombra de dúvida é o mercado interno a· força maior 
da economia nacional. 

Não foi õutro o radódnlo do-cúnhiente estadista, o Presi
dente Roosevelt, quando concebeu oNew Deal,na dé~ada de 
30, na pior recessão dos Estados Unidos. Na época, ele implan
tou obras semelhantes no oeste atrasado e, graças a __ elas, 
o oeste do Pacífico se transformaria ·na área mais dinâmica 
da nação americana. Mais ainda: a Ca~fó_rnia, antes a"trasad3:, 
é hoje a _região -que mais produz alimentos em todo o mundo. 

Hoje, portanto, senhor presidente, vivemos um momento 
históriCo, que extrapola em seu significado o início de_ ull!-a 
grande hidrelétrica e um extraordinário projeto âe iq_ig_ª-çã'?. 
para este povo, que aqui está para aplaudi~lo, é a realização 
de um sonho. Para os nordestinos, o renascer de novas espe
ranças. Porque, enfim, Senhor Presidente, V. Ex! encarna, 
aqui e agora, com- sua juventuÇet_ ~ua garra _e seu vigor'· _a 
decisão política e a vontade nacional, necessárias para extm~ 
guir de vez a miséria que- humilha seus pobres i~~os norc;Ic;;:s-
tinos. -

Senhor Presidente. 
Um grande_ estudioSo da realidade nacional alertou-nos 

que "se a histórianos pedir contas, em algum dia futuro, a 
todos nós brasileiros, das oportunidades que aproveitamos 
ou perdemos, na luta para edificar a Pátria com que sonhamos:' 
será para o nordeste que se voltará nosso pensamento. Aqui, 
ter-se-à consumado nossa derrota ou nossa vitória ... 

Vossa Excelêncíá,-Senhor Presidente Fernando Collor 
de Mello, está preparando, aqui, hoje, a caminha_~a rumo 
à vitória. " 

Que Deus o ilumine! 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Epitáéio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Wilson Martins. (Pausa.) __ 

S. Ex~ não está presente~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

(Pausa.) 
S. Ex' não ·está presente. __ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está preserite: 
Concedo a palavra ao· nobre Senador Espiridião Amin. 

(Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

(Pausa.) 
S. Ex~ não está ·presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
se poderá pensar no desenvolvimento e melhoria das condi
ções de vida no Distrito Federal sem, simultaneamente, pro
mover a integração e a solução dos problemas das cidades 
situadas na chamada região do Entorno. 

Ninguém ignora cfue tais cidades dependem, quase que 
integralmente, de Brasüia e suas cidades-satélites, no queres
peita à sobrevivA.-~ j;J de suas populações. Desprovidas de in
fra-est der ãs necessidades de seus habitan-

tes, aquelas comunidades recorrem a BrasHia, em busca de 
atendimento hospitalar, educação para seus filhos e todo o 
conjunto de serviços_ implantados'para servir ã população lo
cal, sobrecarregando e super-dimensionando a utilização dos 
equipamentos existentes na Capital Federal. Mais acentuada, 
ainda, é a dependência no que se refere à demanda de empre
gos. Impossibilitadas de absorver à numerosa nião-de-obra 
disponível, essas cidades exportam para Brasília e suas cida
des-_satélites verdadeiros batalhões de candidatos ao já redu
zido mercado de trabalho no Distrito Federal, pressionando 
significativ::tme-rite~ a: eleVação dos íridiceS de desemprego, ou 
emgrossando o contingente dos que sobrevivem da economia 
info_rmal. 

A interdependência Distrito Federal/EntOrriO--é;- desSa 
forma, uma realidade que exige ações corajosas e esforços 
verdadeiros, p.o sentido de se buscar o desenvolvimento inte
grado da região como um todo. 

A c_riação do Mercado Comum do Entorno, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, proposta pelo Governador Joaquim 
Roriz, constitui um 'dos passos mais iinp.ortantes para o desen
vOlVimentO harmónico da região. Na esteira dessa providên
cia, certamente ganhará força o projeto de insdustrialização 
desses municípios, resultando o fortalecimento da economia 
regional e a conseqüente melhoria de vida das populações, 
desafogando o Distrito Federal e constituindo uma nova alter
nativa de investimento, emprego e, até mesmo, de fixaÇ3o 
dos milhares de migrantes que apertam anualmente na Capital 
da Esperança. _ - - -

Inipõe-se, agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma 
disposição efetiva dos Governos de Minas e GõiáS,.com vístas 
â real implementação do Mercado Comum do Entorno, cuja 
viabilização é vital, não só para o Distrito Federal, mas, sobre
tudo, Para um número considerável de municípios que foram 
-sistematicamente preteridos em suas demandas de _verba~ para 
a execução da infra-estru!ura nifnini.a_d~ sobieviv_ência-de suas 
pop:UlãçõeS, hein-cOiito pai-i o desenvolvimento de uma econo
mia capaz de contemplar as necessidades de empregos e abas
tecimento da região. 

Isto posto, e tendo em vista o alcance social da iniciativa 
do_ Gdvern4!dor Roriz~ peço aos nobres pares refletirem sobre 
a possibilidade de implantarmos uma política nacional de iiite
graç~o fronteiriça (Entorno) entre os estados brasileiros envol
Vidos, que 'acredito minorará os problemas, não só desses 
estados, mas, principalmente, das suas comunidades. 

-Era o que eu tinha a dizer. (Muito beml) 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador César Dias. 
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, SrsA Sena
dores, neste breve discurso, ressalto que recebemos uma co
municação, ontem, de que em Roraima, principalmente no 
Município de Boa Vista, há um caso suspeito de cólera. Os 
exames estão sendo feitos pela Divisão de Saneamento Básico 
da Secretaria 'H e Saúde e foram encaminhados_ ao Instituto 
Adolfo Lutz. Estamos preoc~pados com este fato e gostaría
wos de fazer um_ apelo, prudente e justificável, ao Ministro 
da Saúde, Dr. Alceni Guerra, para que inclua o Estado de 
Roraima como estado de risco do vibrião da cólera, porque 
vivemos num estado em que existe muito pouco saneamento 
básico. A nossa popufação sobrevive próxima dos rios, cujos 
dejetos das cidades, são jogados nos rios. 

Assim gostaria, também, de não olvidar o esforço vee
mente que o Sr. Ministro tem feito para que todo o trabalho 
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de prevenção do serviço· de saúde neste País não deixe o 
nosso País à mercê de uma doença já em seu estadq de epide
miologia. 

Gostaria, também, que o Sr. Ministro remetesse para 
o Estado de Roraima-, à DiVtSao -de Saneamento Básico, para 
os serviços de saúde, verbas, a fim de que aquele grupo que 
faz saúde, no Estado de Roraima, combatesse preventiva
mente esse mal que poderá assolar o nosso Estado de Roraima. 

Assim, faço esta breve comuniCação, no sentido de que 
o nosso apelo chegue à assessoria do Sr. Ministro Alceni Guer
ra para que possamos dar_ maior .t_ranqüílidade ao povo de 
Roraima. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as últimas informações 
fornecidas pela imprensa dão conta de que o número de casos_ 
de cólera no País j"~f esta bem próximo da casa dos (vinte) 
20, o que, sem dúvida alguma, não dejxa_,--de_ s_e:r_ preocupante 
para as autoridades. Para o povo em geral e, em pãrticulã.r, 
para os habitantes das regiões próximas aos países em que 
a doença já atingiu o nível epidemiológico, como é O caSo 
do meu Estado - Roraima. Por esse motivo, reputo sua 
inclusão na área de risco perfeitamente justificável e prudente. 
É bem verdade que uma medida como essa não vai impedir, 
para nosso infOrtúnio, ó avanço do v:ibrio cholerae, mas, pelo 
que ele pode significar como um primeiro passo para deter 
esse avanço e, se possível, anuláMlo, traz por si um ânimo 
de alento e esperança para queles que se constituem em poten
ciais alvos dessa doença, por viverem em condições que favore
cem a sua propagação. Num segundo tempo, numa maneira 
real de se encarar a realidade, e com o'fito de faZe-r com 
que não assuma dimensões apocalípticas, urge que Se eXamine 
desde já a destinação de recursos para que um programa 

• de combate ao terrível mal tenha lugar de destaque na distri
' buição de recursos para esse fim, sem o que o alcance das 
conseqüências só poderá ser comensurado quando já for tarde. 
Inclusive em áreas hoje, pela sua posiçãO geOgfáfíCa-;:a.P:ãi'enteM 
mente isentas de um possível contágio. 

Quer qllelranidS' oil' não, mais uma vez-somo-s, dessa for
ma, levados ao mesmo raciocínio- que preside situaçõe-s como 

. essa que presenciamos sobretudo na regiãO ltóliteiiiça amazó
nica, isto é; à constafaçãõ e ·conclusão de uma clareza solar 
quanto à lição que nos dá o dito bastante conhecido de todos: 
"É melhor prevenir do qUe remediar". Com efeito, a profila
xia, em qualquer momento da atividade h_1,1mana, é impor
tante, porque ela tem como conseqüência a eliminação de 
situações indesejáveiS~é_ o aparecimento do que é bom para 

, o caminhar tranqüilo. Mutatis Mutandis, examinando~se com 
uma visão microscópica o que ocorre nó dia~a-dia da adminis~ 
tração geral dos setores básicos sobre os quais se fundamenta 
a sociedade, ou seja, a educação_ e saúde, chegamos também 
à constatação de que nem sempre se procede como seria dese-

. jável: aquela, da maneira como, ao longo do tempo, foi enca
rada, levou o índice de analfabetismo a um grau estratosférico, 
se no rol dos iletrados forem incluídos também os que mal 
sabem garatujar o nome; quanto à saúde, não é necessário 
tecer maiores comentários, pois veja-se cl""feição que, também 
ao longo do tempo, adquiriu e, por vários, foi" Coiisolidada, 
ao ponto de, hoje em dia, órgãos qüe ·aela cuidam e, por 
isso mesmo, a representam, se -tornaram simples motivos 
de zombarias. e sinônimo do oposto que deveriam significar. 
INPS deixou de ser uma sigla para se tornar um nome qualifiM 
cado, com a acepção --de fila quilornétrica. Ainda bem que, 
com o desaparecimento daquela "nefasta" sigla, o conceito 
dela derivado poderá também desaparecer. Podemos afirmar 

que para isso boa vontade há, mas, tendo em vista os inúmeros 
vícios arraigados n:fVisão de muitos setores da sociedade dos 
quais_ depende a soluçãO dos problemas anteriormente enume
rados, apodera-se de todos um certo pessimismo com relação 
à tática geralmente adotada nos procedimentos de prevençaõ 
das calamidades, porque freqüentemente _busca-se apenas cor
rigir uma situação cujo controle fazia-se mister estar presente 
em fazes anteriores ao seu surgimerHO. Em outras palavras: 
tenta-se COrrigir o resultado de uma a_ção ou omissão, advindo, 
dessa forma, um ônus cada vez maior para todos nós, porque 
o fato de tapar buracos por si só já é penoso. 

Nessas condições, Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio 
_que a nossa_ _ _atl.Iação e responsabilidade nesse domínio são 
de extrema conveniénda, a fim de mudarmos para melhor 
os rumos do que daqui para a frente possa ocorrer. O Con
gresso Nacional, através de seus parlamentares, tem o dever 
de alertar e jamais incluir no rol de suas convicções a de 
que é uma voz clamando no de-serto, pois tudo o que a socie
dade livre e democrática aspira para- o bem-estar não lhe 
é -estianho. ·- · · 

Por último, gostaria de renovar mais uma vez o meu 
apelo feito no sentido de se envidarem todos os esforços com 
vistas a que, em outras situações, não sejamos surpreendidos 
e tenhamos que arcar. mais uma vez, com as conseqüências 
de um mal saneamento e falta de condições próprias para 
uma moradia digna e sem riscos. Embora se faça, com fren
qüência, alusão a um capitalismo selvagem que campeia em 
vários lugares, há fortes indícios para se afirmar que ele ainda 
não passou pela selva. 

Era o que tinha a dizer. {Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Chagas Rodrigues - Élcio Álvares 
- João França - Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy 
Magalhães - Marco Maciel - Mauro Benevides - Meira 
Filho - Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Passa-se 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 70, DE 1991 

{inclufdo em Ordem do Dia ~os terinOs 
do art. 172, II d, do Regimento Interno) 

Discussão, em trono único, do Projeto de Decreto Le
gislàtivo n'70, de 1991 (n' 136/89, na Câmara dos Deputa
dos) que aprova o ato que outorga permissão à Radio 
Areia Dourad<J. Ltda., para explorar serviço de radiodi
fUSão sonora na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba 
(dependendo de pareoer da Comissão de Educação). 

Solicito do nobre Senador Meira Filho o parecer da Co-
missão de Educação. -

O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Para emitir pareoer.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo n' 70, de 1991 (n' 136-B, de 1990 na Câmara 
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dos Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Areia Dourada Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora na cidade de _Cabedelo, Estado da Paraíba". 

Por mei-o- da Mensagem Presidencial n~ 281, de 1989, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da R~pública submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o § 1~ do art. 223, da Consti
tuição Federal, ato esse constante da Portaria n'? S3, de 12 
de junho de 1989, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 14 de junho de 1989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Mensagem de Expo
sição de Motivos onde, o então_ Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei. acorreram as seguintes 
entidades: 

Rádio Areia Dourada Ltda. e 
Rádio e TV Atual Ltda. 
.. Submetido o assunto ao exame dos órgãos ~mpeR 

tentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido 
de que, sob os aspectos técnico e· jurídico, as entidades 
proponentes satisfizerãin às exigênCias --do Edital e aos 
requisitos da legislação específica da radiodifusão." 

Coube então ao Sr. Ministro de Estado_ das ComuniR 
cações, nos termos do art. 1_6 e seus parágrafos do RegulaR 
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n~ 91.837/85, determinar, a partir de critérios 
exclusivamente seus, a vencedora. 

O presente projeto foi examinado pelá Comissão~de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, _tendo sido aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu Relator, Deputado José Camargo. -

No âmbito da CoiniSsão de Constituição e Justiça e de 
Redação, foi ele distribuído pela Mesa ao Deputado Nilson 
Gibson, para oferecer parecer em substituição à ·comissãO, 
o qual vota pela aprovação, quanto â sua técnica legislativa 
e constitucionalidade, com a seguinte emenda: 

"Acrescenta-se ao art. 1~" do projeto a seguinte expres
são finai: do Ministro de Estado das Comunicações." 

Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II- Voto do Relator 

Diante da -regulãfiâade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a Rádio Areia Dourada Ltda., atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para recebimento da 
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do 
presente Projeto de Decreto Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitáció Cafeteira) - O parecer 
conclui favOravelmente à matéria. -- --~ 

Em disc"uSsão Õ projeto, em turno únicO. 
(Pausa.) ..... 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão e em obidiência ao disposto no 

art. 168 do Regimento Interno, que estabelece que não haverá 
votação de proposição nas sessõeS' do Senado Federal de se
gundas e sextas-feiras, a matCria sairá da Ordem do Dia, 
a ela retomando na terça-feira quando poderá ser processada 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Epitâcicacafeteira) -
Item 2: 

PROPOSTA DE EMENDA Á 
CONSTITUIÇÃO N• 7, DE 1991 

Discussão, em piimeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n9 7, de 1991, de autoria do Senador Jonas 
P~nheiro e outros Senhores Senadores, que altera a reda
çao do_ parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal. 
(5• sessão de discussão.) 

Em discussão a proposta, em primeiro turno. 
(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão e em obediência ao disposto_ no 

art. 168 do Regimento Interno, que estabelece que não haverá 
vota,ção de proposição nas sessões do Senado Federal de se~ 
gundas e -~extas-feiras,_ a matéria S<!irá da Ordem do Dia, 
a ela retornando na terça-feira, quando poderá sei' processada 
a votação . 

~- O Sr. Epitáció Cafeteira, deixa a cadeira da presid€ncia, 
que é ocupada pelo Sr. Meira Filho, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA Á 
CONSTITUIÇÃO N• 9, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n~" 9, de 1991, de autoria do Senador Ruy 
Bacelar e outros Senhores- Senadores, que estabe!e_ce a 
coincidência de eleições para Presidente e Vice-Presi
dente da República, Senador e Deputado Federal, a partir 
do ano 2000, e para Governador e Vice-Governador, 
Deputado Estadual e Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereador, a partir de 1998. (1~ sesSão de discussão.) 
Em discussão a proposta, em primeiro turno. 
(Pausa) e, em primeira sessão regimental para isso. 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros

seguimento na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 4: 

PROPOSTA DE EMENDA Á 
CONSTITUIÇÃO N• 10, DE 1991 

Discussão, em Piimeiro íurn'o, da Pioposta de Emenda 
à Constituição n' 10, de 1991, de autoria do Senador 
Marco Maciel e outros Senhores Se_nad_o!:eS,_ que acres
centa parágrafo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. (1' sessão de discus
são.) 

Em discussão a proposta, em primeiro turno. 
(Pausa), e em primeira seSsão regimental para isso. 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros

-seguimento na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores, encon
tra-se eril tiamitação na Câmara dos Deputados uma proposta 
de emenda constitucional introduzindo a pena de morte no 
sistema penal brasileiro. 
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Não vou me delongar aqui na análise da sua inconstitucioR 
nalidade, já que ela é evidente por quantos juristas-se põem 
a apreciáRla. Chamo, no entanto, a atenção para um fato 
paradoxal; nem bem a Coilstituição, em 5 de outubro de 1988, 
tomava Jei _que "não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir ... os direitos e garantias indiviR 
duais" (art. 60, § 49 , IV) e que "não haverá pena de morte, 
salvo em caso de guerra decJarada" (art. 5o XLVII, a), çento 
e oitenta e cinco parlamentares que subscreveram esses mes
mos dispositivos já davam entrada em emenda constitucional 
propondo a existência da pena de morte. 
· Nesses últimos dias, muito se tem escrito sotire e-sse tema. 
É bom constatar que parcelas ponderáveis da população já 
se manifestaram Contra a aprovação da pena de morte e contra 
a submissão do tema ao veredic_to popular. Consideram ser 
este um subterfúgio destinado a iludir a grande massa popula
cional, aterrorizada pela violência, que, quando não a ataca 
nas ruas, adentra a sua casa pelas imagens da televisão ou 
pelas ondas do rádio. 

Chamo a atenção dos Srs. Senadores para um caderno 
editado pela Comissão de I ustiça e Paz de São Paulo sobre 
o tema da pena de morte. Nele estão incluídos artigos de 
auiores respeitáveis do nosso mundo acadêmico e jurídico,. 
como Fábio Comparato,-nalmo Dallari, Hélio Bicudo, Hélio 
Pellegrino, Margarida Genevois e o inolvidável Tristão de 
Ataíde, pseudônimo do humanista Alceu de Amoroso Lima. 

O mestre Alceu, em artigo intitulado "Crime e Castigo'', 
apresenta dois argumentos cabais contra a pena de morte. 
Afirma ele que, em atitude pragmática, os defensoreS da pena 
de morte a consideram uma legítima defesa do indivíduo e 
da sociedade. Na ordem natural e individual é perfeitamente 
Iegítiino impingir a morte a alguém corno defesa da própria 
vida ou daqueles que se tem como dever defender. Daí justifi
car-se a morte em legítima defesa ou até- a guerra considerada 
juSta. Entretanto, quando se mata em legítima defesa, faz-se 
involuntariamente. Quando se mata por decretação de uma 
sentença, faz-Se-o voluntariamente, premeditadamente. O pri
meiro é uin ato natUra.l·e imprevisto, prOvocado pelo instinto 
de conservação. O ou_tro é um ato pensado e friamente execu
tado. O primeiro é-conseqUência de um ataqUe ·sofrido. O 
segundo é antecipativo à conseqüência que possa provir de 
deixar sem vida um elemento reconhecidamente insociável. 
Só por analogia se pode falar em legítim-a defesa social no 
caso da pena de morte. 

Além disso_, não se pode dizer que os países que adotaram 
·essa modalidade de_pena conseguiram eliminar a criniina
lidade ou, ao menos, contê-la. Resta, então, uma hipótese: 
seria pior sem ela. Pergunta-se: é legítimo dispor da vida 
alheia simplesmente na base de raciocínios construídos sobre 
hipótese? 

A pena de morte foi adotada pelos estados mais ou menos 
civilizados como forma de impedir que se repetissem crimes 
dos_ maus contra os bons, à semelhança do que fez Caim 
contra Abel. Qual foi o reSultado disso? -~-

A pena de morte não alcançou até hoje os resulta9os 
desejáveis. Nos Estados Unidos, país que sempre a teve_em 
alguns de seus estados, a criminalidade não diminUiu e,_ ao 
contrário, vem crescep.do em proporção muito mais elevada 
do que o incremento populacional. De acordo com relatório 
do FBI, publicado em 1969, a probabilidade de um norte-ame
ricano ser vítima de uln -Crime era de um em cinqüenta, o 
dobro do perigo que corria nove anos antes. De 1960 a 1968, 
a poP,ulação cresceu 11%, o número de_ crimes 122%, ou 

seja, os crhties aumentaram 11 vezes o crescimento da popula
ção. Enquanto nos Estados Unidos se registravam 9,7 homicí
dios por grupo de cem mil pessoas, em 1983, na Inglaterra, 
país em que a pena de morte foi abolida, essa proporção 
era de apenas 1,1, para o mesmo número de habitantes. 

·--Não existe exemplo de país em que a aplicação da pena 
de morte tenha proporcionado ao menos a estabilização da 
crimln.a.Iidade. Ser4 que no Brasil será di_ferente? Não creio. 

Se a pena de morte fosse efetivamente educativa não 
teria ocorrido um fato constatado na Inglaterra. De 250 pes
soas enforcadas no início do século, 170 confessavam haver 
assistido a uma ou duas execuções capitais. Onde está, pois, 
a exemplaridade dessa pena? 

Em verdade, a pena capital até que poderia servir de 
intimldação às pessoas, aos criminosos em potencial, se neles 
houvesse amor pela vida, de vez que só aqueles que têm 
esse sentimento são capazes de se condoer com o infortúnio 
alheio e dele tirar forças a pautarem o próprio comporta
mento. Não parece ser esse o caso dos assassinos, dos ladrões, 
dos estupradores, dos seqt'lest.~adores. É falacioso pensar que 
o delinqüente tenha arraigaào em si o amor à vida. Esse 
é um sentimento que tem por base a auto-estima, construída 
a partir do amor e da consideração que a pessoa recebe no 
meio em que vive. Só tendo isso ele pode amar a si, amar 
a própii3 vida e respeitar a vida dos seus semelhantes. 

A pena de morte não educa nem intimida o crimiiloso, 
porque o fato de saber que se preso será executado o torna 
mais violento, a ponto de procurar eliminar até as testemunhas 
do seu ato, fazendo desaparecer todas as provas de sua con~ 
duta. 

Por fim, para que a pena de morte pudesse cumprir a 
sua missão educativa e intimidativa, a execução do condenado 
teria de ter o máximo de divulgação, de modo a que o maior 
número de pessoas~ ao verem o seu fim trágico, se decidissem 
pelo afastamento do mal. A qualquer pessoa sensata bem 
horripila a idéia de imaginar tal tipo de divulgação.-

· n outro argumento apresentado pelo pensador Tristão 
de Ataíde é de ordem intrínseca. Já que essa é uma pena 
irrepariiVel, não se pode admitir, em hipótese alguma, que 
haja possibilidade de erro por parte do julgador; teria ele 
que ser infalível. "Toda sentença de morte", escreve Tristão, 
"é substancialmente irr~corrível, quanto aos seus efeitos. Por 
outro lado, todo juízo humano, individual ou coletivo, é falí
vel. Pode errar. Se pronunciar uma penalidade reparável, 
as conseqüências de sua sentença podem ser corrigidas. Mas, 
se decretar uma pena irreparável, será impossível conter ou 
atenuar suas conseqüênciaS. E seu resultado será um injustiça 
monstruosa, se houver erro judiciário. Por isso, considero 
a pena de morte, em si, logicamente inaceitável. E não há 
razões práticas que possam, em sã conSciência, justificar erros 
judiCiários". 

Nada melhor do que fatos para complementar a argumen
tação. Valho-me novamente dos_ Es_tados Unidos:_ nesse país, 
de 1893_a 1979, vinte e uma pessoas, após condenadas à morte, 
tiveram sua inocência comprovada. Alguns foram salvos mo~ 
mentes antes de sua execução. Quatro, entretanto, não tive
ram· igual sorte. Quando sua inocência foi reconhecida eles 
já tinham sido executados, para desespero dos responsáveis 
por sua condenação. 

A nossa mesma história registra: casoS de erreis judiciários, 
dos quais o dos irmãos Naves, em Minas Gerais, que confes
saram sob pressão o assassinato de um primo, é o mais gritante. 
Quando a verdade fo_i esclarecida, com o aparecimen~o do 
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primo ainda vivo, o erro foi coúigido, mas a Ü.m preço muito 
elevado: um dos irmãos já tinha morrido na prisão e o outro 
já amargara nove anos de redusão. Que_ justifiçativa pode 
reparar nove anos de submissão de ll:ID ip.oce~te _à humilhação 
de uma prisão e a sua inclusão no rol dos culpados? Que 
consciência pode resistir à responsabilidade pela eliminação 
de um inocente? 

Sr. Presidente, Srs Senadores, não é - a meu ver - -
a qualidade da pena que inttmlda, mas a ~erteza da puniç~o. 
A impunidade é o maior bálsamo para o cnme e para a prática 
do mal. Por trás da ·exacerbação da corrupção, dos roubos, 
dos homicídios impera p impunidade. c. , _ : 

A primeira medfdã pata conter a criminalidade deve vtr 
através da ação pronta e resoluta da Justiça, demonstrando 
que o crime não compensa e que o ~riminoso será respo-rr~a-
bilizado, seja ele rico ou pobre, seJa ele poderoso ou_nao. 
As penas da lei não podem existir somente para aquêles que 
não podem pagar um bom advogado ou _que não podem produ
zir as provas que os beneficiem num tribunal. 

Paralelamente a is:so, as prisões precisam se transformar 
em locais de recuperação de indivíduos, deixando de ser locais 
em que se exacerba o instinto criniinoso. Ao isolamento total 
se submeteriam apenas aqueles mais perigoso-s e tidos como 
irrecuperáveis. A polícia precisa se transformar em fator de 
segurança e proteção da população. _ ". 

Aliado a isso, há que se promover uma mudança pohhca 
na execução de nosso processo de desenvolvimen.to no Pa!s. 
É mais do que sabido que crime e crise econômlC!l.e soc1al _ 
andam de mãos dadas. A criminalidade é, em grande parte, 
conseqüência da falta de emprego, da falta de educação, da 
falta de comida, da falta de habitação, da falta de saúde. 
No dia em que se garantir ã população meios para que tenha 
ao menos o indispensável a uma subsistência digna, a crimina
lidade fatalmente diminuirá. _ _ . _ 

Devemos, Srs. Senadores, defender a vida. Aqui me junto 
ao ilustré" conterrâneo João:Cabral de Melo Neto, no seu 
comovente poema "Morte e Vida Severina". Ante 9 desespero 
de Severino cOm sua situação de miséria e, em_ respOsta ã 
pergunta se não seria melhor saltar fora da ponte e da vida, 
o mestre Carpina, quase tão pobre e carente quanto ele, ao 
presenciar o filho recém-nascido, lhe diz: 

"nem conheço _essa resposta, 
se quer mesmo que lhe diga. 
É difícil defender, 
só com palavras, a vida, 
aindà mais quando ela é 
esta que vê, severina; 
mas se responder não pude 
à pergunta que fazia, 
ela, a vida, a respondeu 
com sua presença viva: 
e não há melhor resposta 
que o --espetáculo da vida: 
vê-la desfiar seu fiO-,--
que também se chama vida, 
ver a fábriCa que--elã- mesma, 
teimosamente, se fabrica, 
vê-la brotar como há pouco 
em nova vida explodida; 
mesmo que é assim pequena 
a explosão, como a ocorrida; 
mesmo quando é uma explosão 
como a de há pouco, franzina; 

me Sino quando é a explosão 
de uma vida severina". 

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

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Concedo a palavra 
ao J10bre ~~nador Jutahy Mag~lhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Seriadores, o Plano 
Plurianual de Reforma Agrária, para o qüinqüênio 1991·1995, 
prevê, para esta, no ano de 1991, a desapropriação de cerca 
de cinco milhões de hectares, destinados ao ·assentamento 
de aproximadamente cem mil familias. Mas, a esta altur!l, 
quase ao fim do primeiro semestre, as realizações do Gov~~9 
Collor em termos de reforma agrária foram praticamente nu
las. Já no ano passado, o primeiro ano do seu governo, não 
fof feita nenhuma desapropriação e os projetas de assenta
mento foram paralisados por absoluta falta de recursos. 

A verdade, Srs. Senadores, é que, contrariando as suas 
promessas de campanha, o Governo Collor vem procedendo 
a um verdadeiro desmonte do Programa Nacional de Reforma 
Agrária. 

A reforma administrativa reduziu o Ministério da Refor
ma Agrária ao status de secretaria nacional vinculada ao Minis
tério da Agricultura e Reforma Agrária. Por fim, a própria 
secretaria foi extintâ e todas as suas atividades foram concen
tradas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria, -INCRA. Este, por sua vez, encontra~se completamente 
esvaziado do seu quadro de técnicos, demitidos ou postos 
em disponibilidade, e desprovido até dos recursos que lhe 
são destinados por dotações orçamentárias. 

A Lei n' 8.175, de 31 de janeiro de 1991, destinou ao 
Incra,_ no corrente exercício financeiro, recurSos no valor de 
486 bilhões e 200 milhões de cruzeiros. Esses recursos já são, 
em si, irisuficieD.tes para atender às neCessidades mrnimas das 
atividades a cargo do órgão, principalmente as de recadastra
mento de imõveiS rurais, de assentamento de trabalhadores 
rurais, de colonização e de regularização- fundiária. 

Mas, já no dia _seguinte ao da publicação d<} Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, O Decreto n9 21, de !'?de fevereiro -de 
1991, sob inspiração do Ministério da Economia, tornava in
disponíVeis para movimentação e empenho 321 bilhões e 300 
milhões de cruzeiros das dotações constantes do Orçamento 
Geral da União, destinadas ao Programa Nacional de Reforma 
Agrária. Dessa forma, 66% dos recursos globais aprovados 
para o Incra estão bloqueados pelo Govern?. . . 

Excluindo desse total os recursos destmados âs attvida
des-meio, como manutenção de pessoal, e·ncargos sociais e
pagamento de dívida interna, o orçamento do Incra totaliza 
328 bilhões e 600 milhões de cruzeiros, dos quais 321 bilhões 
e 200 milhões estão indisponíveis. Feitos os cálculos, Srs. Sena
dores, 97,7% dos recursos destinados de fato âs atividades 
de execução da reforma agrária estão ret~dos pelo Ministério 
da Economia. __ _ _ 

Caso o bloqueio não seja suspenso d_e imediato, possibi
litando o reinício das atividades do Incra, que está sendo 
mantido em banho-maria em completa inatividade, será inviá
vel o cumprimento das seguintes metas previstas para o pre
sente exercício: 

-desapropriação de cinco milhões de hectares; 
~assentamento de 97 mil famílias de trabalhadores ru

rais; 
-regularização fundiária de três milhões de hectares; 
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- construção de 3. 500kni de estradas de acesso às parce-
las de assentamento; -

-recadastramento de 6.500.000 imóveis rurais. 
Os prejUíZOS eCOO.ôrriicos, políticos e sodãís decorrentes 

dessa situação de imobilidade do Incra, por falta de recursos, 
serão incalculáveis. Podemos apontar aqui alguns desses pre-
ju"fzos: - _ ___ _ 

-a não-implantação dos projetes de as.s_entamento de 
trabalhadores rurais no sul do Pará, norte de Tocantins e 
sudoeste do Maranhão, provocará o agravamento dos conflitos 
numa região marcada por freqüentes assassinatos de trabalha
dores rurais e dirigentes de sindicato; 

-inviabilização de assentamento de 14 mil famílias de 
trabalhadores rurais no Mato Grosso, uma das área_s de confli
tos fundiários e de criaior potencial de absorção de assentados; 

-interrupção das atividades do Centro de SeleçãO e Trei
namento para lavradores assentados em projetas de reforma 
agrária no Rio Grande do Sul; 

-impossibilidade de aquisição de aUmentos p·ara as ces
tas básicas dos trabalhadores recém-assentados em projetas 
:&. cargo do Incra, o que pode gerar fome e revolta; 

-interrupção de obras em andamento por todo o País, 
o que ocasiona a deterioração das estradas em construção 
e a perda de serviços de topografia e vistorias já-realizados; 

-descumprimento de Obrigações financeitas decorrentes 
de sentenças judiciais" relativas ã desapropriação de benfei
torias; 

-interrupção do recadrastamento d.os .imóveis rurais, 
já iniciado em todo o Pafs; 

-e, por fim, a in-viabilização de emissão de Títulos da 
Dívida Agrária para depósito imitio litis em a jui:Zarii.ento de 
ações desapropriatóriaS. . . 

Em alguns casos, o decreto autorizativo da niedida de 
desapropriação está caducando e. uma vez caducado, só pode
rá ser editado novo ato desapropriatório decorridos cinco 
anos. 

A paralisação das atividades do Incra trará imensas perdas 
financeiras num país tão carente de recursos, além de exacer
bar ao extremo os conflitos fundiários, crümdó Tün clima peri
goso de frustração entre ·as massas dos camponeses sem terra, 
e acelerar o êxodo rural e a conseqüente deterioração das 
condições de vida nas cidades. 

Sr. Presidente, Srs. senadores, é doloroso constatar que 
enquanto o Governo manda às favaS ·o Programa Nacional 
de Reforma Agrária, frustrarn>se as esperanÇàS da _metade 
ou mais da população brasileira, que vegeta à margem- do 
processo de desenvolvimento económico e social, sem um 
lugar decente onde morar ou terras para plantar e colher 
o sustento para sua família. - . _ _ 

E, em conseqüência disso, cresce a violência itos campos. 
Trava-se em todo o território tüfcioiiãriJma guerta Civil_ não 
declarada, semeando a morte e manchando a terra de sangue. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há choro e ranger de den
tes no fundo da mata, preparando o cataclismo social, prestes 
a se abater sobre as_ nossas cabeças, descuidadas e imprevi
dentes. 

Em 1990, primeirO ano do Governo CoJlor, aconteceram 
lutas em 401 áreas de conflitos fundiários, em que foram dispu
tados cerca de 14 milhões de hectares. Foram enVolvidas nes
ses conflitos cerca de 38 mil famílias cainponesas q_U·190 mil 
pessoas. _ . 

Segundo dados divulgados pela Comissão Pastoral da Ter
ra, órgão vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil - CNBB, o saldo trágico dessas lutas, em 1990, foi 
o assassinato de 75 pessoas, entre posseiros-,·pequenos proprie
táriOs, trabalhadores rurais, Iíd~res sindicais, índios e advoga
-dos. Houve sessenta tentativas de assassinato e 2j0 _pessoas, 
entre elas bispos, padres e religiosas. receberam ameaças de 
morte. 

De um lado, nesta guerra civil que se trava surdamente 
no meio rural, estão latifundiários, fazendeiros, empresas 
agropecuárias e de mineração, grileiros, pistoleiros e o próprio 
aparelho do Estado, reperesentado por p01iciais..milítares, juí
zes, promotores de justiça,-prefeitoS e vereadores. Por_ trás 
do aparelho do Estado, conivente, quando não interessado, 
com os crimes de grilagem de terra e de violência contra 
componeses, se refugia a impunidade assUstadora. Quando 
a justiça, muitas vezes pressioilada pela indignação da socie
dade, se dispõe a punir os crimes de morte contra trabalha
dores rurais, condena apenas os pistoleiros contratados_ para 
a prática do crime, e quase nunca identifica os mandantes, 
que continuam livres para novas ·empreitadas criminosas .. 

Do outro lado, nesta guerra civil, estão os segmentos 
mais fracos da sociedade. os diversos povos indígenas, que 
têm as suas terras invadidas por fazendeiros, garimpeiros e 
posseiros. Os negros que vivem nos antígos quilorii.bos, cons
tantemente ameaçados de espolição de suas terras. As comuni
dades de posseiros, foreiros, parceiros ou arrendatários, que 
sonham ·cQm a posse difíõitiva da terra em que trabalham 

- por muitos anos. Os filhos dos pequenos proprietários de 
terra, que, por não ter mais lugar na terra dos pais, procuram 
reproduzir a sua forma de vida em outras terras. Os diaristas, 

. volantes e bóias-frias, ansiosas· pOr" titft -pedaço de chão, onde 
p"Cissam tirar o sustento digno para as suas famílías. Os assala
riados, das cidades e dos campos, os desempregados e subem
pregados, que poderiam voltar à terra para nela viver com 
dignidade e, com o seu trabalho, resgatar a sua cidadania. 
São os seringeiros da Amazônia, que lutam para manter as 
reservas extrativistas e o seu modo de viver na floresta. SãO 
os ribeirinhos que lutam pelo acesso à posse das terras férteis 
às margens dos rios e dos lagos. São os nordestinos que buscam 
acesso à água e às terras das beiras dos açudes públicos, onde 
possam escapar, com suas famílias, das agruras das secas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em rápidas pinceladas, 
descrevemos a face cinzenta e trist~ das massas de camponeses 
sem terra. Demos, agora, uma última pincelada, de crueldade 
e de tristeza, a este quadro já por demais cruel e triste. Estamos 
nos referindo à existência do trabalho escravo em muitas re
giões do Brasil. 

Ainda J:tá poucos dias, precisamente no dia 2 deste mês, 
o jornal Folha de S. Paulo denunciou a exfstê-ncia de dez 
família$, cer~a de trinta pessoas, submetidas a trabalho semi-
esCraVo na _:z;Onã: rural de -
Paraibuna, a 120 quilómetros a leste da .cidade d_e São Paulo. 
Foram trazidas do Paraná para uma plantação de tOmates, 
onde trabalham mais de dez horas por dia. Recebem apenas 
alimentação e nenhuma forma de pagamento em dinheiro. 

Denúncias como esta são feitas no Brasil inteiro. A Co
missão Pastoral da Terra recebeu, no ano passado, mais de 
1.5ÓO denúncias de casos de trabalho escravo. Os estados 
com maior freqüência de denúncias são Pará, Mato Grosso 
e Goiás. 

Tais denúncias, de modo geral, caem no ·vaziO~ Pôis as· 
Polícias Civil e Militar; quando acionadas para-apürar-casOs, 
agem com negligência e má fé. É ilustrativo o caso das denún
cias da fazenda Escondida,__ em Matupá, no Mato Grosso. 
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Um inquérito policial foi instaurado para apurar as denúncias 
de escravidão branca. O delegado encarregado de_ inquérito 
concluiu em seu relatório que encontrou "trabalhadores desw 
contentes". O inquérito não foi adiante. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é doloroso constatar que, 
mais de cem anos após a abolição da escravatura, ainda perduw 
rem entre nós as condições económicas e sociaís propícias 
ao trabalho escravo. São milhões de brasileiros que vivem 
sem terra, sem emprego, sem qualquer fonte Je renda mais 
estável, sem as garantias, da parte do Estado e da sociedade, 
de que os seus direitos de cidadãos_brasileiros sejam preser
vados. Vivendo assim, sem terra, sem trabalho, seril renda, 
sem proteção do Estado e da sociedade e sem cidadania, 
esses milhões de brasileiros são presas fáceis dos _modernos 
escravocratas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a existência de trabalho 
escravo no Brasil é um _cancro que corrói as entranhas da 
nossa nacionalidade. 

Sem uma reforma agrária que reformule de vez a estrutura 
fundiária do País, possibilitando a milhões de brasileirOs o 
acesso à terra e aos frutos nela produzidos, não haverá saída 
para _o _nosso desenvolvimento económico e social, e para 
um futuro de modernidade e de prosperidade. Estaremos sem~ 
pre presos aos grilhões da pobreza, da miséria, da violência 
e do atraso cultural. 

Sem reforma agrária, cOmo fiieram oütros países que, 
no momento, estão nos ultrapassando em progresso econô~ 
mico e desenvolvimento social, estaremos condenados a pati
nar no lado das nossas crises eternas. 

A esta altura do_nos_so pronunciamento, Srs. Senadores, 
alguns dos presentes poderão objetar, doutoralmente, que 
não adianta "apenas•• dar terra a quem não a possui. Mas, 
quem falou em apenas doar terra? 

Em nome de uma meia verdade como esta não _se pode 
embargar a reforma agrária no País. 

1 

SENADO F 

Em 17 de 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.~ 29, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Discus.são, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n.• 29, de 1991 <n.0 1/91, na Casa· de 
origem), de Iniciativa do Presidente da República, 
que altera dispositivos da Lei n.0 7 .622, de 9 de 

É-verdade, só a terra não basta! A ela devem se somar 
outroS fatores, que tornam viável a sua exploração de forma 
económica e rentável, capaz de dar sustento à família assen
tada e de produzir riqueza e alimentos para o País. 

Nos projetos de assentamento devem ser assegurados os 
meios necessárioS para gai'antir às famílias educação, saúde, 
transporte, OOniunicação, crédito, assistênCia técniCa e comer~
cialização: O Govenio deve criar todas as condições para 
que, com o tempo, os assentamentos adquiram renda sufi
ciente para poderem se tornar economicamente auto-susten
tados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores é lamentável que, diante 
de tanta urgência e contrariando as suas promessas de campa
nha, o Governo Collor -tenha entregue às moscas o Programa 
Nacional de Reforma Agrária, e só agOra ao anunciar SUa 
execução, o faz em números bem mais modestos do que os 
divulgados anteriormente. Que pelo menos a inicie, são os 
votos que formulo. 

As perdas, econômicas e sociais,-sofridas pelo Brasil com 
a paralísaçã6 dos projetos de reforma agi-ária, colonização 
e assentamento são irrecuperáveis. 

Urge, portanto, que o novO Ministro da Economia libere 
todos os recursos dotados em __ orçamento para que o-Incra 
possa retomar os seus projetas paralisados por falta de re
cursos. _ 

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Não há mais orado-
res inscritos. - - - -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos designando para a sessão ordinária de segun
da-feira a seguin_te 

ORDEM DO DIA 

outubro de 1987, e fixa os efetlvos de oficiais e pra
ças dos Quadros do Corpo Auxiliar Feminino da Re
serva da Marinha - CAFRM (dependendo de r>a
recer da Comissão de Relaçõe.s Exteriores e Defesa 
Nacional). 

2 PROJETO DE LEI .OA CAMARA 
N.0 26, DE 1989 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 26, de 1989 (ri.0 889/89, na 
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Casa ele origem). de iniciativa do ?residente da 
Rl•pública, que denomina "Rodovia Mário Andre_azza" 
a rodovia BR-230 - Transant::t?.:ôntca, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 113, d• 1991. 
d~. Comissão -

- de Serviços de Infra·Estrutura. 

3 PROPOSTA DE EMP:NDA A 
CONSTITUIÇAO N." fi, DE IUOl 
Discussão, em primeiro turno, da Pro

posta de Emenda à. Constituição n.0 9, de 1991, de 
autoria do Senador Ruy Bacelar e outros Senhores 
Senadores, que estabelece a coincidência de elciçÕP~ 
para Presidente e Vlce-Presidentc da República, Se
nador e Deputado Federal, a partir do ano 2000, e 
para Governador e Vice-Governador, Deputado Es
tadual e Distrital, Prefeito, Vice-Prefelto e Verea
dor, a partir de 1998. (2.a. sessão de discussão.) 

4 PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTlTUIÇAO N.O 10, DE 1991 

de autoria do Senador Marco Maciel e outros Se
nhoreS Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 
159 e altera a redação do inciso II do art. 161 da 
Constituição Federal. (2.ft sessão de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está encerrada 
a sessão. - · 

(Levanta-se a sessão às 9 horas e 36 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 553, DE !991 

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 n<?2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2', da Lei n• 8.!12, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n• 1, de 1991. ·· 

Resolve tornar sem efeito o Ato n9 409, de 1991, destã 
Presidência, que nomeou DILMA TA V ARES DOS SAN
TOS, para exercer o cargo, em comiss~o_, de Secretário Parla~ 
mentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício no" Gabinete do Senador 
Flaviano Melo, a partir de 1 !'de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 13 de junho de 1991. -Senador Manro 
Benevldes, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 554, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atfibui
ç6es regimentais é regulamentares, de conformidade com a 
delegação de comPetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo corpo disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.!12, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n!' 1, de 4.991. 

Resolve nomear DILMA TAVARES DOS SANTOS, 
para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, 
Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Fe
deral, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Fia via
no Melo, a partir de I• de maio de 1991. 

Senado Federal, 13 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESfDENTE-
N• 555, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe-
- tência regiment~l e reguJalJlentar, de conformidade com a 

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo nç, 003.851/91-5, · 

Resolve tornar sem efeito o Ato desta Presidência n9 
278, de 1991, que nomeou PAULO SÉRGIO MOREIRA 
NOVA DA COSTA, para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-1 02.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador José Sarney, a partir de 1 o de fevereiro 
de 1991. 

Senado Federal, 13 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 556, 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 nç, 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n!' 1, de 1991. 

Resolve nomear PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVA 
DA COSTA, para exercer o cargo, em comissão, d€: -Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do 
Senador José Sarney, a partir de 13 de junho de 1991. 

Senado Federal, 13 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 557, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de 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, 

Resolve, nomear RICARDO LUIZLEITE OLIVEIRA, 
Analista Legislativo, da Área de Processo Legislativo, Cla~se 
"1~", Padrão IV, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
para exercer o-cargo, em cOmissão, de Assessof-Legislativo, 
Código SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente do Senado 
Federal. 

Senado Federal, 13 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 

N• 558, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~ 
çóes regimentais e regulamentares, de conformidade Com a 
delegação de competêncía que-lhe foi outorgada pelo Ato 
-da Comissão Diretora n!' 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n9 1, de 1991. 

Resolve nomear ISABEL LUIZA LOPES, para exercer 
o ca~go_, ~m comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal 
com lotação e exercício nO Gabinete do Sen3dor Mareio Lacer~ 
da, a partir de 12 de junho de 1991. 

Senado Federal, 13 de junho d.e 1991. -Senador Manro 
Benevides, Presidente. 
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ATO DE PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N~ 5, DE 1991 

Art. 19 Os limites previstos nos artigos 18, 19, 76, 88 
e 111 do Ato n~ 31, de 1987, da Comissão Diretora, a serem 
adotados até junho de 1991, são os constantes do Anexo a 
este Ato. 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso da 
competência que lhe confere o artigo 137, do Ato n9 31, de 
1987, da Comissão Diretora e cotrsiderando _o .disposto no 
parágrafo único do art. 87, do Decreto-Lei n' 2.300, de 21 
de novembro de 1986, alterado pelos Decretos-Leis n9$ 2.34_8, 
de 24 de julho de 1987 e 2.360 de 16 de s.etembr_o de 1987, 
resolve: 

Art. 29 Este ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam -se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 5 de junho de 1991. -Senador Dirceu 

Carneiro, Primeiro Secretário. 

ANEXO 00 ATO DO PPJMllRO-SECREl~RID 
.N." 05 f 1/c 1991 

·-·-·-- ·-· ·-· ·-- ·-·--------·-·-·---.. ---·-·---·-·-·------ -· ------·-··-·~·- -·--·--·-·----.·-·.I 
f.!rl~ 1 l GO I rn::tvi N:Yv'O ' .. ,.'(:;LO!\ < CJ~ t >. _1 

.,. .... -- -·- ·- ·-- --·-·----·-·------·-·---. ----------------------__ , ___ ·-- ·----·- -~--- I 
I l (~. I 33 .. S"'·'t1.0('(; 1·,e~,~- .1 

I I ·-· IJ ::)3<;·. 4~29. '''()ÇJ-;00 I 
I I ·- c I 3 ::.:~· .4;~<;·. (~00, 0e• I 

i. 8 I ·- ·-· ...... ·- ......... ·-------------- ·-·-· -·--.. ----· ·-·----------·-·-·--·- I 
! I-I ·- ~~- I 7.·?·18 .. 0e.•0,_0e• 1 
I II b I 226.285,000,00 
I Il c 226.285.000,e•0 L 

-----------·--·-·--·--·- -·------------·------------·-----1 
I 1 2.261 .000, e•0 r 

19 II I 338.000,0<~ I 
--------------1 -------·---------~--------------·-·---·--·-----·-·-- : 

76 I ,- I 113.142.000,00 I 
------·---------I--·------·-----------------------·-----------1 

88 I I 45 ; 25:!j • 000 , 00 I 
--·---------·-·--- I ·-·-------~---·-·---I-·------·-----------·--·--·-------- I 

U.7 III I 7.918.00\õ,00 I 
·-·-·-----·-------~----·---------·----- ... --·------t------~-·-·-.,··-·----.-----·--- I 


