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1.2.1- Mensagens do Senbor Presidente da Repóbllea 
-No' 1 a 122, de 1992, restituindo autógrafos de proje-

tos de lei sancionados. 
- N" 123/92, comU.nicãndo que o- Vice-Presidente da 

República se ausentatará do País no perfcido de 16 a 25 
corrente. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento 
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sitos constantes do Requerimento no 749/91. 
1.2.4- Aviso do Secretário-Geral da Presidência da 

Repllblica . . 
- W 1.649191, encaminhando informações s_obre os 

quesitos constantes do Requerimento n" 642/91. 
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1.2.6- Comunicação 
-Do Senador José Eduardo, que se ausentará do 

Pais, no dia 14 do mês em curso, e nos dias 9 a 14 de 
·fevereiro do corrente ano. 

1.2. 7- Requerimento 
-No 1, de 1992, de autoria do Senador Maurício Cor

rêa, solicitando ao Ministro da Aeronáutica, infÓrinaç6es 
que menciona. 

1.2.8 - Comunicação da Presidência 
Recebimento, durante o período de recesso, de comu

nicações de ausência do País de Senadores que menciona. 
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SENADOR MAURO BENEVIDES -Apelo no sen

tido da convocação extraordinária do Conselho Delibe· 
rativo da Sudene, em face das dificuldades dos estados 
nordestinos com a seca. 

SENADOR ALMIR GABRIEL -Discriminação so
frida pelo brasileiro Sebastião Hoyos, preso na Suíça. 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR ~ Angus
ti3Dte situação do Norteste com o descaso governamental 
na assistência contra· a seca. 

1.2.10- Comunicação da Presidência 
Realização de sessão ·ordinária do Senado Federal a 

realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos. 
1.3- ENCERRAMENTO 

Ata da 1a Sessão, em 13 de janeiro de 1992 
38 Sessão Legislativa Extraordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, 
Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS B 30 MINUTOS, ACHAM.SR PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Affonso camargo - Alexandre Costa - Aimir Gabriel· 
Amazonino Mendes - Chagas Rodrigues - Elcio Alvares 

. - Epiti!cio cafeteira - Humberto Lucena - J oBo França -
Jo!lo Rocha - Jonas Pinheiro - Lourival Baptista - Magno 
Bacelar - Mansueto de Lavor - Mauro BenL'Vides - Meira 
Fllbo - Moisês Abrão - Nelson carneiro - Ronaldo Aragão 
- Ronan Tito. . 
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:axPBDIBNTE 
CI!.NTRO ORÁPICO DO SI!NADO PEI)IIRAL . 

PASSOS PORTO 
Diretor-Gcral do Seudo Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Dirolor E....tivo 

DIARJo DO CONO,IIBSSO NACIOIIAL 
~~o...- oob rapooabilidade da Meu do Seudo Fcdenol 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Direlor Ad•ililtn.tivo 

ASSINA1URAS 

UliZ CARLOS DE BASTOS 
DireiOr Iadutrial 

Scmeatntl ··-··-·---·--·--·---·--·-------- Cl$ 3.Sl9,6S 

FLORIAN AUOtm'O COUI1NHO MADRUGA 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenévicÍes) - A lista de 
presença acusa o comparecimento-de 20 ~rs~ Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
A presente sessão é a prinieira que realiza o Senado 

no atual período de convocação ~xtraordinária, ipstalado na 
última quinta~feira, por convocação do Senhor Presidente da 
República, quando, neste mesmo plcmário, convocamo~ o_ 
Congresso por um perfodo que se el~~~~erá até 31 de janeiro. 

O Sr. to Secretário procederá à leitura do Exp~diente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA . 

-no 1, de 1992 (n°749/91, na origem), de 12de dezembro 
passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei do Senado 
D0 274, de 1980, de autoria do Senador Humberto_ Lucena, 
que modifica o art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
e que se transformou na Lei no 8.260, de 12 deze_mbro de 
1991. 

-noz, de 1992 (n°752/91, na origem), de 16 de dezembro 
passado, restituindo autógra_fos do. Projeto de Lei no 60, de 
1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União_ crédito especial, _até o limite de Cr$ 
15.000.000.000,00, para Os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei no 8.261, de 1991, de 16 de dezembro de 1991; 

-n°3, de 1992 (n°754/91, na orlgem),de 16dedezem6ro 
passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei D0 7, de 
1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Oi:ça
mento da Seguridade Social da União créditõ especial, até_ 
o limite de Ct$ 26.900,000.000,00, para os fin~ _que especifica, 
e que se transformou na Lei n" 8.262, de 16 de dezembro 
de 1991; 

-n°4, de 1992 (11°755/91, na-origem), de 16de dezembro 
passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n" 13, de 
1991-CN, que autoriza O Poder_Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da Uniáo crédito especial, até oJimite. de Cr$ 
26.322.000,00~ para os fins que eSpecifica, e que se ·uartsfor
mou na Lei no 8.263, de 16 de dezembro de 1991; 

-no 5, de 1992 (no 756/91, na origem), de 16 de dezembro 
passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 20, de 
1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao_ Qrça
mento Fiscal da União créditos adicionais nO valor de Cr$ 
1.178.803.000,00, para os fins que espeCifica, e que se-transfor
mmr na Lei no 8.264. de 16 de dezembro de 1991; 

Tiragem 2.200 cxemplarea. 

- no6, de 1992 (n°757/91, na origem), de 16de dezembro 
passado, restituindo autógrafos do PÍ'ojeto de Lei n" 64, de 
1\?.91-,ÇN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de Cr$ 
200.000~000,00, para os fins que especifica, e que se transfor
mou na Lei no 8.265, de 16 de dezembro de 1991; 

- n°7, de 1992 (n° 758/91, na origem), de 16de dezembro 
passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no _77, de 
19_91-CN, que auto_p:za o Poder Executivo a abrir ao Orça
~e_nto Fis~~ da_Un~ã<?_ cr~.di!0 suplementar no valor de Cr$ 
23.300.000.000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei no 8.266, de 16 de dezembro de 1991; 

-no8,.de 1992 (no 759/91, na origem), de 16 de dezembro 
passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n" 94, de 
1991.:-oG~. que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da Uniáo crédito suplementar no valor de Cr$ 
1.466..938.000,00, para os fins que especifica, e que se transfor
mou na Lei no 8.267, de 16 de dezembro de 1991; 

- n°9, de 1992 (no 760/91, na origem), de 16de dezembro 
passado, restitriiiidO autógrafos do Projeto de Lei n" 109, de 
1991-CN, que autoriza o POder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de Cr$ 
57335.263.000~00, para os fins que especifica;e que se-trans
formou na Lei no 8.268, de 16 de dezembro de 1991; 

-no 10, de. 1992 (no 760/91, na origem), de 18 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câ
mara no120> de 1991 (no 2.205191, na Casa de origem), que 
Pispõe sobre os vencimentos dos Servidores dos Quadros de 
Pessoal das Secretarias dos órgãos do Poder Judiciário da 
União e do Distrito Federal e Territórios, e que se transformou 
na Lei no 8.272, de 18 de dezembro de 1991; 

-'-no 11, de 1992 (no770191, na origem), de 18 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câ
marano 118, de 1991 (no 2.207/!ll, na Casa de origem), que 
dispõe sobre os vencimentos dos Servidores dos Quadros de 
Pessoal do Ministério Público dá União? e que se transformou 
ria Lei no 8.274, de 18 de dezembro de 1991; 

-no 12, de 1992 (n° 771191, na origem), de 18 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câ
mara no 119, de 1991 (n° 2.210/91, na Casa de origem), que 
dispõe sobre os vencirD.entos básicos dos Membros da Defen
soria-de~Ofício da Justiça Militar, e dá outras providências, 
e que se transformou na Lei no 8.275, de 18 de dezembro 
de 1991; , 

-n° 13, de 1992 (n° 772191, na origem), de 18 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câ-
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mara n' 117, de 1991 (n' 2.2Õ8/91, na Casa de origem), que 
dispõe sobre os vencimentos dos Membros do Ministério Pú
blico da União, e dá outras providências, e que se transformou 
na Lei n' 8.273, de 18 de dezembro de 1991; 

-n' 14, de 1992 (n' 773/91, na origem), de 19 de dezem
. bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n'134, 
, de 1991 (n' 2327/91, na Casa de origem), que dispõe sobre 
- a concessão de abono aos trabalhadores no mês de dezembro 

de 1991, e dá Outras providêricfas, e que se- transformou na 
Lei n' 8.276, de 19 de dezembro de 1991; 

-n' 15, de 1992 (n' 774/91, na origem), de 19 de dezem
bro passado, restituindo autógrafosdo Projeto de Lei n• 89, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União créditos especial até o limite de Cr$ 
15.168.375~000,00, paia fins que especifica~ e ·que se transfor
mou na Lei n• 8.277, de 19 de dezembro de 1991; 

-n'16, de 1992 (n' m/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n'34, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento da União créditos adicionais no valor de Cr$ 
592.811.000,00, para-fins cjue_ esiiecifi~: e qUe-se transforinoU 
na Lei n• 8.278, de 1991, de 20 de dezembro de 1991; 

- n•17, de 1992 (n' 778/91, na origem), de 20 de dezem· 
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n• 36, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial até o limite de Cr$ 
200.601.25D.OOO,OO para os fins que especifica; e que se trans
formou na Lei n• 8.279, de 20 de dezembro de 1991; 

-n' 18, de 1992 (n' 779/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 59, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédit~ ~uplementar no valor de Cr$ 
187.199.000,00, para os fins que especifica, e:que se transfor
mou na Lei n' 8.280, de 20 de dezembro de 1991; 

-n' 19, de 1992 (n' 780/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituíndo autógrafos-doProjeto.de Lei n• 78, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Oi"ça
mento Fiscal da União crédito suplementar no limite de 
Cr$49.845.620.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transfOimOU nã Lei no 8.281, de 20 de dezembro de 1991; 

- n' 20,. de 1992 (n• 781/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 86, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União, créditos adicionais até o limite de 
Cr$1.900.823.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou mi Lei no 8.282, de 20 de dezembro de 1991; 

- n' 21, de 1992 (n' 782191, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 93, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura 
e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de 
Cr$573.116.000,00, p3ra os fins que especifica, e 'que Se tiin-s
formou na Lei n' 8.2ll3, de 20 de dezembro de 1991; 

-n' 22, de 1992 (n' 783/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafoS do Projeto de Lei no 104, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial até o limite de 
Cr$413.659.520.000,00, para os íms que. especifica, e que se 
transformou na Lei no 8.284, de 20 de deze~Oro de 1991; 

-n' 23, de 1992 (n' 784/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do ProjetO de Lei no 111, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 

Cr$1.313.200.000~00, para os fins que especifica, e que se·· 
transformou na Lei no 8.285, de 20 de dezembro de 1991; 

·-n' 24, de 1992 (n• 786/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restitUindo autógrafos do Projetá de Lei da Câ~···· 
maran' 131, de 1991 (n' 2.3.&2191, na Casa de origem), que· 
autoriza a Centrais Elétricas S/ A - Eletrobrás a doar o bem 
que menCionei; e que se transfor"mou mi Lei no· 8.286,- de 20 
de dezembro"de 1991; 

-n' 25, de 1992 (n' 787/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câ- __ 
mara n' 138, de 1991 (n' 1.592191, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a concessão· do benefíciO do seguro-desemprego
a pescadores artesanais, durante os períodos de defeso, e 
qu.e se transformou na Lei no 8.287. de 20 de dezembro de 
1991; 

- n• 26, de 1992 (n> 788/91, na órigem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei D0 23, 
de 1991~CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça~ 
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$2.458.217 .000,00, pata oS fins que especifiCa, e que Se 
transformou na Lei n' 8.288, de 20 de dezembro de 1991; 

- n' 27, de 1992 (n> 789/91, na origem), de 20 de dezem-
- bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 28, 

de1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
mentos da. Un.ião. créditos adicionais no valor de 
Cr$2.027.030.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei n' 8.289, de 20 de dezembro de 1991, 

"-fi' 28, de 1992 (n' 790/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 35, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial no valor de 
Cr$350.000.000,00, para os fins -que-espeCífica; ê ·que se trans
formou na Lei n' 8.290, de 20 de dezembro de 1991; 

-n' 29, de 1992 (n' 791/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo_ autógrafos do Projeto de Lei n°_37, 
de 1291-CN, que autoriza o Poder Execlàivo a abrir ã.o Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar de 
Cr$4.209.600.000,CMJ, pã.rà os fins qtie- especifica, e que se 
transformou na Lei no 8.291, de 20 de dezembro de 1991; 

- n' 30, de 1992 (n' 792191, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 39, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder E"xecutivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suple_mentar no _yal~r de 
Cr$295.000.000,00, pã.ra ·os finS que··especifica, e que se tran
formou na Lei no 8.292, de 20 de dezembro de 1991; 

-n' 31, de 1992 (n' 793/91; na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 40, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$28.913.731.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei no S.293, de 20 de dezembro de 1991; 

-n' 32, de 1992 (n' 794/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 41, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Pisca~ da União crédito supl~mentar no valor de 
Cr$255.2QQ:_QQO,QO,_. para os fins que espeCifica, e que se trans
formou-fia Lei n°8.294, de 20 de dezembro de 1991; 

-n' 33; de 1992 (n' 795/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo at~:t_ó_g~afq_s _do P~ojeto de Lei n° _45, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça

. menta da Seguridade Social da União crédito suplementar 
no valor de Cr$292.230.000,00, para os fins que esPecifica,_ 

' ,[ 
.... ·, 
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e que se transformou na Lei no 8.295, de -zo de dezembro 
de 1991; 

-n• 34, de !992 (n• 796/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado~ restituindo autógrafos do Projeto de Lei _no 46, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder ExecutivO a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$28.280.000,00, para o~Iins que esfecifica, e que se transfor
mou na Lei no 8.296, de 20 de dezembro de 1991; 

- n• 35, de 1992 (n• 797/91, na origem), de 20 de dezem
bro -passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 48, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$1.651.010.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei n• 8.297, de 20 de dezembro de 1991; 

-n• 36, de 1992 (n• 798/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 51, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$169.903.000,00, parã Os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei n• 8.298, de 20 de dezembro de 1991; 

-n• 37, de !992 (n• 799/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 54, 
de 1991·CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao.Orça
mento Fiscal da União crédito s-uplementar no valor de 
Cr$297.538.000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei n• 8.299, de 20 de dezembro de 1991; 

-n• 38, de !992 (n• 800/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 53, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
mentos da União crédito suplementar de Cr$1.284.500.000,00, 
para os fins que especifica, e que se transformou na Lei no 
8.300, de 20 de dezembro de 1991; 

- n• 39, de 1992(n• 801/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos. do Projeto de Lei no 63, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União_ crÇdito suplementar até o limite de 
Cr$20.000.000,00, pára os fins que ~pecifica, e que se trans
formou na Lei n• 8.301, de 20 de dezembro de 1991; 

-n• 40, de 1992 (n' 802/91, na origemj,"de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto-de Lei n'" 74, 
de 1991-CN, qua autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial até o limite de 
Cr$13.645.676.000,00,-parã-os fins que especifica, e que se 
transfórmou na Lei no 8.302, de 20 de dezembro de 1991; 

-n• 41, de !992 (n• 803/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do· Projeto de Lei no 76, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito adiçional até o limite de 
Cr$389.189:000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na· Lei n• 8.303, de 20 de dezembro de 1991; 

-n• 42, de 1992 (n• 804/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 81, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Ex~cutivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União cré_~ito suplementar no valor de 
Cr$125.546.000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei na 8.304, de 20 de dezembro de 1991; 

-n• 43, de !992 (n' 805/91, ria origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 87, 
de 1991-CN, que a)Jtoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal. da União crédito especial até o limite de 
Cr$30.000.000,00, ·pai-a oS fins que especifica, e que se trans
formou na Lei n• 8.305, d~ 20 de dezembro de 1991; 

- n• 44, de 1992 (n• 806/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei na 95, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder ExecutiVO a a:brii- a-o OrÇa_
mento Fiscal da União crédito suple_men~ar_no valor de 
Cr$1.056.376.000,00, para os fíns que especifica, e que se 
transformou na Lei no 8.306, de 20 de dezembro de 1991; 

-n• 45, de 1992 (n' 807/91, na origem), de 20 ;!e dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 96, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura 
e Reforma Agrári~, cré~ito_ Suplementar no valor de_ 
Cr$147.735.000,00, para os fins Que especifica, e que se trans
formou na Lei n• 8.307, de 20 de dezembro·de 1991; 

- n• 46, de 1992 (n' 808/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 98, 
de 1991-CN; qua autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
fu_ento Fiscal da União crédito especial até 9 limite de 
Cr$1.820.568.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei no 8.308, de 20 de dezembro de 1991; 

- n• 47, de 1992 (n' 809/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 106, 
de 1991-CN, que: autoriza o Poder Exec1,1tiVo a abrii ao Orça
mento Fiscal da União crédito adicional até o limite de 
Cr$35.457.986.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei no 8.309, de 20 de dezembro de 1991, 

- n• 48, de 1992 (n' 810/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autórgrafqs do Projeto de Lei no 110, 
de 1991-CN, que aut_oriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$51.599.ü00,00, para os fins que especifica, e que se-trans
formou na Lei n• 8.310, de 20 de dezembro de 1991; 

-n• 49, de 1992 (n' 811/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 115, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
mentos da União crédito.~ suplementares no valor de 
Cr$4.607.200.000.000,00, e dá outras providências, e que se 
transformou na Lei no 8.311, de 20 de dezembro de 1991; 

-n• 50, de 1992 (n' 812/91, na origem), de 20 de dezem
bro passado, restituindo autógrafosdo Projeto· de Lei n• 31, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no_ valor _de 
Cr$620.594.000,00, pata oS firls qUe especifica. e-que -se thln
formou na Lei no-8312, de 20 de dezembro de 1991; 

-n• 51, de 1992 (n' 814/91, na origem),de 23 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 73, 
de 1991-CN que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial até o limite de 
Cr$17 .000.000,00, para os .fi.D.s que especifica, e que se trans
formou na Lei no 8.314, de 23 de dezembro de 1991; 

-n• 52, de 1992 (n' 823/91, na origem), de 23 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto_ de L~i_p.0 _50, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçã.
mento Fiscal da união crédito especial até_o limite de 
Cr$2.236.498.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei no 8.316, de 23 de dezembro_ de 1991; 

-n• 53, de 1992 (n• 824/91, na origem), de 23 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 55, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
mentos da União créditos adicionais no valor de 
Cr$1.615.296.000,00, pará os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei ll0 8.317, de 23-de dezembro de 1991; 

- n• 54, de 1992 (n• 825/91, na origem), de 23 de dezem
bro passado, resti~uindo autógrafos do Projeto de Lei no 61, 
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de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União créditos adicionais nOValor de Cr$ 
724.000.000,00, para os-futs que especifiCa, e -que se transfor
mou na Lei n• 8.318, de 23 de dezembro de 1991; -

- n• 55, de 1992 (n' 826/91, na origem), de 23 de dezem
bro passado~ restituindo autógrafOS do Projeto de Lei no 103, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
mentos da União' crédito suplementar no valor de 
Cr$1.245.000.000,00, para os fins- que- especifica, e qUe se 
transformou na Lei n• 8.319, de 23 de dezembro de 1991; 

- n• 56, de 1992 (n' 827/91, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo a~tógr~f9~ do Projeto de Lei no 25, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial no valor de 
Cr$100.000.000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei n• 8.320, de 26 de dezembro de 1991; 

-n• 57, de 1992 (n• 828191, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n• 75, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento,- crédito suplementar no valor de 
Cr$45.888.088.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei n• 8.321, de 26 de dezembro de 1991; 

- n• 58, de 1992 (n• 829191, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 80, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$8.640.000,00, para os fins que especifica, e que se transfor
mou na Lei n• 8.322, de 26 de dezembro de 1991; 

-n• 59, de 1992 (n' 830/91, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 47, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial no valor de 
Cr$113.000.000.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei no 8.323, de 26 de dezembro de 1991; 

- n• 60, de 1992 (n• 836191, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n• 38, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a~abrir aos Orça
mentos da União crédito suplementar no valor de 
Cr$731.969.000,00, parifos fins que especifica, e que se trans
formou na Lei n• 8.324, de 26 de dezembro de 1991; 

- n' 61, de 1992 (n' 837191, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n'? 44, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$65.719.000,00, para os- fins que especifica, e que se trans
formou na Lei n' 8.325, de 26 de dezembro de 1991; 

- n' 62, de 1992 (n' 838/91, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto= de Lei n9 52, 
de 1991-CN, que autoriza ó Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar de 
Cr$804.304.000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei n• 8.326, de 26 de dezembro de 1991; 

- n• 63, de 1992 (n' 839/91, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do ProjetC? de Lei n9 56, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar de 
Cr$21.153.000,oo;·para-Os fins que esp-ecifiCã;-e que se trans
formou na Lei n~' 8.327, de 26 de dezembro de 1991; 

-n' 64, de 1992 (n• 840/91, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n_9 57, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
mentos da União crédito suplementar no valor de 

Cr$2.063.098.000,00, para os fin's que espeCifica, e que se 
transformou na Lei n• 8.328, de 26 de dezembro de 1991; 

-n' 65, de 1992 (n• 841191, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafOs do Projeto de Lei n9 58, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir _ao Orça:: 
menta Fiscal da União crédito suplementar no V~lo[ de 
Cr$1.200.000.000,00, para ós fins que especifica, e que se 
tranformou na Lei n' 8.329, de 26 de dezembro de 1991; 

. - n' 66, de 1992 (n• 842/91, na origem), de 26 de dezem
bro -passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n"' 68, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$L026.451.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei n' 8.330, de 26 de dezembro de 1991; 

- n' 67, de 1992 (n• 843/91, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de. Lei n9 70, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executívo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial, em favor de Operações 
Oficiais de Crédito- Recursos sob Supervisão do Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento, até o limite de 
Cr$3.349.969.000,00, para os fins que espeCifica, e que se 
transformou na Lei n' 8.331, de 26 de dezembro de 1991; 

- n' 68, de 1992 (n• 845/91, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n9 72, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir áo Orça
mento da Seguridade _Social da União crédito suplementar 
no valor de Cr$2.247.265.000,00, para os fins que especifica, 
e que se transformou na Lei n9 8.333, de 26 de dezembro 
de 1991; 

- n' 69, de 1992 (n• 846/91, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo _autógrafOs d'? Pr9jeto de Le:in"? 79, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder ExecutivO a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito e_special no valor de 
Cr$3.370.761.000,00, para oS fins que espe"cifica, e cJ.ue se 
transformou na Lei n' 8.334, de 26 de dezembro de 1991; 

- n'70, de 1992 (n' 847/91, na origeni), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n9 84, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
q~.ento Fiscal da União, em favor do Ministério da AgricUltura 
e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de 
Cr$1.345.828.000,00, para os fins que especifica, ·e que se 
transformou na Lei n• 8.335, de 26 de dezembro de 1991; 

-n' 71, de 1992 (n• 848/91, na ori~em), de 26 de dezem, 
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n~" 85, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial até o limife de 
Cr$341.852.000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei n' 8.336, de 26 de dezembro de 1991; 

- n' 72, de 1992 (n' 849/91, na origem), de 26 de dezem· 
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n9 92, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
rrientos da União crédito especial até o limite de 
Cr$2.007.487.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei n9 8.337, de 26 de dezembro de 1991; 

- n• 73, de 1992 (n' 850191, ~na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lej n9 97, 
de 1991-CN, que autoriza o Põder Executivo a abrir ao Orça: 
menta Fiscal da União crédito especial até o limite de 
Cr$600_.000.000,00; para os fins que especifica, e quec"se tra~s~ 
formou na Lei n• 8.338, de 26 de dezembro de 1991; 

- n' 74, de. 19,92 (n' 851191, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n9 99, 
de 1991-CN, qúe autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça-
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menta Fiscal __ ~~ l)ni~o cr~dito sup!cmentar no valor de 
Cr$58.000.000,00, para os fins que especifica, e que se trans- , 
formou na Lei no 8.339, de 26 de dezembro de,1991; 

-n" 75, de 1992 (n" 852191, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo _autógra(os do Proje~o de_L~i n~ 102, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Execu-tivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito. suplementar no valor de 
Cr$20.000.000,00, para os fins que especifiCa, e que se trans
formou na Lei no 8.340, de 26 de dezembro de 1991; 

- n'76, de 1992 (no 853/91, na origem), de 26 de dezem
bro passado, restituindo ã:utógrafos do Projeto de Lei n9 105, 
de 1991RCN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos OrÇa-·
mentos da União crédit~" suplcm~ntar no va_lC?r de 
Cr$253.805_000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei no 8.341, de 26 de dezembro de 1991; 

-no 77, de 1992 (n' 854/91, na cirigetn), de 26 de dezem
bro passado, restituírido autógrafos do Projeto de Lei n~ 108, 
de 1991-CN, que autoriza q Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União_ cré~ito especial até o limite de 
Cr$61.659.000,00, para os fins que especifica, e que se trans- · 
formou na Lei no 8.342, de 26 de dezembro de 1991; 

- n'78, de 1992 (n" 85.5/91, na orig~lll), de 26 dedez,ein-. 
bro passado, restituindo autógrafos_dQ Projeto de Lei n~ Í12, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça-. 
mento Fiscal da UniãO crédito sú.piementar no valo"f cte 
Cr$443.256.000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei no 8.343, de 26 de dezembro de 1991; 

-no 79, de 1992 (no 856/91, na origem), de 27 de dezem
bro passado, restituindo autógrafo~ do Projeto de Lei da Câ
mara no 136, de 1991 (no 1.912191, naCasa de origem), que 
dá nova redação -aos arts. 19~ inciso VI e 23, inéisó _·v, da 
Lei n' 8.028, de 12 ele abril de 199.0', e i9, inciso II, ctà ~ei 
no 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências, 
e que se transformou na Lei n<.> 8.344, de 27 de dezembro 
de 1991; _ 

-no 80, de 1992 n' 857/91, na origem), de 27 de dezembro 
passado, restituindo au~ógrafos do Projeto de Lei--ri" 43, de 
1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da Un,i_~9- crédito especial no valor. çle 
Cr$336.018.000,00, para os fins que eSpecifica, e que se trans~ 
formou na Lei no 8.345, de 27 de dezembro de 1991; 

-n° 81, de 1992(n" 858/91, na origem), de 27 de dezem
bro pãssado, restituindo autógrafos do Projeto cje Lei n<.> 62, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União créditos adicionais no valor de 
Cr$567.812.000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei no 8.346, de 27 de dezembro de 19_91; 

-no 82, de 1992 (n" 859/91, na origem), de 27 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de _Lei n~ 67, 
de 1991-CN, que autOriza- o Poder Executivo a abrir (_lOS Orça
mentos da União crédito suplementar no valor de 
Cr$1.434.401.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei n9 8.347, de 27 de dezembro de 1991; 

-no 83, de 1992 (n' 860/91, na origem), de 27 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lt:í n 83, 
de 1991-CN, que autoriza o POder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$5.778.028.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei n' 8.348, de 27 de dezembro de 1991; 

- n' 84, de 1992 (no 861/91, na origem), de 27 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei no 82, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder. Ext!cuí.ivv a :!:'!ir ao Orça-

menta Fiscal da União ç:rédito suplementar no valor de_ 
Cr$212.056.000,00, para os fins que especifica, e que se trans
fOTIJlQU na Lei ~9- 8.349, de 27 de dezembro de _1991; · 

-,-,n' 85, de IQ92 (no 864/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restit!lindo ~ut9grafos do Projeto de Lei da Câ
mara no 110, de 1991 (no ~.640/90, na Casa de origem), que 
dispõe sobre gratificações e representações na Justiça Efeito
raJ, e que se transformou na Lei n9 8.350, de 28 de deZembro 
de 1991; . . 

- n' 86, de 1992 (n" 866/91, n~ origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo _autógr~fo~ .dos Projeto de Lei de 
Conversão n>' 10, de 1991, que dispõe sobre as disponibilidades 
financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, 
e _dá outras providências, e que se transforritou na Lei IJ.>' 
8.352, de 28 de dezembro de 1991; 

- n" 87, dei992 (no 867/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do_Projeto de Lei n>')l6, 
de 1991-CN, que autoriza o-Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União créditos adicionais até o. limite de 
Cr$1.180.968.000,00, para os fins qÚe especifica, e que se 
transformou na Lei n~ 8.353, de 28 de dezembro de 1991, 

- n' 88, de 1992 (n" 868/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n~ 107, 
de_1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
mentos da União crédito suplementar no valor de 
Cr$75.847.000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei no 8.354, de 28 de dezembro de 1991; 

- n" 89, de 1992 (no 969/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n~' 91, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$1.575.000,00, para os fins que especifica, e que se transfor
mou na Lei no 8.355, de 28 de dezembro de 1991; 

- n' 90, de 1992 (no 870/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de_ Lei_ n~ 65, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no _valor de 
Cr$16.465.000,00, para os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei no 8.356, de 28 de dezembro de 1991; 

-no 91, de 1992 (no 871/91, na origem), de 30 de dezem
bro de 1991, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n" 113, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder_Executivo aabrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial até o limite de 
Cr$35.000.000.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou naLei no 8.357, de 28 de dezembro de 1991; 

-no 92, de 1992 (n" 872191, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projet9 de Lei n~ 118, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
mentos da União créditos adicionais até -o _limite de 
Cr$73,655.880.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei n9 8.358, de 28 de _dezembro de 1991; 

-no 93, de 1992 (n' 873/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto_de Lei n>' 123, 
de 1991-CN, que altera a redação do art. 44 e inclui parágrafo 
no art. 49 da Lei no 8.2!1, de 22 de julho de 1991, e dá 
outras_ providências,_e que se -transformou na Lei n9 8_.359, 
de 28 de dezembro de 1991; 

-no 94, de 1992 (no 874/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n~ 119, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União créditos adicionais até o limite ct 
Ç~$41.770.622.000,00, para os fins que especifica, e que 
transformou na Lei no 8.360, de 28 de dezembro de 1991 
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- n' 95, de 1992 (n' 875/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo_autógrafos do Projeto de Lei n"' 122, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
mentos da União_ cré_dito suplementar no valor de 
Cr$10.714.799.000,00, para os fins ·que especifica, e que se 
transformou na Lei n' 8.361, de 28 de dezembro de 1991; 

- n' 96, de 1992 (n'876/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n"' 10, 
de 1991-CN, que autoriza o Po_d_er_Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União·crédito suplementar no valor de 
Cr$17.438.000,00, para -os~fins que especifica, e que Se-trans
formou na Lei n' 8.362, de 28 de dezembro de 1991; 

- n' 97, de 1992 (n' 877/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n9 88, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao-Orça
mento FisCal da União, em favor de Operações Oficiais de 
Crédito - RecUrsos sob Supervis-ão do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor 
de Cr$18.712.5815.000,00, para oSfins que especifica, e que 
se transforrrtou na Lei n• 8.363, de 28 de dezembro de 1991; 

- n• 98, de 1992 (n' 878/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituíil-do autógrafos- do ProjetO de Lei n9 19, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a_a.brir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$5.794.617.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei n' 8.364, de 28 de dezembro de 1991; 

- n' 99; de 1991 (n'.879/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restittiirido autógrafos do Projeto de Lei n9 49, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a alterar a reaber
tura do crédito especial de que trata o Decreto de 19. de 
abril de 1991, em favor do Ministério da Ação Social, e que 
se transformou na Lei n'8.365, de 28 de dezembro de 1991; 

- n• 100, de 1992 (n•880191, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n!> 29, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial no valor de 
Cr$2.688.405~00.Q,OO, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei n' 8.366, de 28 de dezembro de 1991; 

-n'101, de 1992 (n' 882191, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n!> 8, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União- crédito suplementar no valor de 
Cr$2.757.125.000,00, para atender à programação indicada 
no Anexo I desta lei, e que se transformou na Lei n!> 8.368, 
de 30 de dezembro de 1991; 

- n' 102, de 1992(n' 883/91, na origem), de 30de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto- de Lei ri~' 9, 
de 1991-CN, que dispõe sobre·a renúncia fiscal de que trata 
a Lei n' 8.191, de 11 de junho de 1991, autoriza a abertura 
de crédito especial e dá outras providências, e que se transfor
mou na Lei n' 8.369, de 30 de dezembro de 1991; 

- n' 103, de 1992 (n' 884/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n9 66, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento da Seguridade Social da União, em favOr dos Minis
térios da Saúde e do Trabalho da Previdência Social, créditos 
adicionais até o limite de Cr$17.653.374.000,00, para os fins 
que especifica, e que se transformou na Lei n"' 8.370, de 30 
de dezembro de 1991; 

-n' 104, de 1992 (n' 886/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n' 114, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça-

mento Fiscal da União créditos adicionais até o limite de 
Cr$2~0.000.000.000,00, para os finS que especifica, e que se 
transformou nã Lei n9 8.371, de 30 de dezembro de 1991; 

- n' 105, de 1992 (n' 887/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafOs- do Projeto de Lei n9 120, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Qrça
mentq de Investimen~~ crédito espe~ial até o lim.ite de 
Cr$65.373.673,000,00, para os fins que especifica, e que se 
transfo~móu na Lei _nl' 8.372, d~-~0 de dezembro de 1991; 

-n'106, de 1992 (n' 888/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n' 121, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
me_nto de In_vestimento cr~dito suplementar no valor de 
Cr$753.336.029.000,00, para reforço de dotações consignadas 
n6 Vigente Orçamento, e que se tranSformou na Lei n9 8.373, 
de 30 de dezembro de 1991; 

-n• 107, de 1992 (n' 889/91, na origem), de 30 de dezem, 
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câ
maran• 23, de 1991 (n• 4.978/85, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados 
por embarcações ou por sua carga e dá outras providências, 
e que se transformou na Lei n9 8.374, de 30 de_ dezembro 
de 1991; 

· ·- n• 108, de 1!Í92(n' 891/91, na origem); deJó iie derem: 
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n? 12, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento_ Fiscal da União crédito adicional até o limite de 
Cr$2.709.335.000,00, para os fms que especifica, e que se 
transformou na Lei n' 8.375, de 30 de dezembro de 1991; 

. - n' 109, de 1992 (n' 892/91, na origem), de 30 de dezem, 
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n' 17, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executjvo a·abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$1.229.627.000,00, para os fms que especifica, e que se 
transformou na Lei n' 8.376, de 30 de dezembro de 1991; 

- n' 110, de 1992 (n' 893/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n~ 18, 
de 199l~CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito suplementar no valor de 
Cr$1.086.498.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei n' 8.377, de 30 de dezembro de 1991; 

- n' 111, de 1992 (ri' 894/91, na origem);de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n' 21, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça
mentos da União crédito suplementar no valor de 
Cr$2.960.707.000,00, p~fta os fins que especifica," e que se 
transformou na Lei n' 8.378, de 30 de dezembro de 1991; 

-n' 112, de 1992 (n' 896/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n~ 33-, 
de 1991 .. CN, que autoriza o Poder ExecUtivO a abrir ao OrÇa~ 
mento Fiscal da União créditos adicionais no valor de 
Cr$915.608.000,00, pata os fins que especifica, e que se trans
formou na Lei n' 8.380, de 30 de dezembro de 1991; 

- n' 113, de 1992 (n'.897/91;na origem); de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n' 42, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial no valor de 
Cr$5.600.000.000,00, para os ·fins-que especifica, e que se 
transformou na Lei n' 8.381, de 30 de dezembro de 1991; 

-n' 114, de 1992 (n' 898/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n' 69, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União créditos adicionais no valor de 
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Cr$73.414.749.000,00, :Para os fins que esPecifiCa, e q-ue-se
transformou na Lei n9 8.382, de 30 de dezembro de 1991; 

- n• 115, de 1992 (n' 899/91, na origem), de 30 de dezem
bJO passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n"' 117, 
de 1991~CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos OrçaM 
mentos da União créditos adicionais até o limite de 
Cr$124.437.490.000,00 para os fins qúe especifica, e que se 
transformou na Lei n9 8.384, de 30 de dezembro de 1991; 

- n• 116, de 1992 (n• 905/91, mi origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei do Sena
do n" 5, de 1989, de autoria do Senador Pompeu de Sousa, 
que institui o ConSelho de Comunicação SoCiat;·nã TOrina 
do art. 224 da Constituição Federal e dá outras providências, 
e que se transformou na Lei n"' 8.389, de 30 de dezembro 
de 1991; 

- n' 117, de 1992 (n' 906/91, na origem), de 30 de dezem
bro passado, restituindO autógrafoS do Projeto de Lei da Câ~ 
mara n• 142, de 1991 (n' 2.455/91, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a revisão geral da remuneração .dos ~_ervidores 
públicos federais e que se transformou na Lei n~ 8.390, de 
30 de dezembro de 1991; · 

- n' 118, de 1992 (n•907/91, na origem), de 30 de dezem, 
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câ
mara n• 98, de 1991 (n' 160/91, na Casa de origem), que 
dá nova redação a dispositivos da Lei n~ 2.180, de5 de fevereiro 
de 1954, que "dispõe sobre o Tribunal Marítimo", alterada 
pelas Leis n'' 3.543, de 11 de fevereíro de 1959;·5.1)56; de 
29 de junho de 1966 e pelo Decreto-Lei n• 25, de 1• de novem
bro de 1965, e que se transformou na Lei n• 8.391, de 30 
de dezembro de 1991; 

- n• 119, de 1992 (n•913/91, na origem), de 31 de dezem
bro passado, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câ- . 
mara n• 86, de 1991 (n' 4.784/90, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acer
vos documentais privados dos presidentes da República e dá 
outras providências, e que se transfOrmOu na Lei ri<:> 8.394, 
de 30 de dezembro de 1991; 

- n• 120, de 1992 (n• 4/92, na· origem), de 6 do corrente, 
restittiifido autógiafos do Projeto de Lei _da Çâm.ara_n~ 143, 
de 1991 (n' 2.156/91, na Casa de origem), que insilfuiinedida 
cautelar fiscal e dá outras providências, e que se trarisformou 
na Lei n' 8.397, de 6 de janeiro de 1992; 

- n' 121, de 1992 (n'7/92; na origem);âe7 d<l corrente, 
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n<:> 115,
de 1991 (n' 5.150/90, na Casa de origem), que especifica a 
destinação dos recursos origiriados por adicional tarifário cria
do pela Lei n• 7.920, de 12 de dezembro de 1989, que "cria 
o Adicional de Tarifa Aeroportuária -e-dá outras providên
cias", e que se transformou na Lei n9 8.399, de 7 de janeiro 
de 1992; 

- n• 122, de 1992 (n' 16/92, na origem), de 8 do corrente, 
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n• 113, 
de 1991 (n• 2.119/91, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a criação de Cargos em: ComisSãO e GratificaÇõeS pela Repre~ 
sentação de Gabinete - GRG, no Quadro dO -Minis_tério 
Público Federal - MPF, e que se transfotinoti na Lei Ji9 

8_404, de 8 de janeiro de 1992; · · 

MENSAGEM DO PRESIDENTE. 
MENSAGEM N• 123, DE 1992 

(N• 911/91, na origem) 
, 
1 

Excelentíssimos senhores membros do Senado Federal: 

Tenho a honra de informar Vossas Excelências de que 
autorizei o ViOO-Presidente da República, Doutor Itamar 
Franco, a ausentar-se do País no perfodO"de 16 a 25 de janeiro 
próximo, para visitar a Estação J\ntártica brasileira "Coman
dante Ferraz". 

2. Ap-6ia a Estação a pTesença da comuriidade científica
brasileira atuante no Continente, contribuindo assim para a 
concretiZação dos objetivos do Programa Antártico brasileiro. 

3. A viagem do Vice-Presiden~e da República prestigiará 
as pesquisas desenvolvidas por cien!istas brasileiros na Antár
ticã., e demonstrará- a importância atribuída pelo Brasil ~o 
Continente é às realizações do Sistema Antártico.-

Brasilia, 31 ·de dezembro de 1991. -Fernando CoUor. 

AVISOS DO MINISTRO DA ECONOMIA, 
FAZENDA E PLANEJAMENTO 

- n• 1941/91, de 13 de dezembro de passado, encami
nhando informações sobre os quesitos constantes do Requeri
mento n~> 730, de 199~, de autoria do Senador Levy Dias; 

- n~ 1992 e 1997/91, de 19 de dezembro passado, encami
nhando informações sobre os quesitos constantes dos Requeri
mentos n9s 817 e 815, de 1991, respectivamenteLde autoria 
do Senador Pedro Simon; 

- n9 1999/91, de 19 de dezembro passado, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n" 794, de 1991, de autoria do Senador José S~rney; e 

- n• 2001191, de 19 de dezembro passado, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n9 804, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa. 

(Encaminhe-se cópia aos requerentes.) · 

AVISO DO MINISTRO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

n9 897/91, de 23 de dezembrQ __ passado, encaminhando 
informações sobre os quesitoS constantes do Requerimento 
n• 749, de 1991, de autoria do Senador Humberto Lucena. 

(Encaminhe-se cópia ao requerente.) 

AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

n' 1649/91, de 30 de dezembro passado, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n• 642, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

(Encaminhe-se cópia ao reciuererite.) 

OFÍCIO DO SECRETÁRIO 
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N~ 1.153/91, de 19 de dezembro passado, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n~ 816, de 1991, de autoria do Senador Pedro SimOn. 

(Encaminhe-se cópia ao requerente.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas peJo Sr. 
1\) Secretário. -
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São lidas as seguintes 

Comunicações 

Curitiba, 13 de janeiro de 1992. 
Excelentíssimo Sr: Mauro Benevides 
DD. Presidente do Senado Federal 
Sr. Presidente, 

Comunico -a-vossa Excelência, nos termos do Art. 39, 
alínea a, Regimento Interno,_ que me ausentarei do País no 
dia 14 do mês em curso, quando farei uma viagem ao Paraguai, 
para tratar de assuntoS pcirticulares de meu interesse. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência ·as -prote-sfos de 
real estima e elevada consideração.,_ 

Atenciosanientê, José Eduardo', 

Curitiba, 13 de janeiro de 1992. 
Excelentíssimo Sr. Mauro Benevidcs . 
DD. Presidente do Senado Federal 

Sr. Presidente, 
ComunicO à Vossa Excelência, nos termos do art. 39, 

alínea a, Regimento lnterrio, que ·me ausentarei âO País nOs 
dias 9 a 14 de fevereiro, quando farei uma viagem à Argentina 
e ao Chile, para tratar de assuntos de interesse particular. 

Ao enseJo, renovo a Vossa Excelência ~_eus protestos 
de real estima e elevada consideração. 

Atenciosamente, José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- As comuni-
cações lidas vão à publicação. ·· · 

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

Secretário. - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1, DE 1992 

Com fulcro no art. 50, § zo, da Constituição Federal, 
de os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro sejam sOlicitadas ao Excelentíssimo Se_nhor Ministro 
da Aeronáutica, Tenente~ Brigadeiro do Ar Sócrates da Costa 
Monteiro, as seguintes infórri:J.ações: -

1. Como são constituídas as Comissões de Investigação 
de Acidentes Aeronáuticos? Seu regime de funcionamento 
e seqüência nos trabalhos de investigação? 

2. Apuradas as causas dos acidentes, que medidas efeti~ 
vas são adotadas pelos diferentes órgãos da aviação civil quan~ 
to às conclusões e recomendações da comissão? 

3. Se, além do Comandante e demais tripulantes (obvia
mente, quando sobreviventes), prestam depoimento: 

~) o Diretor ou Chefe de Operações e o Piloto-Chefe, 
particularmente quanto ao_sistema operacional da empresa, 
observância das normas técnicas e endoutrinação profissional, 
aí incluído o respeito à Lei n• 7.183!84? 

b) o Diretor ou Chefe de Ensino, particularmente quanto 
às programações anuais, curriculnm e carga horária de cursos, 
estágios e reciclagem; horas de treinamento em vôo real e/ou 
simulador, e, finalmente, a confirmação de seu efetivo cumpri
mento pelos tripulantes envolvidos no acidente? 

c) o Diretor ou Chefe de Manutenção quanto aos serviços 
técnicos da emprensa. Respeito às normas e boletins técnicos 
do fabricante, observância das Í'evisões e inspeçõf:s periódicas, 
controle da vida dos equipamentos e peças e, de modo particu
lar, a confirmação de sua observância em relação à aeronave 
acidentada? 

4. Há alguma diretriz oficial quanto à exigência ou à 
recomendação, de constar do organograma dos operadores 
de aeronaves a Diretoria ou Departamento de Ensino?"Sabe
se qual a aplicação, em termos percentuais da receita, nesse 
setor? Sabe o Ministério da Aeronáutica do possível iritercâm
bio de experiências- rios Setores operacionais, de ensino e de 
manutenção entre as empresas, no interesse da segurança pela 
troca de conhecimentos? 

5. _ Qual o grau de entrosamento entre as Comissões 
de Investigação e o Instituto de Resseguros do Brasil no tocan
te ao levantamento de eventuais infringências à Lei no 7.183/84 
e a liberação do pagamento de seguro de casco das aeronaves? 
Idem, idem, no cas_o_de tripulação incompleta ou se o posto 
do comandante estiver ocupado por terceiros, por ocasião 

_ do acidente? 
- 6. Qual o ponto de vista do :Ministério da Aeronáutica 

a respeito do exposto no item 5, in fme? 
7. O MiriiStériO. tem- apu:iàdo a existência das infrações 

previstas na Lerno·7.565/861 Em caso afirmativo; têin sido 
aplicadas as sanções respectivas? Solicita-se relacionar as ocor
rências dos últimos três anos, incluindo o· valor das multas. 

8. As sanções aplicadas têm sido suficienteS para evitar 
a incidência de _Ülfrações- ou_ julga o Ministério que se fazem 
nécessárias fórmulas mais rigorosas para cOibi-las? Nesse caso, 
o que se teria a sugerir? 

9. "_As matériãs dos Seminários do SIP AER constam dos 
currículos dos cursos de formação dos tripulantes da aviação 
civil? 

10. Pode o Ministério da Aeronáutica tradl}.zir a legenda 
do Sipaer - o Homem - o Meio - a Máquina? Idem, 
idem, quanto ao princípio da doutrina de segurança de vdo 
-"Segurança em pririleiro lugar, acima de quasiquer interes
ses'', ao que sabemos, também do Ministério da Aeronáutica? 

11. Finalmente, na formulação de normas de segurança 
de vdo para a A viação Civil, qual a participação efetiva, atra
véS das respectivas entidades classi.stas, do empresariado, dos 
ãeroiláutas em geral é dos pilotos em particular, e, também, 
dos Aeroviários? Há Comissão Permanente para cuidar do 
tema ou reuniões periódicas programadas? Se afirmativo, soli
cita~se_ sinopse dos pontos então abordados, inclusive se os 
ãCidentes aéreos são-o'ójeto de análise em conjunto, para _efei~_ç. 
de experiência e das medidas julgadas convenientes com vistas 
a evitá~los ou reduzir sua incidência. 

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1992.- Senador Mau
rício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento lido vai ao exame da Mesa para decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Durante o 
peóodo de recesso, a Presidência recebeu comunicações de 
ausência do Pais dos seguintes senhores Senadores: 

-Carlos De'Carli- de 28-12-91 a 28-01-92, para trata
mento de saúde; 

- Áureo Mello-de 7-01-92 a 15-02-92, em caráter parti
cular; 

-Júlio Campos- nos meses de janeiro e fevereiro de 
1992, em caráter particular; 

-Mauro Benevides -de 29-12,91 a 2-01-92, em caráter 
particular; 

- Marco Maciel - de 5-01-92 a 20'01-92, em carátei
. particular. 
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São as seguintes as comunicilções recebldãs: --

BraSI1ia, 17 de dezembro de 1991 
Extn° Sr. 
Senador Mauro Benevides 
Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente? 
. .Nj>s termos do art. 39,_alfnea a do Regimento Intem~ 

do Senado Federal, comub.ICO a V. EX" que me_ ausentarei 
do país, no períddo de 28-12-91 a 28-!Jl-92, para tratamento 
de saúde. 

Cordialmente - SenadOr Carlos De'Carli. 
em 20 de dezembro de 1991 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acor~ 

do com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento Interno, 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 7~1-92, 
para breve viagem ao estrangeiro, em caráter particular, até 
15-2-92. 

Atenciosamente saudações -Áureo Mello. . _ 
Brasfiia, 20 de dezembro de 1991. 

Senhor Presidel')te, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, 

de acordo com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento 
Interno, estarei ausente do País, para viagem ao exterior, 
em caráter particular, nos meses de janeiro e f~vereiro de 
1992. 

Cordialmente, - Senador JúUo Campos-
Brasí!ia-DF, 26 de dezembro de 1991. 

Exmo Sr. 
Senador Alexandre Costa 
DD. lo Vice-Presidente 
Senado Federal 

Senhor Senador, 
Comunico a Vossa_Excelência, para os devidos fins, que 

estarei ausente do pais, em virtude de viagem de caráter parti~ 
cular aos Estados Unidos da Am.érica, no período de 29-12-91 
a 02-01-92, do Senado Federal. . 

Cordiais saudações, Senador Mauro Benevides, Presiden~ 
te do Senado Federal. 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Mauro Benevides 
Presidente do Senado Federal 

Brasília, 3 de janeiro de 1992. 

Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que 
estarei ausente do país, em virtude de viagem de car#t~r parti~ 
cular a Portugal, no período de 05 a 20 de janeiro do corrente 
ano. 

Cordiais saudações, Senador Marco Maciel- PFLIPE. 

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
da presid€ncia, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 
Vice-Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
César Dias -·-CoUtinho Jorge -:- Francisco Rollemberg 

- Gerson Camata - Josaphat Marinho - Mário Covas -
Oziel Carneiro -Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Há qradores 
inscritos. -- - ----- - --

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ao iniciar~se o presente período extraordinário 
de sessões, instalado no âmbito do_ Congresso Nacional, na 
última quinta~feira, numa sessão solene formal, atendendo 
à convocação do Senhor Presidente da República, já neste 
primeiro momento em que se reúne o Senado, senti do meu 
dever trazer ao conhecimento da Nação o quadro de imensas 
dificuldades vividas pelo Nordeste brasileiro, com numerosos 
municípios alcançados impiedosamente pelo espectro de uma 
seca que já se anuncia ineVitável. 

Estou chegando do me.u Estado, o Ceará, trazendo notí~ 
cias que preocupam a to~Os os brasileiros, segundo as quais 
a perspectiva de inverno neste ano de 1992 é desalentadora, 
a julgar pelo levantamento procedido no âmbito da Secretária 
de Recursos Hídricos e, de forma particular, pela Fundação 
Cearense de Metereologia e Chuvas Artificiais, FUNCEME, 
~gora divulgad~ pela imprensa ceareqse. 

A informação já foi transmitidá ao próprio Presidente 
da República pelo Governador do Estado, Ciro Gomes, na 
audiência mantida com -o Chef"e da Nação na última quar
ta~feira. 

E nos três últimos dias durante a minha permanência 
na Capital do Estado, em contato com _1~_4eranças empresariais, 
o _próprio Governador e outros s6gmentos interessados no 
desenvolvimento económico, a nPtícia _que posso transmitir 
é realmente o de muita apreensão ensejando a que faça neste 
instante, um apelo às autoridade federais não apenas à Sude~ 
ne. ao DNOCS mas princpalmente ao próprio Presidente da 
República, no sentido de que todos se mobilizem, com o 
objetivo de oferecer às unidades federas daquela região e 
aos respectivos municípios, a oportunidade de ajuda, de apoio, 
de amparo, para que consigamos superar mais essa quadra 
climátiCa adversa que se esboça na presente conjuntura. 

Ontc;::m à noite, um dos mais conceituados canais de televi~ 
são projetou imagens da seca no Nordeste, alcançando algu~ 
mas cidades do interior pernambucano. E já hoje pela manhã, 
o próprio Governador do Maranhão, o ex~Senador Edison 
Lobão, ocupou um dos programas, Um dos canais de televisão, 
também para transmitir a sua justa -inquietaçãO de Chefe do 
Executivo maranhense diante da escassez de chuva naquele 
Estado, que até há bem pouco tempo era um dos mais bem 
aquinhoados em termos dê percentuais pluviométricos. O Go~ 
vemador anunciava que as chuvas, aguardadas desde nevem~ 
bro, já agota em janeiro ainda não chegaram ao território 
maranhense, geraiido, conseqüentemente, a perda das primei
ras plantações que ali se efetuaram, em razão da distribuição 
ampla de sementes entre os agricultores de várias cidades 
do interior daquele Estado do Nordeste. Se isso ocOrre no 
Estado do Maranhão, o que não dizer do Estado do Ceará, 
que detém talvez a mais ampla área do território nordestino, 
onde as quedas pluviométricas são bastante reduzidas, como 
é o caso, por exemplo, da regi_ãodos lnhamuns. Naturalmente, 
essa apreensão se desdobra ass_sumindo urna conotação ainda 
mais séria, compelindo-me a vir, neste instante, -à tribuna 
do Senado Federal, para oferecer não apenas o meu testemu
nho, mas, sobretudo, o apelo con.seqüente ao Senhot Presi~ 
dente da República, ao Superintendente da Sudene, à Ministra 
da Ação Social, ao Diretor-Geral do DNOCS, ao Secretário 
Regional de Desenvolvimento enfim, todos os órgãos governa~ 
rileiitã:is que, atuando especificamente nesse setor, podem se 
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mobilizar, de forma pronta no sentido de oferecer um suporte 
de apoio às populações carentes _daquela faixa geográfica do 
País. · 

O Sr. Humberto Lucena - .Concede-:me aparte? 

O SR. MAURO JIENEVIDES - Com todo o prazer, 
V. Ex~ concedo o_ aparte ao eminente Líder Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Senador Mauro Benevides, 
é lamentável que nós, que integramos a:'Bancada do Nordeste, 
tenhamos que freqüenteinente ocupar esta tribuna para, ·quase 
num estribilho permanente, fazer nosso apelo às ·autoridades 
governamentais, a partir dó Séh!?:çr _Preside~te da_ R~pública, 
no sentido de socorrer as populaÇões flageladas pelas secas 
periódicas que atingem a nossa região. Digo isso porque, na 
verdade, se os_ Governos, que se têm sucedido neste País, 
de um modo geral, tivessem levado_a cabo aquela tese tão 
amplamente debatida nesta Casa, de implantar no SemiwÁrido 
do Nordeste um sis~ema de irrigação _ _capaz de fazer criar 
ali uma infra-eStrutura de resistência aos ~feitos das prolon
gadas estiagens, evidentemente que não estaríamos aqui, pe
riodicamente, a repetir as palavras que V. Er, no momento, 
pronuncia no Senado Federal, na sua condição de Presidente 
do Senado e representante da Ceará,_ D_e_minha parte, devo 
dizer a V. Ex~ que também estou chegando da Paraíba, viajei 
pelo alto sertão estive em toçla a região de Cajazeiras, no 
Vale do Piancó, e encontrei um quadro desolador. Realmente, 
a seca está se instalando. As perspectivas de chuvas parecem 
cada vez mais longínquas, a julgar, inclusive, por informação 
do CTA. As populações, de um modo geral, sem trabalho, 
estão famintas e sede_ntas. Nobre Senador, Mauro Benevides, 
o pior é que, a rião ser uma pequeníssima assistência, através 
de distribuição de cestas de alimentação--para pouca gente, 
o Governo Federal está interiamente ausente, n~ste rp:omento, 
como_ aconteceu no f!.no_passado, durante a chamada "seca 
verde". Fico ma:is triste ao dizer issO -ao me_lembrar que o 
atual Presidente _é nordestino, foi Governador de Alagoas 
e conhece, como ninguém, esse problema. Sua Execelência 
apesar de no seu discurso insistir mu~to na .solução dos proble
mas de natureza social, pelo menos_ no que tange ao que 
vem acontecendo no Semi-Árido do Nordeste, o seu Governo 
tem se mostrado omisso. Daí porque tafubém pretendo_ _ocupar 
a tribuna do Senado_ para dar o meu depoimento sobre o 
que vi na Paraíba e subscrever integralmente o apelo de V. 
Ex• ãs autoridades federais. sobretudo ao Senhor Presidente 
da República, para que agilize providências cilpazes de, pelo 
menos, atenuar o sofrimento desses_ milhares e milhares de 
brasileiros que estão morrendo de fome e sede no Nordeste_. 

dade, cruel, adversa que, periodicamente, alcança os sertões 
do Nordeste. 

Estou absolutamente _convicto de que o Presidente da 
República, nordestino também, haverá de comandar aquilo 
que, o nosso juízo, possa representar neste momento o atendi
mento das reivindicações da região, sobretudo na distribuição 
de água, de alimentos, ·àqüelas populações que, ·sem outras 
alternativas. buscam, com sacrifício e dignidade, sobreviver 
diante dessa nova catástrofe que já se esboça na região nor
destina: 

_ O Sr. Magno Bacelar- P~rmite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Mauro Benevides'? 

O SR. MAURO !IENEVIDES- Ouço V .. Ex• com muito 
prazer. nobre Sen3dor Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Presidente Mauro Berre
vides, Anicialmente, agradeço a V. Ex• a oportUnidade de 
aparteá-lo. Quero rite congratular pelo pronunciamento que 
V. Ex• profere na tarde de hoje, tendo em vista a gravidade 
da situação nordestina a que se referiu o Dovernador Edison 
Lobão, hoje, nas suas declarações sobre o Maranhão, que 
é a pré-amazôni"a, região que 'não sofre o flagelo da seca. 
Percorri agora todo o Estado e tive a oportunidade de ver 
regiões que se caraCterizavam, pelo seu grande índice pluvio
métrico, como a região dos lagos, totalmente seca, com o 
gado, os animais niotrendo e a população angustiada, faminta, 
sem perspectivas de colheita neste ano. Como falou o Líder 
do PMDB na Casa, Senador Humberto Lucena, acreditamos 
que o Governo Federal deva instituir prograriia de urgência 
para solucionar o problema, minorar as angústias daquela 
população sofrida, mas, sobretudo, com frentes de trabalho 
e ilão com CestaS básicas de ãlimenloS que serverri-por uma 
semana, um mês, mas não resolvem o problema nordestino 
que se agrava a cada ano, haja vista que até o EstadO do 
Maranhão está sendo atingido. Congratulo-me com V. Ex~ 
e quero trazer c meu modesto apoio a tão importante pronun
ciamento que V. Ex~ faz nesta tarde. 

OSR.MAUROBENEVIDES- ExpressoaV.Ex•nobre 
Senador Magno Bacelar, os meus agradecimentos· por sua 
intervenção, tranzendo também, como representante do Maw 
ranhão, o testemunho de que ali a situação é igualmente difícil. 
Com a perda das primeiras plantações, naturalmente a deses
perança atinge os homens do campo diante da falta de chuvas 
no Estado~ que sempre foi privilégiado com índices pluviomé
trico, que chegavam a tempo e, até de certa forma alentavam 
os Estados vizinhos, sobretudo o Piauí e o Ceará. 

Eu, no último sábado, em Fortaleza, obtive dado formaliw 
zado, no âmbito do próprio Governo do Estado de que 107 

O SR. MAtm_O BENEVID~ -Muito grato a V. Ex~, municípios dos 178 em que se divide a nossa estrutura político
nobre Líder Humberto Lucena, que também externa as sua administrativa, já haviam sido alcançados pela falta de chuvas, 
preocupação em relação _ao Nordeste como um todo, e de trazendo naturalmente redobrada preocupação, porque as 
forma particular no que tange à Paraíba, de onde 0 ilustre plantações, que se iniciam no Ceará em janeiro, ·naturalmente 
Líder acaba de chegar' trazendo na alma essa marca da preocuw estão fadadas ou a não se efetivarem portanto com ·a manu
pação com o situação dos seus irmãos ali radi_ç_ados, na espera tenção e estoque das sementes selecionadas pela Secretaria 
das chuvas que estão, inexplicavelmente, tardando _a chegar. de Agricultura _ ou até mesmo aquelas sementes que já 

Até me permitirüi destacar para o· Líde_r do PMDB que, foram plantadas certamente, não frutificarão à falta de chuvas 
no an·o -passado, quando a chamada seca verde acossava os que possam irrigar as nossas plantações. Portanto, é um mo
sertões do Ceará, nóS-chegávamos a formular um plano com menta de muita apreensão e de muita preocupação. 
características emeigenciais e duradouras ao mesmo tempo, - Na manhã de hoje, eu recebia do Presidente do meu 
para que o Govern-o, cumprindo aquelas sugestões, pudesse Partido, Sr. José Ribamar, do Município de Parambu, Estado 
minimizar os efeitOS da cãréiJ.Cia de chuvas enfrentar, num _ do Ceará, informação de igual gravidade, que, inclusive, a 
futuro que não esperávamos tão próximo, eSsa ritesma calam i- falta de água se acentuava nos domicílios, na área periférica 
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do centro urbano de Parambu, e tudo isso fazia com que 
ele, líder comunitário e político cte expressão, reclamasse de 
mim, Senador da República, uma intervenção de molde a 
garantir a participação do Senhor Presidente da República 
nesse processo de ajuda, de apoio, de colaboração à região 
Nordeste. 

Daí, Sr. Presidente, a minha presença na tribuna, com 
os apartes solidários que, agora, se Ouviram dos ilobres Sena~ 
dores: Humbero Lucena, Magno Bacelar e Chagas Rodrigues, 
todos pressurosos na busca de soluções que possam, neste 
momento, representar um alento para a região nordestina. 

O Sr. Amazonioo Mendes- Permite-me V .EX" um apar-
O Sr. Chagas Rodrigues-Permite-me V. EX' um aparte? te? 

O SR- MAURO BENEVÍDES - Pois não nobre Líder 
Chagas Rodrigues. O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Senador e ilustre Pre
sidente desta Casa, também estive no Piauí e cheguei ontem 
â noite. Em conta to com as populações piauienses, pude verifi
car a profundã preocupação no Piauí, em váriâ.S-regiões, onde 
o povo já está invadindo lojas e saqueando supermercados. 
Essa é a situação. A seca se alastra. Tenho aqui um documento 
do presidente de uma cooperativa agropecuária com sede _no 
norte do Piauí, na região litorâriea - veja V~ Ex\ não é 
no alto sertão -, que diz o seguinte: "Região e _município 
Parnaiba, Luiz Corrêa, Buriti dos Lopes Cocai e Piracuruca 
há sete meses não chouve. Grande maioria produtoras está 
sem água e sem pastos e o gado está morrendo de fome". 
De modo que temos este retrato _dantesco. Tratã-se de um 
documento do presidente da Cooperativa Agropecuária do 
Baixo Parnaíba Ltda. Sr. José Nelson de Carvalho Pires._ 

Esse é o quadro do Piau_í. No alto_ _sertão! a -~ituaç:ão 
ainda é pior. QUero assocíar-me às palavras de V. Er., a 
essa preocupação de V. Ex•, como ilustre Senador, Presidente 
desta Casa, que fala com a autoridade natural de quem se 
pronunciará nesta hora, em nome do Nordeste, das popula
ções nordestinas, porque todos os Estados da região estão 
sendo atingidos. Deixo aqui a ininha palavra, através do dis
curso de V. Er, de apoio a esse pronunciamen-to, de solidarie
dade às populações flageladas. Chegou a hora de as Bancadas 
do Nordeste, nesta e na outra Casa Legislativa, se unirem 
para endereçar não apenas apelos, mas também para que 
reclamem providência concretas e imediatas em favor das po
pulações dos estados do Nordeste que aqui representamos. 

O SR. MAURO BENEVIDES-Tendo V. Ex• retornado 
ontem do seu Estado, o Piauí. nobre Líder Chagas Rodrigues, 
recolhendo ali impressões da realidade climátic~, que ê prati
camente a mesma do Ceará o seu pronunciamento vai reforçar 
aquilo que, ao final deste discurso da tarde de hoje, pretendo 
propor a esta Casa. A minha sugestão é p:o senfido de que 
nos dirijamos a_o ptóprlb Presidente da República, a fim de 
que Sua Execelência se disponha a determinar a con-vocação 
extraordinária do Conselho Deliberativo da Sudene. e, com 
a Presidência do próprio Primeiro Magistrado do País ali ado
temos, sem qualquer procratinação as providência indadiáveis 
que visem a acudir as populações nordestinas, que começam 
a se desesperar, diante da falta de chuvas e, até mesmo, da 
falta d'água o abastecimento domiciliar. 

Creio que o Presidente <ja República, pela sensibilidade 
que tem e pelos compromissos já assumidos _com a Nação, 
não pode, neste instante, deixar de iniciar, não digo um estu
qo, mas a adoção de providências urgentes e inadiávei~. Natu
ralmente, o órgão que seria aCiOn-ado sob_o seu próprio coman
do, para diligenciar o atendimento das populações do Nor
deste, seria a Sudene que, no seio do seu Conselho_ Delibe
rativo, com a força do Governo Federal, teria condições, por
tanto, de minimizar, de atenuar os reflexos iniciais da falta 
de chuvas da região nordestina. 

O Sr. Amazonino Mendes - ilustre Senador, o discur
so de V. Er é extremamente oportuno, e está sendo enrique
Cidó pela colocações de outros tantos Senadores ilustres 
do Nordeste. Trago ·a mfnha modesta voz, embora da 
Amazónia, para me associar a eSta apreensão justa e grave 
que se arrasta pela História do Brasil a desafiar a nossa cons- · 
ciência e, de certa forma, consultando a memória, de maneira 
:niuito tris~e me vem a lembrança do que fez Pedro II quando 
visrtaõdo o Nordeste, em lágrimas, teria doado as jóias da 
Coroa para minimizar o sofrimento daquele povo heróico. 
Recordo-me das fases históricas das grandes correntes -~igra
tórias do Nordeste para a Amazónia, a famosa seca dos tr_ês 
oitos - 1888 - onc!e os meus ancestrais saíram das plagas 
nordestinas para a Amazónia, tangidos, forçados também por 
esse flagelo. É lamentável estarmos às vésperas da dobrada 
do milênio e ainda convivermos com esse tipo de problema, 
tanto mais ainda quando. sabemos que até o velho Egito dos 
Faraós - era uma sociedade extremamente escravocrata -

.empreendeu irrigação no Nilo, de tal forma que Dão apenas 
o Delta mas parte do Nilo, passou a ser o celeiro de toda 
a civilização mediterrânea da época, em conjunto com a·M_eso
potâmia. E aqui, no Brasil, como eu disse, e repito, âs Vés-peras 
de dobrada do milênio, ainda nos confrontamos com esse 
drama. É estremamente oportuna a providência que V. Er. 
suscita no sentido de que se convoque extraordinariamente 
a Sudene, e com a presença do Presidente da República e 
sem procrastinação, para usar o termo de V. Er., se faça 
uma ação, não apenas paliativa, mas tanto quanto possível 
uma ação no sentido de construir, no futuro, uma tranqfii~ 
lidade com relação ao Nordeste. Esse meu pronunciamento 
era tão-somente para trazer uma voz, não tão estranha ao 
Nordeste, porque ligada aos meus ancestrais, mas de solidarie
dade à posição de V. Ex• 

O SR- MAURO BENEVIDES -Nobre Senador Amazo
nino Men~es, V. Ex.f mostra, sem dúvida, a sua sensibilidade 
de homem público e, embora representando, nesta Casa, com 
brilho e eficiência inexcedíveis o Estado do Amazonas, se 
dispõe a partilhar as apreensões de todos nós nordestinos 
diante da pespectiva dessa nova seca qué se atitiiJcia-em 1992. 

E chegaria dizer a V. Ex•, que evocou neste instante 
aquela célebre e magistral manifestação do Imperador de que 
leiloaria o último brilhante da Coroa para que nenhum nordes
tino morresse de fome, apesar de tudo isso, a saga de sofri
mento da nossa região, a cada dificuldade climática, ela se 
acentua, apesar de uma estrutura hídrica que se pretendeu 
construir, ao longo do tempo, mas que lamentavelmente não 
atende, ainda, aos reclamos de uma calamidade que terá que 
ser enfrentada, não apenas só com água, mas com outras 
providências que, na conjuntura, são indispensáveis a garantir 
a própria socb.revivéncia humana. 

José de Alencar, represetante do Ceará no Congresso 
Nacional, então Deputado, fez, em relação à seca de ISn, 
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um pronunciamento dramático no plenário da Câmara dos 
Deputados. Manifestava-se, reclamando do então Imperador, 
de quem ele fora Ministro da Justiça~ que se concretizassem 
as promessas tão bem espelhadas naquela sua metáfora ex
traordinária de "vender a coroa para· salvar os nordestinos." 
Era josé de Alencar-m-agoãdo com o -drama dos seus irmãos, 
frustado, também, pela escolha do Imperador que o preterira 
na indicação para senador vitalício, mas que com contun
dência, brilho, iricisividade extraordinária, conclamou eXata
mente a Nação, o Parlamento,- as lideranças para- que es~rutu
rássemos um plano permanente de assistência à regiâo nor
deste. 

Eu diria a V. Ex~-. Senador A-niizoninO MeDC:ieS,- que, 
no meu primeiro mandato de Senador, cheguei a obter a 
constituição, aqui, de uma comissão de Senadores, que se 
deslocou até São José dos Campos, onde está instalado o 
chamado CT A. Ali nos identificamos com todos aqueleS pro
cessos científiCos que permitiríam se antever á: perspeCtiva:, 
a possibilidade da falta de chuvas em determinados ciclos. 

Pois bem, embora advertidos com todo esse instrumental 
de pesquisas e experiênCias, até hoje não 9b~iv_~_q_s __ êxitO-, 
de fato. Estruturaram a SUDENE, que tem funcionado; o 
Banco do Nordeste, criado modelarrnente pelo saudoso Ró
mulo de Almeida, naquela concepção ao tnes:mo tempo de 
banco de fomento- e de banco comercial? para que tivesse 
sustentação financeira ~!Jdos_ ~sses instrumentos que aí estão, 
e em 1909, já tínhamos o DNOCS trabalhando para preparar 
a estrutura hídrica da região, mas nã.da disso até hoj~.foi 
suficiente para gaf8.ntir uma convivência ei:ttre o Nordeste 
e essa intempérie que periodicamente nos alcança. 

Portanto a solidariedade de V. Ex~, invocando inclusive 
a sua ancestralidade nordestina, é sobretudo uma demons
tração inequívoca do seu espírito público, da sua sensibilidade 
vendo glQbalmente as dificuldades brasileiras_, _agora identifi
cadas na minha região, o Nordeste. 

Sr. Presidente, o que pretendo realmente com o apoio 
dos eminentes colegas que comigo se solidarizaram neste_ ins
tante é oferecer a sugestão ao Presidente da República para 
que o Senhor Fernando Collor de Mello convoque extraordi
nariamente o Conselho Deliberativo da SUDENE; deixe Sua 
Excelência o Palácio do Planalto e vá a Recife, onde está 
a sede da SUDENE, e, de lá, percorra as regiões maís dura
mente atingidas neste momento pelos efeitos. da calamidade 
e mostre ao País de forma clar~, nítida e_ iniludível que o 
Governo Federal não permitirá que o Nordeste venha sofrer, 
sem assistência, mais um- pelíOdO de falta -de chuva. 

Essa é a sugestão que faço, Sr: Presidente, da tribuna 
do Senado Federal ao primeiro Magistrado do Pafs. (Muito 
bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevide o Sr. 
Alexandre Costa, Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitádo Cafeteira. 

O SR- PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) --Concedo 
a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. 

O SR. ALMm GABRIEL (PSDB- PÁ. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, era meu objetivo no finãl do ano passado 
tecer comentários a respeito da vida de um paraense chamado 
Sebastião Hoyos. Infelizmente, a carreira dos últimos dias 
de votação no plenário deste Senado Federal acabou impossi
bilitando-me de falar a respeit0 da sua vida. 

O fato particular é que ele está preso na Suíça sob uma 
acusa:Çáo até hoje não comprovada. 

O paraense Sebastião Hoyos tem 56 anos, nasceu em 
uma famllia pobre em Santarém, tem nove irmãos. Foi de 
Santarém para Belém fazer os seus estudos. Em Belém, articu
lou-se no movimento estudantil e, em pouco tempo, estaVá 
participando do Partido Comunista Brasileiro. Como estu
dante e funcionário da antiga Secretaria de Viação e Obras, 

. participou ativamente dos moVimentos que buscavam destinar 
as terras próximas da Belém-Brasília à reforma agrária. O 
trabalho ativo de Sebastião Hoyos- fez com -que se destacasse 
entre os estudantes pela sua combatividade, pela sua serie
dade, pela responsabilidade com que assumia as tarefas ligadas 
a essas_ perspectivas sonhadas de reforma agrária. 

Com o advento do golpe militar de 64, ele foi obrigado 
a fugir do Brasil, refugiou-se na Guiana Francesa, onde morou 
durante sete anos. 

-Naquele país, articulou-se aos movimentos polítiCOs lá 
existentes, buscaildo a independência da Guiana. 

Em face disso-; foi seqüestrado pOr militares franceses 
e-levado para a França, onde respondeu a processo. De nada 
se pôde acusá-lo, de molde a levá-lo à prisão, por isso, saiu 
da França e foi para a Suíça, onde está há cerca de 20 anos. 

Na Suíça, Sebastião Hoyos teva a oportunidade de rece
be_r_uma ~juda da_seguridade soda!, oferecida pelo governo 
suíço; -no valor de 600 dólare_s. 

Tal ajuda é conferid~ a estrangeiros, refugiados políticos 
ou pessoas que estejam numa fase de adaptação dentro da 
própria Suíça. 

Sebastião Hoyos pão aceitou essa ajuda._ Pr~f~iiu imedia
tamente engajar-se no trabalho e começou a -sua atiVidade 
em várias áreas, sendo uma delas a de vigilante da chamada 
União de Bancos S~íçol). _ _ _ _ 

Depois de um tempo bastante grande trabalhando nesse 
_banco em outras ati_vidades, para aumentar a sua receita, resol
veu atender, em horas extras, a pedidos e apelos de compa-
nheiros s~us_. __ __ _ _ _ _ __ _ 

Para seu azar, um companheiro seu, alegando doença. 
pediu-lhe, no dia 29 de março de 1990, que o substituísse 
no plantão. 

Ele foi a esse plantão notumo, durante o qual houve 
unÚlSSalto ao banco, em que cerca de cinco assaltantes prende
ram os vigilantes. E ele~ que·estava de vigília- substiiuiiido 
--~~eu ~mpanheiro, acabou_~nçlo _agredido pelos assaltantes. 
FiCou desacordado e não acompanhou o desenvolvimento de 
t~do _o _as~alto. Posteri~~ente, apesar dis~o, póde passar para 
a polícia suíça todas as informações, inclusive retrato falado 
de três assaltantes que faziam parte da quadrilha. 

Após o assalto, por vários dias, ele ficou em casa. _pepois 
a polícia suíça resOlveu deter o Sr. Sebastião -HoyCis, sem 
culpa formada e sem acusação claramente definida. Em todos 
os depoimentos que prestou à polícia e aos juizes suíços, ele 
repetiu a mesma estória, coisa que não aconteceu com o seus 
outros companheiros que estavam de guarda no banco nesse 
mesmo dia que, à medida que o tempo foi passando, foram 
alterando progressivamente os seus depoimentos para, de uma 
certa maneira, acabar incriminando o próprio Sr. Sebastião 
Hoyos, deixando sempre ao largo a questão da segurança 
ou insegurança dos bancos suíços. 

Durante um tempo bastante grande o Sr. Sebastião Hoyos 
ficou incomunicável. Além disso, o seu advogado não teve 
possibilidade de acompanhar nem os depoimentos nem os 
procedimentos normais nesses casos. Na medida em que o 
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tempo foi passando e se clareando as coisas. foi-se sabendo 
que pessoas de muita influência na Suíça estariam envolvidos 
no escândalo desse desvio de dinheiro. No entanto, ao invés 
de a polícia e a justiÇa süíças buscarem esclarecer'e aprofundar 
todas essas vers_ões, ou todas essas variáveiS que o i~quérito 
permitia, o que fizeram foi, sistematicamente, negar a Sebas
tião Hoyos a possibilidade de defesa. De tal maneira isso 
foi feito, que -as organizações de defesa dos direitos humanos, 
as organizações de advogados da Suíça e de comitês que for~ 
organizados em vários outros países, têm lutado ~o sentido 
de permitir a Sebastião Hoyos, sequer,-uma condição plena 
de defesa, o que não tem sido possível ao longo de todo 
esse tempo em que ele está preso. O que colocamos aqui 
é, pelo menos, a possibilidade ou a necessidade de revermos 
alguns fatos. 

Lembro-me que, quando jovem, ao falar e ouvir falar 
da Suíça, formulávamos sempre a idéia de um país de extraor
dinário desenvolvimento, de grande democracia e que tinha, 
ao longo do tempo, chegado a tamanha autonomia, a tal inde
pendência, que ·era Cã.paz-<fe -até passar uma guerra, que acon
tecia em seu entorno, de maneira neutra e vendo respeitada 
essa neutralidade. 

Na medida em que o tempo tem passado, o que temos 
ajuntado a esta posição da Suíça são infóirnaçdes cada vez· 
piores no sentido de que acaba sendo um grande banco mun
dial, onde dinheiro de qualquer espécie ou origem pode ser 
depOsitado e que nenhuma forma haverá de se saber a origem, 
a limpeza, a condição real, legal e séria do dinheiro que lá 
foi depositado. _ - -

Enfim, quero dizer que aquela antiga imagem que tínha
mos é a iniageriioqtfe-pOuCó"~á-potiCcfVefu mudando, e que 
agora - com os acontecimeiltos que involvem Sebastião 
Hoyos - nos deixa bem claro que, na ve-rdade, na Suíça, 
matar é menos importante do que participar, acompanhar, 
ver, assistir, testemunhar alguma coisa que leve a furto em 
banco. Quer dizer: a questão bancária, ria Suíça, é hoje maior 
do que a da democracia, do que a da liberdade, já que todo 
o passado da vida de Sebastião Hoyos foi ligado à defesa 
das liberdades humanas. 

Desde que ele fugiu do Brasil, _perseguido pelo golpe 
de 1964, foi para a Guiana Francesa, pãra a França, indo 
logo após à Suíça. Ao 1ongo de tOCos esses anos não há contra 
a sua pessoa, em nenhum momento, qualquer atitude que 
pudesse permitir inferir que num momento de sua idade· já 
provecta, 56 anos, entrasse nessa loucura que seria a partici
pação em um crime de furto ou, pelo menos, a ajuda para 
que esse furto acontecesse em um banco. Mais ainda, existem 
informações de que o. produto do assim chamado Furto de 
US$ 23 milhões até hoje não foi encontrado, não houve qual
quer testemunha. Há pessoas que formulam a hipótese de 
que tal quantia simplesmente mudou de corredor no próprio 
cofre do banco: saiu do corredor da direita, das contas de 
algumas pessoas, para a conta de alguma pessoa influente 
na sociedade Suíça. 

Como o Sr. SebastiãÓ Hoyos, é brasileiro, como é uma 
pessoa que·foi para lá em função de perseguição política, 
ao revé-s de a ele ser dada a condição legal e normal para 
a defesa, o que tem acontecido é o cerceaniento, a castração 
total da sua liberdade. 

Exatamente perplexos diante disso-·estamos trazendo a 
este Senado tal informação. Já formulamos este apelo na Em
baixadas da Suíça e dela recebemos uma informação literal-

mente burocrática, dizendo o que havia acontecido e infor
mando que dia 19 de janeiro, será o dia do julgamento que 
provavelmente não acontecerá, na medida em que várias vezes 
já foi protelado. ~ _ 

EStivemos com representantes do Itamarati que nos disse
ram, de maneira muito clara, que do ponto de vista da relação 
entre as embaixada não há como nem o que fazer, a não 
ser o acompanhamento das condições de saúde e das condições 
de atendimento judiciário ao Sr. Sebastião Hoyos. E que vale
ria a pena, de alguma forma, fazer com que a classe política 
do Brasil se levantasse em relação a essa injustiça que Se 
perpetra contra esse senhor. 

Podemos dizer que somos companheiros de Sebastião 
Hoyos. Não fiz parte do movimento estudantil junto com 
ele, no mesmo momento, nem no mesmo local, mas convi
vemos exatamente na época em que se buscava a reforma 
·agrária no Pará, na época em que se queria que a Belém
Brasília fosse utilizada, não pelos grandes latifundiários nem 
pelos grandes empresários deste País, mas _que toda a sua 
extensão serviss_e para distribuir terra aos nossos camponeses. 
Ele, que participou ativamente pela liberdade, pela demo
cracia verdadeira neste País. Ele, que saiu do Brasil, foi para 
a Guiana e lá permaneceu lutando pelas mesmas liberdades, 
hoje está preso, sem nenhuma possibilidade de defesa. 

Há poucos dias, emocionei-me muito quando ouvi a fita 
gravada por ele, falando com_ seus parentes aqui no Brasil 
e dizendo que se for para se lutar em _nOIT!_e da democracia 
e se o seu sacrifício importar numa forma de tratamento dife
rente àquelas pessoas que são do Terceiro Mundo e vão para 
a Suíça ou para os países do Primeiro Mundo, que esse sacri
fício seja feito, contanto que seja dado eco a sua própria 
voz, contanto que todas as nações tomem em conta que a 
democracia desses países, que aJustiça desses países, na verda
de, têm dois pesos e duas medidas; há uma justiça própria 
para aqueles que são de lá e outra para os que vão para 
lá. E, por isso mesmo, forma-se uma terrível injustiça com 
relação ao comportamento de pessoas como Sebastião Hoyos. 

Este pronunciamento, aqui no Senado, visa primeiro Cla
rear e deixar perante a Nação, perante este Senado, a perfeita 
informação sobre a vida desse moço. Em segundo lugar, trans
mitir uma apelo ão Governo brãsileiro, à Embaixada da Sauf
ça. enfim. a todos que ievem até O fim o inquérito, que apurem 
de maneira correta, que cheguem até o final e se Sebastião 
Hoyos for culpado, que seja preso. Agora, se·como temos 
certeza absoluta não for culpado, que seja posto em liberdade 
e que lhe seja dado o direito de defesa. 

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

O SR- ALMm GABRIEL- Com todo o prazei, Senador 
Humberto Lucena. 

O" Sr. -HumbertO Lucena - Desejo,-- eril nome da Ban
cada do PMDB, solidarizar-me integralmente com o senti
mento de revolta de V. Ex• diante dessa injustiça clamorosa 
praticada contra um cidadão brasileiro que surpreendente
mente está passando por essa privação de liberdade num país 
oomo a Suíça, de tradições tão_democráticas, proclamadas 
e homenageadas em todo o mundo. Tenha nova solidariedade 
sobretudo quando V. Ex• diz que ele está com o seu direito 
de defesa inteiramente cerceado e aí já se trata de uma agres
são aos direitos humanos. Pergunto a V. E r se a Anistia 
Internacional, que sempre acompanha casos como esse, de 
perto, tomou conhecimento do fato. Seria o caso, talvez, de 
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enviar um memorial àquela entidade. Lembro-me bem que 
quando Líder do MDB e da Oposição na Câmara dos Depu
tados, na época mais sombria da ditadura militar no Governo 
Médici, várias vezes tive que assomar à tribuna para fazer 
denúncias de prisões arbitrárias;"fO-rturas, desapareciment0s 
de cidadãos brasileiros e fui várias vezes procurado, através 
de telefonemas e correspondências, pela Anistia Internacional 
justamente no intuito de defender pessoas con1o _essa a que 
V. EX' está se referindo. Quanto à participação da área política 
nesse caso, V. Ex• pode contar, também, com o que estiver 
ao nosso alcance, para fazer qualquer movimento no sentido_ 
de defender integralmente os direitOs civis desse cidadã_Q bt:asi-
Ieiro. -

O SR. ALMIR GABRIEL...:... Sénador Humberto Lucena, 
não esperava outra posição de V. Ex1, até porque o seu passado 
nesta Casa, o seu· passado como político ficou extraordina
riamente marcado exatamente pela luta e pela defesa dos 
direitos humanos, pela defesa da liberdade. 

Isso -dá ao seu aparte e ao meu discurs~_. um:a- extraor
dinária importância, na medida em que a sua luta não se 
restringia apenas àcjueles brasileiros que aqui se encontravam, 
mas brasileiros que tendo ido para outros países e sendo perse
guidos, também tinham na sua voz e tinham no PMDB o 
Partido que levantava a bandeira em defesa das liberdades 
e dos direitos humanos. 

Agradeço a V. EX' pelo aparte, e posso _dizer-lhe que 
a Anistia Internacional já está a par dos fatos que narrei, 
bem como outras instituições, por exemplo, a Ordem dos 
Advogados da Suíça. Mas o fato interessante é que jornalistas 
suíços quando tentam levantar o clamor a respeito da injustiça 
que está sendo perpetrada sobre Sebastião Hoyos, a imprensa 
não publica, lá não é divulgada. De maneira que a própria 
sociedade suíça desconhece o que está acontecendo. Sabe~se 
por publicaçã_o na Itália, na França, por publicações no Brasil, 
mas dentro da Suíça não. 

Pelo que se pode deduzir, existem pessoas extremamente 
"importantes"- entre aspas- dentro da hierarquia do ban
co, envolvidas. É exatamente por isso que as coisas não cami
nham com a clareza devida. Posso dizer-lhe, ainda reforçando 
a questão da arbitrariedade, é que o próprio acesso ao -serviço 
médico da prisão foi-sempre muito difícil. 

Quando Sebastião Hoyos pretendeu ter acesso a um médi
co particular de sua própria confiança, ultrapassou mil barrei~ 
ras para poder, um dia, ter um .médico d_e_s_ua confiança, 
e isso s6 foi possível com a intervenção do Consulado brasileiro 
na Suíça. Para que o seu próprio advogado tivesse acessb 
ao processo foi também uma enorme complicação, enquanto 
que os outros tiveram oportunidade de se valer de todos os 
meios possíveis dentro da justiça suíça. No caso de Sebastião 
Hoyos, pelo fato de não ser um suíço, pelo fato de não ser 
um europeu, foi negado sistemat_icamente. E _a coisa é mais 
séria, JXlrque as próprias pesSOaS que--fofam âcusadas_e que 
foram arroladas como prováveis assaltantes, que foram descri
tos e que coincidiram com o retrato fa_Jado, que eram três 
franceses, essas pessoas foram â polícia, responderam ao in~ 
quérito e, depois, foram colocadas em liberdade. Veja, já 
o Sebastião - contra quem é impossível imputar qualquer 
coisa, a não ser que estava de plantão no dia do roubo -
recebeu uma coronhada e desmaiou, permanece como "bode 
expiatório" como jutificativa dO banco·como tendo sido culpa~ 
do ou\facilitador do desvio que houve no próprio banco. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. Er um aparte, 
nobre Senador Almir Gabriel? 

O SR. ALMIR GABRIEL - Ouço V. Ex• com muito 
prazer, Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - SenadQ[ Almir Gabriel, toda 
injustiça, toda violência não pode senão ser repelida e conde~ 
nada. Quando a violência se realiza em um país distante contra 
um brasileiro, contra um sul~americano, contra alguém de 
outrQ conti_nente, dessa violência se toma ainda mais conde
nável. A descrição de V. Ex~ deixa claro isso, mesmo porque 
V. EX" co-nheceu de perto Sebastião Hoyos, um combatente, 
tiift idealiSta.' De modo que, queremos, aqui expressar a V. 
Ex~, não o apoio da Bancada do PSD B, porque nesse momento 
V. Ex~ fala em nome da Bancada, nós queremos que esta 
palavra de inconformidade, de protesto, de solidariedade hu
mana chegue ao Governo brasilejro, ao Ministério das Rela~ 
ções Exteriores, chegue às aut9ridades da Suíça, chegue âs 
-íirStiflliçõeS que·--na- Europa estão mobilizadas em favor de 
um cidadão que não pode ser vítiina desses processos tão 
condenáveis, sobre tudo em países do chamado Primeiro Mun~ 
do. Essa violência, até certo ponto, não nos surpreende. Agora 
mesmo nos Estados Unidos está sendo revolvido o processo 
do homicídio do Presidente Kennedy, e muita coisa já está 
aparecendo. Ao que tudo indica foi uma conspiração de falsas 
elites, contra um grande homem, num determinado momento 
histórico. De modo que tudo isso nos deixa indignados. V. 
EX", portanto, tem a nossa solidariedade, e não podemos acei
tar esSes pi:'ocessos. A violência, quando se manife5:ta através 
de processos judiciais, traduz também uma verdadeira farsa 
que nós, democratas, que·J!-ÓS que respeitamos as leis, a caris
ciência humana, a dignidade das pessoas, não podemos tole
rar._ V. Ex~ tem todo o nosso apoio. Estou certo de que a 
palavra de v. Ex~ irá repercutir em tOdas as áreas onde se 
defenda a liberdade, a lei e a dignidade das pessoas. 

O SR. ALMIR GABRIEL- Senador Chagas Rodrigues, 
o aparte de V. Ex~ enriqu-ece em tnuito o meu discurso. A 
história de V. Ex~. pela democracia e liberdade; exemplo que 
V. Ex' deu ao longo de toda a sua vida, defendendo a demo~ 
cracia e, sobretudo, essa vi~ão global do~ direitos humanos 
permite~me exatamente-a-umentar a indignação no trato dessa 
questão, porque não queremos nenhuma exceção, queremos 
apenas que se cumpra aquilo que· a lei suíça estabelece. E 
qUe se- cumpra não para tipos diferentes de pessoas, que se 
cumpra de maneira igual, que trate de maneira igual. E o 
que estamos vendo no processo de Sebastião Hoyos é um 
tratamento absolutamente desigual, como se o banco, pela 
sua influência - influência, inclusive, sobre a justiça suíça 
-acabasse por buscar e apresentar à execração pública uma 
pessoa que ficasse condenada e. responsável por tudo qua~do, 
na verdade~ contia essa pessoa nada existe. Só existe o fato 
de que ela contribuiu dando à polícia o retrato falado, a possi
bilidade de ela alcançar as três pessoas, prendê-las, ter os 
seus depoimentos e depois deixar essas pessoas em liberdade. 
Ele próprio, sobre o qual não existe absolutamente nada quan~ 
to ao seu ·passado e à sua probidade, foi trazido para dentro 
incomunicável, podendo depois se relacionar em horários e 
condições especiais com o seu advogado, mas o seu advogado 
sendo tolhido de seguir o processo. Isso, na democracia da 
Suíça, tida como grande democracia e como um país que 

-respeitava os direitos humanos. 
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. Era ~s~e o protesto e o apelo que _q!lerf~!p.OS fazer, que 
Já transmitimos ao Governo bra~ileiro, através do Itamarati 
e à Embaixada suíça, recentemente. (Muito bem!) 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra 
para urna comunicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) :=_ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun
cia o seguinte duscurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
ouvi a intervenção oportuníssima dÕs Senadores Mauro Berre
vides e Humberto Lucena a respeito da gravíssima situação 
da seca, praticamente, em todas as áreas do semi-árido do 
Nordeste. 

Creio até que esse terria da seca já é muito batido. Porém, 
cada vez mais ele volta com dramaticidade, com a sua seqüên
cia de problemas sócio-económicos, agravando-se, com fre
qüência, àS- Vezes até inviabilizando a vida de pessoas e de 
animajs em certas regiões no Nordeste do País. Convenço-me 
de que tem havido uma impotênCia do setor público em face 
dessa questão. Não é nenhuma impotência no sentido de algo 
irreversível, involuntário, ou irremovível, mas uma posição 
que se fundamenta no proconceito e na deliberação de discri
minar o Nordeste. 

Ouvi há pouco, o pronunciamento do Senador Almir 
Gabriel em defesa do Sebastião Hoyos o que está acontecendo 
com esse brasileim __ na Suíça, é, nada mais, nada menos, a 
concretização da discriminação contra pessoas humanas de 
regiões -diferentes. Lá, é a discriminação contra o trabalhador 
não-europeu, seja ele da África, da América dO Sul, do Extre-
mo Oriente. - -

No Brasil, o que ocorre com a seca não é mais do que 
uma brutal discrüninação contra os brasileíio5;"habitantes do 
Nordeste. Se essa calamidade ocorresse em outras áreas do 
País, por exemplo, uma enchente em Santa Catarina, ou qual
quer outro acontecimento climático em outras regiões meri
dionais, haveria todo o cuidado, todo o interesse do Governo 
Federal em minorar a situação. Não posso absolutamente con
denar esse atendimento às áreas calamitosas Ou -às que estejam 
sofrendo algum cataclisma em qualquer parte do País. 

O que não se pode dizer é que esses problemas relativos 
à seca foram devidamente equacionados, nem no Governo 
Collor, nem no Governo do Imperador Pedro II. Mas os 
técnicos estão aí, estuâiosos do País e do exterior, dados com
parativos com ou"tras regi6es semi-áridas do mundo, demons
trando claramente que a problemática da seca tem uma .saída, 
tem uma solução; e não é uma solução meramente climática, 
com aquelas propostas mirabolantes, de mudança do clima, 
de fazer com que a região tenha regularidã.de no seu clima, 
nas suas chuvas, não se trata disso. 

É preciso conviver com certas realidades naturais. É im
portante aprender a conviver com a natureza do semi-arido. 
O que não se pode é cãir no fatalismo_ climáticO e inferir 
que o problema do Nordeste é meramente climático, que 
é simplesmente falta de chuva. Como se havendo chuva naque
la região, se se transformasse, por um milagre qualquer, a 
região semi-árida numa região úmi4~, os problemas econô
micos e sociais estivessem todos resolvidos. 

Ora, é preCisó"-âizer a esta Casa e ao País que as zonas 
mais pobres, com população mais carente, onde o homem 
é subnutrido, e de onde surge agora essa figura divulgada 
nacionalmente, dando entrevista nas págíiias amarelas da Veja 

o homem gabiru,_ que é realmente a geração de nanicos de 
que falava o cientista Nélson Chaves, não estão dentro do 
semi-árido mas na mata-sul de Pernambuco, nos brejos e na 
região do Cacau. -

É lá, nessas zonas úmidas, que se concentram a pobreza, 
a miséria, a subnutrição, a sub-raça, descrita desde Euclides 
da Cunha, que falava, comparando com o homem do semi-á
rido, que "o sertanejo é, antes de tudo, um forte, não tem 
o raquitismo exaustivo dos homens do litoral"'. Ele se referia 
a esses homens da Zona da Mata, os homens subnutridos, 
os homens explorados, os sucessores brancos dos escravos 
negros, as vítimas da monocultura e, tamém, da servidão que 
substituiu a escravidão do Império. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse quadro 
dramático do semi-árido, que não é um problema exclusiva
mentre climático, mas é sobretudo social, tem solução, a qual 
deveria ter sido encaminhada há muito tempo. Essa inape
tência ou falta de vontade do Governo em dar encaminha
mento definitivo a certos problemas do senti-árido é o que 
me revolta e me deixa frustrado .. Há mais de doze anos sou 
parlamentar. Deputado estadual, Deputado Federal, Senador 
da República. Bem ou mal tenho um mandato. Exerço-o, 
com os olhos voltados para as aspirações-nacionais, e dezenas 
e dezenas de vezes tenho tratado dos problemas do semi-árido, 
vez que essa é a minha região. Como deputado, fui represen
tante dessa região, o sertão de Pernambuco. E é esse sertão, 
como o sertão da Bahia, como a área de Montes Claros, 
em Minas Gerais, como praticamente todo o Céará, o Rio 
Grande do Norte, excetuando as regi6es do brejo, que está 
praticamente envolvida com uma enorme crise so-cial. Desta 
vez, a televisão não está exagerando. As reportagens sobre 
essa seca tém até minimiZado certos fatores-. Por mais chocan
tes que sejam os quadros apresentados na televisão, as ima
gens, ainda são insuficientes, ainda são pobres para demons
trar o que se está presenciando. Isso foi o que disse há pouco 
o Presidente do Senado, e também o Senador Humberto Luce
na, homens que, como eu, são representantes de Estados 
envolvidos nessa tremenda, nessa horrenda problemática da 
seca. O Presidente Mauro Benevides pro pós uma reunião 
extraordinária do Conselho Deliberativo da Sudene e é preciso 
que essa reunião se realize o quanto antes. Mas o que veio 
fazer a Sudene, o que está fazendo a Sudene, o que é a 
Sudene hoje? A Sudef!e é um fantasma, ela está esvaziada. 
Havia a esperança de que o Presidente, quando assumisse, 
tivesse uma proposta. Sua Excelência usou o Conselho. Delibe
rativo da Sudene como--seu palco, para demonstrar o seu 
protesto à época do Governo Sarney, pois Sua Excelência 
se dizia discriminado quando foi Governador de um Estado 
também afetado pela seca. Sua Excelência usava a- Sudene 
e prometeu durante a campanha presidencial, na sua proposta 
de governo, que a Sudene retomaria o processo de desenvol
vimento do Nordeste, um instrumento realmente de desenvol
vimento, de superação dos problemas gritantes do ponto de 
vista económico e social, agravados pelos problemas climá
ticos, mas não causados pelos problemas climáticos. 

O Presidente Fema:rido CÔilor usou e abusou do Conselho 
Deliberativo d~ Sudene enquanto Govern<,td9r para dizer-se 
discriminado, para ~~lar do esv_aziamento do ,órgão, para dizer 
que o seU Estado não tinha vez no Governo Samey exatamente 
por ser do Norde_ste. 

Era de se esperar que o Presidente Collor assumindo 
o Governo, revertesse a situação por ele mesmo denunciada. 
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Que houvesse a revitalização da Sudene e a restauração do 
seu papel, que se acabasse de v~z co~ o _colonialismo interno 
e o tratamento injusto contra regiões pobres, que os problemas 
das secas fossem equacionados com dignidade e competência. 
Nada disso está ocorrendo, infelizmente. 

O que está oc::Orrendo é que ~sa seca tem_ J.l_rn_a éál'acte
rística" que a -difere d3S interiores: nunca, nesses séculos de 
drama do povo nordestino, o povo da região se sentiu tão 
abandonado; nunca algum Ministro da área social, como, por 
exemplo, a nordestina, ~- alagoana, Ministra Margarida Procó
pio foi tão insenSf~_el aos __ problemas_ relat~vos à seca. Não 
se poderia jamais iriiagfnar, -quê tiilül p~SsO*, que-u-ma senhofa, 
ocupando o cargo de Ministra da Ação Social, s~ conservasse_ 
como uma vestal, aqui em Brasília, insensível ã qualquer ape
Io, insensível realmente a qualquer movimentação daquelas 
camadas sociais afetadas pelo terrível drama da seca e pelo 
terrível drama económico-social que se abate sobre as popula
ções do semi-árido do Nordeste. 

O que ocorreu? Ainda em julho de 1991, a Sr- Ministra 
da Ação Social, Margarida Procópio, determinou Que as cestas 
alimentares, distribuídas entre aquelas famílias carentes da 
região do semi-árido, fossem suspensas _ex3:!~ment_e naquele 
mês quando era o início, era o -oomeç_o_~essa se~ que é grande, 
que é terrível, mas que foi anUnciada desde 1983. 

Naquele período da grande seca de 1983, 1984 e 1985, 
os técnicos do CTA de São José dos Campos que a haviam 
previsto também disseram que neste período de 1991 para 
1992 haveria repetição daquele quadro climático. Há 10 anos 
que os técnicos anunCiaram a calamidade que ora se verifica 
no Nordeste e praticamente nada se fez para atenuar os seus 
efeitos. 

Não se esperava que ela tivesse a gravidade que apresenta 
neste momento, mas foi prevista. ___ _ __ 

O que não se espetava, também, é que houvesse uma 
seca concomitantemente com o Goverb.ó Collor, porque esta 
é, realmente, a verdadeira calamidade do País. 

Estou falando sobre o Governo Collor e me desculpem 
por citar a Ministra da Área Social. 

É claro que S. Ex• estava preocupada com o problema 
da LBA, com problemas administrativos, mas uma mera es
mOia para a região, que não representa um apoio para o 
trabalho produtivo, nem para obras permanentes de desenvol
vimento regional - e disto, sim, é que precisamos - até 
a migalha de uma cesta alimentar pobre em calorias, uma 
cesta miserável, foi cortada por medida de economia. 

O pior de tudo é que, na realidade, essa cesta estava 
sendo distribuída pelos batalhões de engenharia do Exército 
-em verdade essa não é a missão constitucional do Exército 
- mas como havia a onda de moralidade do Governo Collor 
no início, hoje ninguém mais ~credita nisso, houve uma con
cordância para que um órgão neutro, não diretamente ligado 
à região, se encarregasse da distribuição dessas cestas alimen
tares. Como há por todo Nordeste os batalhões de engenharia, 
e algumas outras unidades, o Exército foi encarregado dessa 
tarefa, cuja eficiência fof nota~a. No mês de julho houve 
uma ordem do Governo Collor e da Ministra Margarida Proc6-
pio para que fosse sustada a distribuição das sestas alimentares, 
coincidindo exatamente com o ·início do período mais grave 
da seca que hoje está no seu ápice. Na realidade, hoje, a 
seca no Nordeste mata as pessoas e animais de fome e de 
sede. 

No retorno de distribuição das cestas alimentares, depois 
de 5 meses, o Exército não pôde mais cumprir as suas tarefas 

porque até os caminhões, que levaram os gêneros para as 
áreas mais distantes, haviam sido alienados pela CNA -Com
panhia Nacional de Abastecimento, e o Exército não dispõe 
de carros apropriados para a condução desses alimentos que 
por, falta desse tipo de transporte, não estão chegando a 
tempo nas áreas mais difíceis e mais carentes do interior do 
Nordeste. ___ _ 

Mas não é s6 por isscit _é- tamb~m descaso, pela falta 
de apoio, os Governadores_ do Nordeste já chegaram ao ponto 
do desespero, como, por exemplo o do meu Estado, Joaquim 
Francisco, que já chegou a declarar, apesar de ser um homemn 
prudente, que não é dado a ter .tão facihnente arroubos de 
oposição, pois é do Governo-, chegou a declarar que Pernam
buco estava sendo tratado como adversáriopelo Governo 
Federal, principalmente pelo abandono, pelo descaso no que 
se refere aos cem municípios de Pernambuco afetados pelo 
problema da seca. __ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria de dizer à Casa 
que têm fundamentos as preocupaçõeS aqui apresentadas pelo 
eminente Senador do Ceará e Presidente do Senado, Mauro 
Benevides, bem como pelo nosso eminente Líder, Senador 
Humberto Lucena. 

A questão da seca no Nordeste justificáfia até uma cOnvo
cação extraordinária do Congresso Nacional. O que não justi
fica a convocação extraordinária é essa proposta da alteração 
de Previdência sociaL A questão da Previdência decorre do 
mau gerenciamento e da recessão. -A ·calamidade da seca é 
mais grave e mais premente. Era justo que motiVaSse- esSa 
convocação, ou motivasse, pelo menos, qualquer gesto de 
sensibilídade do Governo Federal, fato que não ocorre. Temos 
que lutar. Não podemos cruzar os braços diante desse quadro. 
Em aditamento à proposta do Senador Mauro Benevides pro
ponho que a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo 
da Sudene, conte com a presença em massa dos Senadores 
dos Estados do Nordeste e até de outros Estados e dali, em 
uma Comissão Especial de Senadores, fôssemos âs áreas mais 
atingidas pela seca. 

É verdade que essa proposta de comissões já é lugar 
comum, não temos poderes administrativos para determinar 
medidas urgentes, mas podemos sensibilizar, podemos nos 
revoltar, endurecer a linguagem - a linguagem do Senado 
e do Congresso está branda demais, no que tange a esse Go
verno insensível, que deixa uma população como a da Paraíba 
- e aqui vem chegando o Senador Raimundo Lira, conhe
cedor do que ocorre e sabe o que estou dizendo -, Pernam
buco e do Ceará completamente abandonada e â míngua. 
Uma população que não tem água sequer para beber por 
falta de medidas adequadas. O Presidente Fernando Collor 
representou, em certo momento uma esperança para o Nor
deste, tanto é que os nordestinos votaram nele praticamente 
em massa. E agora o que há: a decepção mais completa diante 
desse drama. Queríamos ao menos um gesto de sensibilidade 
do Governo Collor, se não pot Sua Excelência, pelo menos 
através da sua Ministra Margarida Proc6pio. Quando disse 
que S. Ex• cortou as cestas alimentares exatamente no início 
da fase mais aguda da seca, gostaria de dizer que, no ano 
passado, a partir de setembro, passei todos os dias um telegra
ma para a Sr• Ministra, solicitando a volta da distribuição 
dessas ·cestas alimentares, que, todos sabemos, não repre
sentam a solução para o problema da seca. A Sr"" Ministra 
não se dignou responder-me. Nem por isso fiquei zangacio, 
S. Exa é muito ocupada, tem muito o , o e fazer. P1>rquc ai 
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tratar de um Senador que se ocupa com problemas de ns~rd~s- cridade, da posição desumana assumida pelo Governo Collor 
tinos neste País, tendo tantos problemas pará resOlver? -e pela sua equipe miriisterial, perante os problemas do Nor-

Todos os dias- chegando ao meu gabinete- a primeira· deste. Nossa luta se faz com_ presença, com participação nos 
coisa que fazia era perguntar: Jâ fOr passado o tele.gi"ama movinientos-socíaiS. ' -
à Sr- Ministra? Conclusão: enviei mais de 30 telegramas à Por issO sugiro, adiciOnando à proposta oportuníssima 
Sr" Ministra pedindo apoio à população carente do Nordeste do Presidente Mauro- Benevides para que haja, em caráter 
afetada pela seca, a quem a· Ministra havia determinado o de emergência, uma reUnião do Conselho Deliberativo da 
corte das cestas alimentares. Aí me cansei. Parece uma brincaw SUDENE, que também formem uma comitiva de Senadores 
deira, mas a Ministra até hoje não me deu nenhuma satisfação de todas as Regiões do PaíS~ iião apenas do Nordeste, porque 
referente a esses mais de 30 telegramas que lhe enviei no . todos· podemos est~r. envolvido~ 1 emocionalmente, naquele 
ano passado. Desisti. Parecia uma-briiiCadeiTã cOriHiiuar pas- . drama do nosso povo. Propondo que essa comissão visite 
sando telegrama todos os dias, inúteis, para essa Ministra, a ~egiãO e tome uma posição que realmerite abale a insen-si
Assiin não gasto p3pel do Senado. COlaDOra com a 1 o Secre- bilidade do qove.rno ~i-~ te do quadro de sofrimento dos qor-
taria, fazendo economia, porque re,almente a Ministra é niUitó destinoS afetados pelas· secas: - - -
séiia;-é muito"-irÍlportante, não tem ~fve:r-nem com o Senador Era ·essa, -sr. Presidente, a minha proposta e agradeço 
nem com os nordestinos. S._ Ex• nada tem a ver com o Nor- o tempo que me foi concedido, nesta ocasião. (Muito bem!) 
deste, nada tem a ver com a assis-tênciáaOS-milhões de nordes- Durante 0 discurso do Sr. Mansueta de Lavor, 
tinos que estão na mais angustiante situaçà:O~ i>O{que -lhes o Sr. Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, 
falta não apenas os alimentos para si e para a sua família, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar._ 
mas até água para sobreviver naquela região. 

Então o Nordeste está condenado. E uma região conde- . . . O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
nada. E nós, que s.omos representantes dO Nordeste, só temos" comunica ao nobre Senador Mansueto de Lavor, que a Mesa 
duas alternativas: ou cruzamos· os braços e deixamos que essa examinará a proposta apresentada por V. Exa 
condenação chegue ao extremo e ocorra o que alguns sugerem: A Presidência informa ao Plenário que fará realizar am __ a-
a Região" deve ser- esvaziada e essa população poderá deslo- nhã sessão ordinária, às 14 horas e 30 minutos. 
car-se para outras regiões. Oü~ então, temos que brigar, temos · 
que lutar por.,sta população e por esta região. O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais 

Minha proposta é a de luta. Não devemos cruzar os bra- havendo a tratar, está en~errada a sessão. 
ços, não devemos recuar diante da insensibilidade, da media- (Levanta-se a sessão às 15h55min.) 
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Social 
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1.2 .3 -A viso do Presidente do Tribunal de Contas 

da União 
-N' 730-GP/91, referente à realização, no dia 11 do 

corrente mês~ da eleição dos Ministro-s Carlos Átila Álvares 
da Silva e Élvia Lorde li o Castello Branco, respectivamente, 
para Presidente e Vice-Presidente daquele Tribu~al. 

1.2.4-- Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado no 1, de 1992, de autoria 

do Senador Pedro Sinion, qUe cria o Conselho do Entendi
mento e do Desenvolvimento Nacional e dá outras provi-
dências: - -- - -

1.2.5- Requerimento 
- N' 2, de 1992, de autoria dos Senadores Oziel C~r

neiro·e Coutinho JOrge: solicitando homenagens de pesar 

pelo falecimento do ex-Senador Catete Pinheiro. Apro
vado, após usarem da palavra os Srs. Oziel Carneiro e 
Coutinho Jorge, tendo a Presidência se associado às mani
festações do Plenário. 

1.2,6- Discurso do Expediente 
SENADORA JÚNIA MARISE- [)efesa da realiza

ção de uma reunião extraordinária da Sudene, em fa_ce 
da seca que assola o norte do Estado de Minas Gerais. 

SENADOR FLAVIANO MELO- Comunicando o 
retorno de S. Ex~ aos tra!Jalho~ legislativos da Casa. 

SENADOR EPJTÁCIO CAFETEIRA-'- Situação
da Previdência Social. 

SENAOOR ALMIR GABRIEL -Considerações so
bre o projeto de iniciativa do Sr. Presidente da República, 
que aumeQta a,s contribuições à Previdência Social. 

SENAOOR PEDRO SIMON- Votação, pelo Sena
do Federal, da matéria a qual se referiu o Orador anterior. 

SENADOR EDUAROO SUPLICY- Necessidade 
de ética no trato da coisa pública. 

1.2. 7 - Comunicações da ftesidência 
---Realização de reunião da Comissão Representativa 

e de sessão ordinária do Senado Federal, amanhã, às 11' 
horas e às 14 horas e 30 minutos, respectivamente. 

1.3- ENCERRAMENTO 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO GRÁFICO DO SBNADO PEDBRAL 

PASSOS PÓRTO 
Diretor-Oeral do Senado Federal 
APACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Exuutivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Im.preuo sob ~ponsabilidade da Meu do Senado Federal 

CARLa! HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adlllilü&lrativo 

ASSINATURAS 

LIJJZ CARLOS DB BASTOS 
Ditetor l•dUJtrial 

SeiDCStral ··-···-·· .. ·---·--·----·---·---·-·- Cr$ 3.519,65 

PLORIAN AUGUSIO OOUI'INHO MADRUGA 
Diretor Adjuato Tiragem 2.200 exemplares. . 

Ata da 2a Sessão, em 14 Je janeiro de 1992 
3" Sessão· Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura 

)'residência dos Srs. Mauro Brmeviaes, iÚ1clliU Saiuanlw Derzi e Lucídio Panei/a 

i\.~ 14 IIORAS I' :li! MINUTOS, AC!fi\M,<;/1 l'Rf!-
SI!N"J'/:S O.> SJ<S. 8/:'N;\/JOI<I'S: - -

Affonso Camargo - 1\Jcx<-~nJrc C9sla - i\lfr~do (am
pus - Aiulziu licz<:rra - Amonio Mariz- Ch"!ga.') ROOrigu~:::;; 
-:Coutinho Jorge- Dario Pcrci~::t -· _t~duarúo Supllcy :-_ FJcio 
Alvarc::o - t~sperldião Amin - J ipilacio Cafc~eirh - J •'Crn!intlo 
iir.::nriquc Caraoso - ílumbcno J.ucçn~- Ilyr.J.c-kcl J•'rci'las
íram Sanüva- João França- João l<.oCh<:t --Junas Pmbciro 
-Josaphal Marinho -JUniu Mar .L.'>~- Lourival Bapusta -l..u
cidio Ponclla- Magno Bacelar - M::tnbu~:to d~..: Lavor - Má
rio Cova~ - Mauricio Corrca - Mauro Bcn~..:vJUc:-) - Moisês 
Abrao-- Nabor Júmor- Nelson (:.arnciro··;_ l'lict:-.on WcUck.Jn 
- Ncy Maranhao - Ozicl C.arncim - Pedro Simon - Rachid 
Saldunha Dcrzi - RonaJUo Aragâo- Ronan '1 i to- H.uy Bace
lar - Flaviano Melo -- Vtdmir Ounpclo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A lista de 
presença acusa o comparencimento de 41 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossoS trabalhos. 
9 Sr. lo Secretário procederá à leitura do EXpediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBICA 

- N' 124, de 1992 (no 844191,na origem), de 26 de dezem
bro passado, restitundo autógrafos do Projeto -de Lei no 71, 
de 1991-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União crédito especial até o limite de 

·cr$2.129.316.000,00, para os fins que especifica, e que se 
transformou na Lei no 8.332, de 26 de dezembro de 1991; 

-N• 125, de 1992 (n° 18/92, na origem), de 9 de janeiro 
corrente, restituindo, autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
no 130, de 1991 (no 2.153/91, na Casa de origem), que autoriza 
o Poder Executivo a instituir como fundação pública a CoOrde-

''I .. 
naç_ão__d~ f\pirfe_içoamento de Pessoal de Nível Superior
CAPES, e cfá outras prOvidências, e que se transformou na 
Lei n• 8.405, de 9 de janeiro de 1992; 

-N• 126, de.1992.(no 19192, ·na origem), de 9 de janeiro 
corrente, restituindo autógra~os do~Projeto de Lei tia Câmara 
no 129, de 1991 (n• 5.427190, na Casa de origem), que dispõe 
Sobre a publicação de informações relativas ao Fuiidõ âe Ga
rantia do Tempo de Serviço - FGTS, pelO Miilísiério do 
Trabalho e_ da P·reVidência Social e pela Caixa -Ecóri:ômiCa 
Federal, e que se transformou na Lei no 8.406, dé 9 'de 'janeiro 
de 1992; · 

-W' 127a 133, de 1992 (n" 815 a 821/91, na origem), 
de 23 de dezembro passado, de agradecimento de comuni
cações, referentes às matérias con-stantes das Mensagens SM 
n" 422, 426, 428, 430, ·433;434 e 436191, respectivamente. 

-No 134 a 138, de 1992 (n• 831 a 835191, ria origem), 
de 26 de dezembro passado, de agradecimento de comuni
cações, referentes às matérias constantes das Mensagens SM 
n•' 414 a 421, 425, 427,429, 432 e 437 a 439/91; 

-No 139, de 1992 (n• 862191, na origem), de 27 de dezem
bro passado, de_ agradecimento de comunicações, referente 
à matéria oonstailte da Mensagem SM no 431/91; 

-N' 140, de 1992 (no 3192, na origem), de 3 de janeiro 
corrente, de agradecimento de comunicações, referente à ma
téria constante da Mensagem SM no 480/91; 

· -N•' 141 e 142, de 1992, de (n"' 9 e 10191, na origem), 
de 7 de janeiro corrente, de agradecimento de comunicações, 
referentes às matérias constantes .~as Men_sagens ~M nos 448, 
449, 451, 483, 456, 445 a 447, 450 a 455, 462 a 464, 470, 
e 473 a 477191. 

A VISO DO MINISTRO DO TRABALHO É DA 
PREVIDêNCIA SOCIAL . 

No 2.001/92, de 8 de janeiro corrente, encâmii:thando in
formações sobre os quesitos constantes do Requerimento no 
841, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

(Encaminhe-se cópia ao requerente) 
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A VISO DO PREDIDENTE ..• , • , .... 12~. J>resiMncte aá 'ConfederâÇã;).f%cj·Õnal dos j:;~b.aÍhh' 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DiOJNiAO , , , , , dores na Agricultura- CONTAG; , : 

A Sua Excelência, O Senhor 
Senador Mauro Bencvides 

• ' ' ' · · .- 1'3::....::. Presidente da Confederação Nacional das Associa~ 
çoes dé Moradores·~ CONAM; . .; ! • ' ' '' 

DD. Presidente do Senado .Federal.· · · 14- Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil ~ 
Brasí1ia-DF ) 11 • • • • • ·· ·-~·~··-···."OAB; •••·-· ·· .... -.. •\ 

Aviso-circular n• 730-GP/91 15- Presidente da Associação Bra'síleita de Irhpfedsa ~~ 
ABI; '... . . . . ·. 

27 de dezembro de 1991 16- Presidente da Federação N~cio:nal dps ·s.e,ryidoi~s' 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, Públicos- FNSP; _ r • , 

em Sessão Especial realizada no dia 11 do corrente mês. foram 17- Pre_sidente da Confederação Brasileira de. A.posen,;j 
eleitos os Ministros Carlos Átila Álvares da Silva- e Élvia tados c Pensioni~t~::;;.·,·. . .-. _., . , , , •.• -,- -; ~:~ 
Lordello Castello Branco, respect.h:an;tentç~~r;CsiP~ntc e Vice- 18- Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do• 
Preside~\e deste Tri!>~Q~l, p~~a q ~QQ ,civjl,cle.19.9Z. Brasil- CNBB; . • • • . . , •.•••••. · · ' <· 

- 'f'l.a. -?Pqrt~qiçi~ÇG. 1 r,eppyq ,a. YPssa,_Ex_~!ê?-5'i~a· .<?~ •!11_e~u.s •• .·~ ·~~~·.i9;-";-'Presiden,tq'da:.Ordem dos Ministros Evangélicos. do 
protestos de elevada estima e distinta consideração. - Adhe- Brasil; 
mar Paladini Ghisi, Presidente. -,~- -20- Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento; 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que será Iidó pelo Sr. lo Secretário. 

Ê lido o seguinte 

· PROJETO DE LEI DO SENADO N• I, DE 1992 

Cria o Conselho do Entendimento e d-0- íifsenvol
vime~to Nacional e ~á outras pr~vidências. 

O Congre~so Nacion~l deCreta: -~ o _. _ _ 

Art. 1" E criado o Conselho do Entendimento e do 
Desenvolvimento Nãc'iÕJtal- CONSED,EN incumhid~.:)de d.e~ 
finir aoS:4initfizes ê 'bases. para o· plan~jament? -e desenvc?I
vimep.to n~cional equilibrado, fundado no _entend.irp.cnto, vi-
sando â,jJ.Istiça social. : - : . _ , ' · , . , 

Art. 2~- ,O Conselho do Entendimento e do Desenvol
vimento Nacional - CONS!;DEN- será integrado por repre
sentação tripartite do Governo Federal, dos cmpresáiiOS e 
dos trabalhadores urbanos e rurais, servidores públicos e pro
fissionais liberais. 

Ar~. 3~,. O Conselho do E!Itendimento e .do D~sen,v~Jl
vimentoNacional- CONSEDEN, sob a presidência do Presi
dente da.República. terá a seguinte corp.posição: 

1- Presidente da Confederação -Naçion~l da .Indústria 
-CNI;. · , . . · 

z_:_ Presidente da Confederação Nacional do Comércio 
-CNC; 

3- Presidente da Confederação Nacional da Agricultura 
-CNA; 

4- Presidente da Federação Nacional dos Bancos_- FE
BRABAN; · 

5- Presidente Nacional da Associação dos Dirigentes de 
Vendas do Brasil- ACVB; 

6-,. Presidente da Organização das Cooperativas Brasi
leiras- OCB; 

7- Presidente do_ Pensamento Nacional das Bases Em-
presariais- PNBE; ·· · -

8- Presidente da Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas -·ABIMAQ; . 

9- Presidente da Central Única dos Trabalhadores -
CUT· 

io---;- Pi-e,sidente da Central Geral dos_ Trabalhadores -
CGT; 

11- Presidente da Força Sindical- FS; 

21- Ministro d_a Infra-Estrutura; 
-22~_Ministro j:Ia Agricultura e Reforma Agrária~ 
-23- Ministro da Educação-; · - ' 
24- Ministro da Saúde; 
25.....,.. Ministro do Trabalho c da Previdência Social; 
26- Ministro da Ação Social; 
27- Secretário Nacional de Ciência e Tecnologia; 
28- Secretário Nacional do Meio Ambiente; 
29- Secretário Nacional do Desenvolvimento Regional. 
Parágrafo únicp: Poderão participar das reuniões do 

Conseden, a convite do seu Pn;_sidente, os Presidentes dos 
partÍdos políticos legalmente constituídos' e os dirigenteS e 

. líderes políticos do Congresso Nacion~l_, flSS_irp como qualquer 
personalidade de destaque na vida naci9n~l que contribua 
para suas finalidade:::;_. 

§ 2~ Poderão ser ouvidos. ainda, .a. critério dos seus 
membros, técnicos e especialistas em matérias_ relacjona_9as 
com. as fínalidades deste colegiado. . . . 

Art. _4" A política de descnvolvime_n~o,,definida.em âm
bito nacional, regional_ e setorial, _terá em conta. os princípios 
da ordem econômica, a, c;Hstribuição equitativa da riqueza pro
duzíçla, a melhoria~ d,a, qualidade de vida da população ç o 
desenvolvimento so.cial e económico equilibrado_. 

Art. 5? As diretrizes traçadas pelo Çonseden serão con
solidadas no Plano do Emcndimcnto c .do- Desenvolvimento 
Nacional a ser encaminhado ao Congresso Nacional, por oca
sião da remessa do PJano Plurianual, sendo revistas. anual
mente, por ocasião da definição das diretriz'e.S Orçamentárias. 

Art. 6<:> O PiaDo dO Entendimento e do Desenvolvimen
to Nacional observar-á ~s peculiaridades _regionais e setoriais 
e _indicará as fontes dos recursos nec_essários à sua ímple
rrlcntação. 

Art. 7~ O Conselho do Entendime'n'to 'e do Desenvol
vimento Nacional fará elaborar c aprovará, no prazo de sessen
ta dias da promulgaç~9 _desta lei, as normas de seu funcio
namento. 

Art. 8\' Esta 1er enüa em vigor na data de sua publi-
cação. 

· Art. 9" R.evogã.m-~e as disposições em contrário. 

Justificação 

O-restabelecimento do regime democrático, no País, coin
cidiu com uma fase de desequihbrio econ6mico atribuído à 
crise do petróleo. a que se seguiu a crise da dívida externa, 
na qual contin~amos a nos debater. Neste cenário, o Governo 
intentou ·seguídas buscas de um ''pacto social", a exemplo 
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da Espanha, pacto eSse rebatizado de l'erntendimenío", "con
senso" nacional c outros termos, nas suc_essivas e fruS.tradas 
vezes em que·se tentou_ unir os csJ9J.;.ÇQ~..,d9 poçiú ~Çi~l!co 
e d~ sociedade n'.l ~~_p~ráçá?' da crise'.~--~ : _ ·_ ·: _ • , _ ~ 

,.A'~da frustraçap-,col~19a !!O ca~~~~~ç Ho ent~JldJmeqto, . 
o Go~Crhé! buscou stt:(das alternativas; àpelàndo aos ch'arrtados:. 
"P.aCOtcs·~ de me-elidas: ptátita herctá.·dá 'do.rré·girne a\ltotitário", 
que conSiStiU flã edi~ãq 9~ úin c?njun:lijtl~ 11~~rume~·t_ósj~~í~i~ .' 
cos_ tend~ntes a supe;rftr;ou. ~ontorn·~r.,a~---tl~rJculdade~ ·que se 
opurlham aos prop'ó"sitós da adminis)(ll~ão,, · · , 

Baixados por decreto-lei e, em ségUíâa à piohlulgação 
da Constit'uíçãb'<le 1988', através de niédidàs provisófias,tals'' 
"p3c.~tes~·: Ímplicáranl{ hu' éa~o do :cJeCf~t9~Iei, a_ ~!)~t~~çã.O.': 
do Congresso NaciOnàl, uti1a vezque:nã'o'Pddendo ser ~qd)fi-: , 
cados, mas tão-só referendados ou rejeita~ios., resultaram,-_cm 
grande parte, aprovãdos por decurSÇ 'ctVP.,ràzo. Já a 'mé_dida 
provisória impc:lc ?:eeg!~Ia_ti~o a sobre'.~I~_§e p~onu'n~~a,r f~~o.-, 
ravel~ente, de vez f[Ué; ~eJeitada ou nrlp êfftmm~d_a,n~ pr,azq. 
de 30 di_~~s, r~sulta in~f,i~~ desde sua éd_iç_4óf,htas apó~ pro~u.Zif_ 
con·sequencms de 4tfJcd r~paração. )~tP_qm e outro caso, o 
Legislativo viu-se ·com·pelido a referendar uma sitUação de· 
fatO, cria-da peJO eX:i!CUtÍVO à revelia SUa' I! da Sociedade .. · . 

Si_g,n~ficatiyam.c.I}te_, as--medida~ <lS.Si.rrJ tqmadas .. reve;J~_r;am~ 
se ineficazes, até o mOmento, para dc;b.qter a cris~ crq ,que_-. 
se debate a Naçàç ,brasileira, que, após a'frustração_do ?~ano 
cruzado, tem se manifestado, a cada ·n-6\tbj:Jacote: mais'cética 
quanto a seus reSulta'dos a refratária·a-nõvas averltlfrâs: __ ' ·' · 

-·DeSde que _O' GoVérno, na tcntaH"vCã de alc3.nça,r seUs~ 
intu-ito-s-; 3.br1U pláo ~à medida provis6f-iti·e passou a'valer~se 
do procc·sso legislativo norma(, frustrhu2se, mais uma vez, 
exatamentc pót p~rsistii na prátiC~--'Cie.--~mduzir •tpâcotes" 
herméticos;setn cOilsUita às entidade~' 'répresentativàs da so-· 
cíedade or_ganizáda, 'vale dizer: scm'_á. ()bténção de um PréVio 
e amplo entendimE:Oto· entre Govetn'd e----:s6ciedadc- e·ní.- tÇinO' 
das medidas a serein propostas ao eXàriu~·UO Legislativo. ·Esse' 
alheamento das prqposias em relação 'àS H:pectatiVás e anseios' 
da sociedade reflete-se, necessariamên.tC; .. SÜbre os integrarttes 
do Legislativo; que- a 'iépresc-ntam. DáFtesulta o' êsfa-do c_le 
apatia, quando não de aversão, com que as procissões _do 
Ex.ecutivo têm sido recebidas no Legislativo. 

Vê-se, portanto-~ que estão esgotadas .as medidas do facili
tário político-administrativo até aqui .experimentadas na busca 
de sc;>luções para ·.as magnos problemas ~de que se ressente 
a nação. 

O cientista político argentinO Guillcrmo O'Odonnell, em 
artigo publicado na revista Novos Estudos do Ccbrap (citado 
por Roberto Pompeu de Toledo, e0_ seu artigo na revista 
Veja de 8-1-92, intitulado ''A maldição .. dos pacotes"), distin
gue dois tipos de democracias, que s<2 fafíam representar por 
países da AmériCa: Latina: a "demoCracia delegativa" e "de-
mocracia represe-ntativa". r 

O tipo "delegativo" - praticado .no Brasil, Argentina 
e Peru -se canicteriza pelo poder à margem dos partidos 
políticos, pela aura "salvacionista ·• dos seus dctentore~ e, con
seqüentemente, pela sua tendência ã 'busca dos "milagres" 
dos pacotes. As decisões, neste caso, coStumam ser mais rápi
das, porém implka·m ''alta probabilidade de erros, implemen
tação incerta e altíssima concentração da responsabilidade 
pelos resultados, na figura do Presidente." 

A "democracia representativa" se caracteriza pela tradi
ção da representação partidária e das decisões partilhadas. 
Por coincidência· Ou nãO, envolve os países que mais rapida
mente encontraram a estabilidade económica:· o·Urug~ai e 

o Cbile. Em contraposição ao que se verifica no tipo anterior. 
"a tomada de decisões, numa democracia representativa, é 
Jcn.ta·e incre metal, mas, por essa mesma razão, é normalment.: 
va'cinada contra erros grosseiros, as decisões têm_!,J.ma_cb_anc_e 
razoável de serem -irn:plemantadas e a responsabilidad~_ por 
erros tende a ser amplamente compar!ilhada". 

É cste,·preéiSamente, o tipo de democracia que desoja'nids· 
alcançar, com nossa·propbsta de críaçãó do Conse)ho dó En~ 
tendimento e do DeSenvohiimento Nil.cionai-CONSEDEN. 
Através dele, queremos agregar um novo qualifícativo que 
torne a democracia brasileira, além d_e representativa, tam-
bém, partiéipativa. · 

A Constituição Federal, em seu art. 174 c§ 1", reSPalda 
a c,riaç<ió d? COnsed~~.-quando dete.rmina: ·, . · · _-

"Art._ 174. Como ~g~nt~ 'n_o_rmativo .~ ~~i~l_a_dor 
da atividade econômíca~ o.-EStado exercer<;i.,_ na. forma_ 
da lei, as funções de fiscalização, _incentivo .e_ pfanéja
mento~ sendo este determinante para o setor público 
e indicativo para o setor privado. 

§ 1" A lei estabelecerá as dirctrizes e base~ dos 
planejamcntos e desenvolviinen,.tQ nacion;l~·~gui!ibra

- do .. o qual incorp~rará e compatibilizará o,s,pl(;l.f!OS na
cionais e regionaiS- de desenvolvimento." 

A Constifuição do Estado do Rio Grande. dÓ Sul, em 
seus art. 166 e Seguintes, consagra ·O modelo párticipativo 
quE; ora submetemos· ãà exame do Congresso Nacional. Regu
lamentada e posta em prática pelo Governo Estadual, através 
do Conselho Estadual de D~~e_p.vqlvjmcnto, essa abotd_agem 
paritidpariva já pôde revelar seus primeiros frutos na definição 
dos rumos político-administrativos da sociedade rio ... grandcn
se, apesar de todas as dificuldades do quadro económico atra
vcssadQ pelo País. 

.. No final de novembro de 1991, o_ GovernoAe:~ãP.P.auJo 
constituiU o FórUm ·Paulista de Desenvolvimento, que déli
neou as propostas básicas para a recuperação da economia 
brasileira e a retomada do des~nvolvimento. A propo~ta con
templa as ações de emergência destinadas a uma ·rcativação 
imediata da econo~a. com objetivos de curto, fl\édio e longo 
prazos. Também ofefece · uriui ·agêitda para· o entendimento 
nadonal que arrola ·as açõe~ de emergéncia ne.cesS,á,ri.as ao 
atendimento dos_objetivos fixados, compreendendo compro
missos a serem assumidos como um conjunto e por curto 
período, po-r todas as partes envolvidas no entendime-nto, nos 
campos de: emprego, salários, preços, câmbio e co~ércio 
exterior, política monetária, política fiscal, e indexação de 
impostos, tarifas e títulos público, contratos, ativos financei
ros. preços e saláfi"OS. Sem entrar nos detalhes da proposta 
do _Fón,1m paulista_, _parece-nos -~dequado seu e~amç, como 
prOposta inicial e POnto de partida para o ente11dini..ento a 
nível nacional, a cargo do Cons.ed~11- · , · 

Sentado ã mesa do entendimento, o Conseden-- que 
congrega as entidades máximas representativas dos mais diver
sos setores da sociedade, certamente, será o instrumento, até 
aqui ausente, que possibilitará ao Governo definir suas dire
trizes e metas para o desenvolvimento, obtendo desse fórum 
privilegiado a tradução do consenso da sociedade em torno 
das medidas a serem implementadas. Então, já não haverá 
dificuldade em obter, do C_ongresso Nacional, a necessária 
aprovação aos iriSüumentos de planejamento previstos no art. 
165 da Constituição Federal; o Plano Plurianual,.as Diretrizes 
Orçamentárias e o Orçamento Anual. 
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O Conselho do Entend.imento e do Desenvolvimento Na
cional será- estamos_ certos disso_- o instrumento viabili
zador do pacto, do entendimento ou ,do co_osens_o_ que vem 
sendo perseguido pelo Governo desde_ a _redemo_cr_atização 
do País. Através dele, a sociedade irá participar, discutir e, , 
se entender na busca· .de soluções para ó magnos problemas 
nacionais e,_sobrctudo, irá se comprometer com a implemen-
tação das medidas de_corrente,s_d_~§s,c.e"nt'rQ-4imento_. , 

É passada a hora_ da improvisação, das soluções tramadas 
em sessões herméticas de tccn_oc.r_atas e empurradas goela abái
xo do Congresso Nacional, que se v_ê na contingênciá de, 
não as aprovando, inviabilizar o Governo ou, aprovando-as, 
inviabilizar a Nação. - . . · ....... , , 

É chegada a hora d_e_sçnta_rcm-se ,à;rW?S~ Gçve.rpo e so~ie~ 
dade, através de suas entidades representativas e, com humil
dade discutirem suas difcr~nças, coin firme-za de(ehderem seu_s 
pontos· de vista, com gencrosidad~ fa_~_fe~-:.se· cóilCessOe.Stn_ú
tuas na busca do entendimento em_ torno de medidaS:_ que 
liberem o País das pcias que·o impedem de atingí"r" a posição 
que -pela extensão e riqueza de seu território e pela grandeza 
do seu povo - merece oc_upar no concerto da nações .. ___ _ 

Imbuídos do fi"rme· pfó"p'6sito de encontrar _o_ caminho 
da soluÇãO tlos problemas nacionais, apelamos ao espírito pú
blico de Vossas ExCelências no sent!9_o_ qe que dêem à trami
tação desta proposição a agilidade que o assunto merece, 
oferecendo~lhe seu apoio, infróduziil.do, se for o caso, alt_era-
ções que lhe aperfeiçoem a forrha e Ci conteú4~·- ____ ., _ 

Sala das Sessões_,_14 de janeiro de 1991. -Senador Pedro 
Simon. 

(A ComissãQ_dr:.Cons.tiJuição, _Justiça e Çidqdqnia 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - O projeto 
ora publica-do será remetido à comissão compet~nte parã ter 
o seu trâmite iniciado a partir de 15 àe feverefro. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<:> 

secretáriO. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 2, DE 1992 

Requeremos, nos termos dos artigos 218, 219, e 221, 
do Regimento Interno. as seguintes homenagens pelo faleci
mento do ex-Senador Cate"te Pinheiro 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar: 
b) representação nos funerais; 
c) apresentação de condolências à famHia e ao Estado. 
Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1992.- Senador Oziel 

Carneiro -Senador Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Este requeri
mento depende de votação, em cujo encaminhamento pode~ 
rão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem. 

Antes de conceder a palavra ao nobre Senador_ Oziel 
Carneiro, autor do requerimento, a Presidência comunica à 
Casa que, no iníciO da tarde de hoje, compareceu ao Campo 
da Esperança, a fim de participar do velório do corpo do 
ex-Senador Catete Pinheiro. As 15 horas de hoje, será reali
zada missa de corpo presente do ilustre parlamentar que che
fiou, inClusive, o Ministério âa Saúde sendo uma das mais 
destacadas figuras do Congresso Nacional durante a época 
em que exerceu mandato eletivo. O seu sepultamento ocorrerá 
logo depois. às 16 horas, no Campo da Esperança, estando 
sendo velado na Capela Especial daquele Campo Santo. 

Concedo a palavra ao nobre Senaçlor 0;1:iel Carn.e.irõ para 
encaminhar. - - --

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA, Para encami
nhar .. S~m revisão do orador.)- Sr. ·P-re&içi~nte, Srs. Senado
res, faleceu ontem, áqui em Brasília, o Dr. Edward C3tete 
PinheirO~ aOs 80 a·noS de idade. Nascido em 27 de fevêielrO~ 
de 1912, filho de Jo.sé Antônio Piiiheiro e Valdomira .é~te(e 
Pi'!_heiro, casado coM s·. Aracoeli QonçaiVes Pinheiro. . . . . 

.Catete Pinheiró'erà f~fmadO em Medícina pela Falcudade 
de Pernambuco e e~pecializado em sanitariSmo. Teve Uma 
bril~~nt~aty.ação profi~sional que foi consagrada com a sua 
nomeação para Secretário de Saúde Públicá. ·do Esta.dO do 
Pará ·e mais tarde como Ministro da Saúde' dO Governo Jân'io 
Quadros. · · 

, ~a ativi?ade p~1íW::O-partidária, o p_r. Catete Pi~heifO 
--c?!l_l? __ ~ra conhecidÇ)_na sua atividade política- exeréeu
com ip.yulgar capacidade, por duas vezes, o mandato de pre
feito d~ sua cidade natal, Monte Alegre, nO meu Pará. Prirriei
ramente, nomea-do no perlodo de 1939 a.l94~ e, pela segunda 
vez. eleito, exerceu? m~~dato de 1951 a .1.955. . _ · 

O Sr. Valmir Campelo- Permite-me. V. Ex~ um aparte? 

O SR. OZIEL CARNEIRO --'- Ouço O aparte do nobre 
Senador Valmir Campelo. 

o Sr. Valmir caiQpelo- Senador Oziel Carneiro, quero 
. neste moJ;ll,ento assopia,r-me a V. Exa, ao Senado Federal, 
pela perda irreparáv~l do-eminente ex-Setiádôr ·da Repdblica, 
Catete Pinheiro, homem correto, idôneO~ grande Senador, 
grande representante, pelo Estado do_ Pará. Brasília muito 
deve a S~ Ex•, porque_ durante vários ano_s, _nobre Senador. 
Oziel Carneiro, o ex-Senador honrou com brilhantismo apre
sidência da Comissão do Distrito Federai n6 Senado Fede.ral, _ 
que trouxe grandes benefícios e desenvolvime_nto para o nosso 
DF._ Assim, neste momenio, quando não s6 o_ Pará, não só 
-~f'!?fli~·--~~s. o_ Brasi~~~t~iro perde uma figura eminente como 
o S~nador _Catete Pinheiro, associo-me a V. -Exa para- que 
os meus votos de pêsames seja extensivos à família do ex-Se-:
nador. 

O SR. OZIEL CÀRNEIRO - Agradeço a V. Ex•, pelo, 
seu apàrte, incorporando-o ao meu pronunciamento. -

. " Cate te _Pinheiro foiseguidamente eleito para várioS man
dato.s: foi Deputado Federal; depois, por duas vezes, Depu~ 
tado Estadual, inclusive assumindo o Governo do Pará, poste
riormente, foi eleito Senador por duas legislaturas; e tivemos 
a honra de ter como seu suplente meu pai, Pedro Carneiró 
de Morais e Silva. 

-- Catete Pinheiro era um cidadão discreto, sério e de uma 
probidade exemplar. Faleceu ontem e deixa às gerações políti
cas, não apenas de meu Estado, mas do próprio Brasil, o 
exemplo da conduta simples e da austeridade que deve presidir 
a ação de um cidadão que faz a opção pela vida pública. 

A história do Estado do Pará registrará a biografia do 
ilustre médico, ex-Governador, ex-Deputado, ex-Ministro e 
ex-Senador com o reconhecimento dos relevantes serviços que 
prestou ao nosso Estado. 

Convivi com Catete Pinheiro e tiVe a honra e o privilégio 
de gozar da sua a-mizade, eXã:tamente pelo relacionamento 
polític_o que existia entre S. Ex" e o meu falecido pai, uma 
vez que foram, também, além de colegas na chapa para o 
Senado, meu pai conviveu com S. Ex• na Assembléia Le_gis
lativa do Estado do Pará, e também como membro da Execu· 
ti v a estadual do PTN. 
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Ao fazer este pionunciamento, Sr. Pfesi4ente e_Srs. Sena
dores, desejo apresentar ao povo--do meu Estado do Pará 
os meus sentimentos de pesar pelo passamentO de Catete 
Pinheiro e, ao -mesmo témpo,' cstéi(dCr estes sentiffiéntos de 

· condolencias ã sua esposa, D. Arâô.JClf. e aos-=~eus--filhõs, 
Edward, Milton, Roberto- c Mocma. 
1 • • Encaminhei ã Mesa requeriméritó "soficitãndo a este_Sena
do Federal, de cuja Cbm"issão Díi'efO"rá'Catete-Pinheiro foi 
o 4u Secretário, que apresente os votos- de pesai à fâmíJia 
dO f3JeCido, que faça- constar em ata esses mesmos votos qe 
pesar, e que também designe comisSãOj~pres~~tatj~~â_e n_c;>ssa 

· CàSa:- para repiCsenta·r o seDâdO nos funerais de nos·so saudoso 
·Serrador Edward Cate te Pinheiro:-· ' ' · 

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,-- Continua 
em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados_. __ (Pausa.) -

O Sr. Coutinho Jorge -Sr. Presidente, peço a palavra 
para' encaminhar a votação. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro ileíi~vides) - Concedo 
a palavra ao nobre S_enador Coutinho Jorge_, para en~~_in.h.ar 
a yotação. - - - · 

O SR. COUTINÜO.JORGE (PMDB- PA. Para encami
nhar. Sem revisâ6 do orador.) - Sr. Presidente, Sr"~ e Srs. 
Senadores, o Pará e, por ·que nâd dizer, o Brasil perdem 
um grande homem que honrou a vjda pública paraense prasi
leira. Gostaria dC apoiar esse recj_uérirh'ciitO do ilustre Senador 
OzielCarncirO; qUe teve o privilégio de conviver com o grande 
Senador Catefe-Piilheiro, que otem: nos deixou. 

Lembro-me de que, ainda jove·m, ConheCi catete-F1iilbei
ro, que já ·era CoDSiâúado um dos homens dign()S da vida 
pública paracnse. Len:bro-~e, pçrfeit~mente, de que Catete 
Pinheiro foi prefeito da sua cidade,_MQnte Alegre, às margens 
do rio Am3zonas~ [)Ufãftte _Váríos- anos, dé- 1939 a 1943 e 
de 1948 a 1950, CiigCii=-se-nos -Vál-iõs--pl'!itos para prefeito 
do seu municípíõ. -T8mb~m foi eleito em outubro de 1950, 
suplente de Deputado Federal na legenda da Coligação Demo-
cráfica Paraense. - ---- .- -; _ _- . __ 

Ocupou uma cadeira na Câmara Federal de junho a se
tembro de 1951, tendo ali integrado a Comissão de Serviço 
Público, e durante o Govern-o do General Alexandre Zacarias 
de Assunção, ou seja.- de 1951 a 1956, foi Sec-retário de Saúde 
Pública no Pará. 

No pleito de 1954, elegeu·se Deputado na Assembléia 
Legislativa páraense, na legenda do PSP, ~ssumindo o man
dato-em fevereiro do ano seguinte. FQIPresidente da Assem
bléia Legislativ-a ·de 1955 a 1956 e ocupou o Governo do Pará, 
de forma interina, de janeiro deste_ último ano, substitJ.Iindo 
o Governador Zacarias de Assunção, para presidir a eleição 
suplementar que indicou o novo Governador Joaquim de Ma
galhães Cardoso Barata, empossado em 1956. 

Catete Pinheiro foi r-eeleito paTa Assembléia Estadual 
em 1958, sempre- na legenda da Coligação Democrática Pa
raense. Licenciou-se da Assembléia cm fevereiro de 1961, 
para assumir O "Ministério da Saúde, no Governo de Jânio 
Quadros, em 1961, saindo do Ministério quando da exone
ração do então Presidente Jânio Quadros. A partir daí, retor-
nou à Assembléia Legislativa paraense. -

No pleito de 1962, elegeu-se_ Senador pelo Pará, mais 
uma vez pela legenda da Coligação Democrática Paraense. 

Assumiu o mandato -de Senador em fevereiro seguinte, e em 
março desse próprio ano passou a ser vice-líder do seu partido, 
·o-PTN, no Senado. Em 1%4 e 1965,0 \roltõu a desempenhar 
essa vicc-lidera.nça. . 

Com a eXtinção dÓs partidos polftico_s pelo Ato Institu
-cional n<> 2 e a posterior irriPI3nfaç~q :do bipartidarhrio, ele 
se incOrporou à chamada Arena. Foi 3o e- 4o Secretá-rio do 
Senado, membro das Comissões, de EÇQf!Omia, finanças, Re
dação Educação e Cultura e Presidente da Comissão de Saúde, 
em 1966, tornou-se membro do Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos CongressistaS, cargo que-ocuparia 
-até 1971,.quando foi eleito Presidente çiessa entidade. 

- 'ReçleitÇ> Senador em· _novembro de I~no na legénda da 
Arena. assumiu ein 1972 a presiãêncià do Conselho Brasileiro 
de Educação para a Saúde e da Comissão Coordenadora de 
Estudos da Amazônia, da Arena, sérido ainda reeleito presi
dente do Instituto de Previdência dos Cóng'res-sistas: Foi tam
bém presidente da Comissão do Distrito FederaÍ çle- 19i1 a 
1973 e da Comissão de Assuntos Regionais em 1975, atuou 
como membro efetivo das comissões de Redação, de Educação 
e Cultura e de Saúde e como suplente das comissões de Finan
ças, çle Relações Exteriores e de Economia do Senado. Com 
~criação em setembro de.l.97~ d;1

0
Fundação MíJton ca-mpos, 

da Arena, de pesquisas e estudos políticos, torn_ou~se o segun
do vice-presidente de_seu conselho diretor, concl!Jindp.o man
dato no senado em janeiro de 1979. 

Membro da Academia Brasileira de Ciências Sociais, in
gressou também na Sociedade Brasileira de Higiene, na Socie
dade Médico-Cirúrgica do Pará, na Sociedade.de Peçtiatria 
e na Academia Brasileira de Ciências Médico-Sociais, em São 
Paulo. . . . , 

Inequivocamente,. nes.se período, foi um dOs giapdes polí
ticos do nosso Estado. Ao vislubrar os,seus_mandª-tos eletívos, 
como PrefeitO, dUas vezes, como _Deputado Fed~ral, como 
Deputado Estadual, duas vezes, como Governador, como De
putado E~tadual de novo, e como Senador durante dois man
datos, perfazendo um total de 33 anos de atividade parla
mentar, um total de oito mandatos, mostrando, realmente, 
a grandeza de um homem que fez história no Par_á_._ .J:Ja verdade, 
Catete Pinheiro cf9í exemplo de dignidade, moralidade e de 
trabalho no nosso_ Estado. 

Lembro-me que, quando líder estudantil, se.criticavam 
rigorosamente os homens públicos daquela época, mas em 
relação a Catete Pinbeiro, sempre havia um respeito muito 
grande, pois ele, em toda a sua vida pública, fOi exemplo 
de grandeza e dignidade. 

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

O SR. COUTINHO JORGE -Com muita honra, nobre 
Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex•, neste instante, fala 
não apenas em seu nome pessoal mas em nonié de toda a 
Bancada do PMDB no SenadO, nesta homenagem à memória 
do ex-Prefeito, ex-Deputado Estadual, ex-Governador. ex
Deputado Federal, ex-Senador e ex-Ministro Catete Pinheiro. 
Um currículo que realmente o recomenda como um homem 
público dos mais ilustres deste País. Lembro-me bem que, 
durante o governo que ele integrou como MinistrO da Saúde, 
eu exercia a oposiÇão na Câmara dos Deputados e posso dar 
o testemunho de que nunca tive conhecimento de qualquer 
ato, direto ou indireto, que pudesse comptõrtletet a honora
bilidade daquele eminente conterrâneo de V. Ex•, que exerceu 
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tão altas funções na vida admiriistrativa do País. Por outro 
lado, não esqueço também que ele, na fase em que comandou 
o Ministério da Saúde, teve um desempenho que comprovou 
a sua competência e o seu -espírito público. Receba, portanto, 
V. EX"' o nosso apoiO e, por ent~rmédJo _de V. _EJÇ\ envio 
em nome do PMDB n_O ~enapo, o ,no~so sentim.ento de pesar 
ao Estado do Pará, na pessoa do Governador Jáder Barbalho. 

O SR. COUTINHO JORGE- Senador Humberto Luce
na, em nome do Governo do Pará, agradeço_ sensibilizado 
as palavras proferidas por V. EX•, lernbi'ailôo-o trabalho e 
a grandeza do nosso ex-Senador Catc:te Pinheiro. 

Sr. Presidente, para concluir, quero, mais uma vez, lem
brar que Catete Pinheiro engrandeceu o_ rpeu .Es.~ado por tudo 
aquilo que fez em favor do Pará, da Amazônia e do Brasil 
com a sua atuação, não sQ riã ~C~inara Feder~!, mas_ no_Senado 
da República e no Miriistério da Saúde .. Posso dizer que- o 
Brasil perdeu ontem, no· plano material da vida, um dos seus 
mais -ilustres e dignos filhos. Que Deus_ inSpiie o seu espírito 
para que continue a sua obra nos planos mais altos da vida. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Não havendo 
mais Sr. Senador que deseje encamíhar·a votação do requeri~ 
mente, passa-se à sua· apreciação. -

Em votação. · 
Os Srs. senadores que D aprovam queirain permat?ecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Mesa asso
cia-se à homenagem que o Senado presta, na tarde de hoje, 
ao extraordinário homem público, o ex~Sen3dor Catete Pi~ 
nheiro, que exerceu posições do maior relevo na sua terra 
natal e no próprio País, tendo ocupado uma das pastas minis~ 
teriai:S nO GOverno Jânio Quãdros e, nesta Casa~ cump-ríitdO 
o mandato senatorial com· a maior seriedade. 

A Pfesidência, em--nome de todos _OS srs: Senadores, 
associa-se, portanto, à homenagem que o--Senado Fede_ral 
neste instante presta ao Senador Catete PinheirO, que sempre 
soube honrar, dignificar e enobrecer a vida p_ública brasileira. 

Designo comissão, integrada pelos nobies Senadores 
Oziel Carneiro, Coutiriho Jorge e Almk.Gabriél, paià repre
sentar o Senado Federal no sepultamento do Senador Catete 
Pinheiro, às 16 horas de hoje, no Campo da Esperança, em 
Brasüía, Capital da República. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Concedo 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Proriimcia o 
seguinte-discurso: Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, hoje, como fez V. Ex~ ontem no plenário 
desta Casa, ao trazer as suas preocupações com relação aos 
problemas que atingem o Nordeste do nosso País- e o fez 
com a propriedade de quem conhece o drama das populações 
que vivem no Nordeste brasileiro-, trago também as preocu~ 
pações da região da seca do norte _de Minas. 

Há cerca de um milhão e quinhentas mil pessoas morando 
nos 43 municípios Cfuie fnte·grarri á rêgião da S!-!dene, uma 
região que, ao longo de_todos esses anos, tem tido uma grande 
significação no desenvolvimento do nosso Estado e do nosso 
País, mas que passa pela crueldade dos problemas que atingem 
as populações carentes, absorvidas pela ausência das soluçõ_es 
que possibilitem resgatá-las da miséria e da pobreza em que 
vivem. 

Quando o ex~ Presidente Juscelino Kubitschek, num mo
mento tão significativQ para o nosso País, decidiu implantar 
a Sudcne, cujo objetivo era acabar com a pobreza do Nordeste 
brasileiro, encaminhar programas e implementar projetas pa~ 
ra amenizar a seca e a fome e possibilitar a integração verda
deira do Nordeste ao res~ante do País, Juscelino, como minei
ro, pensou também ne~sa região tão- sofrida de Minas Gei-ais, 
que, certamente, se equipara àquela outra região tão Sofrida 
do nosso Brasil. 

A situação do norte de Minas Gerais é desesperadora. 
Recebo as mais preo_cupantes notíciaS -dOs nossos mineiros 
que estão convivendo - e sobrevivendo com essas dificul~ 
dades que não se esgotam, ou seja, com os program·as_ que, 
até então, têm sido implementados, eventualmente, pelo Go
verno Federal. 

Sr. Presidente, V. Exa, na sessão d"e- ontem do Senado 
da República, conclamava o Govenio Federal, o Presidente 
Feriland_o Collor de Mello, apoiado pelos Senadores nordes
tinos desta Casa, preocupados com a seca da Paraíba, do 
Ceará, do Maranhão, para encontrar soluções para a pobreza 
que envolve milhões e milhões de brasileiros que, muitas ve~ 
zes, não têm um prato de comida para matar a sua fome 
e que assistem com perplexidade o esbanjamento por parte 

·de aUtoridade_s do Governo, que não se preocupam com essa 
miséria e com a fome desses brasileiros que Vivem nO Nordeste 
e na região da seca dO norte de Minas. A nossa preocupação 
não é apenas a de quem está aqui, hoje, nesta tribuna, defen~ 
dendo programas, a liberação de recursos, a distribuição de 
alimentos, de remédios ou de mecanismos que possibilitem 
a distribuição de água domiciliar para essaS famílias, mas é 
uma conclamaç_ão_ que fazemos para que-õ Governo Federal 
possa, efetivamente~ criar condições e mecanismos definitfvos 
e abraçar a causa da miséria destes brasileiros que estão viven~ 
do e sobrevivendo sem moradia, a grande maioria desabri~ 
gados, tendo apenas as lonas que lhes foram distribuídas para 
ali acomodarem as suas famílias. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao fazermos coro 
às manifestações do Senador Mauro Benevides, que chegou 
do Nordeste trazendo as preocupações do seu Ceará; do Sena~ 
dor Humberto Lucena, que relator os mesmos trágicos proble

. mas da Paraíba; dos Senadores que falaram pelo Maranhão 
e que aqui desejam dar dignidade a este povo, a dignidade 
que n6s todos temos a responsabilidade de levantar; queremos 
dizer ao Presidente da República que é chegada a hora de 
empregar mecanismos definitivos para resgatar a pobreza e 
a miséria do nosso povo. 

Falo, Srs. Senadores, em mecanismos que possam efetiv3-
mente orientar a Siidene, a Se_cretaria Re_gional de Desenvol
vimento, o Ministério da Ação Social para um programa social 
mais amplo, suficientemente Capaz de resgatar a miséria do 
nosso povo. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite~me V. Exa um aparte? 

A SRA. JUNIA MARISE - Com todo o prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senadora Júnia Marise, 
n-o instante em que V. Exa aSsomava à tribuna do Senado 
Federal, pude pressentir que a temática a ser abordada seria 
sobre as dificuldades climáticas vividas pelo Polígono das Se
cas, e dispus-me a transferir a direção dos_ trabalhos ao Vice~ 
Presidente, Senador Rachid Saldanha Derzi para que pudesse 
vir ao plenário trazer a minha manifestaÇão de sÇ>Iidariedade 
ao seu discurso de hoje, que reforça, sem dúvida, os argu- _ 
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mentes que expcndi na tarde de ontem, quando, numa aborda
gem preliminar, tentei chamar a atenção do próprio Presidente 
da República, da Sudene, do Ministério da Ação Social, da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional para a necessidade 
imperiosa~ inadiável mesmo, de esses órgãos a dotarem as me
didas que se tornam, nesse instante, de socorro às- vítimas 
daquilo que podemos deniminar, da falta de chuvas, da carên
cia· de chuvas, da falta de quedas pluviométrícas 'Traqueia faixa 
geográfica de nosso País. E diria a V. Ex• que, durante toda 
a manhã de hoje, recebi, do meu Estado, numerosas manifes
taçõeS de solidariedade à iniciativa que tivemos, uma iniciativa 
que foi aqui apoiada com testemunhos preciosos do Líder 
do PMDB, Senador Humberto Lucena, que trouxe, também, 
urna retrospectiva do drama vivenciado_ pelo seu Estado, a 
Paraíba, do Senador Magno Bacelar, que se reportou a dificul
dades existentes no Maranhão, onde o seu Governador, na
quele mesmo dia, ocupara um dos canais de televisão e desta
cara a: falta de chuvas no Maranhão desde novembro. O Sena
dor Chagas Rodrigues-, -po·r ·sua vez, tendo recentemente che
gado do Piauí, trazia -um depoimento com a maior clareza, 
com a maior fidelidade possível de que os seus coestuduanos 
experimentam também essas dificuldades decorrentes da falta 
de chuva. E até o Senador Amazonino Mendes conclamava 
a nós, representantes do Nordeste, no sentido de somarmos 
esforços para pôr fim a essas dificuldades que, periodicamente, 
surgem e que desafiam a nossa acuidade, o nosso patriotismo, 
que, como homens públicos, até aqui, permanecemos sem 
qualquer condição de, uma vez por todas, resolver o_ problema 
da convivência do homem com· a falta de chuvas. Agora, 
V. Ex•, que em seu Estado tem igualmente uma extensa faixa 
territorial que se insere no chamado ''Polígono das Secas", 

que é exatamente a região de Montes Claros, c·om a sensibi
lidade de representante do povo brasileiro, vem à tribuna 
do Senado Federal para juntar a sua voz àquela outra que 
ontem por mim fói altcada aqui deste plenário para reclamar 
do Presidente da República, que assuma a coordenação dessas 
providências e se decida a presidir o Conselho Deliberativo 
da Sudene, para lá convocando a MiniStra da Ação Social 
e o Secretário de Desenvolvimento Social, com a participação 
também dos Governadores, para que se defina um plano de 
assistência para a emergência, mas, sobretudo, que se adotem 
providências, Senadora J únia Marise, de conotação duradoura 
que ofereçam à estrutura hídrica de nossa regiã() condições 
de reagir a essa intempérie que, ciclicamente, atinge-O chama~
do Polígono das Secas. Portanto, quero enaltecer as circuns
tâncias de V. Ex• vir à tribuna neste instante. Acredito que 
o Presidente, que deve ter tomado conhecimento da nossa 
reclamação, do nosso apelo, na tarde de ontem. certamente 
ouvindo também a manifestação de Minas Gerais, que V. 
Ex .. traz neste instante, mostre-se predisposto, decidido mes
mo, a acolher a nossa sugestão, determinando ao Superin
tendente da Sudene a convocação do Conselho respectivo, 
das autoridades que têm vinculação com aquela área, e parta
mos, assim, para uma ação pronta, eficaz, imediata que atenda 
a essas dificuldades c a esses sofrimentos da região nordestina. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Agradece ao nobre Presi
dente Mauro Benevides pelo aparte, que, aliás, vem, mais 
uma vez, conclamar o Presidente da República e as autori
dades deste País para orna tomada de posição ·que represente 
a unanimidade da consciência do nosso povo. Alguma decisão 
terá que ser assumida pelo Governo Federal, na implemen
tação de programas- como disse V. Ex~ e como tenho defen~ 
dido - que sejam duradouros e definitivos, a fim- de que 

possamos propiciar condições e mecanismos necessários para
que, afinal, neste País, não tenhamos mais que estar convi
vendo com dois "brasis": o Brasil dos ricos e o Brasil dos 
pobres. 

Acredito que o Senado da República ao assumir esse 
compromisso com a Nação e levar ao Governo Federal uma 
posição firme mas segura, uma posição que venha expressar 
esse sentimento da nacionalidade do nosso povo, das dificul
dades por que passam, hoje, milhões e milhões de brasileiros, 
haverá de redirecionar esses programas no sentido de resgatar 
o povo da miséria em que se encontra. 

O Presidente Fernando Collor de Mello, ainda Gover
nador de Alagoas, esteve em Montes Claros, na reunião da 
Sudene e pôde sentir as dificuldades por que passam hoje 
quase dois milhões de mineiros naquela região da seca. Como 
candidato a Presidente da República, recebido em praça públi
ca por mais de cem mil pessoas, o Presidente Fernando Collor, 
teve a oportunidade de reacender a esperança dos minei"r'õs 
do norte de Minas, quando os conclamou a que Se unissem 
em torno de um programa que os resgatasse, definitivamente, 
da seca e da miséria naquela região. 

Ainda temos a confiança, como têm, também, os mineiros 
do norte de Minas e os brasileiros do Nordeste deste País, 
de que o Presidente da República voltará os seus olhos para 
projetas ímportantes para benefiCiar essas regiões.---- -

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Exaum aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE- Concedo, com muito prazer, 
o aparte ao nobre Líder do PMDB, Senador Humberto Lu~ 
cena. 

O Sr. Humberto Lucena- Apoiõ'lilteii'amente suas pala
vras. V. Ex• continua, neste plenário, o debate, ontem iniciado 
pelo Sr. Presidente Mauro Benevides, a respeito da situação 
da prolongada estiagem em que se encontra o Nordeste, in
cluindo aí, naturalmente, o norte de Minas, que tem, -como 
Capital, Montes Claros, que por força da legislação criada, 
em boa hora, pelo inesquecível Presidente Juscelino Kubits
chek, passou também a integrar ·o Polígono das Secas e, por
tanto, a jurisdição administrativa da Sudene. Por falar no 
nosso querido mineiro, o maior estadista deste País até hoje, 
gostaria de afirmar, neste instante, nobre Senadora Júnia Ma
rise, que, embora sendo ele filho das Alterosas, teve grande 
sensibilidade para os problemas do semi-árido do Nordeste. 
Lembro-me, por exemplo, da sua visita aos sertões-da Paraíba, 
nos idos de 1958, Juscelino comportou-se como se fosse um 
dos nossos maiores nordestinos, porque ele tinha, como nin~ 
guém, dentro de si, o sentimento da unidade nacional. Era 
um brasileiro que tinha a Bandeira do Brasil, sobretudo, no 
seu coração e no seu espírito. Por isso fez aquele extraordinário 
Governo, por todos nós conhecido, pelo slogan que costumo 
repetir, segundo o qual o Brasil. Cresceu cinqüenta anos em 
cinco. Tenho certeza que se Juscelino tivesSe voltado à Presi
dência, seguramente teria continuado a sua obra e, ·o Nor
deste, seria outro. O que é de lamentar nisso tudo- e ontem 
eu dizia ao Senador Mauro Benevides- é que hoje-, na Presi
dêilcia da República, esteja justamente o ex~Governador das 
Alagoas, o Presidente Fernando Collor, nordestino de boa 
cepa, que conhece, como ninguém, toda essa problemática, 
mas que, até agora, não tomou qualquer providência capaz 
de resolvê-la, em caráter definitivo, quanto mais emergencial. 
O pior, nobre Senadora Júnia Marise, é que nesse iristante 
-como ocorreu no ano passado, enquanto milhares e milha
res de nordestinos, de mineiros do norte, de Montes Claros, 
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estão a passar necessidades, lutando pela sobrevivência, sem 
comida, sem água- o Governo está inteiramente insensível. 
A atual Ministra Margarida Procópio, que é alagoana também, 
nunca pôs os pés nos sertões calcinados pela seca - pelo 
menos durante o Governo CollOr. Não se conhece_nenhuma 
visita Sú.á à regiãó atingida pelas estiagens. A n_ão ser algumas 
cestas de alimentação que estão sendo distribuídas em número 
reduzidíssimo, nenhuma outra providência chegou à região, 
como uma espécie de pronto-socorro do Governo Federal 
a toda essa população atingida, mais uma vez, infelizmente, 
pela seca. Quero solidarizar-me com V. EX" e dizer que esta
mos juntos nessa luta, não só para que, c.le imediato, o Go
verno promova medidas para salvar algumas famílias que estão 
envolvidas nesse processo dc_descspero social, sobretudo, para 
encontrar o caminho da solução de caráter estrutural, desse 
problema que vem desafíaildo o Governo Federal desde o 
tempo de D. Pedro II. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Agradeço o aparte do nobre 
Senador Humberto Lucena, que representa, sem dúvida algu
ma, uma voz nordestina, que sempre tem pautado a sua traje
tória e honrado o_ seu mandato em defesa dos_ i_nteresses do 
seu Estado e dessa_ região tão ímportante de nosso País, que 
é o Nordeste br_asile_iro. Por isso, Senador Humberto Lucena, 
é chegada a hora de, efetivamente, fazermos coro às manifes
tações desta população carente e sofrida do __ n_o_ssó País, reu
nin-do esforços para democratizar ain-da mais -a SUDENE, 
que representa os inte_rcsses do Nordeste brasileiro e da_ região 
da seca de Minas Gerais. -Esse órgão poderia ser ampliado, 
oferecendo oportunidades àqueles que têm mandato eletivo, 
que representam essas regiões no Congresso ~acíOnal, para 
que possam também, em ocasiões impoifarlte·s. ter assento 
nas sessões ordinárias da SUDENE c, aii, ao lado dos governa
dores de Estado, representar os interesses e as reivindicações 
do Nordeste e da região do Norte de Minas. 

Mais do que isso, considerando a relevânCia da convo
cação extraordinária da Sudenc para discutir oS- problemas 
do Nordeste brasileiro, entendemos a importância da convo
cação de uma sessão extraordinária lá em Montes_ Claros. 
Assim, quem sabe, sob o comando do Presidente Fernando 
Collor, lá em Montes Claros, na cidade cm que Sua Exce
lêncía, como candidato a Presidente da República, levantou 
as esperanças do nosso povo ·do Norte de Minas. 

Com as mudanças e as_transtonna_ções que se propunha 
visatido implantar a verdadeira justiça social em nosso País. 

Uma sessão extraordinária da SUDENE, sob o comando 
do Presidente Fernando Collor de Mello, seria de grande 
ímportância~ pótéfue- ó Presidente, com todo o seu Ministério 
estada ali comandando as decisões e, mais do que isso, conhe
cendo a realidade do Nordeste e do Norte de Minas de hoje. 

O seu povo certamente está mais pobre, passando mais 
fome; mais pessoas estão desempregados, sem moradia, o 
que constitui agravamento do quadro de lamentável situação 
sociaL 

Com essas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
ríamos trazer a preocupação que constatamos, nesses dias, 
no Norte de Minas, a preocupação dessa população que ainda 
não perdeu a esperança. que não perdeu a sua fé, que está 
convivendo ao longo -dos anos com todas essas dificuldades, 
mas sobrevivendo. Nesta conclamação que faço, reiteramos 
a necessidade de se dar dignidade aos mineiros do Norte, 
afetados pelas longas estiagens, mas resistiiiâo diante ~a~ difi
culdades. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sr". Júnia Marise, o Sr. Mau
JO Benevid~s, Presidente, deixçg_cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3d Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Flaviano Melo para uma 
brevíssima comunicação, de acordo com__ o art. 21 do Regi
mento Interno. V. Ex" poderá se conservar sentado. 

O SR.~'FLAVIÁNO MELO (PMDB- AC. P"aia 'uma 
breve comunicação. Sem- revisãOO-'dó ·orador.) - Sr~ PreSJ
dente, Srs. Senadores, quero apenas fazer uma breve comu-
nicação. -

E:stquretornando à Casa, desde _9 dia 31 de dezembro 
-do allo _passado, _a-PóS -cluTij:ii-ir umã-HCença. Cõi:ICe-dida pelo 
Plenário desta Casa, para trataineilto- de saúde. 

Fiquei fora desde o dia 30 de junho até o final do ano 
passado. Já me encontro restabelecido e_de volta às minhas 
atividades, conforme comunicação encaminhada à Presídên
cia. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMUNICAÇÃO A QUE SE REFERE O SR. FLA
VIANO MELO: 

Brasilia-DF, 13 de janeiro de 1992. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim 

_ de comunicar-lhe que reassumi minhas ativídades parlamen
tares no Congress_o Nacional, a partir do dia 31 de dezembro 
do ano passado, após afastamento de quatro meses para trata
mento de saúde. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de estima e distinta consideração. -
Senador Flaviano Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esta 
Casa se congratula com o restabelecimento de V. Ex•, nobre 
Senador. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra, 
se V. ~xa-quiser detihar como uma _breve COmunicaçãO: -- -

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS- SC. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadore_s, simplesmente para, também sob a forma de comu
nicação, cumprimentar o Senador Flaviano Melo, em nome 
de todos os nossos pares, pelo seu retorno. Todos nós partilha
mos da alegria_neste momento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- V. Ex• 
fala em nome da Casa, nobre Senador. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Con
gresso foi convocado para examinar a situação da Previdência 
Social, votar o apofte-- de maior volume de recursos para gerir 
a Previdência Social. 

Quero começar este meu pronunciamento partindo de 
uma indagação. 

O que significa a palavr~ previd9nCia? Diz-nos Aurélio: 
é a qualidade ou ato de previdente. E guardar para o futuro, 
~precaver-se, poupando. 
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Previdência Social é o somatório de normas de proteção 
e defesa do trabalhador ou funcionáriO, através de aposen~ 
tadoria ou auxmo- na-s-doenças. 

As formas de monte pio foram entre nós, as manifestações 
mais antigas da Preyi~ê-~_c~ª-- Social. Ainda no Império, em 
1889 foi autorizada pelo Governo, a 'criação de uma ''caixa 
de s~corro" para o pessoal das estradas de ferro. Mas foi 
com a Lei Eloy Chaves, de 1923, que se __ implantou, efetiva~ 
mente, no Brasil, a Previdência Social. 

Através desse ato legislativo foram criadas as "caixas 
de aposentadorias e pensões" para os- ferroviários que obtive
ram, a partir de então, os benefícios da ~·aposent~adoria por 
invalidez", a ~•aposcn_tadoria ordinária'' _(hoje, ''por tempo 
de serviço"), a "pensão por morte" e a ·~a,ssistência .médica". 
Posteriormente, também os portuários e marítimos usqfruíram 
do regime dessa lei. O Conselho Nacional do Trabalho, órgão 
colegiado, exercia o controle das caixas. 

Após a criaÇão do Ministério_ do Ttàbalho, Indústria ~e 
Comércio, o sistema de Previdência Social intensificou-se. 
O regime foi ampliado para todos os empregados das empresas 
de "serviços públicos", privadas Ol!_ t:_st~~~ai~,_ con;to de luz, 
telefone, gás, carris, mineràçao e, inals ~tarde, em 1934, as 
de transportes aéreós. Em 1953, dsa 183 Caixas existentes, 
formou-se a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferro
viáriOs e Empregados em Serviços Públicos (Capfesp). 

No governo de Getúlio Vargas, iniciou-se a criação, a 
partir de 1934, dos grandes Institutos. Eles eram de âmbito 
nacional e base profiSsi9nal, ao passo que as CaiXas eram 
de âmbito territorial e à base de empresa. 

Getúlio criou aquele modelo de Previdência sem que os 
trabalhadores o pleiteassem. -

Foi um ato do Presidnte, que achou que deveria entregar
lhes uma trincheira onde pudessem receber os benefícios do 
seu labor. 

Ou seja, a contrib~ição para a previdência já nasceu obri
gatória. Não houve reiVihdicação ou luta dos trabalhadores. 
Cada um deles tinha o seu próprio Instituto: IAPM, IAPC, 
IAPB, !API, IAPETC e IAPFESP (antiga CAPFESP). 

A vantagem daquele modelo era a facilidade de fiscali
zação pelo associado, já que cada Instituto fazia a contabi- · 
lização separadamente. Cada associado podia fazer um cálculo 
atuarial de sua contribuição e, o Instituto, o cálculo para 
o futuro. 

As contribuições serviam não apenas à aposentadoria, 
mas, também, para a licença 9e saúde, empréstimos simples 
ou imobiliário. Havia, põiParte dos dirigentes, __ a preocupação 
em obter renda, e, para isso, os Institutos C-Ompravam imóveis, 
aumentando o patrimônio e garantindo o pagamento, no futu
ro, do aposentado. Até então, e é o mais importante, os 
Institutos tinham dinheiro para restituir, em forma de aposen
tadoria, as contribuições que o trabalhador havia feito durante 
toda a sua vida útil. 

Ora, se tudo ia tão bem, o que mudou? Vale ressalt~r 
um item considerável. O Governo, que sempre foi um mau 
administrador de seus próprios bens, partiu para administrar 
o patrimóniO dos trabalhadores. E o fez de forma pródiga. 

Como exemplo, podemos citar a ~eOOf~gem da construção 
de Brasília. O GOverno quis fazer a Nova Çapital. Se não 
fossem os Institutos, que foram impelidos a investir na cidade, 
a construção teria sído mais lenta. Havia, aqui, inúmeras qua
dras construídas pelos Institutos de Previdência: do IAPB,. 
!API, etc. 

De qualquer sorte, bem ou mal, os Institutos de Previ
dências seguiarri Canlinhando. Havia fiscalização dos contri
buintes. Tudo era feito às claras. 

No Governo Castello Branco, resolveu-se fundir os_ gran
des Institutos. Vem a perunta: fundir ou confundir? Surgiu, 
então, o INPS, que junto ao IPASE (Instituto de Previdência 
e Assistência doS Servidores do Estado), passaram a gerir 
o património dos trabalhadores. 

O dinheiro das contribuições passou a servir ã- tudo. 
Não se questiona, aqui, a necessidade de proteção do 

rurícola, mas, Governo, responsável pelo débito para com 
o homem do campo, que não tinha Instituto e não tinha ampa
ro, deveria dar-lhe pensão através de um órgão de serviço 
social. O Governo Médici utilizou, todavia, o dinheiro que 
o trabalhador poupara na Previdência para sua aposentadoria. 

Os- ruricolas tinham e têm o direitO à 'proieção do Estado, 
este é que resolveU transferir o ónus para o património dos 
trabalhadores. Encontrado esse recurso, o_ Governo militar, 
que já Se ressentia da falta de apoio popular no Congres'so, 
onde era necessário manter a maioria, a qualquer custo, resol
veu ampliar o "J·Oi:riDO -iniCiado, armãndo uma jogada eleito
reira: o Deputado Federal da ARENA mais votado no muni
cípiO escolheria O representante do Funrural. O escolhido 
seria, naturalmente, aquele que ti"_esse condições de angariar 
mais votos para a reeleição do Parlamentar, aposentando 
membros das famnias com maior número de eleitores. E~sa 
troca de favores asseguraria a manutenção dos Quadros exis
tentes na Câmara dos Deputados, tudo feito às custas da 
poupança do tr~balhador, que estava exatamente na Previ-
dência SociaL · 

Na hora em que os representantes do Funrural come
çaram a aposentar pessoas, müit~ mais na base do voto que 
essas pessoas poderiam trazer para o Governo, os funcionários 
-também acharam que poderiam aposentar pessoas que até 
nem existiam. 

Começamos a ter aposentados fabricados pelos agentes 
do Funrural, com base em documentos falsos. Os funcionários 
do INPS, hoje INSS, também começaram a fabricar apose-n
tados, e aí estão os "resultados das auditorias feitas. Fulano 
de_ tal tinha 200 aposentadorias. cicran·o 50, beltrano 120, 
e o dinheiro da Previdência começou a servir para manter 
pensões altas para quem -tinha condições de, com falta de 
escrúpulos, criar aposentados seus. E não ficavas~ nisso. 

Como havia InuitOs tirando dinheiro da Previdência, co
meçaram a forjar processos bilionários de indenizaçãq, dos 

_quais elementos chave participavam: quem fornecia- o laudo 
mentiros_o, quem fazia o cálculo, quem despachava; muitas 
vezes, até o procurador; em outros casos, até o juii di Direito. 
Todos participaram do fim daquilo que era um património 
do trabalhador, a Previdência Social. 

E o que fez o Governo? O Governo estava acelerando 
esse processo, quando anunciava: ''vamos acabar com·-a apo
sentadoria por tempo de serviço; tem que ser pela idade". 
Diante de tal ameaça, aqueles que tinham condições_ de se 
aposentar ficaram com medo e o número de aposentados -
esses, verdadeiros - ampliou-se. Hoje, e:s jornais Dos dão 
cont:a de que 100 mil prováveis aposentandos estão ·aguar
dando apenas os cálculos do IBGE, que está em greve, sobre 
o mês de dezembro, para poderem fazer a sua aposentadoria. 
_Ç~nfJjijl. novo.s aposentados assustados, diante_ da pos~ibi
lidade de perder um direito que está assegurado na Consti
tuição Federal deste País. 
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O Sr. Júlio Campos - Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Ouço V. Ex• com -
prazer. 

Tribunal Federal julgar o processo, o qoverno Federal já 
manda esse projeto pre_cipitadamente convocando o Congres
so Nacional, um "pepino", como d!z o ditado popular, para 
o Congresso decidir, ,u.m~ coisa que sequer o Poder Judiciário 
ainda decidiu. Congratulo~me com V. Ex2 e digo, sincera
mente, que o seu pronunciamento vem ao encontro desta· -

O Sr. Júlio CampOS..:....:..: Senador Epitácio Cãfeteira-, esta
mos ouvindo com muita· atenção o pronunciamento de V. 
Ex• em que aborda a ·sitúação- da Previdência Sociãl, desde -
a sua criação remOta, em um pa:ssado nãO tão longínquo, 
até a sua atuação nos dias de hoje. Filho de comerciallte 
que sou, lembro-me bem do tempo do famoso IAPC, em 
que o comerciante, o comerciário tinham todo_ direito àquela 
assistência tão bem administrada, em que cada instituto per
tencia à sua classe profissional, ou seja, o IAPC, o IAPI, 
e tantos institutos que fuilcionav3ni-àijuela época no Brasil. 
Lamentavelmente, houve essa dita fusão, essa inCorporação 
na transformação daqueles institutos em uma Previdência úni
ca. E aí começou a situação degradante da Previdência Social 
do Brasil de hoje. Além da dificuldade que teve em cumprir 
a sua função, houve alguns fatores que influenci3.ram a Situa
ção a que ela chegou hoje, no· País, principalmente a essa 
situação vergonhosa da fraude, da corrupção que tomou conta 
do INSS, antigO INPS, ern to.do do Brasil, falindo praticamente 
a PreviQ.~çcia Social. Tenho certeza absolu~ de que não só 
o trabalhador está cansado, mas também o empregador. Como 
empregador~ sei que essa lei de aumento dos valores, da taxa 
da Previdência Social vai oatiilgir a~ todoS OóS. FiCo triste, tam
bém em ver esse mal emprego do dinhe-iro público, principal~ 
mente nesses últimos anos. 

Enquanto no-passado desviava-se o dinheiro da Previ
dência para construir Brasília, para impfantar escolas, para 
construir algo que viesse trazer benefíCiO público, até se justifi
cava, porque o Governo poderia aos poucos devolver esses 
dinheirooe teria o património enquanto a p·revidêi:tcia dava 
dinheiro para a construção de habitação popular e para finan
ciar hospitais, tudo bem! Mas, o pior de tudo é essa situação 
lamentável dos últimos tempos, essa fraude, esse roubo que 
está aí, vergonhosamente incluindo de a a z no processo previ
denciário, desde o cidadão que requer a aposentadoria até 
o diretor que autoriza, o procurador, o juiz de Direito -
o que é maís grave - e, vergonhosamente, nada disso_ foi 
para frente, houve esse bla-bla~blá e tudo isso; a Rede Globo 
dando os J;Il,ajores escândalos, o Governo Federal fazendo, 
como se ,diz popularmente, o maior alarde, e, no entanto, 
até hoje nã_o se viu ninguém punido. Nenhum bem de nenhum 
desses corruptos foi revertido ao património público, fo-i se
qüestrado c,omo permite a lei a está aí hoje o Governo anun
ciando mais urna vez que vai precisar aumentara-faxaçao 
na Previdência Social para evitar a situação de falência da 
Previdência. Além do mais, as aposentadorias. 

Seria muito bom -e-muito justo que qu-em não contribuísse 
pudesse, também, receber alguma coisa~ Mas será que a Previ· 
dência do Brasil estava preparada para receber milhões e 
milhõeS -de aposentados rurais, que nunca contribuíram com 
a Previdênci~? Será que a Previdência estava habilitada para 
essas aposentadorias precoces, que aconteceram até aqui no 
próprio Senado? Houve aposentadorias de funcionários que, 
ameaçados com essa pseudolei de extinção da aposentadoria 
por tempo de serviço, correram para se aposentar. Perdemos 
servidores de alto nível. Na Universidade Federal de Mato 
Grosso, a$ melhores cabeças, pessoas na fase mais áurea da 
sua intelectualidade já aposentaram porque ficaram com medo 
desses anúncios, desse bla bla blá do Governo Federal. Então, 
:'-gora estamos nessa situação; antes mesmo qe o Supremo 

sessão.-~ ' · · ' 

O SR. ESPITÁCIO CAFETEIRA- Agradeço a V. EX' 
pelo aparte, Senador Júlio cainpos. ConCOTdO com:·v. EX• 
em gênero, número e grau, inClusive mais adiante, fa:rei refe
rência exatamente a -esse açodamento do Governo. 

Ante_s, quero seguir nesse rumo que foi o de acabar Coin 
o patrimôriio da Previdência Social por meio cOmo já vi-rnos~· 
dessas fraudes aqui referidas, e do uso do dinheiro da Pre·vr.:.·-
dência: SoCial para t';ldo- sempre que faltava dinheiro par3 
qualquer área, metia-se a mão_no_ dinheiro da Previdência, 
que não é dinheiro do Governo Fideral, é dinheiro do traba
lhador. Vamos ser claros nisso. 

O Governo Fede11il tinha que dar uma Prestação, teria 
que _contribuir com Um percentual. Ao que eu saiba, nunca 
contribuiu. Ele põe o pessoal na Previdência para dirigir o 
dinh~i.ro do trabalhador. 

Chegamos ao ponto em que o pessoal do próprio Estado, 
- que vai trabalhar na Previdência, ao iilvés de receber do Go

verno, quem- os paga é a Previdência, é -o tra:balhãdor. -Esse 
é um património do trabalhador e não do Governo. 

Aconteceu com a construção de Itaipu: faltOU dinheiro, 
chama a Previdência Social! 

Hoje, para espanto geral, saiu até a notícia de desvios 
de verbas da Previdência, do Finsocial, paTa a construção 
dos Ciac- os Ciac estão na· IiiOdi, hOFi. .. . . ~ . . 

Então, no INPS, hoje INSS, temos na verdade o seguinte 
quadro: quem começa a trabalhar, já vê descontada, compul
soriamente, a contribuição para a Previdência Social. Só que 
ele não está construindo o seu futuro, ele não está contri
buindo, como previdente, para o seu futuro, ele não está 
poupando para o amanhã. A contribuição, que seria urna 
semente, da qual se colheriam depois os frutos, é consumida 
imediatamente pelos aposentados que já estão na fila à espera 
daquela contribuição. 

Daí por que _o problema dessas fllas fedas; esperam Que, 
primeiro, haj;:l a coriti"ibuição recolhida pelas empresas. Tão 
logo esse dihheiro é_ recolhido, os aposentados estão na fila 
esperando por ele. Não há nada sendo construído para o_ 
futuro. 

Senador Júlio Campos, Ii estarrecido declarações infelizes 
de pessoas que recebem o dinheiro do trabalhador- porque 
quem recebe da Previdência, recebe do trabalhador-, como, 
por exemplo, no caso da morte daquele aposentado, que ficou 
esperando para receber e, depois de quatro ou_ cinco horas, 
morreu na fila: A Folha de S. Paulo, edição de 11 de janeiro, 
publicou: 

o· superiritelldente-dõ IiistitutO Nacional do segu
ro Social (INSS), Carlos Eduardo Seabra, 41, disse 
que "morrer faz parte da vida". Segundo ele, "a culpa 
é dos próprios aposentados que vâo todos ao mesmo 
tempo aos bancos receber o dinheiro". 

-Seabra ãfirmo-u -que Oliveira- rii.àrreu na fila do 
banco como poderia ter morrido em casa. "São velhos, 
doentes e estressados", disse o superintendente do 
INSS. . 
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E o Governo, ao que me consta, não tomou nenhuma 
medida. Está divulgando na televisão que está pedindo um 
aumento para criar condições de dignidade do aposentado. 
Mas, o Superintendente do INSS em São Paulo diz i$so e 
o Gonerno nãó vai em socorro da dignidade do aposentado. 
Deve concordar com o que disse o Sr. Seabra. -

.E o trabalhador assiste, atónito e, _impotente, sem ter 
a quem recorrer, se desespera ao ver morrer um companheiro 
na fila da esperança. Numa situação humilhante, é tratado 
como se recebesse benesse ou esmola. O dinheiro que vai 
retirar seria dele, porque foi contribuição dele. Mas não existe, 
gastaram-no. - _ _ . .o'- _ -

A situação é grave. Não há Previdência Social no Brasil. 
Quem hoje cOmeça a trabalhar e a_~9IJ._tribuir para o INSS, 
não está prevenindo-se, está sim passando a fazer parte do 
grupo que rateia as despesas com as atuais- aposentadorias 
e outros gastos não rnuitq claros. . _ 

Os jornais de hoje dão conta de que o FMI não aceitar~ 
a Carta de Intenções do Governo sem 9 Congresso aprovar 
o Projeto que estamos debatendo. . 

E~ aí, nobre Senador Júlio_Camp_o"s. enpontro nessa infor
mação a justificativa para o açodamento do Governo de_ man
dar o projeto antes que o Supremo T_ri~=unal Fedet~.l. diga 
se o reajuste de 147,06% vai o_u não set çoncedido. O FMI 
vai examinar a cartá de intenções agOrã. . _ . _ 

Fico sem ·sabei-: o Projeto é do Governo ou do FMI? 
Qü.eni eStá oríe-ntando- ã-nossa econom~afÉ o Ministro Mar-
cílio ou o FMI? . . -. 

Quarido do episódio da Carta de futenções, houve quem 
dissesse que a mesma "foi redigida pelo FMI e trazida para 
assinatura no Brasil para, protocolarmente, ser entregue de 
volta ao FMI; devidamente avaliza9a. ___ _ 

Posso afirmar, alto- e bom som: não me curvo seilão à 
vontade do povo do Maranhão que tenho a honra de repre
sentar nesta Casa.-

Quero também dizer que não questiono as qualidades 
pessoais do cidadão António Rogério Magri. Nada tenho con
tra ele porque desconheço qualquer ato que_ o d_esabone. Ques
tiono a sua competência para exercer um Ministério que é 
o responsável pelos destinos do trabalhador brasileiro e sua 
previdência. - -

E_ não sou eu apenas quem questiona, pois- até o próprio 
Presidente da República, em mais de uma vez, deixou çlaro 
que não acredita na competência de seu Ministro, como~ por 
exemplo, quando fez urna intervenção branca no Ministério 
do Trabalho, através do Sr. Joã9 Santana, que não era sequer 
Ministro à época. 

E é esse mesmo Presidente quem nos pede para apro
varmos mais recursos para O Ministro Magri gerir? Não. Não 
me animo a votar favoravelmente a qualquer acréscimo no 
percentual pago pelos trabalhadores, empresários e, muito 
menos, do próprio apoSentado. 

E repito para concluir: não há mais- Previdência- Social 
no Brasil. Quem hoje começa a traba,lhar e a contribu_ir para 
o INSS, não está se prevenindo, está, sim, pasSando a fazer 
parte do grupo que rateia as despesas com as atuais aposenta
dorias e outros gastos não muito claros. 

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

O SR. PRESIDENTE (Ra~hid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. 

O SR- ALMIR GABRIEL (PSDB - PA- Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, levantamento realizado pela Organização 
Mundial de Saúde, tornando em conta praticamente a totali
dade dos países-membros, demonstrou que nenhum pafs será 
capaZ de fazer saúde gastando, por ano, menos de 120 dólares 
per capita. Esse dado é da maior importância na medida em 
que somos capazes de ver países como os Estados Unidos 
gastando 3 mil dólares per capita/ano com saúde, o Cariadá, 
2 mil dólares per capita!ano, o Japão, a França e tantos outros 
gastando entre 400 e 600 dólares per capita/ano. 

Tomei esse dado da saúde porque, ao se analisarem os 
dados da Organização Internacional de Trabalho, comparan
dá o sistema de seguridade de 134 países, verifica-se que a 
saúde corresponde aproximadamente a 1/3 daquilo que nós, 
dentro do Brasil, conCeituamos co_Il!o seguridade social, isto 
é, a soma articulada e integrã.da das ações de previdência, 
de_ ~aúde e de ~ssistênda~ . _ . _ 

-Qüái·é· o pre~suposto que daí se pode deduzir? É que 
se destinam 120 dólares per capita/ano para a saúde, para 
a seguridade social como um todo, num padrão absolutamente 
razoável, o indispensável seria poder dispor do equivãlente
a 400 dólares per capitalano. Esse dado coloca para a popu
lação brasileira a hipótese de que uma seguridade social razoá~ 
vel, para um País do nível. do d~s~nvolvimento nacional, se 
situaria com gastos equivalentes _a_ 60_ bilhões de d.ólares. 

Esses dados foram por nós cotejados quando estávamos 
como Relator da Seguridade Social, na época da Constituinte. 
Tomamos em conta esses dados e vários outros, inclusive 
os dados de prospecção da população brasileira. Tínhamos 
informações, que considerávamos seguras embora não fossem 
ainda informações do IBGE, que demonstravam claramente 
o declínio da taxa de incremento populacional do Brasil. Nós, 
que há 40, 50 anos tínhamos tido uma taxa de incremento 
populacional situada em torno de 4% ao ano, vínhamos decli~ 
nando e, à época da Constítuinte, já tínhamos essa taxa em 
torno de 2% de incremento populacional, para o Brasil como 
um todo, sendo que em algumas regiões essa taxa já estava 
bem abaixo dos 2% ao ano. 

As projeções que nos chegaram às mãos, recentemerite, 
com vistas ao que seria a população brasileira para o ano 
de 2000 e 2010, indícam que no ano de 2010 o Brasil estará 
com cerca de 192 milhões de habitantes, dos quais 12 milhões 
acima de 65 anos, 50 milhões abaixo de 14 anos e cerca de 
130 milhões situados na posição de pessoas economicárilerite 
ativas. 

Essa transformação, dentro daquilo que se conceitua em 
demografia: repfeseiüa aquilo que chamamos de transição 
epidemiológica. E o Brasil está vivendo exatamente urna fase 
excepcional. Poderíamos ser, dentro em breve, um dos únicos, 
senão o único País do mundo que poderá ter vivido, sem 
ter feito políticas populacionais, a situação de ter para cada 
10 pessoas economicamente ativas, uma pessoa com mais de 
65 anos de idade; ou, um outro raciocínio, seríamoS uma 
Nação que teria duas pessoas economicamente ativas para 
a soma representada pelas crianças e pelas pessoas com mais 
de 65 anos de idade. 

Então, estamos no limiar extraordinário âe passag"em de
mográfica, que dá à questão da previdência social e da seguri
dade social urna dimensão de tranqüilidade total, que nos 
permite dizer que aquilo que está posto dentro da Constituição 
brasileira não é, de maneira nenhuma, uma paranóia ou um 
sonho escandinavo de seguridade social, mas, sim, uma pros~ 
pecçáo realista do que poderemos fazer. 
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Diria, sinceramente, que a nossa Constituição talvez pe
que em dois ou três pontos por excesso: um, no que_ tange 
.à aposentadoria proporciorial; outro, quanto à aposentacforia 
por tempo de serviço sem qualificaÇãO dessa. aposentadoria, 
~em vinculaç~o a um.a idade; e o terceiro~ quando ás apo.sellt?
dori~s:especiais a certas .categorias que iião têm da sua parte, 
n~nh.uma contribuição do seu organismo parã se dizer que 
elas vão ter o risco de_vivcr menos e, por isso mesmo, precisarii
antecipar as suas apos_entadorias. Fora esses três pontos, ,que 
são_facilmente contornáveis, não há, do ponto-de vista concre
to, objetivo e sério. nada a se diz;er da seguridade social fora 
Oa perspectiva de ser, realmente, um conjunto de açõ.e_s, uma 
·série dC polítícàs de be~~estar, passíveis de sereffi_reali;iad_a~ 
pelo P~\(e' Pela sOcif~dade, no· sentido_pe · eievar q &r4~· O.~ 
feli~idac\e. ~ bem-esta_r dessa própria população. _ - _ 

Oia,-quando faço essa referência mãí:fa-rn.pla, mais gené
rica, quero dizer, de maneira bem clara e objetiva, qu:e, desde 
logo; ·afasto a 'idéia de discutir sobre a hipótese de que nós 
fizemOS -Uma ConStiUJiçió -que· é iriealiZáVel, ou que erã-teriha 
se mirâdo em projetas absolutamente inatingíVeis par'a um 
país.· -

E~~e- projeto- que· es'tá ria ConstituiÇãó pode ~e_r atingid9 
se _Os_ goVernos brasileiros e se a soéiedade bn:1_sileira resolve
rem'·'reálmente ter como destino, c_omo objetiVo final, Um 
cresciffi6iüo econóriiíco fundado, de um lado, nas possibi
lidades .de aumentar as oportunidades de emprego ou pontos 
de renda e, de outro, uma distribuição_ mais-regular e mais 
séria de renda. Se isso for feito, não tenho nenhuma dúvida 
.de que o projeto que se transformou concretamente na COnsti
tuição brasileira é abs_olura e literalmente alcançável. E não 
é: nenhum favor, não é nenhuma fantasia, não ê nenhuma 
paranóia, _pode ser. sim, o objetivo_perseguido pelas elites 
e pela s_ociedade brasileira. 

."Dentro desse aspecto, diria que p"odemos também fazer 
a seguinte .comparação. Se nós dissemos antes q1,1e 400 dólares 
per capita ano seria o adequado para fazer seguridade e que 
multiplicado por 150 milhões de habitantes, daria 60 bilhões 
de dólares, equivale a, aproximadamente, 15% do Produto 
Interno _Bruto hoje do Brasil. A maioria dos pafses - nem 
diria dp_s Países que já chegaram a um patamar adequado 
ele d~s~P.volvimento ou crescimento eco~ômico --:- gasta num 
inten:~io dj: 15% a 35%. Os Estados Unidps gastam 15%, 
a Sué-c;íã,_ 35% a França, a Espanha, Portugal, a Itália, a 
Inglf!l~!r~~ ,~ GréCia, e tanJo~. óu"tiçiS paíseS situam-se eXata
mente nesse íntervalo. E" quanto o Bi'asil tem gasto com seguri
dade $Oc.ial? O Brasil tem gasto 8%. _O Brasil tem gasto
ou g~.~t~vao- com saúde 3,6% do seu Prqduto Interno Bruto, 
e hoje·ga~ta 2.4% do seu Produto 1ntemo Bruto com Sf:l:~de. 

Então, na verdade, de que saúde estamos falando, de 
que previdência estamos- falando, que previdência e que saúde 
queremos para este País, quando o País próprio não destina 
um v.çlume de recursos adequados e suficiente? 

' E fácil compreendermos que o País atravessou fases extre
mamente graves e complicadas nesses últimos anos: Diria que 
tenho repelido com freqüência a idéia-síntese qUe tem sido 
posta com freqüência pelos economistas, de que a década 
de 80 foi. uma década perdida. Diria que essa visão de década 
perdida é uma visão estreita, medíocre, mesquinha, na própria 
medida, em que traz a Nação apenas para a visão económicã 
e, segt_!pdo _essa visão económica, admite-se que perdemos 
a década ele 80. Diria que se não tivesse havido crise económica 
não teria havido crise social. E sem crise social e ec_onómica 
não teria havido crise institucional. Sem crise económica, so-

cial e institucional não tería havido Cpnstituinte. E no próprio 
momento·.que esta·"Nação brasileira' na·.década de 80 pode 
ganhar a Iiperdadé·da d~mocracia, teve a Constituinte e opor
tunidade de retomat:um. padrão mais·móderno, mais normal 
da vida de. uma poPUlação, não se pode dizer que tenhamos 
uma década perdida1 · , _, ·, · .... · 
- · .Em segundoif.ugar, nunca soube de país em prosperidade 

plena rasgar a Constituição e fazer urna nova. Então, no meu 
entender, a afinnaçãd de década perdida é, no mínimo~ uma 
afirmação tola. n •· ' r ... · 

-Dentro dissci;.,!insisto ém dizer que compreendo como 
absolutamente óbvia a condição de dificuldade que. o-. Brasil 
atravessa' nessa transiç.ãO para urna· ilova fase. 

.- ..- _,.-Agotit, essaS119-ifiCUldades têm:.:se renovado de maneifa 
c6ns~·ante, diria, á~h'il 'inüita constància .-em· re"Iação à íricompe
tência d~t"gestão das' questões socíaís. Vejam, bem, Srs. sena
dores, durante o período de 1967 a 1'990 o Governo deixou 
de transferir para: á·árelt. da Seguridade Social uma importância 
que . é' equivalente' a 24 bilhões d~ dólares! Vinte e quatro 
bilhões de dólares, entre 67 e 90: Que·r ·dizer, o Gove:mo 
tomou da áre"ã dà·,-Seguridade SÓciai o_ eê}uivalente ao seu 
orçamento de um·àn.o inteiro. · ' · 
''-:. Nes~ês últiníôs':~hos~· o que· asslSiímOs· em 1990? Assísti
mos que 'para um ·nr'çalriento que se sitUoU entre 6 e 8 bilhões 
de cruzeiros, o Gove'fifo deixou de transfeí-ir 833 bilhó.es de 
ctuzeitb"s e' no anh 1dé_1991, ·agora: re.Centeritente termiilado, 
para um 'otçamerhO ').realizado de PreViC::íérida Social equiva
lente a 9 trilhões e500 bilhões, o Governo deixou de transferir 
mafs ~e-ui:n trilhã~-;d:e'1cruzeiros para ·ó--_âin_bito'~a Prevf~ên~ia 
Soci.al. Deixou de, ~.~~~"Sferir para fazer ·~u~~OS gastOs qUe não 
são de natureza de segU,ridade social. 

.. _ .. Ao pagar o EP,1.1 "OS Encargos _Pr~~td_~nçiários çla União, 
na verdade, atribui:;:::ie.-?0 trabalhador do ~erviço público fede
ral urna condição assemelhada à do tralhador comum, geral, 
da empresa privadat na verdade que não é correta. Não é 
co-rret_a, primeiro;

1
pprque o trabalhador do nível federal não 

contribui para o sis.teqta. Durante toda_a s.ua vida, em nenhum 
momento, o Govej::qO-_r~colheu para o T~souro e _qo Tesouro 
tranSferiu para a Pr~,v~Çêpcia, para osseus Cofres-os-recursos 
que foram retirados do assim chamado Ipase do servidor públi
co, quer civil, que~. militar. 

Então, não t~m' poi que e não faz sentidO querer retirar 
daquilo que seria b' banco do trabalhador privado a condição 
de financiã.r a inatividade dos servidores públicos fede_rais. 

-O -GOverno COriieteU -alguns outrOs deslizes e a incompe
tência se revela em aguns pontos, de maneira muitO- clara. 
Em abril do ano passado deveria estar -pronto _o Projeto de 
Custeio e Benefíéió'~··aa Previdência SoCial. O GoVeriló ·riãO 
deixou acontecer. S(fVeio a acontecer" tio ·segundo semestre. 
A regulamentaçãO" tii1ha de estar pronta no máximo sessenta 
dias após a promulga~ão da legislação. ~o entanto, o Governo 
só promulgou aciin'ã de noventa dias dessa própria data. o 
que isso significoU''t"Sígnificou, na inteipretação de muitOs 
aposentados ou da Associação dos Aposentados - e muito 
justamente- que'.e"staVa valendo o art. 58 das Disposições 
Transitórias, que diz_:_"A aposentadoria tem que ser corrigida 
na base do salárid ríl'ínimo, porque era·ô -que estava estabe-
leCido na constituição. - . 

Na Constituição, tínhamos colocado qtie o Governo e 
o Congresso tetiain 30 meseS para ·chegar ao cabo de dar 
todo balizamento para a seguridade sociaL Não foi por culpa 
do aposentado qUi isso nãO aconteceu em-30 meses. ---



32 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~çãoii)_ Janeiro de 1992 

De maneira que o _cumprimento daquilo que está nas 
Disposições Transitórias é, no meu entendimento, absolll;ta
mente correto, já que não estava em fuqciona,mento ã -seguri
dade social. Então, no momento em que. a,s associaçõ.es ,de 
aposentados entraram em juízo pelos 147%: elas não estavam 
buscando nada além do que aquilo que lhes diz respeito e 
direito, segundo a própria Constituição, no-'meu entendimen-
to. _ _ __ ~. .. , _,. 1 ,. • , , • 

,Ora~, será que o. Governo não era ~p~ de prever isso'? 
Será_ 'qü~ dentro d_a á~e~ da Previd_ênci~ _SO_cj~al do Governo 
ninguém· é capaz de prever nada? Se não é._capaz de prever 
como pode tomar conta de previdência? . -. . .. 

_U_.t:n segundo fato de extrema gravidaqe, tem acq~tecifl9 
e poucos_ têm-se dado c~nta. O Finsocic~l ~}_ópa ligaçã:o com 
a Lei de Custeio e BenefícioS. Em funçã9_çiís~o~ vários tributa- _ 
ristaS e vários advogadoS entraram ezn_jú!Z:.o questíOriaDâo, -
primeiro, o fato de que eia seria uma híti"(b;u~ação; segu_ndo, 
o fato de que, no_~omef.It9 da promulga9_~q ~?Lei de C~steio 
e BenefíCios, a~partir daí, O Finsocial deixari~ de existir. Pes
soas do Governo, do mais alto nível, aqui riO Congresso irifor
maram-me que, hoje_, exíste, em depósitO ·na Justiça, cerca 
de 2 bilhões de dólares referentes ao Fin~ácf~I. _ 

Então, de um lado, o Governo não-pr"e_viu que-haveria· 
possibilidade de entrada em juízo daquele dii"eito que os apO
sentados requeriam;_ çi~ outro, o Gover~_o .não previu qüe 
iria acãbãr a vigê":cia. des~a lei e que, portanto, era necessário 
fazer uma lei cOmplementar urgente, m,ançiá-la para o Con
gresso. aprová-la a fim_ de evitar que tantOs -fossem discutir 
no plano da Justiça um valor tão alto como esse equivalente 
a 2 bilhões de dólares. - -

Então, meus amigos, o ~eu entendimentO-é de a compe
tência existente; hoje dentro do Governo Federal, no trato 
das questões de saúde, de assistência social, e da previdência 
é a competência menor que se teve ao longo desses últimos 
anos. Não tenho nenhuma dúvida, e começa num fato:_ o 
que há na Constituição é que seguridade é ação integrada 
do Governo, e o que se vê-é uma açãó iilteiramente separada 
uma da outra. A prova mais nftida disso é_ que, enquanto 
o Ministério da Ação Social aprova verbas para determinados 
municípios, com vista ao atendimento de área de saneamento 
básico, o Ministério da Saúde despende violentos recursos 
para vacinação em áreas completamente díspares. O que irá 
acontecer? Numa determinada cidade a criança não morre 
de sarampo, nem de pólio~ mas em outra morre de diarréia, 
exatamente porque deixou de haver aquela compatibilização 
técnica absolutamente indispensável de fazer saneamento, on
de a mortalidade fosse maior. 

Esse desencontro, junto com os que acontecem na área 
da Previdência ·social, tem feito com-que, dentro dos recursos 
hoje alocados para a área da seguridade social o desperdício 
seja, não menor, no meü eíltendimenfO a 00% na-Ação Social, 
a 40% na área da Saúde e, a, pelo menos, 20 ou 25% na 
área da Previdência Social. Esse é o desperdício que se tem. 
Considerando isso sobre o total ou volume de recursos que 
é posto dentro da área da seguridade social, que se situa 
entre 25 e .30 bilhões de dólares, o País desperdiça algo em 
torno de 5, 6 ou 8 bilhões de dólares por an-o por má gestão. 
Qual é a conseqüência? A mais evidente é o fato dos trabalha
dores e dos aposentados entrarem em juízO, e que, -pelOs 
dados que disponho, há seguinte expressão do ponto de vista 
financeiro: as dívidas referentes ao ano passado, dos meses 
de setembro a dezembro, incluindo o mês de janeiro, corres~ 
penderão a algo em: torno de um trilhão a um trilhão e duzen-
1 ' 

tos, mais ou menos. As dívidas referentes a este ano, conside
rado do mês de fevereiro até dezembro e, mais o 13", nós 
chegaremos a aproximadamente 12 vezes 350 bilhões. Então, 
12 vezes 350 bilhões dá um total de 4 trilhões e 200 e com 
maisJ trilhão da dívida do ano passado nós. teremos 5 trilhões 
e 200 bilhões como_o rombo. Quandc o Governo coloca sua 
necessidade de 11 trilhões, a hipótese a que podemos chegar 
é a de que o Governo trabalha com uma inflação médía acima 
de 100%. 

Hoje tive acesso a um dado do Governo, mostrando que 
até abril ele pressupõe uma inflação de 117% e, aproxima
da!Jlente, em agosto, ele terá uma outra inflação acumulada 
de_l)l~i~ de. 61%. Col)l,o para os cálculos da seguridade social 
o jllt~mq ·quadr_imestre implica em sua transferência para o 
ano s.egul~te, então _a hipótese que se tem para esse ano é 
~ de _um& inflação que se situará ou que chegará ao final 
do ano em torno de 240 a 248 ou 250%-. Esse é o percentual 
ao qual podemos chegar e formular com os dados de que 
se dispõe. Isso implica dizer que, na verdade, esses 11 trilhões 
acabarão não constando mesmo no orçamento, porque quan~ 
do ele foi aprovado previa um benefício de 55 trilhões, com 
mai~ es_ses 11 trilhõ!!s, então o benefício ficará em 66 trilhões 
e o· OI_"çanlento àprovado para este ano, com base nos dfldos 
de abril do ano passado e reformulado com aquele lnflator 
de 9,2 nós chegaremos a 4m orçamento de 69 trilhões que, 
não poderá pagar 66 trilhões só de benefídOs na área da 
Previdência Social. 'Neste caso, realmente faltaria recursos. 

· Mas há um dado que considero importante. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite-me V.-EX" 
um aparte para um pequno esclarecimento? 

O SR. ALMIR GABRIEL- Com prazer ouço V. Ex• 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - V. EX" menciona 
um inflator de 9,2 para o orçamento. Isso supõe uma inflação 
de quanto? 

O SR- ALMIR GABRIEL - Isso supõe uma inflação 
de 300 ou 400%- até o final do ano. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Muito obrig"ad9. 

O SR. ALMIR GABRIEL - O dado que me parece 
significativo é -q-Ue no projeto do Governo cessa a vantagem 
do 147% a partir de jUnho. Por quê? A correção ·passaria 
a ser feita em furição do INPC e, evidentemente, que esse 
pcrce_ntu~l a mais que foi concedido em razão Po salário míni
mo deixaria de existir. Em outros termos, o salário mínimo 
se cOrrige com o INPC e ri:iaís um ganho real enquanto que 
os outros salários se coiTi.giiiam. apenas em função do INPC, 
tanto quanto, menos ou mais de acordo com a política salarial 
do Governo. 

O que fica claro é por que o Governo pretente 11 trilhões, 
levando até ao final do ano, se ele diz que a partir de junho 
não irá m3is pagar com 147% mas apenas de acordo com 
o que o INPC estabelecer? A hipótese que me ~ca· é a de 
que 11 trilhões seriam desnecessáriOs. Seriam necessários 5 
trilhões e 200 bilhões. 

_ Q_ Governo coloca como sendo necessário para compor 
esses 5 trilhões, não sei se a paciência dos Srs~ Senadores 
estará disponível para lermos o que significa a decodificação 
de todos esses sete ou oito artigos. Ele eleva as alíquotas 
de contribuição dos empregados, inclusive domésticos e traba
lhadores avulsos, nas segintes proporções: (Art. 1°). 
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1. Eleva as alíquotas de contribuição dos empregados, 
inclusive domésticos e trabalhadores avulsos, nas seguintes 
proporções: (art. 1") 

Salário de Contribuição Alfquota Alfquota Aumento 
(Cr$) (SM) Atual Proposta em ponto 

% % percentual 

até 285.000,00 até 3 8,0 . 10,5 2,5 
de 285.000,00 a 475.000,00 3a5 9,0 12,0' 3,ú' 
de 475.000,00 a 950.000,00 5 a 10 10,0 13,5 3,5 

2. Institui-adic16nal de coritribuiÇão, somente para o em
pregado, inclusive doméstico~ cobrado à'alíquota de 3% sobre 
o total da sua remuneração, deduzido o valor da contribuição 
previdenciiáiia Obtido com a aplicação das alíquotas de 10,5%, 
12% e 13,5%, poréffi sencrespeifar o t0t0"ãhlal de 10~-(âez) 
salários mínimos que coritinuará ':fgo'iando parã- concessão 
dos benefícios. (parágrafos ta, 2o e 3o do art. 1°) 

Aí, entra uma questão que_ me parece de absoluta iini)orM 
tância: se o trabalhador cOntribui sobre um salário de contriM 
buição, que -é aquele que representa o seu benefício, _c-omo 
vai ter Uma outra contribuição qUe não correspOnderá absoluM 
tamente a nenhum benefício? O que Caracteriza a Previdência 
é exatainente a contribuiçãO. p-ara o beiléficíáfíO -propOi·éional 
àquilo que se está contribuindo. No entanto, o Governo ·en
gendra agora uma nova_ fórmul(l, _nun~ _vista, naquilo que 
respeita à questão da Previdê-ncia- Socíal. -Na verdade, isso 
é um imposto, ou, em outro túnlo, é uma tributação sem 
benefício Corres[iondente. 

3. Eleva as alíquotas de contribuição dos segurados autó~ 
nomes, empresárioS :-e facultativOs, em, 3%- para _SaláriOS -de 
contribuição até Cr$285.1J00,00'(3 sm) e-eiri 5% para os aemais 
salários de contribuição, até o teto ·de Cr$950.000,00 (10 sm), 
que passam, respectivamente, dos atua"is 10% e 20% para 
13% e 25% (art. 2•} ·· · ·· · -~· ·· · · · 

4. Majora em 1,5 pontos percentuais a alíquota de contriM 
buição das empresas sobre a folha de salários, alterada de 
20%para21,5%(art.3•) · · 00 

5. Institui cdrittibuição de 7% sobre os proventos de apoM 
sentadorias e de 3,5% sobre os valores das pensões previdenM 
ciária5'\art. 4") 

6. Prevê a suspensão da cobrança dos acrésciMos de alf
quotas, do adicional e da contiibuição dos aposeD.tados e pen
sionistas_ quando comprovado o equihbrio econdmico e finan
ceiro odo Fundo de Previdência e Assistência Social - FP AS. 
(art.5•) 

7. Determina que os pagamentos aevidóS-pela Previdên
cia Social em virtude de decisões judiciais sejam efetllados 
exclusivamente na ordem cronológica da apresentação dos 
precatórios judiciários e à c6nt3: do respeCtivO crédito, ou 
seja, quando houver ·a devida previsão orçamentária. (arf. 
6') . . .. -

8. Estabelece que cm julho de 1992os benefícios de pres
tação continuada da Previdência Social serão reajustados pela 
variação integral do INPC, no período de março de 1991 
a junho de 1992, deduzidos os acréscimos ocorridos, a qual
quer título, no mencionado período. (art. 7') 

9. Altera a periodicidade do reaj us_t:e dos benefícios da 
Previdência Socia~, que deixa de corresponder à data de rea
juste do _salário mínimo e passa a o:correr semestralmente, 
nos meses de janeiro e julho de cada ano. (art. so) 

10. Revoga o art. 130 da Lei n' 8.213191, que determina 
o cumprimento imediato de decisões_ ou sentenças judiciais 

-- --

que envolvam pagamento de benefícios e que desonera o bene
ficiário de restituii".-Os- Valores já recebidos quando houver 
reforma da decisão judicial. (art. 12) 

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

O SR. ALMIR GABRIEL - Ouço o aparte do. nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humbert9 Lucena - Estou ouvindo ateniamerite 
o pronuri.ci3.rilento de V. Ex•, qUe, aliãs,-me pareCe irreSPõn
díve}. V.-Exa, que: é um estudioso da matéria e que pOi'-issO 
mesmo foi o Relator da Seguridade Social na Assembléia 
Nacional Constituinte,- tei:n ffielhor do que ninguém a ltidfspen-::.
sável qualificação para: debater esse assunto. Pelo que conhe
cemos da sua formação, V. Exa, sem prejuízo de sua filiação 
partidária, possui 'gfãn-de espírito público. Por isso mesmo, 
V. Ex0 tem se havido, durante toda a sua·atuação parlamentar, 
coril absoluta isenÇão. Ainda há pouco tempo lembro-me que 
reuni a Bancada do PMDB na sala da Liderança neste Casa, 
para ouvir o Dr. Campos da Paz, a respeitO de um projeto 
que dava uma nova caracterização JUiídica ao Hospital Sara 

-Kubitschek. E V. E~ lá compareceu a nosso convite, porque 
julg<!mO~_ que era i~ portante ouvir a SIJa opinião, por entender 
que;nesse assunto, ninguém supera V. Ex• não só no SenadO 
mas também no Cóngresso Nacional. Ainda ontem, dizia isso 
- não quero lhe jogar confetes - numa reunião de Líderes 
da Cârn~ra dqs peputado~. Açhei que V. Exa deveria ser 
chamado para dar o seu ponto de vista sobre esse projeto 
da Previdência. Depois, em um outro projeto- que ainda está, 
se não me engano. no âmbito das Comissões, que é aquele 
relacionado com a ex~inção.dos_hospitais psiquiátricos, volta
mos a nos reunir na liderança do PMDB _e, novamente, V. 
Ex• foi cOnvidado. isso tudo numa home_nªgem a seu talento, 
·a sua cultura. ao seu iTIOdo-de ser, como Parlãmentar. Estou 
faiellâo este íntróito para diZer qUe, -na verdade-, creio que 
o Senàdo, hoje, está sendo brindado pelas suas palavras. No 
assunto esse projeto é o úniCo objetívO da precipitada convo
cação extraordinária do Congresso NaciOnal, pelo Sr. Presi
dente do Congresso NacionaL NiDguérn melhor do que V. 
Exa para dar este depoimento. De suas palavras, chegamos, 
inidãlrnente, a uma conclusão- como dizia aqui para o Sena
dor Fernando Henrique Cardoso- muito simples: a imprevi
dência do Governo levou-nos à crise da Previdência pública. 
Isso não é mero jogo de palavras, porque V. Ex~ no seu 
pronuncia-mento o comprova, ilustrativamente, com todos os 
argumentos que aqui nos trouxe. Em relação ao pi-ojeto de 
lei que V. Ex• acaba nas suas linhas gerais, de referir que 
gostaria apenas de me ater ao aspecto jurídico. Aí vejo logo 
não só inconstitucionalidades, mas também injuridicidade. 
Ainda ontem conversava com V. Ex• a esse respeito. Por 
exe-m-plo, é uma ofensa ao art. 60 da Constituição e, portanto, 
aos direitos adquiridos pretender-se, como quer o Governo 
no seu projeto, passar a cobrar contribuição social de 7% 
dos aposentados e pensionistas, que estão isentos, em face 
de uma lei de 1986. De agora em diante, os que se aposen
tassem ou tivessem pensões poderiam pagar a contribuição, 
mas não os que já se beneficiaram por essa lei. Caso contrário, 
estaremos agredindo os seus direitos adquiridos e eles iriam, 
fatalmente, às portas da justiça. De outra parte, o dispositivo 
a que V. Ex• aludiu estabelece que a partir de junho a correção 
dos proventos das aposentadorias ~ das pensões passará a 
ser feita de acordo com o INPC, _e não mais de_ acordq com 

-o reajuste do salário mínimo. Pretender-se, entãõ,-qu_e_o-que 
-tiVer sido pago a mais no período anterior não seja mais consi-
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derado é outro absurdo, porque também viola direitos adquiw 
ridos. 

o que se incorporou, em face de uma legislação anterior, 
aos proventos dos aposentados e pensioriislas, a mim me pare
ce, também, direito adquirido. Por último~ há a injuridicidade 
daquela questão a que V. EX" se referiu, ~oom muita proprie
dade, de querer-se, além de aumentar as-contribuições sociais 
dos trabalhares, acrescentar um adicional de 3%, sem nenhu
ma contrapartida. É absolutame~_~e injl!-r(dico; isso prova, no
bre Senador Almir Gabriel, que o Governo Collor, além de 
incompentente politicamente, porque-cohVocou o Congresso 
sem nenhum consulta prévia à sociedade, t~mbém o é adminis
trativamente, pois essas questões que- eStOü levantando, do 
ponto de vista jurídico revelam a absoluta falta de :Suporte 
jurídico dos atos do Senhor Presidente da República. Quero · 
parabenizar, portanto, V. Ex• e dizer que realmente esse pro
jeto é tão ruim que não conta com o apOio de ninguém da 
sociedade brasileira. Admito até que, se éhega~mos aos míme
ros certos e concluirmos que é preciso reforçar o caixa da 
Previdência Social para não prejudicar o direito dos aposen
tados e pensionistas, tudo bem. Vamos encontrar outros meios 
e modos_ de alocar recursos, mas não através das medidas 
perversas contidas no infeliz projeto governamental. 

Ex• 
O SR. ALMIR GABRIEL -~ Agra~eço o aparte de V. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid SaÍdanha Derri) ~ Lem
bro a V. Ex• que o ~eu tempo já se extinguiu há muito, nobre 
Senador. __ ._ 

O SR. ALMIR GABRIEL- Agradeço o reparo da Presi
dência e gostaria de. agradecer mais u_m_a, vez as palavras do 
Senador Humberto Lucena com relação a minha pessoa, res
saltando como retribuição o fato de que reconheço na vida 
política de V. Exa uma pessoa que se dedicou permanen
temente à defesa da liberdade e da demoçracia e que também, 
obsessivamente, defende o Nordeste e_.o seu povo humilde 
e sacrificado. De maneira que as palavras vindas de V. Er 
me honram profundamente. _- _ 

Quero dizer que V. Ex" ao me_ conVidar para falar a 
respeito da questão do Hospital Sarah Kubitschek e da questão 
dos manicônúos foi uma honra muito grande, e terer sempre 
toda a disponibilidade para discutir _e conversar com todos 
os companheiros a respeito de tais problemas. 

V. Ex~ frisou um ponto d'a ·iinPreV-idêOcia da Previcjência 
Social. Diria que- essa é a marca dess_e_ Governo que buscava 
uma inflação zero. E se essa inflação zero ia ser buscada 
com recessão, era evidente- e_ tqdas as pessoas que militam 
na área_ da _PrevidêJ?.C:Í?: o_u nª !J_re_a_ d~_~eguridade social sabem 
- qtie' -tocta-a -3ção recessiva leva ao desemprego, leva ao 
achatamento _salarial, leva à diminuição fla atividade econó
mica e, por via de conseqüência, aumenta a quantidade de 
benefícios c a demanda dos serviços públicos de :saúde. 

Então, se o GoverriO sabia qUe ia ter necessidade de 
fazer recessão para poder atingir os seus objetivos de inflação 
baixa, era absolutamente indispensável que ele tratasse de 
não desviar os recursos que a ConstituiçãO previa para a fiD31i
dade da seguridade sociaL 

No momento em que ele retira dinheiro da seguridade 
social e paga EPU, paga encargos previdenciários da União, 
no momento em que ele pega dinheiro da seguridade social 
e manda demarcar terras de indígenas, evidentemente que 
ele está mais do que demonstrando a sua imprevidência ou 
a sua incompetência. 

Agrego a essas consideraçõ.es algumas outras -porque 
não posso perder esta oportunidade e, para isso, solicitaria 
alguns minutos a S. Ex~, O Sr. Presidente - que seriam as 
seguintes. O primeiro ·ato do GovernO: no campo da Seguri
_dade Social foi dividi-la em três partes, ou seja, Pn!\·'Ídência, 
Saúde e Assistência, não buscando, de maneira nenhuma, 
a iiltegração eQ.tre elas. 

Ora, aquilo que é o fundamento dentro da Seguridade 
Social é o bem-estar que se busca; e bem-estar não se busca 
a não ser a partir do_ bem-estar da pessoa e da família. O 
bem-estar coletivo vem como cunseqüência disso. E o que 
vj_mos? Cada um dos ministérios age para o seu lado. 

O Miri.istro da Saúde assumiu seu Ministério dizeri.do que 
toda a questão da Saúde se res.umia ~m c::Juas coisas: a -incompe
tência - eu diria, a'té a safadeza da classe médiC(l eiU não 
atender bem - e a ineficiência-do Setor - i"sso era .o -básico 
-e estabeleceu um programa que envolve cerca de 274 priori
dades. 

Ora, no momento em q-ue 6 GovernO diz deriiro de um 
setor que tem 274 prioridades, não tem nenhuma prioridade. 
Ele_ determinou, de maneira clara, que não sabe, sequer, iden
ti~car aquilo que é ?roblema. 

Eiltendo que isso se completou com o fato terrível de 
-S. Ex• o Sr. Ministro da Saúde, num de seus primeiros atos, 

ter demitido todos os servidores que estavam nas chefias do 
Ministério da Saúde ...,....-_pessoas que lá estavam há 25} 30~ 
35 anos. 

Tenho,_ inclusive, um amigo pessoal, que é consultor da 
Organização Mundial de Saúde em Terapêutica de_ Doenças 
Respiratórias, que foi su~ari~mente demitido. Ele é_consultor 
da organização Mundial, serve a ela, mas não serve para o 
Brasil, e tomou CC)n~ecimentQ da sua demissão pelo Diário 
Ofki81. E assim como ele, tantos outros. 

O que estamos assistindo na Fundação Nacional de Saú
de? Posso dizer-lhes acompanhando isso. Por que saiu Valdir 
Arco verde da Fundação Nacional de Saúde? Saiu de lá porque 
a lei da criação da Fundação não andava. E a lei não andava 
porque ele não tolerou aceitar o seu Vice-Presidente e o-Dire
tor Administrativo imposto pelo Ministro. Então, demitiu-se, 
e assumiu nossa· brilhante enfermeira. Enfermeira que deu 
provas de coordenar muito bem o Programa de _Imunização. 
Mas ela_ ªceitou o Vice-Presidente e o Diretor Administrativo. 

Todos sabíamos que o Brasil estava dividido por um para
l~lo que passava _por Brasília. O paÍ'alelo superior norte -
ficava com o Sr. Romero, o paralelo abaixo de Brasflia ficava 
com o Sr. Prates - sei lá das contas - que era o Diretor 
Administrativo. Eles tratavam de faze-r--todas-as -coisas-.--Nã
hora çle se constatar todas_ essas irregularidades no campo 
da saúde, demite-se todo mundq, para fazer de conta que 
todos estavam envolvidos na questão, quando na verdade 
eram o Sr. Romero e esses oUtros aois. Todo mundo sabia 
disso; só não sabia o Sr. Ministro. Mas talvez, o Ministro 
havia imposto aqUilO. 

Quero expor um outro dado. Tenho muito cuidado em 
relação a essas questões éticas. Ninguém aqui me vê citando, 
nem discutindo, nem assacando contra pessoas. Mas gosta
ria de colocar que ao lado dessa questão há uma outra mais 
séria e mais grave, que é a da saúde pública no Brasil, que 
está literalmente abandonada. 

Estamos vivendo o problema da cólera, o problema da 
dengue, da malária, esquistossomose, da doença de chagas, 
tudo isso em total e completo abandono, e este País irá pagar 
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com vida e sofrimento por tudo isso que eStá acontecendo 
na área da saúde. O mesmo, rio campo da Previdência Social. 

O que está ocorrendo no campo da Previdência ~ocial 
foi testemunhado por todos os Senadores_ quando S .. Ex•, o 
St. Ministro, veio a esta Casa. Quando S, Ex• foi interpelado 
sobre a diferença entre Seguridade Social e Previdência sua 
resposta foi que a diferença era aquilo que o trabalhador 
levava para a casa no final do dia, no final do mês, no final 
do ano. Quer dizer, como __ essa pessoa pode tomar conta de 
um Ministério que detém 38,5% do total do __ Orçamento da 
República? 

E af vem uma questão. A Sra. Rosane_ Co_llor íoi.co.mpe
lida a sair da LBA por causa de coisas que teriam acontecido 
na LBA de A lagoas, diria que foram coiSas de uri:Ja dimensão 
extraordinariamente menor do que- as que têm acontecido 
dentro do Ministério âa Saúde e do Ministério da Previdência 
Social. 

Gm·taria de saber qual o tipo de relação- tão diferente 
- entre o Presidente e sua esposa e o Presidente e os dois 
Ministros? Uma vez detectadas coisas_de tamanha importância 
e seriedade dentro dessas duas áreas - apesar disso - por 
que eles são mantidos? 

Considero uma extravagância que não sei responder. Mas 
acho que quem tem respondido é o_ conjunto da sociedade 
brasileira, e quem mais responderá são exatamente os traba
lhadores que estão na faixa do salário mínimo ou p-ouco acima 
dele, vivendo o salário da fome e da miséria. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
(Muito bemt Palmas. O-orador foi cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -APre
sidência tem a honra de passar a palavra ao nobre Senador 
Pedro Simon. -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia ó se
guinte discurso. Sem revisão-do orador.)- Sr. Presidente, 
se de nós dependesse, entregaríamos todo o tempo para que 
o Senador Almir Gabriel continuasse o seu pronunciamento, 
pois fo"i ·um dos mais belos feitos nesta casa. TemOs a maior 
admiração e o maior carinho pela ação ativa de S. Ex• 

O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Razão 
por que a Presidência teve uma tolerância toda especial, e 
pede desculpas a V. Ex• por tex permitido ao orador que 
o antecedeu que ultrapassasse o_ tempo regimental. 

O SR- PEDRO SIMON- Repito a V. Ex' que, se fosse 
possível, concederia o tempo a mim des_tinado para que o 
Senador Almir Gabriel continuasse ha tribuna. 

Sr. Presidente, do esboço apresentado pelo Senador Al
m.ir Gabriel, analiso uma manifestação feita hoje na imprensa 
do País com relação ao comportamento desta Casa e como 
devemos votar essa matéria. Aliás~ as manchetes que a impren
sa vem publicando sobre essa matéria versam sobre como 
haveremos de votar. Qual será o voto dos parlamentares com 
relação a esse projeto. Confesso que por onde tenho andado, 
no Rio Grande do Sul e aqui no Congresso Nacional, as infor
mações são todas no sentido de que é difíCil aprovar esse 
projeto, de modo especial, como veio a esta Casa. E o mais 
impressionante, o que mais chama a atenção, reparem que 
o Senador Almir Gabriel diz que o déficit, a quebra do caixa 
da Previdência, seria de 5.2 bilhões de dólares ou_5.2 trilhões 
de cruzeiros; ou seja, 360 por mês multiplicado por 12 resultam 
4 bilhões de dólares este ano e mais 1.2 bilhão, que é a quebra 
do ano passado. Isso diz o Senador Almir Gabriel, e o Governo 
envia um pedido de mais de 11 bilhões de dólares. Abrimos . 

o jornal e fontes da Previdência dizem que não seria necessário 
esse aumento de tributação se toda a verba ficasse no setor 
e se de lá não .safsse para- ser ãplicada em outros setores 
dentro do Governo. Não sei. 

. Com toda a sinceridade, acho muito difícil esse projeto 
ser aprovado. Quando o Congresso-Nacional foi con~<;icando 
e quando o Presidente da República falou na televisão, dizia 
para as pessoas ·que estavam a nossa volta que foi um lance 
inteligente do_ -:presidente, porqt:re-em meio a essa determi
nação dos 147% Sua Excelência não briga; ou o Congresso 
Nacional vota a solicitação de aumento ou divide com o Con
gresso Nacional_a responsabilidade pela crise na Previdência. 
Isto a gente já_ im.agif!.ava. Agora, vir a imprensa mini~tros 
_(tQOpVerno Fede1=al dizerem que "9u nós votamos esse au
mento-ou é o caos". 

Vir, como· est~ na iinprerisa· de hoje, e dizer que uma 
onda de distúrbio, com cenas de violência nas grandes cidades, 
se o Congresso não votar o projeto com o aumento das alíquo
tas é a expectativa do que está acontecendo. Dizer-se que 
haverá uma in-surreição Social se não votarmos esse projeto, 
sinceramente, leio e fico preocupado. Fico preocupado quan
do se diz que não há outra saída. Vão quebrar tudo por aí, 
porque não haverá dinheiro para cumprir essa ordem. Aí 
vem o Ministrq!-_e ._diz: "Mas_ o_ Congr:esso Nacional diz que 
antes de votar quer que o Governo Federal envie números 
a essa Casa. E quer que o Tribunal de Contas da União 
dê a resposta sobre o levantamento da situação da Previdên
cia". Aí vem o Ministro e dii: "Mas será que somos tão 
canalhas assim, que os Parlamentares não acreditam nos nos
sos_ números?" Não acredito que o MiniStro tenha usado essa 
expressão, 40Será ·que somos tão canalhas assim", mas acredito 
que o Ministro tenha levantado a dúvida com relação aos 
números que o Governo ap"reserita. POis o Senador Almir 
Gabriel levantou essas dúvidas. Neste Congresso~ parlamen
tares de todos os partidos têm levantado essa dúvida._ E acredi
tamos que essa dúvida é absolutamente correta. Não sei, mas 
pronunciamento do programa de governo do candidato Co
llor, onde Sua Excelência dizia que as questões existiam, mas 
que não era possíV'el continuar a querer resolver as questões 
com o aumento da tributação, e que haveria de se encontrar 
a forma através da qual se encontraria o equacionamento 
da situação da Previdência, sem o aüniento- da alíquota. 

O grande desafio, a grande novidade do programa do 
candidato tinha sido exatamente este~ da normalização, da 
racionalização do serviço da Previdência, sem o aumento da 
alíquota. Aliás, quem ouve os pronunciamentos, os discursos, 
e lê os célebres artigos publicados na imprensa, sobre o libera
lismO que Sua -EXcelência-_defende, parace_ qu,e a coisa mais 
antiga, mais velha e mais conhecida é querer resolver os pro
blemas de caixa, com o aumento dos tributos. Nem parece 
que seja rrioderno e nem me parece que isso seja liberal. 
O equacionamento do problema da quebra de caixa, exata
mente, foi o aumento da alíquota. 

Não precisa ser o Dr. Collor, não é preciso f3.zer os pro
nullci~entos que Sua Excelência vem fazendo, não precisa 
falar em modernidade, não precisa falar numa louca escalada 
do liberalismo, para aumentar tributo, para resolver o proble
ma de caixa. Isso é tão velho quanto o mundo. 

A grande verdade é que cito aqui o pronunciamento do 
ilustre Senador que saiu desta tribuna, há poucos instantes, 
de certa forma o que estava acontecendo, quando convocou 
o Ministro da Previdência, o Sr. Rogério Magri, e o Sr. Magii 
desta tribuna respondia ao Senador Almir Gabriel. Quando 
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o Senador perguntava os números, qual é a situação do caixa? 
Qual é a arrecadação? O que está acontecen_d9_ pessa situação? 
E o Ministro respondia _ao_ ªenador: '_'Senaçior, não vim aqui 
para discutir números com V. EX', a questão é polítiçâ. Vim 
aqui discutir política com V. Ex~ Se V.~~~ q_üiú-discutir núme
ros, procure os· meus assessores e com ·eles -discuta oS- núme-
ros". _ _- _---- -- --

Ora, se num lqngo debate, numa tarde inteira nesta Casa, 
repetindo, diga-se de_passagem, a mesm-a·paSSàgem do-Míllls~· 
tro pela Câmara dos Deputados. 

Não há, não' existe, IliOguém- dá ~mã respost3.- ci~ qu~l 
é a situação da Previdência. Como querer o Ministro agora 
dizer que é absurdo o Congresso Nacional achar que eles, 
Ministros, não conhecem os números. Na verdade, as dúvidas. 
repito, são dramaticamente importantes. 

Outro dia ouvi um humorista num programa de televisão 
dizer que para nós os números seriam impre_ss_ionantes, óilhão. 
trilhão. Outro dia, incluSive, se fez uma pesc}uisa com relação 
à dívida, fazendo algumas perguntas e ninguéin soube respon~ 
der. Como outro dia vi fazerem perguntas _como qu3l é o 
preço de uma caixa de fósforo, qual é o preço de um cafezinho, 
qual é o preço -de um pãozinho de 250 gramas e as pessoas 
ao responder davam as respostas mais absurdas. A verdade 
é que uns dizem que o déficit da Previd~_n_ç:j~ com os 147% 
será três e meio bilhões de dólares. Foi dito aqui no pronuncia~ 
menta anterior. Outros dizem que não há nada, não precisa 
aumentar um ·centavo a alíquota, basta que todo dinheiro 
recolhido seja aplicado e não desviado como foi desviado. 

Como vamos-votar? Baseado em que vai se levar adiante 
essa questão? Por isso, não aceito a tese de que se o Congresso 
não votar o projeto vai ser o caos sOcial, vai ser o quebra
quebra, vai ser o descalabro, e de certa forma seremos os 
responsáveis. -

Com todã sirice-xidade, rião Creio que·a· questão Seja levada 
para lá. Não creio-que ü" CongressO Nacional tenha que ser 
empurrado contra a parece sobre a responsabilidade de que 
a situação é essa~ -õu-_ Vóta óu não sei o que vai acontecer. 
Não creio, com toda sincúidãde. 

Pelo contrário. cfCio na tese de que não devemos votar 
correndo, mas que devemos meditar passo a passo. esperar 
o resultado_do Supremo T'ribunal Federal, esperar o levanta
mento feito pelo Tribunal de Contas da União. e fazer com 
que o Governo venha a esta Casa e traga esclarecimentos 
ponto por ponto sobre essas dúvidas, parece-me um assunto 
realmente importante e necessário. --

Há outras dúvidas. Os 3% a mais que "es.tão S"etido é:Xliidos 
sáo bitributação ou -não? É uma questão que não--pode ser 
largada sem mais nem menos. A Constituinte determinou 
que aposentado nãq paga contribuição. _ _vem p projeto e diz 
que vai pagar. É ·constituciqnal ou não essá questão e essa 
matéria? Parece-me que essas são questões que deverão ser 
analisadas e aprofundadas para que possamos levar adiante 
essa matéria. 

Acho que na convocação do Congresso Nacional -com 
todo respeito que merece o Presidente, é um direito de Sua 
Excelência - houve precipitação sobre essa questão. Acho 
que poderia ser prescindida do diálogo do Presidente com 
os Líderes, com os parlamentares da Câmara e do Senado, 
inclusive com os do seu Partido e, pelo que sei, tomar~m 
conhecimento no exterior atravéS_de notícias, e os que.estavam 
aqui, assistinJo à televisão, ficaram sabendo que o Congresso 
seria convocado, porque, na verdade, não estavam. a par disso. 

C:reio, Sr. Presidente, que o debate está sendo aberto, 
ele é tmportante e necessário. Mas também creio, Sr. Presi
d~?te, que, em meio a toda essa disposição, temos a responsa
bilidade de nos aprofundar no estudo desta matéria. Pronun
ciamentos que estão sendo feitos aqui, estudos que estão Sendo 
desenvolvidos aqui como, por exemplo, na Câmara dos Depu
tados, do extraordinário Deputado do meu Partido, que é 

- o D.eputado Antonio Britto, um dos Deputados mais compe
tentes e que, inclusive, estudou com profundidade matérias 
ligadas a e,ste assunto e que tem a credibilidade da Nação 
inteira com relação a esta matéria de seguridade. Não creio 
que crítica incompreensível e injusta ao homem da compe
tência do Deputado Antonio Britto vai resplver ou equacionar 
esta matéria. 

Ao Deputado Antonio Britto levo meu abraço, me~ r~S
peíto e minha admiração na convicção de que S. Ex• fez por 
merecer e, nesta matéria, exatamente pelos estudos e pela 
competência com que fez, está a merecer o respeito de todos 
nós. 

Com relação a nós, Sr. Presidente, ficamos aqui na expec
tativa. Não sei se votaremos de um lado ou de outro, mas 
procuraremos nos aprofundar para ver a maneira de aperfei
çoar esta matéria. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' com muito pr,.Zer, 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Pedro Simon, permi
ta-me saudá-lo, pois, estando de acordo c:om V. Ex• e, neste 
instante ein -qUe menciona o esforço do Deputado Antônío 
Britto para contribuir no sentido de resolver o impasse sobre 
a Previdência Social, gostaria de fazer uma reflexão, pois 
o Deputado António Britto mencionou, em entrevista à im
prensa, que estaria cogitando da apresentação de projeto de 
lei, tendo em vista a forma como o Governo Federal não 
tem conseguido administrar bem a Previdência Social, para 
que os trabalhadores e empresários pudessem como que co-ge
rir a Previdência. Sobre esse assunto justamente, formulei 
pergunta ao Presidente do Instituto Nacional de Seguridade 
Social, José Arnaldo Rossi, ~a exposição que há poucO fez 
na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados - ali 
houve a J?OSsibilidade de Senadores também pcrrticipareJ!l_-_, 
e lembret que, bem verdade, existem já, pela lei aprovada 
no ano passado sobre a seguridade social, o Conselho Nacional 
de Seguridade Social e o- Conselho Nacional da Previdência 
Social. onde estão justamente representados trabalhadores, 
empresários e aposentados. O que gostaria, num momento 
como-este, era justamente de ouvir a opinião desse Conselho 
sobre o impasse que estamos vivendo. Se, no ano passaqo, 
o Congresso Nacional definiu a constituição -desse Conselho, 
seria muito importante que ele agora estivesse se reunindo. 
Esperamos que o Presidente da República, quando designou 
os membros, inclusive indicados pelas centrais sindicais," pelas 
confederações de trabalhadores e pelas entidades empresa
riais, para terem assento nesses Conselhos, tenha designado 
pessoas com grande responsabilidade. Informou-nos o Presi
dente José Arnaldo Rossi que esses Conselhos da Seguridade 
Social e da Previdência "Social vão-se reunir quinta-feira próxi
ma. Será a primeira reunião, desde que foi aprovada a lei, 
exatamente para discutir essa· proposição. Gostaria de salien
do do PMDB, ou seja, que trabalhadores~ empresários este
jam participando não apenas da fiscalização e do controle, 
mas da gestão desses recursos da Previdência. Se não houver 
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isso, nós vamos continuar a ver, a cada dia, denúncias -de 
irregularidades, de má aplicação de recursos. Ainda hoje a 
Folha menciona m3.is um ·contrato, sob a alegação de notória 
especialização, com Uma empresa de serviÇos, de 100 inilÍ:tões 
de cruzeiros por mês. Talvez seja pouco em relação aos tiilhões 
do déficit hoje existente que o Governo nos coloca, mas _a · 

repetição de contrato aqui, contrato ali vem mostrar não ape
nas o mau trato, a falta de cuidado com recursos públicos, 
mas também vem desmoralizar um GOverno que- hoje é chama
do pela Nação a gerir melhor os seus recursos. Tendo_ em 
vista a observação do Deputado Antônio Britto, de que iria 
apresentar um novo projeto com a participação de trabalha
dores e empresários fico pensando se apenas os trabalhadores 
e empresários poderiam gerir algo que é de responsabilidade 
de fato do Governo Federal. Parece-me qUe, pilo princípio 
da gestão conjunta -trabalhadores, empresáiiós e Goverilo 
-será inevitáVel continuar. Mas a verdade é que o princípio 
existe, mas não está sendo coloca-do em prática devidamente. 
Já na administração de outro fundo social, o Fundo de Garan~ 
tia por Tertrpo de Serviço, onde existe um Co_nselho Curador. 
que trabalha junto à Caixa, têm havido muitas falhas. Por 
que razão? A bancada de trabalhadores e_ de empresários
naquele Conselho Curador, tem, a muito cuSto, qtiase'QUe 
a fórceps, conseguido obter informações. Mas não tem por 
exemplo, efetivamente participado das decisões de aplicação 
desses recursos. Isso fica a cargo- da direção da_CaiX:a J3conô· 
micaFederal. É preciso que esses ConselhOs, onde estãO haba· 
lhadores e empregados, conselhos aprovados pelo Congresso 
Nacional para ajudar na gestão dos recursos da Previdência, 
venham a funcionar com maior eficácia. A valia que essa é 
uma das responsabilidades do Congresso Nacional neste mo
mento. Acredito mesmo que o Senado, bem como a Câmara, 
poderiam, dentre os passos que devemos colocar no_ exame 
dessa matéria, conVidar os rep-resentantes dos trabalhadores, 
dos empresários e dos_ aposentados neste Conselho que vai 
se reunir quinta-feira próxima, para que eles nos digam, taro~ 
bém, quais as suas opiniões sobre o projeto que o Executivo 
nos apresentou para exame nesta oportunidade~ Muito obri
gado. 

O SR. PEDRO SIMON - Concordo pleriainente com 
V. Exa Inclusive o Senador Almir Gabriel disse hoje à-íinpren
sa local, e era uma das questões que me pareciam impOrtantes: 

"Grande parte dos problemas vividos agora c no 
passado pelo setor decorre da má gestão. A Previdência 
Social tem um Conselho Curador que não possui, na 
prática, nenhum poder de decisão, uma vez que se 
encontra subordinado à vontade do Palácio _do Pla
nalto. Pior ainda: o Conselho Curador é integrado por 
pessoas que não estão, na sua grande maioria, habili~ 
tadas a exercer as funções a que se encontram "destina· 
das". S. Ex• faz apenas uma exceção ao se referir ao 
médico Adib Jatene." 

Creio que V. Ex• aborda com muita clareza um aspecto 
que me parece importante. Mas, aí. volto à bandeira do Gover
no, que é a modernidade o Governo poderia ter um Conselho 
representativo daqueles que entram com o dinheiro e daqueles 
que têm o destino das verbas_ gue estão sendo ~tp_pregadas, 
no entanto, esse Conselho é apenas de fato. Vai-se reunir, 
como disse V. Ex-, pela primeira vez, agora. CreiO, e COncordo 
plenamente com V. Ex•, que se se disse força para que esse 
Conselho pudesse existir, se se tirasse O rriáXimo-possfvel do 
controle absoluto do Estado e se desse esse controle às entida~ 

d-es--dife-taffiente.· interessadas --:- ·tfabalha.dores, empresál-ios 
e o prõprio GOverno·.::..... a situãçãO~ríáo~seiiã essa~· · ~- · · · 

''Acho muito 'd,ifi:Çii que s~ tivesSe'irl_.dado as ve~bàs que 
der~ _p~ra a Fu~q~çãp do Banço dq ~.rasil~ sem olhar pa~~ . 
q~é., _e_ para emprys3$ ,quebraram, sem nunca ter havido_retor~ 
no, se as pessoaS pudessem efevamente que votar e decidir, 
e não apenas fazerem,parte de umaentidade pro forma sem 
nenlíu~á particip~ça~ nos destinos ~<;l-~ntidade. v,.- E~-~~em 
a rnãiS -absoluta razãO nesse sentido._ Repare que já estamos 
há um bom tempo denunciando, abrindo inquérito para-apUrar 
os maiores escândalos existentes dentro da Previdência Social, 
e o Governo vem e manda esse projeto:-- r.:píto :--Voltando 
à rotina de aumentar, sem apresentar uma r reposta com rela
ção a equacionar para~ frente. Concordo c • na argumentação 
de V. Ex• e creio que o Deputado Ant·_ lio Britto deverá 
l~vá~la em consideraç~o na_ hora de apreS\'! taro s~u projeto. 

O Sr. Ronart 'Tito - Permite~rne V. ! .' um apart~? 

O SR. PEDR() SIMON- Com prazc nobre Senador. 

O Sr. Ronan Tito - Senador Pedr•, Simon, volto um 
pouco, quando V. Ex• fala da convocaç.·o. Fico pensando 
na suadesnecessidade. Por que se convoca Congresso Nacio~ 
nal' nesta hora? Precisamos votar mãis tnhutos para cobrir 
rombos da Previdência Social ou necessidades de caixa para 
pagamento dos 147%, ou seja, falta de rerurso. No entanto. 
fat~s-e -uma conVoC-ação extemporânea Pa".1 um estUdo que 
poderia e deveria_ser feito no tempo regular do funcionamento 
do Congresso Nacional. Qual o prejuízo qt11 .. ' terí~mos se no 
dia 15 chegasse aqui um projeto, ou uma m..:dida provisória, 
ou qualquer coisa nesse sentido? Qualquer assunto que estu· 
darmos_ agora entrará em vigor a paitír de- quando? De 90 
dias? Estive na televisão, Se não me- en-gario no programa 
"Bom-Dia Brasil'', falando sobre um outro tema. não me 
lembro mais sobre o quê, quando me perguntou o entrevis· 
tador: :-- "E se houver convocação--extraordinária?" Falei: 
- "Não, não haverá convocação extraordinária, porque o 
Governo está na contenção de gastos, temos que coibir os 
gastos para diminuir o défiCit, para diminuir a inflação". E 
vem ·essa convocação! Um assunto da maior seriedade que, 
como disse V. Ex• muito bem, requer um estudo muito profun
do~ levantamento de dados, de números, repercussão desses 
percentuais. Quantó_.isso repercute, finalmente? Isso vamos 
fazer dentro de um breve período de convocação~ que pessoas 
estavam fora do País, outras em locais de difícil acesso? Quer 
dizer, fico ainda no questionamento iniciaL Lastimo imensa
mente, é deplorável que tenha sido feita essa cõrivõcação 
extraordinária. ~,deplorável, pelas despesas, por todo esse 
convulsionamento que traz ao Congresso N3ciona1 e tcimbém 

Agradeço a V. Ex' pelo aparte. 

O SR. PEDRO SIMON- Creio que V. Ex• está absoluta
mente correto. Pelo.menos, diria que a convocação fOi feitã 
s~m que tenhamos os números e os dados necessários. Observe 
que o Tribunal de Contas da União aceitou a- tese _de fazer 
um levantamento para verificar quais são esses números e 
quais são esses dados. Repare que a rigor o Supremo Tribunal 
Federal ainda nãp decidiu e não sabemos. qual será a sua 
decisão. E se o Supremo disser que não, que não são os 
147%? Vamos votar o projeto? 

·O Sr. Mauricio Corrêa- Permite-me V. Ex• um '!Parte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço com prazer, V. Ex•, 
nobre Líder. Mauricio Corrêa. 
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O Sr. Maurício Corrêa -Senador Pedro Simon. de
preendi do discurso de V. Ex~ que, no fundo, o nobre Senador 
vive aquela dúvida shakespereana do to be or not to be, ou 
não ser. Alinho-me a essa mesma perplexidade porque, _se 
encontrarmos razões q~e- justifiquem· a ·:apf6vação de uma 
mediçl~ __ excepcional, acho que não haverá nenhum parlamen
tar que deixará de da~ a su~ contribuiçª9~-.9.grande p~ob1e_rna 
é _que vivemos numa situação de absolut~ ip.definição. Não 
sab~JilOS o que exist~ exatamente em deco~n!ncia das coloc.a
ções.l:nuito bem postas, feitas por V. Ex•, acerca das dispari
dades, das contraposiçóes, das oposições, dos contra-argu
meptos,.que estão sendo lançados por aqu_eiC?S que ente!ldem 

-mais de_ Previdência Social. Mas, Senaçlo_r;Pedro Silnpn,_ ~u. 
diante do que V. Ex• coloca, me atreVp ~a_, lançar também 
aqui uma preocupação que me ocorre. V_ Er sabe que desde 
to de setembro do ano passado a dúvid~ a _r~speito da ne_~~~si
dade, do direito de pagar os 147% j~ e~i;;tia. Agor~,Jogo 

. em seguida, as liminare~ começaram a ·su~g~r. Será q~e não 
houve nenhuma previsão, nenh11ma progra~ação desse Go
verno diante da torrente de liminan.:s qp~ surgia e esperou 
que votássemos, no fínã.l-do ano, até num_ esforço inge~te 
de todo_s __ os_ que-·se enc6ntravam aqui, ~atamos a rolagem 
de_ dívida, a medida cautelar fiscal 1 o :P~S. exatarqe~~e para 
evitar que o Congre-Sso -fosse convoCado __ i)e"lo lançame:nto rle 
uma medida provisória, ou mesmo que o_ Governo tivesse 
necessidade de convocar o Congresso~ Não houve nenhu_n:J.a 
programação acerca daquilo que a Justiça estava decidindo. 
Isso é o. que acho intragável. isso é qu~ acho insuportável, 
a falta de programação de um Goyerno, e em decorrência 
desta imprevisibilidade, em decorrência desse estado que o 
Governo criou-, da própria incompetência da administração 
pública, nós chegamo_s novamente a essa··çonvocação, com 
os ónus que ela traz, e aqui estamos, exatamente como Hec~~I. 
em "Esperando Godot". o_ que nós e-stainos fazendo aqui 
no _Senado? Se nós. sabemos que a Câmara _vota primeiro, 
vamos ter que esperar a Câmara dige~r t~u9-o isso, discutir, 
para, depois, o Senado votar. Quer dize!, vamos ficar aqui 
conjecturando, nos reunindo nas Co.J?liS~-t?~s para Ol!-':'Ír _A, 
B ou C, mas sem nenhum sentido prático, porque não pode
mos votar, não podemos discutir para votar ainda. Quer dizer, 
acho que V. Ex• tem toda a razão, em primeiro lugar, quando 
lança essa dúvida a respeito da própria perplexidade. E, em 
segunc;Io lugar, d~. açodall).ento com qu~ e~sa conVoc_a~ão _foi 
feita. De sorte que resumo esse aparte apenas para mamfestar 
a minha estranheza diante desta convocação, do ónus que 
ela implica, e dizer que me situo exatamente na mesma ver
tente de V. Ex•, a dúvida que remanesce em nós, da e~istência 
da justificativa final da convocação. E o que é mats grave, 
Senador Pedro Simon, li outro dia uma_ entreyista do Dr. 
Célia Silva, eminente Consultor-Geral da ·República, em que 
dizia que no dia 1° de julho deste ano o .Governo terá que 
aplicar o INPC, portanto, haverá um crédito para o aposen
tado de 37,5%, o que na linguagem deles,-:- não ~~i traduzir 
aqui - seriâ. a iriCOrpOr3Çáo desses 147%. que a J':lstiça e~tá 
dando, quer dizer, zera. O aumento que a Justiça está dando 
agora - e isso ·está no art. 7° - não será computado para 
efeitO de aplicação desses 37 ,5%. De sort~ que naquela oca
sião, entãO, aquilo que o Congresso terá criado para ultr~
passar essa fase deixará de existir, porque a_s finanç~s da Previ
dência já estarão equilibradas, é o art. so combmado com 
o art. 7° desse projeto do Governo. Ora, Se é uma sitUação 
emergencial, diria de sete meses, será que_ se just~ficava a 
convocação do Congresso? Será que é precíso realmente essa 

medida? Eis aí também uma outra dÓvida qu-e acho prec-isa 
ser esclarecida para que tenhamos a consciência tra~qüi_la p~ara 
votar, mas até .aggfa_ e~t.Qt.J_ c;otp.o oJiyc.Jsc:;! 9-'?- G_o.do_t 1 .f_~~~qo 
o .quê'? Esp~r~nçip _o_ quê? J?arabé_n_s, ~Y9~Gqr Pedro S,imon. 

O SR. PEDRO SIMON --Agradeça l!lllp·arte de V. E<" 
e vejo que-v.- Ex-'aptesenta ·e:xatam'ente uma série de pondera
ções, as mais importantes, corri relaÇà<:> ·à interrogação ·do 

·nosso comportamento. E, no entanto; Vemos na:inipren~a 
. autoridades do Governo -dizendo que somos responsáveis e 
obrigados a votar ou aprovar, porque se-lsso não acOntecer 
as conseqüências ·que óOOfn!rem lá fora serão nossa responsa-

-bilidade._ , ,,, , •. , ., r:r 1 J _; •: 

- Vejo que V., Ex• diz com toda. a,_ lógica que, esse 4-_ o 
-·processo que, por invocar 11 bilhões,_Qe ,dQlares,· desperta 
-interrogações_ com _relação s_e _deye .ou_ hão_ pagar esse tributo 

. .às pes-soas que estão aposentada.s; se é P.U.não é_.__9itriQp.t_aç~o 
os 3% a mais; -se há ou.. não nec_essjQ_a.de desses_ recursos, 
não sei. Mas esse é daqueles projetes qQe, dificilmente, te_J)b,a
mos, tantos quantos esses, a interrogação de como votá-lo. 
V.- Ex~- tem razão. Se convencer a V. EX' ou a nós,_.gu ,aps 
membros deste Congresso Nacional de que isso é nece~ári.o, 
de que isso é importante, é claro~ ,que- vamos_vota~- Nio.g4.9TI 
vai querer implodir a Previdência So-cial. Mas, se m1Q prov,ar 
.isso~ ninguém nos forçará a votar uma matéria dessa·n;:at:U,r~_~a. 

-Creio, cOm toda a sincerid3de, que as.interrogaçõGs.estão 
aí, que- as_ dúvidas_ estão. aí~ Em que pese. que nl!ma hora 

- como essa não pos~afuCiS Convocar._ Fofque a prime_ira_ cQisa 
que me disseram foi esta: vamos convocar o Ministro doTr:aba
lho e Previdência Social, António Rogério Magri. Ma~ sabe
mos que se S. Exa vier aqui para d~bater_com V. _.~x"",·IJ.9?re 
Senador Maurício Corrê.a, ou _com o Senador Alnur .~bnel, 
vai dizer que_essa é uma: questão. política, não é- uma· questãO 

, nova. Mesmo .s. Ex• sendo técnico_ e .:nós, .sendo. p·oiíticos, 
esta é mais uma questão .de números,_ além de ':1-fllll. questão 
política. 

Meus cump~i~~-~tb~· a v_. Eia.~ __ Sr.:~nisid~rite.:··(~"ú.ho_ 
bem!) 

Durante o-discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr, -Ra
chid Saldanha Dàzi; 3~ SecretáriO~ deixa ã ·cadeita _da 
presidência, que 'é ocupada pelo St. Lucídío' Porte/la, 

·Suplente de Secretário._ . _ - :.> 

O SR. PRESIDENTE (L~cidio Porteila) __.:. CÓri\:.~do. a 
palavra ao_ no~re Sen~d<:'~ Coutinli~ Jorge. (Pausa.):._ 7 _~· • .-

S~ Ex• não está presente. . -
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Landó: (Pau

sa.) 
S. Ex• não está presente. ' 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan TitO.'(Pau-

sa.) '' ' ' ' 
S. Ex• não está presente. -- --·~~-·. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. ... ..:•·-~·-: ;; -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronimoia o 
seguinte discurso. Sem .revisão do orador.)- Sr._ Presidente, 
Srs. Senadores, o Presidente Fernando Collor de Me!lo, na 
manhã de hoje, fez um pronuncia-mento por ocasião da soleni
dade de desestatização da EMBRAER, em que_ teceu co,nside
ra_ções de natureza política, falando das suas dificuldades no 
relacionamento com o Congresso NacionaL 

Sua Excelência colocou- algumas reflexões q1,.1e,me,sinto 
na responsabilidade de, aqui, comentar. 
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Diz o Senlioi Presidente da República qUe os problemas 
que tem enfrentado decorrem, em grande parte, de uma certa 
obstrução que estaria acontecendo no Congresso. · _ · 

Diz Sua EXCelência que nuiiCa, ria Hist'6ria: recerite brasiw 
leira, um governo se dispós tanto a ser fiScalizado quanto 
este, que nunca nenhum govemo teve_ que se defender de 
dúvidas e ataques como este. 

Parece que o Senhor Presidente Fernando Collor de Me
llo se esquece de como o Congresso Nacional tantas vezes, 
e, inclusive, recentemente, soube ser extremamente. crítico
dos governos que por aqui passaram. 

·os goveri1-ós militares tiveram valoroSos críticÕs Iio "âmbi
to do Congresso Nacional, mesmo o Governo que ·précedeu 
ao do Presidente Fernando CoUor teve nele próprio, como 
então Governador de Alagoas, urn crítico veemente e que, 
muitas vezes, utilizava-se de palavras ofensivas para caracte
rizar a adminiStraÇão do ex-Presidente José Sarney. Sua Exce
lência foi um dos que atacou com veemência ·a existência 
de marajás no Governo José Samey, enquanto que hoje, eni 
sua gestão, dá exemplo de quê? Ainda há poucos dias o Jornal 
do Brasil dava conta de alguns tipos de "marajás") isto é, 
pessoas qoe durante a campanha do Presidente Fernando Co
Uor trabalharam, assiduamente, como jornalista) fazendo sua 
campanha ou os que, de alguma forma, o ajudaram e que 
agora, por exemplo, receberam uma espécie ·de prêmio, não 
um emprego obtido por concurso e nem -condizente, exata
mente, com a remuneração que antes detinham nas suas profis
sões, alguns avaliam até que poder-se-ia pensar numa espécie 
de aposentadoria muito especial. Refiro-me, por exemplo, 
àqueles que se tornaram adidos culturais em países como Itá
lia, Espanha, França e outros. A imprensa registrou que alguns 
deles receberam hoje remunerações mensais da ordem de 
10 íriilhõeS de cruZeiros. Não será isso eXemplo de uma aplica
ção inadequada de recursos públicos? Será essa remuneração 
Condizente para um Governo preSidido por um ex-Goverandor 
que tanto criticava oS "inarajás" eXistente-s no GoVetno_José 
Sarney? 

Tenho respeito pelo ex-Deputado, do PDT, meü Contem
porâneo na Cânlará dos Deputados, Sebastião Nery, que foi 
quase um escriba da campanha do Presidente Fernando Collor 
e que acabou sendo guindado ao· posto de Adido Cultural, 
e, segundo informa o Jornal do Brasil, do último sábado, 
a sua função não é propriamente de grande trabalho, mas 
semelhante a de outros adidos, o-que soa estranho para um 
governo que antes era tão rigoroso· enquanto ·crfticõ de Gover
nos anteriores. 

O Presidente Fernando Collor diz, em seu pronuncia~ 
mento de hoje: "As instituições funcionam plenamente, o 
Congresso robustecido por ter adquirido as suas prerrogativas, 
o Judiciário cada vez mais vigilante, o ExecutivO trabalhando 
e promovendo as reformas que a sociedade brasileira aprovou 
nas umas em 1989, em duas oportunidades; as instítu1Çôes 
funcionando plenamente; o País, hoje, podendo ter uma visão 
mais bem delineada do seu futuro". 

Seriam essas palavras condizentes com o que se esperava · 
de quem pregou na campanha eleitoral que promoveria a 
retomada do crescimento econômico;·que-promoveria o com
bate à inflação sem a recessão; além do resgate_de esperança 
para ós descamisados. Em 15 de março, conlpletar-se-·ão os 
dois anos de Governo. O que é- que pOdemos -ObServar? A 
insistência do Governo em pr-omover a rece_ss.ão com-o método 
principal de combater-se a inflação e de ajustar a economia 

com vistas a atender aos reclamos dos credores internadonã.iS 
do Brasil. 
-~--Mas o Presfciente da República faz hoje uma exaltação, 

-não do sistema de governo que ele próprio a tua, não do sistema 
de governo presidencialista, Sua ExCelência fala da sua prefe
rência -pelo parlamentarismo. COlocaremos as palavras do Pre
sidente Fernarid() Collor para) em seguida, comentâ~las. 

"Vem aí -á q"uestão do sistenii de ·governo. É previsto 
pã.-ra =1993, em: data ainda a ser ccinfirmaâa - portjUe me 
parece que há uma _emenda tramitarido no congresso· para 
fazer com que_~ Reforma Coristf~ucional prevista ·em 1993, 
nó que --tange--~ ~Scolha do sisteina- de governo~ possa ser 
3ntééipada, há discussão em relação --aq ·sistema de goVerno 
presidencialista ou parlamentarista e ·alguns me perguntam: 
"Mas; Presidente, por que o senhor é parlamentarista?>) E 

- dentre outros vátios motivos poderia plntaT um deles: no siste
ma parlamentaristã de governo, até pOf uma necessidade abso-

. luta de permariéricia do Governo que· está exercendo esta 
funÇão, um tratamento de solidariedade entre o Congresso 
e o chefe do governo. Até porque o -chefe de goveriio sai 
depois de uma COmposição a nível de Congresso, de uma 
maíoria, que suSte'nta com uma base parlamentar majoritária, 
um programa d~ governu que vai ser implementado, ou seja, 
há uma relação de solidariedade entl"e o programa de governo 
capitaneada pelo Chefe do Governo ·e a maioria do Congresso 
Nacional que levou este chefe de governo a exercer essa fun
çãO". 

Vejam bem-. Sr. -Presidente, Srs. Senadores, o Presidente 
se queixa de que não está havendo um perfeito entrosamento 
entre a vontade ·do Executivo e a do Congresso Nacional. 
Sua Excelência gostaria de que o Congresso Nacional fosse 
solidário ao Presidente da República. Ora, isso não é com
preender, com-ádequação, o papel do Congresso Nacional, 
em ser fiscal d3S atividades do Executivo, em ser solidário 
ao Qtie diz respeitO à defesa da coisa públici, em ser solidário 
na defesa dos-·priridpios fundamen.t~lis que estão na Consti~ 
tuição brasileira, em ser solic_!ário em fazer com que as espe
ranças da nacionalidade sejam efetivam.ente cumpridas._ Mas 
vejam o que dii o Presidente na análise do presidencialismo: 
"O presidencialismo - abrindo aspas para o Presidente Fer
nando Collor - é o contrário; no sistema presidencialista 
o que há é uma falta de solidariedade; no sistema presiden
cialista há sempre aqueles que jogam no quanto pior, tnelhor", 
isto é próprio da natureza humana. sobretudo no momento 
em que se aproximam as eleições e nem sempre o interesse 
p~b~ico fala mais _aJto ''. _ _ _ _ _ _ _ 

Ora, então fazer oposiç~o sígnificã qUie e·stá se jogando 
no "_quanto pior, melhor?" E preciso· que o Presidente com~ 
preenda bem o que seja a .democracia. Diz Suá Excelência 
aqui, prosseguindO:- - -

_ "No sistema presidencialista, quando o quadro de dificul
dades não está agravado, a situação está boa, hâ um natural 
posicionamerftó-âe segmentos importantes_ da política nacional 
de apoio ao governo. Mas acontece que, em momentos de 
céu claro, de céu de brigadeiro, nós não precisamos dos recur
sos ou dos apoios que normalmente necesSitamos quando esta
mos voando com o céu com algu_ns CBs - cúm~los-nimbos 
- nos preocupando. NeSte momento, precisamos âo apoio 
de terra, precisarp_os de um serviço_ de radar eficiente, precisa
mos de um sistema de comunicação, precisamos da soli_darie
dade. Isso, definitivamente, o sistema presidencialista não 
nos oferece. Ao contrário, no momento de- dificulda-des, em 
que nós mais necesSitamOs de um--cõmportamento solidárío 
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( .. 
··~ .~·,:entre as diversas forças da Nação para superarmos essas difi

~culdades, é exatamente neste momento que o regime preSiden~ 
cialista faz com que deixe de haver ~sse trata·mento solidáriO.'' 

· Ora, 'infelizmente o Presidente Fernando- CõUor de MeU o 
não tem sido um bom exemplo para a defesa do $Ístema presi
dencialista. Na sua própria relação com o Congresso Nacional, 
quando quer fazer passar um projeto Qe- le-i OU- os desígnios 
do Executivo, o que sé _nota e a- atençãó ju'rúó ·aos Congres
sistas, no sentido de que eles possam ter muitos de seus recla
mos pessoais, ou de grupos que os apóiam-, aterididos. E isso · 
era algo que Sua ExcelênCia tanto antes condenava. 

Nos seus artigos recent_~S~-~.dcoominados' ''Agenda par~ 
o Consenso", artigos que, segundo denunciou & imprensa tr<:t~ 
tavam, em verdade, de um plágio da contribuição intelectual 
do Embaixador José Guilherme Merquior, CO.I)<;lenou o Presi-
dente Fernando Collor o fisiologismo. , , .. --.-.· . 

Mas será que aqui, no Congresso Nac_iona~, _tem Sua Exce
lência exercido de fato, a prática daquilo que seria a conde
nação do fisiologismo, do cLientelismo? Não· tem sido :este 
o diagnóstico de que podemos dar nosso testemunho. 

Diz o Presidente da República: -

"No momento em que passamos hoJe, com a ques~ 
tão da Previdência e as dúvidas que surgem ql.!anto 
à questão dos números, este Governo não tem, absolu
tamente, nada a esconder, porque a este Governo-rráo 
falta a corag-em e a determinilção, como disse, de en
frentar os problemas onde quer que-des estejam. 

O que desejo, é ... _que sem conhecer o problema, 
enunciar uma posição contra ou a favor." 

Ora, será que o Governo, efetivamente, nõS: deu a conhe
cer todos os númeroS? Ainda hoje, pel_a _manhã e início da 
tarde, o Presidente do INSS, José Arnaldo Rossi, ao ser de
mandado por mim próprio sobre o volume de recursos devidos 
a Previdência Sociil, seja do setor privado ou dÕ setor púhlico, 
daqueles que são inadimplentes, não pôde S. S• de pronto_ 
responder a esta pergunta. Comprometeu-se, até por ser uma 
exigência regimental da Constituição, a .nos dar essa informa
ção. Aqui registro esse fato porque nos disse que até amanhã 
teríamos a informaÇão da listagem dos contribuintes _inad_im
plentes para com -a· Previdência, bem como o valor total de 
recursos devidos à Previdência que não fOram pagos. 

Essa é uma informação fundamentá! porque na hora em 
que o Governo nóS diz que es_tá_ cOm um défícit nCúille diz 
respeito ao orçamento-da Previdência para 1992, na hora em~ 
que prevê que teremos, no- orçamento d.:;~. Previdência, da 
Seguridade Social, despesas no valor de 66 trilhões de cruzeiros 
para uma receita de 55 trilhões de cruzeiros, é necessário 
que saibamos o valor de recursos não págos ã PreVidência 
Social e que são devidos, seja por empresas, seja podnstitúí~ 
ções públicas. Tipicairiei:Ite essa é uma informação_ full_damen
tal que o Congresso~ Nacional precisa obter no exame deste 
assunto. Seria extremamente importante que houvesse maior 
étíca por parte do Presidente Fernando Collor de Mello na 
sua relação com o Congresso Nacional, na sua relação com 
a sociedade brasileira. 

Infelizmente, faltaram momentos de procedimentos real
mente éticos por parte do Presidente Fernando Collor de 
Mello, desde a sua campanha eleitq~al. Sr. Presidente, acaba~ 
rão por ter influência sobre tod_a a sua gestão e episódios 
de falta de ética como esSe de enviar para a Folha de S. 
Paulo, para o Jornal do Brasil e para o Correio Braziliense 
_!!~_a seqüência de artig9s, que, depois se notou, se tratavam 

de cópia ou que, pelo menos em- boa parte eram fundamen
tados naquilo que já havia sido publicado como Programa 
do Partido do Social Liberalismo Brasileiro. 

Depois de entrevis-ta e declarações doex-Senador e Depu
tado Roberto de Oliveira Cainpos e de depoii:nent~s gç_ptUitos 
intelectuais, confirmou o próprio Presidente -da República que 
se tratava basicamente de um texto do ex~ Embaixador José 
Guilherme Merq-uior. 

Era, obviamente_, fmportante que dO ponto de vista ético 
tivesSe já o Presidente informado àqueles órgãos de imp-rensa 
sobre a falta de originalidade daqueles artigos. Claro que 
existe o aspecto do conteúdo propriamente da filosofia deno~ 
minada social-liberal, que o Presidente da República passou 
a defender. · 

Fico até pensando como devem estar se sentindo os mem~ 
brosdo )'FL, do PRN, em especial do PRN, que, teoricamente 
ou ii3.:j)rátiCa, se im"aginavam_ como sendo do Partido do Presi~ 
dente da Repúblcia, que, agora

1 
passa, sem intiilo ·avfsó,' à 

defender os princípios de um partido que, embora não inteira~ 
mente legalizado, já teve o seu programa ~~gistrad9 no Diário 
Oficial. E uma articulação polítíca que me parece um póuco 
estranha. 

Mas por que procedimentos éticOs são inlpOrtantes-e·aca:..=
bam tendo repercussão pela vida política das pessoas por todo 
o tempo'? · · 

Nesses dias, a imprensa publicou que, em decorrência 
da divulgação de informações pelos órgãos responsáveis pela 
repressão, pelos órgãos de segurança, particularmente do Rio 
Grande do Sul e também em função de revelações de testemu
nhas e de documentos fotográfi~os, se revelou que aquilo 
que foi objeto de acusação do Presidente Fernando Collor 
de Mello durante a campanha eleitoral, enquanto candidato, 
sobre o comício de Caxias do Sul, foi totalmente montado_ 
Não foi verdadeira essa versão do Presidente Fernando Colloi 
de Mello e de seus principais porta~ vozes e assessorC$. Inclu
sive, quando do comício _!=!_e CaJ!:ias do Sul - comició esse 
que me foi refal:ado pelo Deputado Raul Ponte que-eSt(!ve 
presente-, o que é que aconteceu naquele comício? Agora 
vieram à luz os fatOs! Era estratégia daqueles que organizavam 
a campanha do então candidato Fernando Collor de Mello, 
quando não havia pressentimento de sucesso na campanh~. 
procurar fazer algum movimentq que c.ilamasse a atenção da 
imprensa. Em Caxias estava programado um comício do_aferi-
do candidato, mas ele próprio e mUÍfós dos principais convi
dados para o cornjcio não apareciam; é porque havia poü~ç_a 
gente. Havia até pessoas que faziam oposição que _estãvam 
na praça olhando. _Mas havia aqueles que eram, vamos dizer, 
contratados pela campanha de Fernando Collor para ali estar 
presentes e, _inclusive, alguns contratados para organizar o 
que depois vierilos a saber. Isso foi uma verdadeira provo~ 
caçáo. 

Houve quase uma guerra entre os partidários do elltão 
candidato e aqueles que eram contrários. Mas o que se.soube_ 
e se sabe agora é que essa guerra toda foi provocada, prepa~ 
rada por aqueles que eram os partidários da campanha de 
Fernando Collor de Mello e por aqueles que foram contratados 
profissionalmente para provocar o distúrbio. E, naquele dia, 
muitos jornais brasileiros, muitos órgãos de comunicação. re
des de televisão e, iricJusive, o programa eleitoral do candidato . 
Fernando CoiJor de Mello com a Sr~ Belisa Ribeiro deram 
depoimentos e uma versão da história que foram inteiramente 
falsas. A S~ Belisa Ribeiro, então, chorou, dizendo_ que os 
partidários do PT, da campanha de Lula es_tavam procuran_qQ_ 
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destruir a democracia, que esseS eram os 1nétod0s víOfentos 
do Partido dos Trabalhadores. · -

Pois bem, agora sabe-se~ pelOs dePOi!Tientos_dos próprios 
que organizarani ãqtida balbúi-dia, pelos documentos fotográ
fiCOS-, que tudo aquilo foi forjado~_ que não foi o Partido dos 
Tr-abalhadores, seus filiados, s_cus simpatizantes qUe provo
caram aqueles distú-rbiOs. . _ - - . -- - -_ ~ ~ _ --. 

Quero deixar aqui este regisfro. E gosta~ia que. os órgãos 
de imprensa que, em especial naquela data, deram tanta ênfase 
ao que teria sido a violência do Partido dus Trabalhadores, 
de seus partidários, de seus filiados, corrigissem o que noticia
ram. S.eria muito-iinpo:i'-taÍ1te que todas as emissoras pudésscrn, 
pelo menos em benefício da História,-rCgistrâr quaf fOi a ·sua 
versão dos fatos àquela época e _qual a versão verdadeira. 
Registrp_ este fato. porque é ·nf:"cessárió que na vida política 
brasíleira venhamos a defender melhor a ética; quando o Presi
dente da República pede solidariedade ao Congresso Nacional 
esteja certo que terá-solidariedade no que- diz -respeitO à ética· 
no trato da coisa pública e na defesa da verdade. Se o Presi
dente da República diz que nada tem a escon_der seria de 
bom alvitre que Sua Excelência reconhecesse- agora o que 
foram os- procedimentos anti-éticos daquel~s seus partidários 
durante a própfia cainpanha que- o levou à Presidência da 
República. ~~ 

Ex~ 

O Sr. Mansueto de Lavor -Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY ___, Com prazer ouço V. 

até contraditórias, em cima das idéias e até do texto do Embai
xador José Guilhérme Merquior. O fato é que José Guilherme 
Merquior não preparou, a pedido do Presidente Fernando 
Collor de Mello, esses artigos. Ele não foi o ghost-writer 
_desses artigos do Presidente da República. Se o fora, n~da 
; a pariir dO momento em que S. Ex• os assina, passa a ser 
de ~~a. responsabjljdade. A não ser_ que houvesse uma _sessão 

_ espírita e que o espírito do referido Embaixador tivesse baixa
do e dado esses artigos através_ do fenômeno que se chama 
psicografia. Daí, o Presidente Fernando Collor de Mello pode
ria alegar que fais artigos haviam sido escritos pelo Embai-

-xador José Guilherme Merquior e- que S. Ex• os._i:>UbliCãria 
na irÍlprensa comO Seus. O Embaíxadór escreveu essas coloca
ções; essas formulações _Qolíticas estavam dentro de manus
critos seus, não poderia o futuro partido, ou o suposto partido 
do social-liberalismo copiar essa matérj.a toda, ou essas pro
postas políticas do Embaixador José Guilherme Merq ui o r e 
as embutir no seu programa. E do programa do PSLB -
não sei se está coj-reta a sigla -, passar para os artigos do 
Presidente Collor de Mello. Houve, assim, uma transposição 
estranha, fugindo a essa norma e a essa prática de qualquer 
pessoa, principalmente os homens públicos, que não têm tem
po de dedicar-se totalmente. Alguns escrevem, outros não 
escrevem. Às vezes temos assessores que estão realmente mais 
situados em certas áreas do que nós, mas há sempre um cunho 
político, há sempre uma colocação que precisamos ler, corri
gir, formular, discutir. Sempre nos meus pronunciamentOs, 
que são pobres os que tenho feito, há a colaboração de assesso
res, rillncá a assiilãtura, nunca - digamos assim - o meu 
alheiamento, para chegar aqui, ler e não saber o que leio. 
Gosto mais de fazer os discursos que pronuncio _aqui; são 

·poucos, são pobreS, mas são meus~ 

O Sr. Mansueto de Lavor - Quero voltar um poUCo 
à parte anterior do pronunciamento de V. Ex~. maS conSide
rando importante esse fato._ É preciso repor a história. V. 
Ex• com esse pronunciamento está exigindo um direito· qUe 
tem o seu partido, o Partido dos_ Trãbalhadores, apontado 
como baderneiro naquele comício no Sul do País. Sabe-se, O SR. EDUARDO SUPLJCY- São muito bons, Senador 
agora, que tudo aquilo foi uma montagem entre tantas outras Mansueto de Lavor. 
feitas pela equipe de marketing político do então candidato O Sr. Mansueto de Lavor - Mas não recuso Ja:rilã.ís- o 
e hoje Presidente da República. É preciso avaliar os fatos. concurso de pessoas para que apreciemos e discutamos. Cor
Essa questão dos artigos assinados pelo Presidente Fernando rijo os eventuais erros de gramática. Isso é naturaL Temos 
Collor como pensador, como formulador de teorias pOlíticas que reconhecer humildemente que não podemos, como ho-
e propostas para o Paíc;. n:almente de:~"l muitr .,·:· T11CDS públicos, estaca par de todos os segmentos que devemos 
V. Ex• é Senador, tem ::...:us as~..:ssor~.:;:: e sabt: · ...... ' :-.;~. tratar. Agora mesmo se dicute a questão da Previdência; se 
que_assessoresdasuaconfiançapodemfazerpronuncimnento~ esse projeto de lei e· ou nã_o_ o certo. Precisamos recorrer 
que V. Ex" apresenta como seus. Essa é uma cara'";-~m.tícs. a assessores e não podemos negar esse direito - digamos 
da vida parlamentar e de todo homem público, nã•J do p~._,iftic(• assim- ao Pre_sidente da República. Agora, o gue a imprensa 
propriamente. O Papa, por exemplo, tem sua equipe de reda~ coloca realmente tem toda precedência. É que o Presidente 
tores de discursos, e os di:>c.ursos que Sua Santidade fez no não poderia convocar o Embaixador José Gui,lherme Mer
Brasil foram todos redigidos por assessores que _p!:_~~~_ravam quior, a não ser por urna sessão espírita, por um processo 
estudar a realidade brasileira. E natUral que dfsCiirsos pronun· de psicografia. Então, não há isso. E, ainda mais. sabe-se 
ciados pelo Presidente da República, como por deputadOs que aquele texto ou os textos dos seus pronunciamentos foram 
ou senadores, tenham a colaboração, di.reta ou indireta, de retirados_ de um tex~o do Embaixador Merquior, mas ·de um 
auxiliares da sua confiança. O que se espera é que esse pronun- programa político que não o programa do Partido a que está 
ciamento seja específico para :aquela pessoa, que haja a cons- filiado o Presidente da República. Vamos supor, Senador 
ciência. No entanto, o Presidente da República fez uso de Eduardo Suplicy, que eu fizesse aqui um pronunciamento 
escritos de um pensador considerado liberal - já falecido como sendo meu, e V. EX" e outros Senadores descobrissem 
há mais de um ano - utilizou~se do produto intelectual das que eu estava aqui len_do ipsis literis o programa do PT que 
reflexões políticas desse embaixador- que, aliás, não eram é um-programa extraordinário. Mas isso ficaria bem para mim? 
do seu ramo. _Inclusive, era_m constestadas as posições pol(ticas Não ficaria bem paía V. Ex~, que-é fil-iado-- --a_o--PT; -que--é 
do Embaixador Merquior. Não estou tirando o seu valor. cada do PT no _Çqngres~o Nacion~l_,___nã.o fi~ria)~e~ se V. 
Era um homem brilhante, inteligente, fascinante até, pat-a- _Ex" sequer _citasse_ que aquele erã Um te-xto do programa do 
os que o conheciam, mas as suas idéias eram extremamente PT. Não seria seu, nem de um assessor seu, mas seria da 
conservadoras. O liberalismo cm si é a teoria que coloca o comunidade, da coletividade, da agremiação política a que 
indivíduo acima da própria sociedade. Não sei como se inven- V. Ex~ pertence, mas não propriamente seu, e ne!ll ficaria 
tau esse Partido do SJci;..l-Liberalismo, palavras que parecem bem pãra mim. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Logo convidaria V. EX" 
para assinar a ficha de filiação ... 

O SI-. Mansueto de Lavor- Esse ·con'víte me é muito 
simpático e tentador, mas é preciso diZei ·que, realmente, 
o que é estranho é que eu fizesse aqui 'dni pronunciamentO 
citando como meu ou escrevendo nos jornais do País inteiro 
-não tenho esse espaço, precisa ser PreSídente da ~epública 
-artigos assinados·cte matérias, aqui a VeJa- comprova nesta 
edição, letra por letra, mudou uma palavrinha, onde tinha 
"com efeito" ele coloca "de fato" etc . .! coisa:s·que não mudam 
a essência. A essénçia -desses artigos _e~~á; ~o programa do 
Partido do_ Social Liberalismo. E o Partid-o do Social Libera
lismo que ainda praticamente não exi~te 1 não é 9 Partido 
do Presidente Collor. E ele se baseou, praticamente copiou 
as formulações políticas do Embaixador José_ Guilherme Mer
quíor. Portanto, vir dizer agora que foi hlã.téria feita pói u·m 
colaborador ... Esse colaborador está morto há mais de um 
ano, e, realmente, sÓ SI! fosse por um-'processo espírita. So
mente através de tal processo, que se chama psiCografia ê 
que poderia haver essa·colaboraçâo. Então; poderíamos dizer 
que o Presidente Collor tem assessores não ·só terrestres, mas 
até celestiais. nesejaffiós que o Embaixador esteja no céu, 
porque S. Ex• merec_e realmente. Agora,_ na realidade, iSSD 
é estranho, porque se vê que aquílo que .poderia ser uma 
agenda para um consenSo, um tipo extraordinário, uma série 
de propostas para um consenso político; ·e' ninguém duvida 
da importância desta proposta, foi inteiramente eSvaziada, 
porque faltou credibilidade ao formulador. Por mais impor
tante, por mais brilhantes que tenham sido estas propostas, 
se viu que não eram propostas origiilais', mas plagiadas de 
alguém que sequer pertence a este mundo. E não só plagiadas 
de um texto direto, mas se copiou via programa de um partido 
político, a que não está filiado o Presidente da República. 
e pelo qual ele não se elegeu, porque ainda não existe fOrmal
mente. Então, tudo -isso é lamentável, é muito estranho, e 
essa agenda para o consenso náo servirá mais para nenhum 
diálogo entre o Presidente e os segmento_§ pol(t~cos canse~ 
qüentes deste Pafs. Eu não creio que -o- partido de V. Exa 
vá discutir aquelas formulações, porque se sabe que não são 
formulações do Presidente, mas sim de um partido que sequer 
ainda existe legalmente, que não tem representação em nenhu
ma das Casas do Congresso. Para não me alongar mais, quero 
dizer da importância do Pronunciamento de V. Ex• e dizer 
da minha admiração pessoal ao trabalho e ao exercfcio do 
mandato de Senador da República que V. Ex" exerce nesta 
Casa, dando-nos a honra de sempre Q ouvir nesses oportu-
níssimos pronunciamentos. -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de 
V. Ex• Concordo coiii -aS observações que faz com relação 
ao procedimento do Presidente que, em verdade, fez com 
que a sua agenda para o consenso perdesse grande parte do 
impacto que, de outra forma, teria provocado caso_ tivesse 
feito o devido reconhecimento desde o início ao ex-Embai
xador José Guilherme Merquior, ainda mais na medida em 
que a própria" viúVa registroU ·em dej)OiffiCnto que de fato 
houve o colóquio e a colaboração entre seu marido, José 
Güilherme Merquim, e o Presidente Fernando Collor. 

Na_verdade, faltou ética ao Presidenteda República, e 
isso_ contribuiu inevitavelmente para o ésv3ifamehto, para a 
diminuição do impacto e do valor que poderiam ter as suas 
proposições. 

O Sr. Esperidião Amim- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Sena
dor Espcridião Amin, em um minuto apenas para concluir 
um pensamento. 

A vali o que nas observações do Pr~sidente Collor --e 
espero até amanhâ voltar ao tema- há_algl}mas contradições, 
em .especial no artigO em que Sua Excelência detecta as gran
des disparidades de riqueza, de renda _existente no mundo, 
ao mesmo tempo~ alardeando as vantagens do capitalismo 
e fazendo a defesa do social liberalismo, como que está a 
exigir das naçües do Prim-eiro Mundo procedimentos, atitudes 
que, internamente, Sua Excelência próprio não tem levado 
adiante, ou seja, não vemos consistência, compatibilidade nas 
su~ts- ações domésticas com respeito àquilo que prega Ôo con~ 
teúdo dos seus artigos. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Exa um aparte, 
nobre Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Ouço. com prazer, o 
aparte do nobre Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Eduardo Suplicy, que
ro, antes de mais nada, dizer a V. Ex• que fiquei um pouco 
frustrado ao ouvir o seu pronunciamento. V. Ex" tratou três 
tópicos. Respeitando o princípio que um aparte deve ser cone!~ 
so, também sê~Jo-ei. Primeiro, imaginei que V. Ex~ fosse ocu
par a tribuna hoje para tecer algumas considerações sobre 
matéria veiculada na imprensa nacional no que diz respeito 
ao laudo, do Instituto Adolfo Lutz, que suponho que seja 
definitivo, sobre a famosa merenda que V. Ex~ já falou sobre 
o assunto como se fosse uma solução definitiva que apenas 
2% das 200 toneladas estavam estragadas. Leio, na imprensa 
de hoje, que 90% estava em condições de uso. segundo o 
Instituto Adolfo Lutz ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Acho que V. Ex·• está 
lendo erradamente. 

O Sr. Esperidião Amin- A notícia está _diante de mim. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ela não fala em 90%. 

O Sr. Esperidião.Amin- "Vinte e três dos 25 itens 
que foram malbaratados pela Prefeitura de São Paulo estavam 
em boas condições de uso." Então, seriam 90%, ou 90 ,tõnela
das, 23 em 25 itens. Imaginei, siii.ceramente, que V. Ex" fosse 
abordar esse assunto, até pela relevância social do mesmo, 
em tempos de crise como os que vivemos. Mas, e;ertamente, 
não haverá de faltar oportunidade para que V. Ex~, que tem 
umbilical interesse, figadal interesse, e quase que telúrico inte
resse na matéria, esclareça a todos nós, até em defesa da 
moralidade, tantas vezes feita dessa tribuna, da Administração 
Municipal de São Paulo, colocada mais do que sob suspeita, 
mas agredida, principalmente pela parte final da notícia de 
hoje, que diz que o Secretário de Abastecimento não afastou 
as pessoas envolvidas no assunto porque considerou a suposta 
decisão da Prefeita como precipitada. Tenho certeza de que 
não faltará oportunidade para isso, mas não posso esconder 
a minha frustração. O segundo ponto abordado por V, Ex~ 
é a respeito dos artigos. Endosso o que disse aqui o Senador 
Mansueto de Lavor, paíti.cipando, tambérn.;-rlã restri-ção--que 
V. Ex~ fez à modéstia de S. Ex~. que é um virtuose da gramática 
e. tem-nos brindado sempre com pronunciamentos quase que 
exemplares, sob todos os aspectos. incluindo o aspecto da 
forma. Mas gostaria que V. Ex" fosse um pouco mais condes~ 

-cendente com o Presidente Fernando Collor de Mello nesse 
tremendo escorregão que a Presidência da República, como 
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um todo, cometeu. Sem dúvida alguma, houve um grave escor~ 
regão. V. Ex~ já imaginou se os textos do PresiQe;.nte do seu 
Partido, Luís Ignácio Lula da Silva, fossem iguais ao que. 
ele fala? Sempre aparece uma mão _caridosa para retocar. 
Aliás, são bons texfos: Cu até os citO às-véi:ês~ Por eiêmplo, 
cito s_empre a págiilã 13 do Programa de Goyerno Al~ernativ.o . 
do PT, que é a pági"na 'nobre, pois o número do Partido é 
13. Lá está a equivalência preço/produto, e também não há 
nenhuma indicação a autOr possívCI de uma experiência taL 
O autor é o Estado de santa Catarina, pOrque experimentou 
aquilo e fez funcionar. No entanto, não há nenhuma citação 
no Programa de Governo Altcrf!ativo do PT. Mas, pelo me~ 
nos, aparece alguma mão caridosa que rctifica o que o nosso 
Líder- que respeito, tenho até afeição _p_essoa! por ele ~· 
Luís Ignácio Lula da Silva, diz. Lá não Cstá escrito "menas" 
produção; lá está escrito, cm bom português, "menos" produ
ção. Sempre aparece uma mão cã"ridosa. O problema do Presi
dente Fernando Collor é que a mão caridosa que deveria 
socorrê-lo se escondeu na hora do aperto. Finalmente, quanto 
aos incidentes de Caxias do Sul - e acho que muito melhor 
do que eu pode falar um filho da terra onde ocorreu, que 
o Senador Pedro Simon, que acaba de chegar -,também 
gostaria de pedir que ausculte a Administração Municipal 
do PT. No caso, a Administração Municipal do PT dePorto 
Alegre, que, segundo informação da imprensado Rio Grande 
do Sul, continua contratando os préstimos da empresa de 
serviço de segurança que teria fornecido a !UãO_-de-obra para 
aquele incidente do comício, como tem feito desde que o 
Prefeito Olívio Dutra assumiu. Veja bem! Parece que se trata 
de mão-de-obra especializada da qual o PT não abre mão. 
Eles são os guardiãcs ode todos__os eventos públicos que a 
egre promove. A mesma empresa! E o dono da empresa votou 
no Lula, segundo declaração atribuída a ele mesmo e que 
consta do Jornal Zero Hora. Então V. Ex~ vê que a língua 
é o chicote do corpo. Devemos tomar muito cuidado ao fazer 
urna acusação, porque, de repente, ela bate em nós mesmos. 
E, neste caso, confio que tanto a Administração de São Paulo, 
do seu Partido, quanto a de Porto Alegre, também do PT, 
saberão esclarecer: uma, o caso da merenda; a outra, o caso 
do continuado uso dessa mão-de~obra, que não pretendo in
dulgenCiar, absolutamente. Acho que devem ser apu_rados, 
e parece que já estão sendo apurados. Mas já se sabe que 
há três __ ~nos que eles guarnecem até o carnaval de Portf?_ 
Alegrç._ :t::ssa é a notícia que circula. Ou_ seja, parece que 
o PT, ao invés de condenar a prática, a adquiriu, pelo menos 
por locação de mão-de-obra, prática, aliás, que o Deputado 
Chico Vigilante vive a criticar. Era este o meu comentário. 

O SR. EDUARDO SLPLICY - Senador Esperidião 
Amin, compraz-me saber que o PDS tem um valoroso defen
sor e um potencial competidor extremamente ate_nto _e vigi
lante neste Senado Federal. Aliás, não é-a jJfiffieírã veZ que 
V. Exa mostra o uso de sua aguda inteligência com o objetivo 
de já ... 

O Sf: ESperidião Amin - Pensei que V. Exê também 
fosse me convidar para me filiar ao· PT. S6 o Senador Mansueto 
é que merece? Há alguma restrição? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - ... se estar debatendo 
numa possível campanha eleitoral, no caso, em São Paulo. 
Deixe-me pensar alto uma coisa que me veio à reflexão, de 
pronto, logo nos primefros segundos em que V. Ex~ trouxe 
o assunto à baila. Às vezes, ouço de pessoas amigas que o 
Senador Experidião Amin seria, dentro do PDS, um féi":fe6 

- ---

adversárip_de s_eu,companheiro e Presidente de Partido, Paulo 
Salim Maluf. Mais e· mais, percebo em suas ações que, na 
verdade, o SenaçlÇir Esperidião Amin é um atento soldado 
do PDS. E se, porventura, rivalidade houver - e é justo 
que possa haver, porque ambos são potencialmente candidatos 
à Presidência da R,"ef>ública em 1994. ·Então, é natural que 
possa haver essa- :ct"ive'rgência, e o~ço falar que, por V"ez.e·s, 
há -, ela não é pe:i'ceptível na prática, porque, na verdade, 
a caçia momento_,. percebo que o Senador Esperidião Amin 
é um soldado atentísSiino do PDS neste plenário. Basta haver 
qualquer notícia relativamente ao que eventualmente_ a~ç>n
tece com o PT nacio"riaimente mas, particUlarmente, na Capital 
de São P3ulo que',- de pronto, S. Ex• trâz. aqui. Eu não tive 
tempo, é fato -.porque, ontem, precisei tratar de muftos 
outros assuntos -_de saber qual a resposta completa do Secre~ 
tário de Abastecimento, João Carlos Alves_- que, aliás, está 
deixando o governq d~ Prefeita Luíza Erundina para ser candi
datO a vereador em _S.ão .Paulo, ele .que foi líder do governo 
quando eu fui vereador na Câmara Municipal de São Paulo 
-,mas ele, certamente, terá a resposta adequada, que farei 
questão de registrar a"q_ui, procurando esciarecer. 

Mas folgo em ver a atenção do Senador Esperidião Amin 
com respeito à seriedade_ com que deve_ser tratada a coisa 
pública no Município de São Paulo, ou em Porto Alegre, 
o_u_em__FlorianópoliS, ou no Brasil. Imagino que interessante 
seria se, com a mesma energia, estivesse também o_ Senador 
Esperidião Amin ã.qui somando vozes ãs questões de mau 
trato da coisa pública que, por vezes, ocorre ao nível do Go
verno Federal. Sei,_que o Senador Esperidião Amin tem aqui 
dado mostras - e sou testemunha - de sua independência, 
da seriedade com que muitas vezes trata a coisa pública. Mas 
o ímpeto de criticar a Prefeita Luiza Erundina, por vezes, 
é imcomparavelmentc; ,maior do que o _de criticar o trato da 
coisa pública, como, por exemplo, a contratação, por notória 
especialização, de- mais uma empresa pel<? }NSS, no valor 
de 100 milhões de çr:uzeiros. Quer dizer, mais um exemplo. 
Ora é a_~mpresa Masters, cujo contratp feito pelo Ministério 
da Saúde é de 18 bilhões. Este Governo, na verdade, exagera 
na contratação desse serviço por notória especialização, por 
lícitações inadequadas, ou, às vezes, até por licitações, quando 
realizadas, que não são propriamente um exemplo de trato 
adequado da coisa pública. Também sinto-me com a responsa
bilid,ade de procurar o _esclarecimento para dar-lhe a resposta 
devida sobre os fatos de Porto Alegre. Mas, o que realmente 
sinto- não decepcionado, ao contrário como algo estimulante 
-é que tenho aqui no Senado Federal uma pessoa extrema· 
mente atenta com respeifõ a tudo o que ocorre com o Partido 
dos Trabalhadores. Queria ressaltar, sim, considero extrema
mente importante que qualquer Chefe de Estado, qualquer 
Presidente da República, Presidente de Partido ou Senador 
ou Deputado possa valer-se de assessores para melhor redigir 
seus pronunciamentos. Esta é uma prática adequada e normal 

_ navida pública. 
Gosto muito de redigir meus próprios pronunciamentos, 

mas, quantas vezes, dado ao volume de tarefas que temos, 
sinto--me também obrigado a recorrer aos· meus assessores. 
Eu até gosto mais de falar assim, livremente, mas é importante 
termos a assistência de nossos assessores. 

Que bom que o Presidente Luís Ignácio Lula da Silva 
tenha bons assessores que o ajudam, obviamente, para que 
possa melhor elaborar os seus artigos. Mas, o caso em pauta, 
Senador Esperidião Amin, não é aquele que V. Ex~ quis aqui
tratar. 
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Gostaria atéôC assinalar que acornpaflho, há anos, desde 
meados dos anos 70, a extr~ordinária evolução cultural, a 
extraordinária capacidade do alto didatismo de Luís fgnácio 
Lula da Silva, que hoje sabe, pcrfeitam~nte, que é mais ·ade
quado falar "menos" do que "menas", embora, muitas vezes, 
até, fale "menas" _como uma forma de brincar sobre as críticas 
que lhe fazem sobre o uso incorreto da palavra menos. E 
Lula tem demonstrado -c isso o povo brasileiro reconhece 
-a sua capacida9_e_cle assimilação de __ ç_QÍlhedmentos, ioclu~ 
sive no aprendizado da nossa língua vernácl;ll_a. Muitas ye;z:es 
pode até cometei erros, nós mesmos aqui, às Vei:Cs, podemOs 
cometê-los. 

O Sr. Esperidião Amin --Se V. Ex~ me permite, sei 
que inglês ele fala perfeitamente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - lnfeÜ:Úlleilte, até hoje 
Lula não teve oportunidade de ter o apren,d_izado que gosta_ria 
em inglês. Então, mUitO teria por aprender. 

O Sr. Esperidião Amin - Vinte viagens ao exterior o 
ano passado, Senador! 

O SR. EDUARDO SUPLICY -- Convidado sempre e 
não conseguindo dar conta de todos os convites que lhe fazem 
os-mãis diversos partidos c organizaçó~§_·_põlíticas, inclusive 
de Chefes de Estado. ObViamente, alguém que tenha recebido 
31 milhões de votos dos brasileiros, que por pouco não se 
sagrou Presidente da Repúbtica, isso, em grande par~ e, em 
função de formas inadequadas, inclusive pouCÇI é~icas, de tra· 
tar da verdade. Por tudo isso ele não foi aülda eleito Presi
dente, mas, Senador Esperidião Amin, esteja certo V. Exa 
de que, seja V. Ex• o candidato à Presidência, -sefa o ex-HepU
tado, hoje Presidente do PDS, Paulo Salim Maluf, seja o 
Ministro Jarba~ Passarinho, seja qual for o candidato do PDS, 
pode ter a certeza que encontrará em· Luís Ignácio Lula da 
Silva um dos mais fortes candidatos à Presidência da Repú
blica. Esteja certo também de que Lula, em 1994, estará muito 
melhor preparado, inclusive em seus conhecimentos, do que 
em 1989. 

Folgo em saber que é graças, __ exatamente, a essa perspec~ 
tiva que o Seri.ador Esperidíão Arnin tem aqúi tanta ritotiv8.ção 
para pontuar com-críticas, que considero bem-vindas, porque 
é assim que se faz o debate na vida pública, ao representante 
do PT no Senad? Federal., Fico animado -co_m __ o _desafio que 
vejo e continUarei -tendO~ pelã frente, ma~. sabendo sempre 
distinguir aspectos positivos da atuação (fe meus ad_versários. 

Informo a V~ Ex•, SenadOr EsperidHfO- Ainin, que fiz 
questão, na semana passada, visitandO a Vila de Pescadores 
de Picinguaba, de transmitff-ii eles O~C~!Jt~_(u~o do projeto 
de lei pelo qual V. Ex• se efnpcnhou e fiz questão de registrar 
o empenho de V. Exa, dizendo do histórico daquele projeto 
que foi do Senador Konder Reis, para aquela comunidade 
de pescadores, numa esc-ola estadual. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -,-Nobre Sena· 
dor Eduardo Suplicy, V._ Exa já excedeu em -35 minutos no 
seu discurso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, eu ia 
falar pouquinho, mas o Senador Esperidião Amin animou-me. 

O Sr. Esperidião Amin- Agora que estava ficando _bom 
o seu discurso! 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Fiz questão de registriu, 
reconhecendo o mérito de meu adversário, pelo qual tenho 
o maior respeito, que é o Senãdõr Esperidião Amin. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com prazer, ouço V. 
Ex• 

O Sr. Pedi-o Simon -Senador Eduardo Suplicy, eu, como 
V. Ex•, sou um grande admirador do Senador Esperidião 
Amin. Acho que S. Ex.-, durante todo o ano passado e nesta 
primeira sessão de início de ano, vem mantendo uma atitude 
de brilho, de capacidade e de competência. 

Veja, através do pronunciamento de V. Ex\ que esse 
estilo e ação do Senador Esperidião Amin já é de caildidato 
à Presidência da ~~pública. É o que V. Ex" está dizendo. 
Temos qUe ver, agora, o debate dele com o nosso amigo 
Lula, debate de candidato com candidato. 

O SR. EDUARDO-SUPÚCY -Muito obrigado, Sr.Pre
sidente, .. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._ 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 

EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO. 
DISCURSO DO SENHOR PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA FERNANDO COLLOR 
EM SOLENIDADE DE_DESESTATIZAÇÃO 

DA EMBRAER- PALACIO DO PLANALTO 
Senhores MiriísÚOs de Estado, Senhores OficiaiS -a_en:e-

rais'da Aeronáutica que integram q alto Comando desta força, 
Senhores Oficiais, Senhores Secretários de Governo, Senhor 
Presidente da Embraer, Senhor Presidente do BNDES, Se
nhoras e Senhores, 

O ideal que nos trouxe até aqui, acalentado por uma 
geraç-ão de brasileiros foi o ideal da liberdade, foi o ideal 
da modernidade, foi o ideal da prosperidade e da busca do 
bem·estar para todos os brasileiros. 

Depois de quase 30 anos, o Brasil teve ... , a nação brasi
leira teve o seu reencontro foi marcãdo por um despertar 
de expectativas, foi marcado por um acordar de esperanças. 

A campanha eleitoral de 1989, trouxe além de idéias, 
uma firme disposição de traduzí-lasna prática. 

O processo de modernização da economia, o processo 
de redefinição do papel do estado não se consubstancia apenas 
num programa como este de desastização ou de privatização, 
esta é uma vertente importante, mas não a única. · 

Nós temos enormes problemas a resolver, dificuld3des 
sem conta a solucionar, e como todos os senhores _sabem, 
não nos falta nem nos faltará, em nenhum instante, absoluta 
disposição de enfrentar todos o_s problem_as, de encarar todas 
as dificuldades, porque nós estamos movido pela boa fé, pela 
reta intenção, e sobretudo pela certeza que nós temos de 
estarmos todos percorrendo o caminho que nos levará ao 
objetivo maior deste governo, que é de trazer à SQciedade 
brasileira, a justiça social que todos nós acalentamos, e a 
modernidade que todos nós desejamos não significã sOmente_ 
melhoria de competitividade, não significa aperia ã1,1ffiento 
do_ grau de eficiência da nossa economia, não significa apenas 
resultadosmelhoresna nossa balança comercial. Mod_ernidade 
significa sobretudo comida na mesa do trabalhador, do povo 
brasileiro, significa mais emprego, melhores salários, significa 
maiOr bem-estar social para todo o conjunto da sociedade 
brasileira. 

Acontece, que para nós chega~IJIOS ~ este ponto, nós 
prescisamos redefinir qual o- papei do estado no momento 
de tantas transformações, quem vêem ocorrendo no mundO. 
Nós precisamos saber, a que o estado vai se propor nesta 
quadra tão .. ,que traz tantos ensinamentos para todos nós, 
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a níbel mundial e é exatamcnte neste momento etn que redefi
nimos o papel do estado no Brasil, que se inclui, a necessidade 
de um processo de desestatização, de modo a liberar o estado 
brasileiro para fazer investimentos em· áréas essertdais, sem 
que nós percamos as gtai:ldescp_nquist~_que nós já alcança
mos, frUto do talento, da competência,- do extremo profissiO
nalismo,· da nOssa· iente, do nosso povo e especificamente 
no caso que nos traz hoje a esta solenidade da embraer, conce-
bida e idealizada pela Força Aérea Bre~:silei~á.. . _ . 

Ninguém maís do que eu tem pela Embraer, e todos 
os senhores OficiaiS Generais -do Afta Comando e o Senhor 
Ministro sabe disso, talvez ninguém mais do que eu ou segura
mente tanto quanto cu, no máxiino,_ terii pela _E;mbraer, ou 
sente pela Embraer, im grande orgulho, tenho por aquela 
empresa um enorme Caririho- e é eXatãinellfC por ter este apre
ço, por ter ... , por reconhecer na Embraer, umaempresa ·que 
tanto trouxe ao Brasil, tanto incorporou ao nosso país novas 
tecnologias e que continUá-nos orgulhando a todos, é que 
nós chegamosa cohslusão de que para que a Embraer continu_e 
a prosperar, para que ela continue a ser pioneira, como Vem 
sendo até agofa, pira que ela continue a desbravar novas 
sendas com a agregaçãó de novas tecnologias, e fõrmulação 
de novos produtos que venham a pareara pre:senc;a do Brasil 
nas, céu~ de todo esse universo, é que nós necesSitamos~· tomar 
esta Pecisão de incluí-la no processo de desestatização para 
que. ela tenha os recursos ·necessários para alavancar esta nova 
vase qualitativa qUe ela sem dúvida irá ingressar a _partir- do 
momento do seu processo de privatização. · - -

Quero agradecer ao Migistró da AeronáutiCa, agradecer 
aos Oficiais Generais desta fOfça -pela visão ampla e profunda 
que têm do processo de mudanças ·e transfOimações porque 
passa o país neste momento, na decisão que o -ãlto comando 
tomou dentro do processo ·cte desestatização de incluir a Em
braer d'entre as empresas que sofreriam o processo de desas-
ti:Zãç'ã9:- : - -

Pela percepção correta que tiveram, de que este é o me
lhor caminho que nós teffios que seguir, para chegarmos àque
le ponto que nós desejamos, de ter uma Embraer que preste 
serviços, porque ela não pode deixar de continuar a ser o 
esteio_ da nossa força aérea, eladeverá continuar a prestar 
os· serViços indispensáveis que a força aérea ·necessita pata 
a sua operação normal e ela terá que fazer muito mais do 
que iSso porque eu nâ:t:ne-nho ~úvida d_e_que todos esses proje
to~ que já foram iniéiadõs C não desenvolvidos por falta de 
recurso' começar-ao a sê-lo a partir do momento em que o 
capital privado começar a participar do se~_ quadro de acio-
nistas ;_ _ _ -

E também de se ressaltar a e~emplaridade com que o 
Ministério da Aeronáutica, vem se posicíonando díante do 
processo de desastização, diria mes_~Q.-que de uma forma 
mãis avançada e mais eficiente do que outrasáreas civis. Aí 
está o exemplo da Celma, a Celma que era uma empresa 
vinCUlada ao Ministério da A~ron_áutica,_ seri~ a primeira, e 
foi -a· primeira empresa a ficã.r em condições de ser privatizada, 
apenas a nossa alternativa fói ã de colocar e~ primeiro lugar, 
a UsimiQaS, m.:is o fatci de a Celma ter sido a primeira a 
estar literalmente pronta para o processode privatização signi
fica o qtie? Que de todas aqi.ielas elencadas na primeira fase 
do processo de desestatização;etã a qu-e estãV3tiJ.elhor organi
zada, era a que- estava em melhores cond~ç~~_s, tinh~ uma 
apuração contábil, e issO·na~ur~Imente conta_ ponto, para as 
nossas forças armadas, específicamente nes~e caso, para a 
nossa Força Aérea Brasileira, portanto, eu gostaria de me 
congratular com todos os integrantes da Força Aérea, porque 

tenho certeza de, que a decisão que hoje nós estamos tomando, 
é uma decisão que-vai fortalecer e robustecer a nossa Embraer 
e vai fazer com que ela continue sendo um orgulho de cada 
um de nós brasilCifos, a fazer com que a presença da Embra~_r 
nó murido seja Cadâ_ dia mais afirmativa e mar_cante~_ -- - · 

- -Meus cumPrlm-e:ntoS também ao Minis_t_é_rio da Economia, 
ao Sellhor Ministro e ao Presidente do BNDES e sua equipe, 
pela forma como- vem conduzindo esta iniCiativa que faz parte 
do Programa de Modernização do Estado Brasileiro. 

Os problemaS que nós tivemos que enfrentar e resolver, 
todos conhecem. todos conhecem, eu acredito que na nossa 
história recente não tem havido nenhum governo que esteja 
sempre tão aberto ao diálogo,_ tão aberto a conversa franca 
e aberta, tão aberta a conversa franca e cristalina, desobstruída 
como este Governo. 

Nunca um go\o:e,rno se dispôs tanto a se r fiscalizado quanto 
este, nUnca, nenhum governo teve que defender, ou defen
der-se de dúvidas e ataques como este na história recente 
brasileira. 

As institUições funCiOnam plenament-e, o·corigiesS.o·ro
bustecido por ter readiquirido as suas·prertoga:tivãs, o Judi
ciário cada vez mais vigilãnte. o Executivo trabalhando e pro;. 
movençlo as reform~s. que a sociedade brasileira aprovou nas 
urnas em 1989 em duas oportunidades, as instituições funcio
nando plenamente, e o país hoje podendo ter uma visão mais 
bem delineada do seu futuro. ~ • 

Tudo isso·seJ-yt; apenas para que nós exaltemos o processo ·!.,, 
de consolidação-democrática do nosso país,- essas-dificuldades 
são inerentes ao. pr6prioa processo, essas diffculdades estão 
aí para serem superadas, e nós quere!l!os ~emonstrar _com 
iSso que o governocontinua inteiramente como disse há pouco, 
disposto, aberto e em posição para conversar, dialogar. estabe
lecercanais sempre fuidos, de cantatas com a sociedade civil 
e com o estamento político desta nação, porque o nosso dese-
jo, ~ nossa intenção, não é de desunir, ao contrário, é de 
unir, de unir todas as forças desta nação para compartilharmos 
as soluções que vamos retirar do momento de dificuldades 
porque passamos. Esta é uma das questões que eu me permi-
tiria levantar neste momento. 

Vem aí a questão do sistema de governo. É pr~visto 
para 1993, em data-ainda a ser confirmada, proqoe me parece 
há uma emenda tramitando no Congresso para fazer cq_!fl 
que a reforma Coilstitucionaf previSta em 1993, no qUe tiillge 
a escolha do sistema de governo, possa s·er antecipada, há 
discussão em relação ao sistema de governo presidencialista 
ou parlamentarista e alguns me perguntam: "mas Presidente 
por que o senhor é parlamentarista?'', e dentre vários outros 
motivos eu poderia pintar um deles, num sitema parlamen
tarista de governo, há até por uma necessidade absoluta de 
permanência do Governo que está exercendo esta função, 
um tratamento de solidariedade entre o Congresso e o Chefe 
de Governo. Até porque o Chefe do Governosai depois ~e 
uma composição a nível de Congresso, de uma maioria, que 
sustenta com urna base parlamentar majoritária, um programa 
de governo entre o programa de governo, captaneado pelo 
Chefe de Governo e a maiorira do Congresso Nacional que 
levou este Chefe de Governo a exercer esta função. 

O Presidencialismo é o contrário,-no sistema presiden
cialista, o que há é uma falta de solidariedade, no sistema 
presidencialista há sempre aqueles que jogam no ''quanto 
pior melhor", isto é próprio da natureza humana, sobretudo 
no momento em que se aproximam as eleições e nem sempre 
o interesse público fala mais alto. 
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No sistema presídiencíaliSta; quando o qu.adro de difici.tl· para aumentar o número de empregos em todo o país, de 
dades não está agrav~9~_l·a sit~J.{lÇãO está boa, há um natural que precisamos de maiores investimentos para atingir níveis 
posiCionamento de s_e_gu~~rrtos importantes Qa política naciO.' · -de cresclll!-ento comp~tíveis com a l)~cessidade da Nação brasi
nal de apoio ao goV~rrto·, 'rhàS acontece que em momentOs· -- 'leira, enfim, esses sã_o alguns dos objetivos que eu diria a 
de céu claro, de céu~ de' Origadeiro, nós não ,precisámos dos · soéi'edade brasileira çoncorda, serem ·grandes objetivos Ou 
recursos ou de apoioS ·que· Iiõrrnalmente nós necessitamoS' ,._grandes_~etas. . · - · · · · · · · · ,. 
quan9o estamos voai-I-do c:oPl um céu, com _alguns CB? Nos Então, para atingirmos essas metaS, é·que-nós precisaMos 
preocupando, neste momento nós precisamOs do apoio de estabelecer o consenso~ e aí vem a propoSição da agenda 
terra; nós precisamos t:H!· úm ·serviço de rada,r ~ficiente, nós-- para. o consenso. Vamos todos nos sentar, o Governo nãb 
preds~o~ de um ~i~t_é~{a- dr:: -~omtmicaçãO, -nóS preCisamos ~eSeJa e ve_m demonstra_ndo is~o na prá~ca~ ·não deseja impOr 
de s,9hdanedade e ISSO defimtlvamente o sis.tema presiden- qua~que~ tipo de soluçao, ate porque ISSO se contrapõe ao 
cialista não nos oferece~ ao contrário no momento de dificul- princípio democrático que inspira todas as nossas· ações, o 
dades em que nós mais necessitamos Ce um tornportameiitO · que nós desejamos é o debate, o que·nos·desejamos é a discus· 
solidário entre as diversas _forças da nação para superarmos· ' são dos p;obtemas nacióriaiS, a· que nós desejainos é b diálogo? 
estas dificuldades, é -eX.á.~'arrientc neste momento que 0 regime - ~ O Presidente ~a__ República, mais uma vez, reafirma não 
presidencialista faz come que deixe de haver este tratame·ntó · ·somente ésse seu compromisso, em· manter Os canais inteirá
solidário. · · ' - -·mente âesimpedidos de diálogo entre o Executivo e os_demãis 

Por isso que, nÕ' nlôrflerito em que nós- hoje paSsainOs ·- seioreS Ou Seguimentos da so_d~dac:Je btasíleira, p-ara que nÓs 
com a questão ~a PreVi~ência Social, e as dúvidas quC: ~u!ge11.1. p~ss.amos, de um.a forma solidária, ~~jun~a, buscar a unidade 
quanto a questao dos numeres, este Governo hão tem absolu- m:mtma necessána para enfrentarmos os problemas que temos 
tamtinte nada a escoitder_., 'p'orqae· a este Governo não falt3. · - -adiante de nós, e isso se faz_ com solidariedade, isso se faz 
a coragem e a determin~ç)o como disse, de enfrentar os pttl-- ~~ esi:írít? público,. isso _se _faz com_ ideal. .o que está eJll 
blemas onde quer que. t;:les estejam, o que eu desejo é .. -. 1'?~~· n~~ e um parttdo hábil, eu sei, político, o que esta 
que sem conhecer o prbbtcma, enunciar uma posiç~o de cOlltra --~~ JOgo e o país. . . . _ 
ou a favor. · · · · - - _ Se cada um de nós brasi!eiros, tiver um coração verde 

A situação da PfeV_idência é uma situaÇão de extrema- ~_e ain~r~lo, tiver respeito aos nossos ·valores maiores? se tiv~r 
dificuldade, sempr~ foi, ê como disse em outros momentos ... : · -amor·p·or esta pátria, cabe aceitar este convite, esta reflexãO 
na semana passada aqui, eu não tenho a memn dúvida de para que nós possamos nos encontrar num espaço comu·m 
que a concessão desse reajuste de J4I%_se e:stendido a todo e que nesse espaço comum, nós possamos lançar a_s_ base~, 
o confunto dos ·a:-pt)Sélirados e aí não ... Vón."~fazer ex3ince_ ae- -fincar as bases para soerguer o Brasil e para fazer deste país, 
mérito da questão de se os benefícios são altos ou são baixos um país digno do seu povo, digno da nossa gente, digno sobre• 
mas simplesmente analisar a questão de fundo, que é a possibi: tudo das geraçõe~ ~uturas que se seguirão a nós. _ · 
lidade da Previdência arcar com isso ou não se_ isso fCii"-esten- Senhores Mmistros de Estado, Senhores Oficiais Gene~ 
dido, a Previdência Social não sobreviverá. A extensão desse rais. Senhores Presid~ntes do BNDES e da Embraer, os meus 
pagamento fará com que de uma vez por todas, fique sepultada cumprimentos por~~e este instante e estC? -~omento, marca 
a Previdência Social neste país. Esta é a verdade, os números de uma fo~ma defi!'-Itiva e decisiva o caminho que o Brasil 
estão aí à disposição de todos. Já determinei aos Ministros optou seguir, o cammho da modernidade, o caminho da reden
envolvidos nesta questão que abram todos os livros que vão ção da sociedade brasileira naquela área ou naquele setor 
ao Congresso-Nacional, aos sindicatos, onde quer c{ue sejam cm que ela _m~is se vê penalizada, que são os desfavorecidos 
chamados, para mostrar a situação da Previdência. e os. desasststidos pelo processo de desenvolvimento que o 

Quando da ~iscussão das propostas de emenda à Consti- ~r~sd alcançou e que não repartiu conveninetemente os bene· 
tuição nóS levantamos a necessidade d_e uma profunda revisão . ficms deste mesmo processo. _ - - -
do Sistema Previdenciário Nacional, e naquela oportunidade, Parabéns à nossa Força Aérea Brasileira, parabéns 'ao 
vozes aqui e acolá se levantavam e diziam: "não, este não grupo que coordena o processo de desestatização do Governa 
é o momento de discutir", e nós insistíamOs em discUtir e FederaL 
~sistimos em discutir esse problema, o Governo não quer Muito obrigado a todos. _ 
1m por nenhum tipo de solução, ao contrário, ao Governo COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
cabe s_Im, liderar o processo de discussão, porque nós· estamos Almir Gabriel - Amazonino Mendes- Amir Lando 
~~neJando com números, e estamos vendo ~n.de estão as - Dirceu Carneiro - Francisco Rollemberg - Garibaldi 
dificuldades, e cabe a nós alertar ond~ ess_as dificuldades se Alves_- Gerson Camata- Guilherme Palmeira- Henrique 
encontram, para que todos possam discutir e debater, e aí Almeida- Hugo Napoleão -José Paulo Bisai-José Richa 
é que _nós lançamos e que nós estabelecemos como uma priori- -Júlio Campos -MárciO Lacerda- Melra Filho~ Odacir 
dade mterna do Governo a proposição da agenda para o con- Soares - Raimundo Lira. 
senso. O quesig_n~fica agendapara o consenso? Agenda para O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência 
o consenso s1gmfica a n~cesstdade qu~ o Gove~o enxerga len:tbra aos Srs. Senadores, membros da Comissão Represen
de que nós to?os, a sociedade b~aslle1ra, c.onsensualm.en~e tauva do Congresso Nacional, que amanhã, às llh, neste 
escolha o~ ~mmhos que n_ós todos deyeJ?OS trilhar para aun~;~r Plenário. haverá reunião daquela Comissão. 
~gu_?~ objehvos que a sociedade .brasile~ra entende como pno~ O SR. PRESIDENTE (LUcfdio Portella)- A Presidência 
ntários para este momento da vida nacwnal. convoca os Srs. Senadores para a sessão ordinária a realizar-Se 

Então, todos nós concC?rd~mos. de que temos que lutar amanhã às 14h30min, neste Planário. 
para que a inflação acabe: que temos que lutar para acabar O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 
com as des~gualdadcs soCiais, que temos que lutar para melho- havendo a tratar, está encerrada a sessão. 
raro saláno real para os trabalhadores, que temos que lutar (Levanta-se a sesSdO às 18 horas e 10 minutos.) 
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SUMÁRIO 

1992 
1- ATA DA 3• SESSÃO, EM 15 DE JANEIRO DE 

1.1- ABERTURA 

1.2=EXPED!ENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

Submetendo à deliberação do Senado _a escolha de 
nome indicado para função cujo provimentode_pende de 
sua prévia aquiescência: ---- - - -.-o. _ -- -

- N' 143/92 (n•863191, na origem), referente aescolha 
do Dr. Milton Luíz Pereira, Juiz dO Tribunal Regional 
Federal da 3~ Região, com sede em São Paulo - Capital, 
para exercer a função de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, na vaga rcsrvada a jUízes dos Tribunais Regia~ 
nais Federais, decorrente da nomeação do Ministro limar 
Nascimento· Gal vão para o Süpremo Tribunal Fed-eral. 

1.2.2- Requerimento 
- N" 3, de 1992, de autoria do Senador E leio Álvares 

e outros Srs. Senadores, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado, do Editorial do jornal O Globo, de 15 
de janeiro de 1992, intitulado "0 projeto para o Brasil". 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR RUY BACELAR -Reajuste de 147% 

concedido pela Justiça aos aposentados e o projeto gover
namental majorando as contribuições previdenciárias men-
sa~. - --- -- ---

SENADORALBANO FRANCO~ RISco de êólapso. 
da Previdência SOCiiíl,-errl face da sua situá.çao deficitária. 

Editorial de O Globo de hoje, intitulado "O projeto para 
o Brasil". 

SENADOR AMIR LANDO- Realidade da elabo
ração çlas leis com as necessidades do povo brasileiro. Rei
vindicação de financiamento para a safra agrícola em bene
fíciO -dos colonos de Rondônia. 

SENADOR IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Cone 
gratulando-se pela designação de Paulo Roberto Cunh_a 

- para--ã Presidência da ÇOnab. 

SENADOR NEY. MARANHÃO - Comentários a 
respeito das razões da convocação do Congresso Nacional. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 
Realização de sessão ordinária do Senado, amanhã, 

às 14 horaS e 30 minutos. -

1.3-ENCERRAMENTO 

2- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 
- N•' 52191 e 1192 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
-N'' 199, 17, 42. 196,389,417 e 574/91 (Apostilas) 
-N~ I a 5, de 1992 

4- PORTARIA DO DIRETOR~GERAL 
---' N' 1, de 1992 

5- MESA DIRETORA 

.. 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN-

TES . 
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EXPBDWNTE 
Cl!l!TRO ORÁPICO DO SENADO PEDBRAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-GeraJ do Senado Federal 
AGACIF~ DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

DrJ.iuo DO COHOIU!SSO NACIONAL 
l•preuo sob re~poau.bilidadc da Meu. do Seu.do Federal 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Oiretor Admi.ailtrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oirelor Industrial 

Semestral ·--·-·····-·--·-·-------···-··----·--·- Cr$ 3.519,65 

FWRIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto Tiragem 2.200 cxemplarca. 

Ata da 38 Sessão, ~m 15 de janeiro de 1992 

3a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura 

Presidéncia dos Srs. M<·!uro Benevides, Alexandre Costa, 
Rachid Saldanha Derzi, Epitácio Cafeteira e Onofre Quinan 

ÀS 14 JJOR!IS R 30 MINUTOS, Aél-l!IM.Sl' PRE
SEN1T!S OS SRS. S/,NA/JOIWS; _ 

Affonso ('.amargo - Albanq Franco -Alexandre C'..os
!a - Amir Lando - Chagas Rodrigues - Ci.d Sabóía de Carva.
lho - Coutinho Jorge - Elçio Álvares - EsperidJão Amin -
Ep"itácio Cafeteira - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg 
- Garibaldi Alvt:."i Filho - Gerson CamaLa - Guilherme J,al~ 
meira - Hugo Napoleão - J-Iumbcno Lucena - Iram Sarai
va- frapuan CoSta Jüni6r- Joao França- João Rocha- Jo
nas Pinheiro- Josaphal Marinho- José Richa - J únia Mario: 
se - I.ourival Baptista - Lucfdio Portclla - Magno Bacelar 
- Mansucto de Lavor- Mário C..ovas- Marluce Pinw- Mau
ro Benevidcs- Meira Filho- Moisés Ahrao- Nabor Júnior 
- Nelson Carneiro - Ney Maranhão - Octaclr Soares - Ono
fre Quinan - Oziel Carneiro - Onofre Ouinan - Pedro Si
mon - RachJd Saldanha Derzi - Ronan Tito - Ruy Bacelar 
- Valm1r Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus~in.ciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19 .Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM N' 143, DE 1992 
(N• 863/92, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal 
Nos termos do parágrafo único, in fine, do artigo 104 da 

constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos-

sas Excelências o nome do Doutor MILTON LU!Z PEREI
RA, Juiz do Tribunal Regional Federal da 3• Região, com 
sede em São Paulo- Capital, para exercer o cargo de _Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça, na vaga reservada a juízes 
dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da nomeação 
do Ministro limar Nascimento Gaivão para o Supremo Tribu~ 
nal Federal. 

Os méritos do indicado_, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo 
curriculum vitae. 

Brasília, 27 de dezembro de 1991. -Fernando CoUor. 

CURRICULUM VIrAE 

I- Dados 
Nome: MILTON LUIZ PEREIRA 
Juiz do Tribunal Regional Federal da 3' Região 
Nascimento: 9-12-1932- Itatinga- SP 

II- Cursos ' " 1. Bacharel em Direito __ 
Pela Faculdade de Direíto da UniVersidade Federal do 

Paraná, turma de 1958, com diploma registrado junto ao Mi
nistério da Educação e Cultura~ sob n9 25.902. 

-Concluído o curso, como advogado, .de imediato pas
sou ao exercfeio profíSsional, na sede da Comarca de Campo 
Mourão, Estado do Paraná, onde militou na advocacia desde 
janeiro de 1959 até dezembro de 1963. Procurador Judicial 
do Município e advogado credenciado pela Caixa Económica 
FederaL Participou, como Advogado, de 128 julgamentos pelo 
Tribunal do Júri e consolidou advocacia profissional, conquis
tando destacado conceito, demonstrado pelo· maior número 
de ações entre os advogados militantes, distribuídos na co
marca. 
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2. Comercial 
Escola Técniea de Comércio Remington do ·Paràíiá.(ex

Faculdade de Comércio do Paraná). 
Curso feito de 1951 a 1953, com Diploma "registrado junio 

ao Ministério da Educação e Cultura, sob o n• 182.892. 

3. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva 
CPOR (1953/1954)- 1" Tenente R/2 

III- Cursos de Aprimoramento e Extensão Universitária 
1. Direito Civil 
-Estudos Políticos e Sodais 
-Medicina Legal (Prof. Flamínio Fávero) 
-Medicina Legal (Prof. Hélio Gomes) 
-Estudos Sociológicos 
- Estudos Jurídicos 
- Responsabilidade Civil 
- Introdução à Enciclopédia Jurídica 
-Normas Básicas para Higiene Mental da Mocidade 
-Direito Civil (Prof' Regina Gondim Dias) 
-DireitO Penal (Prof. Luiz Jimenez Asúa) 
- Direito Penitenciário 
-Direito Constituciona.l 
2. Estagiário (1957) - junto à 4• Promotoria Pública 

de Curitiba; junto à Vara de Falências, Acidentes e Concor
datas de Curitiba- Títulos Expedidos pela Procuradoria Ge
ral do Estado do Paraná. 

3. Durante as~ Semana Nacional de Estudos Jurídicos, 
realizada em Natal, Rio Grande do Norte, de 21 a 28 de 
setembro de 1958, foi classificado em Primeiro Lugar no con~ 
curso Nacional de Oratória, que foi levado a efeito com a 
participação de acadêmicos de Direito, representantes de Fa~ 
culdades e Universidades dos Estados brasileiros. 

IV - Cursos de Especialização 
L Direito Comparado (Faculdade de Direito da UniVer

sidade Federal do Paraná). 
2. Didática do Ensino Superior (Reitoria da Univer

sidade do Paraná). 
3. Atualização do Processo Civil (Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Paraná- Prof. Egas D. Moniz 
de Aragão). 

V - Magistratura Federal 
-Em 1967, nomeado Juiz Federal Substituto, da 2• Vara 

da Seção Judiciária do Paraná. 
-Em 1972, por -me-recimento, nomeado Juiz Ff:deral, 

da 5• Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. 
-Em 1972, por antigüidade, nomeado Juiz Federal, da 

1' Vara da Seção Judiciária do Paraná. 
-Juiz Federal Diretor do foro, designado pelo Egrégio 

Conselho da Justiça Federal (períodos: 7-1-74 a 6-1'76 -
7-1-81 a 6-1-84). 

-Juiz Substituto -Tribunal Regional Eleitoral- PR 
- (biênios: 1971/1973, 1974/1975, 198111982 e 198211983)-
Juiz E!etivo (biênios: 1975/1977, ·1983/1985). 

--Nome incluído em duas listas tríplices para o cargo 
de Ministro do Tribunal Federal de Recursos (1982 e 1985). 

-Convocado para substituir no Tribunal Federal de Re-: 
cursos, a partir de novembro de 1~88 até a data de instlação 
do_ Superior Tribunal de: Justiça, na vag?" aberta pela aposen
tadoria de Ministro. 

-Juiz Presidente do Tribunal Regional Federal da 3• 
Região (biénio: 1989/1991). 

- Ju.iz Presidente do Conselho de AdministraÇão do Tri~ 
bunal Regional Federal da 3• Região (biénio: 1989/1991). 

-JUiz Presidente do Conselho dã JUStiça Federal da Ter-
ceiràRegião (oiêriio' 1989/1991}. · 

-Juiz Presidente da Terceira Turma do Tribunal Regio-
nal Federal da 3~ Região (em exercício). -

VI - Magistério Superior 
-Professor de Nível Superior (Ministério da Educação 

- e Cultura - Conselho Federa: de Educação -n~ 889171 
-Disciplina: Direito Perial, da Faculdade de DireitO da Urií-
versidade Federal do Parná. 

-Professor de Direito Penal, como titular da disciplina, 
desde 1968, na Faculdade de Direito de Curitiba. 

~Professor de. Direito Constitucional na Faculdade de 
Direito de Curitiba, cujas aulas deixou de ministrar pela veda-
ção de cumular cargos no magistério superior. --

-Coordenador da área de Direito Penal na Faculdade 
de Direito de Curitiba. -- - ------ - -

-Professor ViSitante da Faculdade de Direito de Umua
raina .:....:....-PR. 

Título concedido pela respectiva Congregação. 
-Professor convidado da Escnla de Polícia da Secretaria 

de Segurança Pública do Paraná (1971). · · 

vil - Outras atlVI.dadeS 
-Professor de Curso Médio: Latim no Ginásio Estadual 

e Escola de Comércio Santo Inácio (Prática Jurídica), em 
Campo Mourão. 

-Professor do Curso para Educadores de Estabaleci
mentos de Ensino, por designação ela Secretaria de Educação 
e Cultura do Estado do Paraná (Lei Federal n" 5.726, de 
1971 - art. 5•; Resolução Secretarial no 907). Renunciou ã 
obrigação para não cumular cargos no magistério. 

- --Proressor participante do IV Curso de_ Administra
dores Sindicais, patrocinado pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência SoCial (1972). 

- Palestrista e conferencista convidado em Universida
des e estabeleciii).entos de ens"ino suPerior, desen-Vo1vendo te-
rnas jurídicos variados. _ ___ _ _ _ 

______ -Colaborador em revistas_ jurídicas, incluindo artigos 
publicados em jornais ·com seções espeCializadas (Revista dos 
Tribunais- Revistas de Direito Público). 

-Publicou o livro ''Justiça Federal- origens, juriSdição 
e compe-tência constituCionais" - Editora S_ugestOés Líterá
rias- São Paulo- 1968. 

-Para publicação, em preparação o trabalho "Dos Cri
mes Eleitorais". 

-Professor convidado para o Ciclo de Estudos dos Fun
. cionários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná_-1988. 

-Presidente da Subcomissão, em Curitiba, de Aplicação 
das Provas Escritas dos Concursos para Juiz Federal (anos 
de 1975 e 1982), no Paraná. .. . . 

-Integrante da Subcomissão, em Curitiba, de Aplicação 
das Provas Escritas dos Concursos para Procurador da Repú
blica (anos de 1984, 1987 e 1988). 

VIII - Ativíd&de política 
-Prefeito Municipal de Campo Mourão, Estado do Pa~ 

raná(quatriênio 1964/1967). Ao final do mandato, pelas reali
zaçõe~ admm1strativas e çlesenvolvimento social e econômico 
expenmentado, Campo Mourão foi escolhido como o "Muni
e/pio Modelo do Paraná". 



_s_o_Q::_u_in::.t_a~---fe::.i::.ra:_l6:_ _____ .;;D.;;I~Á:::.R::.I.::O__:D:._O::....:C:.:O::N::.G::::.::RE=S~-NA<:_I_ON A~(~e~_ã~_:o__:l::_:l)::_~ -----~::J an;:;.:e'::.· ro::iôde"'.:::.l 9::9:::_2 

IX - Títulos Honoríficos 
-Cidadão Honorário do Município de Cã.mpo Mourão. 

Lei Municipal n" 3/67. _ 
-Cidadão Honorário de Curitiba - Lei Municipal n~ 

6.426183.. ~ ~·~"- - -
- CoinCiidãâor dã Ordem da Solida-riedade, nO ·graU. da_ 

"Cruz do MéritO c-UJtufal" (Ordem reconhecida de Utilidade-
Pública pela Lei n<> 646, de 17 de julho de i967- Decreto 
Federal n' 9.085). 

-Colar do Méríto Judiciário "MinistrO Pedro Lessa" 
-Tribunal Regional Federal - 3~ Região -. 

-Ordem do Mérito Militar- CorPo de Graduados Es~ 
pcciaJs, no -Grau Ofici3.1 (Presidência da República- in DOU 
9-8-89). 

-Academia Brasileira de HisfOria ·....:.:... Diploma:·-
- Sócio" Honorário da Academia Brasileíra de Direito 

Tributário. 
- Paraninfo de_ várias turmas da Faculdade de DireitO 

de Curitiba e da Faculdãde de FilOSÇlfia_-c;f~ Campo MOurão. _ 
Paraninfo de formandos do curso médio, por anos seguidos. 

-Medalhas - Diplomas - Placas, como distinção e 
homenagem. _ __ __ 

Curitiba, 9 de dezembro de 1991.- Mílton Luiz Pereira. 

(A Comissão de ConstitufÇâO,"Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe-
diente lido vai à publicação. ~ 

Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 1o Secre-
tário. - - _ 

É lida a seguinte -
Mensagem do Presidente da República 
N" 143, de 1992 (no 863/91, na origem), de 27 de dezembro 

passado, submetendo à deliberação do _Senado o nome do 
Doutor Milton Luiz Pereira, Juiz do Tribunal Regional Fede
ral da 38 Região, com sede em São Paulo -:- Capital, para 
exercer·a função de ~inistro do Superior Tribunal de Justiça, 
na vaga reservada a JUÍzes dos Tribunais RegionaiS Fe-derais, 
decorrente_ da nomeação do Ministro llmar Nascimento Gal-
vão para o Supremo Tfibunai Federal. - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A matéria 
será despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, iniciando-se a sua tramitação em 17 de fevereiro próximo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. r o 
Secretário. · · · · ··· · - " - · - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 3, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, reque

remos a transcrição, nos Anais do Senado, do Editorial do 
jornal O Globo de 15 de janeiro de 1992, intitulado "0 projeto 
para o Brasil". 

Sala das Sessões, 15 de janeiro de 1992.- senadOI-Eldo 
Álvares, Senador Albano Franco - Senador Oziel Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (M-auro Benevides) -De acordo 
com o art. 210, §to, do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido_ao exame da Comissão Diretora, que se reu-
nirá na próxima-quintà-Teira, às 11 horas. ---

. . g SR. PI{J;;~IDENTE_(Mauro Benevides) .:.__Há orador~~ 
mscntos.- C<:> ii~ do ~ pa~a vra ao nobre Senado-r Eduardo Supli
cy. (Pausa.) 

S. Exa ·não_se e_Qcontra em plenário. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

~· O SR. RUY BACELAR (P_M])B_- BÁ. Pronuncia o 
seguinte discUrSo.) -Sr. _PreSidente .• Srs. _Senadores, dentro 
de mais alguns dias_ eStaremOs_ apreciando a Mensagem da 
~res~4ên~ia çla República _que propóe a elevação dos índices 
da contribuição preVidenciária, a extensão desse ónus aos apo
sentados e pensionistas e a instituição cte u-ni iecolhimenio 
adicional. Com essas medidas, pretendem o Senhor Presidente 
da República, Penando Collor, e o Ministro do Trabalho e 
da Previdência Social, Antônio Rogério Magri, obter os recur
sos necessários ao pagamento ~os aposentados, caso seja man
tido o entendimento do Judiciário -ae que os mesmos têm 
direit? ao reajuste de 147% concedido aos trabalhadores. 

E forçoso lembrar que tal distinção- talvez fosse melhor 
dizer "discriminação" -já mereCeu, n-a--época, nossa vee
mente repulsa. Prevalecendo até agora, no cioso exame do 
JU.diCiátjo, ã.- teSe Dl~S demoçrática, equitativa e inteligente 
- de que os aposentados fazem jus aos 147% e de que não 
podem ser jogados às traças --o Senhor Fernando Collor 
e~_o Sr. Rogério Magri fazem novas investidas._ D,esta vez, 
apontam as baionetas contras os próprios contribuintes do 
sistema previdenciário, destinando também parte do arsenal 
para aposentados e pensionistas, que voltariam a _ser _9nerados 
com uma: contribuição na quarse ach3ill-isentos desde 1986. 

V ários_aspectos da questão previdenciária devem ser ana
lisa~_~s e ressaltados em função da proposta govern'amental, 
a começar pela própria decisão de penalizar os trabalhadores, 
pensionistas e os beneficiários, por ser uma medida espúria, 
de má fé e eivada de ilegalidades. Comportando todos esses 
defeitos, a proposta governamental revela ainda pouca eficácia 
no pequeno mérito que se julga conter, pois apresenta uma 
solução paliativa e-sem criatividade, que é o aumento da carga 
tributária de pessoas físicas e jurídicas. Assim tem sido, infeliz
mente, o comportamento do Governo em nosso País. A cada 
rombo que se descobre, a cada despesa que se afigure extraor
dinária, o Governo logo busca o caminho mais fácil, embora 
menos recomendável: Sobretaxar o contribuinte, que já vive 
amargurado com a recessão e com a perda do seu poder aqui
sitivo. 

Para um Governo que se intitula mõdernizãdor, asÕiução 
que ora se propõe não é condizente. Inspiraram-se a autori
dades governamentais na antiqüíssima prática de penalizar 
os contribuin_tes, sac~ifica"ii~o e~p~·~i~lmente o a~s~la~i~tdÜ, que 
rtão tem_ meios de repaSsar esse ônus: .. ; --_ :; - -· - -

Antes de abordarmos a questão tributária, propriamente, 
gostaríamos de tecer breves comentárioS sobre a situação dos 
aposentados _e sobre a celeuma que se criou em reláção ao 
resjuste que reivindicam. É desnecessário dizer que os aposen
tados, no Brasil, são marginalizados. Trata-se,_ infelizmente, 
de uma verdade histórica_._ Depois de labutarem por anos a 
fio e de â:irem sua contribuiçã<? p~ra _o_ çngrandeciment_o do 
País, os aposentados eram -e pelo visto, continuam sendo 
-tratados como cidadãos de segunda ~ategoria. _ _ 

Cansados, após uma vida inteira de árduos_ trabalhos, 
e vergados sob o peso dos anos, os aposentados sempre enfren
taram fiJas para se habilitarem a uma simples consulta médica 
ou-para receber sua minguada aposentadoria. Com a Consti

- tuição de 1988, vislumbrou-se _um período de_ mais justiça 
e de menores sacrifícios para a categoria, cuja renda foi resta-
belecida em_ ~tendimento ·ao art.- 58 do Ato das Disposições 
Transitórias. Para tanto, buscou;.se ·no salário mínirilO uma 
-referêricia que permitisse manter atualizados os_ valores dos 
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benefícios. A justiça, enfim, se fez, em abril de 1989, com 
a revisão dos valores então percebidos, e o salário mínimo 
foi tomado _como referência para os -reajustes futuros, até 
que se implantassem os Planos de Custeio e Benefícios da 
Previdência Social. _ __ __ . _ . 

O sonho durou pouco. Os Planos de Custeio e Benefícios, 
aprovados por esta Casa e sancionadÇts pelo Presidente da 
República, tornaramRse leis (no> 8.212 e 8.213), sancionadas 
em 24 de julho do ano passado e regulamentadas no mês 
de dezembro. Já então o golpe contra aposentado$ e pensio
nistas se perpetrara, com enorme defasagem no reajuste dos 
benefícios em relação aos salários dos trabalhadores. l;ste~ 
tiveram, em setembro, o reajuste de 147% que c;>~ aposentados 
agora reclamam na Justiça. O reaj_~ste çlos benefícios, na mes
ma época, foi de apenas 54,60%. 

Tem alegado o Governo, para conceder reajustes diferenR 
ciados, que nada mais faz qo que cumprir a Constituição, 
pois a Carta Magna prevê que os benefícios, sancionadas_ as 
leis da Previdência, seriam corrigidos pelo INPC do perío_çlo, 
e não pela vaiação do salário mínimo; afegilm os aposentados 
que as leis não haviam sido ainda regulamentadas! o que_ 
implicaria obediência à proporcionalidade do salário mínimo. 

Filigranas jurídicas â parte, o que de imediato se percebe 
é que o reajuste diferenciado fugiu ao espírito da ConsitituiçãO 
- que era exatamente o de resgatar o poder aquisitivo, a 
dignidade e a cidadania de aposentados ~ pensionistas. O 
que se percebe, igualmente, é que o Governo optara por 
interpretar a lei de acordo com suas fin3nçast_ao invés de 
usar suas finanças em conformidade com a lei. 

O comportamento dos aposentados e pensionistas, que 
buscam amparo na justiça, pode ser faCilmente compreendido: 
a diferença nos rcjustes concedidos pelo governo~ em setemR 
bro passado, reduz a pouco mais da metade o valor dos seus 
benefícios. Além disso, uma vez instalada essa defasagem, 
jamais será resgatadO ó poder aquisitivo dos benefícios. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é uma parte da ques
tão. É a parte inicial, que gerou desdobramentos, e que se 
encontra encaminhada, dependendo agora das instâncias der
radeiras do Judiciário. A outra parte dessa que·stão encontraRse 
sob nossa competência, e foi suscitada pela proposta do GoR 
vemo de criar nova taxa, de estender o tributo aos benefi
ciáriOS --da Previdência - que eram iséntos desde 1986 -
e de elevar os íridices de contribuição. 

A reação de quase toda a sociedade brasileira, contr:á_!ia 
à proposta governamental, era previsível. O brasileiro já paga 
caro demais, pelos serviços públicos, diante do pouco que 
recebe. Ao elevar a _contribuição previdenciária, o Governo 
demonstra total falta de imaginaÇão e completa insensibilidade 
quanto ãs condições e vida de parcela considerável da nossa 
população. Em vez de sobrecarregar o povo para garantir 
melhor arrecadação, deveria o Governo combater a sonegação 
e acorrupção, instituir a moralidade como critério-Do trato 
da coisa pública, conter a malversação derec_!.!.rsos e o desvio 
de verbas para finalidades diversas daquelas a que são desti
nadas. 

Em resumo, o go_vemo pretende estende-r a contribuição 
previdenciária aos aposentados e pesionistas, com descontos 
de 7% e 3,5%, respecitivamente. A medida incluiria aqueles 
que recebem benefícioS equivalentes ao salário mínimo, e 
que, portanto, não estão recorrendo à justiça, por terem receR 
bido reajuste igual ao dos trabalhadores na atiba. O reajuste 
·que ora se pleiteia por via judicial, se mantido, beneficiará 

Cerca de 3 inilhões ·dos 12 milhões de aposentados •. pois a 
grande maioria r~cebe o salário mínimo. -, 

-0 projeto prevê também o aumento das contribuições 
descontadas dos assalariados, alterando as alíquotas hoje vi
gentes, de 8%, de 9% e de 10%, para 10,5%, para 12% 
e para 13,5%, além de uma "ContiióiiiÇ3.o Adicional", de 
3% sobre os salários. Os contribuintes autónomos_ também 
estarão sujeitos a descontos maiores, de até 25%. As empreR 
sas, já descapitalizadas, e sufocadas pelos impostos, terão 
sua contribuição elevada de 20% para 21,5% da folha de 
salários. 

___ _ O que pretenderá o GoVeino com essa proposta? A cria
ção de uma nova taxa de contribuição, de_3%, pode significar 
uma bitributação. Para livrarRse desse aspecto de inconstitucioR 
nalidade, as autoridades optaram por mascarar a bitributação, 
trocando o nome de "Contribuiç?o do Equilíbrio" para "Con
tribuição Adicional". 

A elevação das alíquotas não acontece pela primeiia vez. 
Há alguns anos, a alíquota única de 8%- dos assalariados foi 
elevada, para até 10%, a fitri- de cobrir o déficit do sistema 
previdenciário. Assim vem fazendo o Governo: para c3da 
rombo, novos ou maiores tributos, até um dia se chegue à 
exastão. 

A extensão das contribuições aos previdenciários, a exem
plo das demais alterações propostas, é igualmente uma medida 
paliativa, pois não ataca as causas básicas do dé:qcit j)fc!viR 
denciário. 

No seu conjunto, a Mensagem Presidencial é maquia
vélica. Ao aumentar a contribuição, tende a jogar a opinião 

--pública contra a sofrida classe dos aposentados, ao mesmo 
tempo em que gera malRestar na categoria por penalizar-úns 

-para pag-ar o reãjuste a outros. -
Para justifícar os aumentOS, alega o Governo necessidade 

de arrecadar mais Cr$11 trilhões, destinados ao pagamento 
do reajuste pretendido por três milhões de aposentados. O 
cálculo pode até estar correto;nras até agora não foí deffions-
trado. · 

O Sr. Epitácio Cafeteira- V-.-Ex• me permite um aparte? 

O SR. RUY BACELAR - Tem o aparte o eminente 
SenadO( Epitácio Cafeteira. -

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Ruy Bacelar, 
estou acompanhando com muita atenção o discurso de V. 
Ex•, que faz uma análise criteriosa dessa mensagem do GoverR 
no. Quero, ao me congratular com V. Exa, dizer que o que 
estamos vendo é, mais uma vez, o Presidente ir à imprensa, 
à -rele visão, se dizer dispostO a ouvir. Ora, sabemos que Sua 
Excelência, às vezes, pode estar disposto a ouvir, não está 
disposto é a concordar. O máximo que admite é ouvir. Sua 
Excelência tem uma postura que é o inverso- do discurso; 
quer uma agénda de consenso, mas, Sua_ Excelência entra 
qo_m a_ agenda e o Congresso entra com o consenso. Enfim, 
Sua Excelência só não contraria o FMI: fará tantas mensagens 
_quantas necessárias para não desagradáRlo. E_stá querendo 
sugestões do Congresso para saber se o F~I -~oncorda co_m 
elas. Jnsiste com os tais CIAC_. E o que vemos 
nos CIAC? Os jornais nos dão conta de que~- primeiro, saiu 
g _idealizador daquele tipo de construções, famoso -neste País 
com o cognome de Lelé. Quando Lelé saiu, o Ministro da 
Saúde disse que, apesar da sua saída, os técnicos continuavam 
lá parã fazer o trabalho. Agora, saiu toda a equipe solidária 

-· ao Lelé, mas o Governo quer continuar com os CIAC. Estou 
achando esses CIAC com jeito de Calei, semelhante aos guar-
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da-chuvas, às mochilas. Quero dizer i V~ Ex• que fiquei sur
preendido com três atitudes diferentes do Sr. Ministro da 
Saúde, Alceni Guerra que, quando pe~guntado S<?bre o super~ 
faturamento das bicicletas, -respondeu: ''superfaturamento ~ 
a mãe". Os jornàis fesgistraram." Aquilo foi um· ~tO de indigna
ção. Posteriormente, confirinado o superfaturamento, o Mi
nistro Alceni Guerra chorou, ou seja, sentiu arrependimento. 
Porém, poucos dias depois, S. Ex• foi ão Rio de !aneiro e, 
lá, imitava o Chacrinha, gritando para a menidada: "vocês 
querem bicicletas? Vocês querem guarda-chuvas? Vocês que
rem mochilas? Naquele momento, o sentimento era o cinismo. 
Tivemos esses três estágios: indignação, o ato de contrição 
pelo erro e o cinismo. Já, agora, S. EX• não Se incomoda 
com coisa alguma. Isso está estarrecendo a 9pinião públi~. 
O Gov-erno já hão s-e-enve-rgonha mais dessas coisas; ele está, 
na realidade, debochando do povo brasileiro. 

O SR. RUY BACELAR .,-- Senacfôr Epít'ácio Cáfeteira. 
incorporo, com muita satisfação, o aParte de V. Ex• ao meu 
modesto discurso. V. Exa tem toda razão:_o que está faltando 
a este Pafs é uin bom governante e, irifelizmente, não temos 
tido sorte de tê-lo. 

O problema do Brasil é o de determinação política, é 
o de seriedade, é o de trabalho. Temos tudo para sermos 
uma grande nação, tão impõrfaritie quanto as mais _importantes 
do mundo atual. Temos terra, temos sol, ternos água, temos 
gente, temos integração racial, temos clima, falamos português 
de Norte a Sul, de Leste a Oeste. O que nos falta é somente 
exemplo dos nossos dirigentes, exemplo q~e_ parta de todos 
nós que temos res-ponsabilidade com os destinos deste País. 

Não tenho dúvida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de 
que no dia em que o povo entender, sobretudo o contribuinte 
brasileiro, que o seu dinheiro está tendo retorno em serviços 
públicos- poderemos até diminuir as alíquotas dos impostos 
-não tenho dúvida de que a receita a_umentará neste Pa(s, 
contanto que o Governo faça uma aplicação transparente, 
seja exemplo de trabalho e de seriedade, induza o povo a 
acreditar que o seu grande aliado, que o seu grande amigo 
é o trabalho. E assim procedendo não tenho dúvida _de que 
iremos resolver o grande desafio dessa década, que é crescer, 
mas sobretudo melhorando a distribuição de renda neste País 
no sentido de que haja mais justiça social.' ~ ' -

Dou continuidade, Sr. Presidente, ao nosso pronunCia
mento. Embora um pouco tarde, o Presidente Fernando Co
llor propôs-se a abrir os cofres da Previdência, com a in~e~ção 
de comprovar a real situação financeira do órgão. Ao mesmo 
tempo, O TCU, atendendo a pedidos de Parlamentares,_ vai 
examinar as finanças da Previdência e cmifirmar a efetiva 
necessidade de novos recursos. -· 

Essas medidas há muito se impunham, pois assunto de 
tal relevância não pode ser tratado com leviandade. Primeira
mente, é preciso calcular o quanto representa de acréscimo, 
nos gastos da Previdência SoCíàl,- O pagamento do reajuste 
de 147%. Não se pode trabalhar com meras supOsições. O 
próprio autor da Lei de Custeio da Previdência, Deputado 
António Britto, acredita eni riúiileros bem iiúeiiOieS ãos-Ci-$11 
trilhões propalados pelo Presidente Collor. Com base ém nú
meros fornecidos pela própria Previdência Social, Britto che
gou -ao valor de Cr$369 bilhões m~nsais,-o que representaria 
wn custo adicional de Cr$4 trilhões e 400 bilhões ao longo 
do ano- ou seja, tnenoS da metade do_ <!!!_e o Gove:Q_I9 pre
tende arrecadar. O Mínistro António Rogério Magri alega 
que os Cr$11 trilhões seriam o resultado do custo ãdicional 

diante da- perspectiva de urna inflação de 525% ao ailo. O 
cálculo é leviano: uma diferença para -menor, no comporta
mento da inflação, representaria uma cobrança excessiva; uma 
diferença para maior implicaria novo déficit no sistema previ
denciário. Dispondo de tais dotes adivinhatórios, poderia mui
to bem o Ministro Magri ter previsto, com a necessária antece
dência, urna possível derrocada da Previdência ante as reivin
dicações dos aposentados. 

Diante desses fatos, somos levados a perguntar nova
mente qual o motivo de tamanha sangria. O Presidente da 
Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Abram Szaj
m.an, vê -na· proposta do Governo "mais uma tentativa de 
transferir recursos do setor produtivo (no caso das pessoas 
júridicas) para o setor improâtifivo da sociedade". Há quem 
veja no projeto uma forma de pressionar o Judiciário; diante 
do clamor público, a decidir contra os aposentados, na instân
cia final. Há quem perceba, ainda, uma estratégia para desmo
talizar o sistema previdenciário, mostrando sua inviabilidade, 
para preparar o caminho rumo à privatização. 

São apenas hipóteses, que não merec~in o nossp endoss?. 
Afinal," o JudiCiário é Soberano em seus julgamentos e compl~
t~mente desatrelado do Executivo; e a privatização dõ sistema 
pt'evidenciáriO pode, em qualquer das muitas fórmulas que 
vêm sendo propostas, alcançar o consenso da sociedade sem 
o uso de expedientes escuses. No entanto, queremos alert~_r, 
se há tais hipóteses é porque o Governo criou condiçóe~ para 
que surgissem, é porque o Govéi'no deu margem a especu
lações dessa natureza. 

Antes de tentar impor nova sangria à sociedade brasileira, 
especialmente à classe dos assalariados, mais desprotegida, 
deveria o Governo revisar todos os seus gastos e a destinação 
dos seus recursos, com os do Finsocial, que são estimados 
em Cr$20 trilhões. A maior parte das verbas do Finsocial 
tem sido aplicada em finalidades estranhas ao Orçamento da 
Seguridade. Alega-se que os recu~os disponíveís são- ín_sufi
cientes pata cobrir o déficit provocado pelo reajuste a ser 
pago aos aposentados. Poderiam tais recursos, ou parcelas 
deles, pelo menos abater parte do déficit, para que a população 
não fosse tão penalizada. Até agora, entretanto, o Governo 
tem optado pela solução que lhe pareceu mais fácil, e qtie 
é de todas a pior: tributar ainda mais os contribuintes~ · 

--HOje mesmÓ, Sr. Presid-ente, acabo-de ler- um artigo do 
Sr. Jair Meneguelli, quando S. S• alega que o Governo deve 
Cr$ 29,8 tiilhões à Previdência SOcial, débito acumulado_ só 
em 1986 e 1990, sem dispormos ainda dos números de 1991, 
o que equivale a US$ 12,2 bilhões. Somente o Gove-rno; Si'. 
Presidente, está sem recolher à Previdência mais do_ que. o 
necessário para fazer face ao pagamento dos 147% aos aposen

. tados. - -
Também a Associação Nacional dos Fiscais de Contrl

·-buições Previdenciárias- ANFIP acredita que a nova sang-ria 
pode ser evitada. "Basta - afirmou o seu Presidente, Pedro 
Augusto Sanchez- modernizar os procedimentos de arreca
dação, fiscalização e execução das díVidas. sustar o desvio 
de recursos para se tores estranhos à seguridade social e resta
belecer o quadro de fiscais e procuradores da Previdência 
de dois anos atrás."' A ANFIP calcula que 40 a 50% das 
contribuições devidas à Previdência não são recolhidas, por 
sonegação ou por inadimplência. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o déficit previdenciário 
é crónico. O pagamento dos 147% aos aposentados e pensio
nistas apenas coloca em evidência uma- condição históriCa, 
uma falha estrutural do sistema. A cada novo benefício- qUe 
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se concede, a cada rombo que se descobre, aumentam-se as 
alfquotas e criam-se novos tributos, como o FINSOCIAL, 
o PIS/P ASEP, as taxas adicionais. De nada nos -adianta sacri
ficar novamente a população brasileira, pois dentro de mais 
algum tempo o ciclo recomeçará. Os encargos já são elevados, 
e pesam muito no bolso de uma população carente, com imen
sas legiões de miseráveis:-o retorno desses encargos, por ques
tões políticas, burocrátiCas e gerenciais, é que- é pequeno, 
é fnfimo. 

Sr. Presidente, cíuero declarar, de antemão, meu voto 
contrário a esse projeto apressado e perverso. 

O Governo pode utilizar de outros instrumento~ que não 
a simples majoração dos tribUtos para fazer face a um direito 
adquirido pelos pensionistas e aposentados, mas questionado 
pelo Executivo. Por que não apelar, até pressio-nar o Supremo 
Tribunal Federal para sua autoconvocação a fim d_e: decidir, 
dentro de curtíssimo prazo: questão tão inquietante p-ara os 
idosos e de tanta turbulência para a Sociedade em Geral? 
Se a decisão do Supremo for favorável aos aposentados, no 
que acredito e espero, caberia ao -ooverno, anlés do enVio 
dessa inoportuna mensãgem: 1"-dar_um fim àStõiJbalheiras 
e à sonegação-; 2°-remanejar verbas orçã.ritent"árias de se~qre~ 
não prioritários; 3o - vetar emendas ao orçamento, sabida
mente dispensáveis, de alguns Srs. Senadores e Deputados, 
com o posterior encaminhamento de Projeto de Lei, alocando 
os recursos para o pagam:e-n:to dos aposentados. 
· Pelo exposto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vê-se que 
a solução de tão angustiante problema é d~ autoridade, deter
minação política, que infelizmente faltam ao Presidente da 
República. 

Muito Obrigado! (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy o Sr. Mau
ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupado pelo Sr. Alexandre Costa, ]" Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN -SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ po dia 
9 de agosto de 1991 ~ocupei esta tribuna para aleitar os nobres 
Senadores para a necessidade urgente de um equacionamento 
dos angustiantes problemas que já estavam afetando e que 
viriam a afetar a Previdência So_cial Brasileira. Naquela época, 
não existia a polémica questão dos reajustes dos benefícios. 
Mas os problemas já eram g!ãves. Muito graves. 

Não pretendo repetir aqui os números que apresentei 
naquela oportunidade. Desejo reafirmar apenas que os dese
quilíbrios estruturais da Previdência SOdãf" ·sao ·ainda mais 
aflitivos do que a premente questão dos 147%. 

Em toda sociedade, os trabalhadores ati vos sã() a principal 
fonte de sustentação dos inativos. Se os inatiVos ·creScem-mais 
depressa do que os ati vos, é- -óbvio, inStata:~se Uijiã. perigOsa 
bomba-relógio. · 

Esse é o caso do Brasil. ·o emprego e -Õ- saláiio- qUe 
constituem a base principal da receita da Previdência: têm 
crescido muito menos do que o número _cie pessoas em idade 
de se aposentar. Temos aí os ingredientes da implosão: pouco 
crescimento económico e muita demanda de aposentadoria. 

Essa demanda só tende a crescer. Hoje, as pessoas com 
60 anos e mais chegam perto de 8% do total da população. 
Daqui a uns 15-20 anos, esse percentual passará para 14%! 

Quase o dobro. Sem dizer, pel9 sistema atual, muitos _brasi
leíros se aposentam com bem _menos_ de 60 anos. 

De onde virão os recursos para atender todos os que 
têm direito, se não crescermos no presente? O envelhecimento 
da população coloca hoje em dia, problemas que não tivemos 
no passado, quando chegamos a crescer até 10% para uma 
população que aumentava ~a base de 3% ao ano. -

Felizmente, a população aumenta mais devagar agora. 
Isso é verdade. Mas são quase 10 anos que o crescimento 
do nosso PIB fica abaixo do crescimento demográfico._Esta
mos assim, diante da mais perversa combinação de fatores: 
envelhecimento acelerado com crescimento reduzido. _ 

Isso é muito" sério. Se nada for mudado, iei-emos Um 
colapso do sistema. As medidas de emergência, ora em discus
são no Congresso Nacional, são meros paliativos para atender 
a um descontrole momentâneo e de duvidosa base jurídica. 
Precisamos partir para uma solução mais definitiva -do proble
ma. Isso dependerá da revisão de vários -conceitos. 

Como se sabe, além da aposentadoria, a atual seguridade 
social é responsável por grande parte da saúde e Assistência 
social A -aiinadilha demográfica se COil).plica ainda nials quan
do ·se considera que o envelhecimento vem acompanhado, 
naturalmente, de maior de,manda pelos serviços hospitalares 
e de assistência social. 

Em suma: O Brasil tem um sistema previdenciárió inviá
vel. Além dos descompassas apontados, é muito pequefiã a 
parte _da força de trabalho que contribui para a receita da 
Previdência. O mercado informal está crescendo de uma forma 
brutal. Dados recentes da Pesquisa PNAD do IBGE indicam 

--que cerca de 60% dos brasileiros trabalham sem carteira assi
nada, ou por conta própria! Isso é uma enormidade, se consi
derarmos que a Constituição garante a todos os brasileiros 
---'- contribuintes ou náo - um socorro" médico-hospitalar e 
outros benefícios na hora da necessidade. 

É bom leml]rar que, no-caso de uma retomada do_ cresci
mento económico, parte dos atuais trabalhadores informais 
virão a se empregar formalmente, o que é bom, evidente
mente, mas com isso, eles adquirirão- o"âireito a uma aposen
tadoria padrão - apesar de terem contribuído durante uma 
pequena parte de sua vida produtiva. 

Em vista de tudo isso, pergunto: não será essa a hora 
de se reformar toda Previdência? O simples aumento de alí
quotas pode, quando muito, resolver o sufoco momentâneo, 
mas a cratera da fatalidade continuará aumentando nos porões 
do sistema. _ _ _ 
- Toda crise é pedagógica. Essa crise está chamando os 
brasileiros a refletirem sobre temas até então considerados 
tabus. Esse é o caso da aposentadoria-integral para o funciona
lismo público, a aposentadoria por tempo de serviço para 
os trabalhadores do setor privado e ainda, a obrigatoriedade 
estatal para com todos os trabalhadores, até mesmo os de 
renda mais alta, que poderiam optar por sistemas alternativos 
de aposentadorias e pensões. 

O Brasil p-recisa agír para eVita·r·a fmpiOsão ·total do siste
ma nç futuro próxim9. De nada adianta escamotearmos o 
f3.to de_ que estamos com um sistema insustentável. É mais 
fácil devolver o problema para o Poder Executivo como num 
jogo de empurra-empurra, do qual o gran~e perdedor é o 
povo brasileiro. Será fácil também levar a mfdia a reduzir 
o problema a uma questão de má administração ~- até de 
CorfupÇãO. · - -- - - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há indícios de que isso 
existe e precisa ser eliminado e punido com o maior rigor. 
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Mas o grande desafio de todos brasileiros, neste momento, 
é desenhar um sistema que seja auto"-susteiltado. E o desenho 
de um novo sistema é tarefa do Congress<:,-Nacional, é tarefa 
do Senado Federal. A crise dos -147% está desempenhando 
um importante papel; ela está escapcararido- a toda Nação 
que esse sistema é um caso-- desenganado e que, portanto, 
precisa ser SUbStituído por outro que seja capaz de prover 
um tratamento condigno àqueles que ontem dedicaram suas 
vidas à construção deste-grande País e hoje merecem o respei
toso descanso. 

·Sr. Presidente, solicito que constitua parte integrante des
te meu pronunciamento o editorial do jornal O Globo de 
hoje, dia 15 de janeirO de 1992, intitulado ''O Projeto para 
o Brasil". 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso-:- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO - Ouço o aparte do nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso. -

O Sr. F-ernãlido Henrique Cardoso - Senador Albano 
Franco~ estava em meu gabinete quando comecei a ouvir_ o 
discurso de V. Ex" e vim até ao plenáriO, PorqUe acho que 
é da maior importância que, neste momento~ pessoas como 
V. Ex•, que, além de Senador, é Presidente da Confederação 
Nacional das Indústrias, nos ajudcirii IiO- encamíilhamento da 
questão da Previdência. V. Ex• teceu algumas cons_iderações 
e, agora, notadamente, referiu-se ao editorial de O Globo, 
que Ii nessa manhã- e até quero fazer esse registro- porque 
aponta para alguma coisa _que me parece correta. Ele diz 
lá, com toda a clareza, que, enquanto não houvefo jUlgamento 
pelo Supremo Tribunal Federal, seria uma precipitação_ do 
Congresso Nacional tomar Uma decisão sobre essa matéria. 
Acho que foi em função, em parte, dessa preocupação que 
as Lideranças de todos os Partidos na Câmara dos Deputados 
-acho que é fato inédito na História Republicana- resolve
ram não dar prosseguimento ao projetq. Mais ainda diz o 
editorial que, se buscarmos no Orçamento, vamos eilc~:mtrar 
modo de remanejá-lo, de forma ã atende.r aos_ reçla_mos da 
Previdência. Ontem, aqui no Senado Federaf;_o Sen.3do! Al
mir Gabriel fez um pronunciarncflto que chamou bastante 
atenção do Senado e que me impressionou, porque com o 
seu equilíbrio caracterfstico, S. EX"-- mosir-ou a inconsistêi:tcia 
dos dados. O Governo fala ein uma necessidade de 11 trilhões 
de cruzeiros, cerca de 10 bilhões de dólares. No cálculo para 
chegar-se a esse volume existe o pressuposto de que, mensal
mente, no ano de 92, serão necessáríos--350 bilhões para que 
se atenda à eventual decisão do Supremo Tribunal Federal, 
que acho que vai sei nessa direção, mesmo - e quero que 
o seja. Acontece que o GOverno, no seu projeto; suSpende 
em julho o efeito cumulativo dos 147%. Todos os aUmentos, 
a partir de julho de 92, desconsiderarão aquilo que já tenha 
sido incorporado ao salário. Portanto, na verdade, a crer nos 
dados do próprio Governo, e admitirmos a aprovaçãO desse 
projeto, pelo art. 7°, na verdade o Governo não precisaria 
de 11 trilhões, mas de 5,5 trilhões de cruzeiros. Veja V. Ex• 
a diferença. Mais ainda. Algu~~ Deputados, entre os quais 
o Deputado Geraldo Alckmin Filho, que é do PSDB e que 
tem acompanhado essa matéria na Câmara, junto com o Depu
tado Antônio Carlos Mendes Thame, chamaram a atenção 
para um outro fato: que o Governo já aceit<i'u~- ~ aceitou, 
não, mais do que aceitou - já incluiu riüm projeto de lei, 
que enviou ao Congresso, um aumentO corrigiitdo dos 57, 
algo assim, para 70 e tantos Por cento aquilo que ele incorpo-

raria nos aposentados. E para isso não pediu créditos extraor
dinários. Ou seja, o Orçamento já dispõe de recursos para 
essa ampliação das vantagens e benefícios. Portanto, na verda
de, estamos aqui numa conta qye vai de 11 trilhões a 5,5 
trilhões, ou, talvez, aceitando< ponderação desses deputados, 
cerca de 3,5 a 4 trilhões de cruzeiros. Ora - e aí volto. ao 
editorial de O Globo, o FINSOCIAL, para o ano de 1992, 
calcula urna arrecadação de 25 trilhões de cruzeiros ou algo 
semelhante, dos quàis a Previdência vai receber uma soma 
bastante modesta, não me recordo exÇttamente o percentual, 
mas cre'io que seja em torno de 4 a 5_% desse quantitativo. 

O Sr. Almir Gabriel- Três vírgula sete por cento. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Três_vírgula sete 
por cento! Exatamente. Somente o Ministerio d_a Ação S()cial 
receberá cerca de 20% ou dezenove ponto qualquer coisa 
do FINSOCIAL. Ora, o Ministério da ..;\ção Social utili<a 
esses recursos não necessariamente para atividades afim. A 
Lei Complementar no 70, do ano passado, obriga a. que os 
recursos do FINSOCIAL sejam aplicados integralmente _t?m 
atividades fins. O FINSOCIAL é uma parte _importante~ o 
Senador Almir Gabriel está presente e sabe d~ __ co_r_ "-:-- 4 ou 
5_% se não me engano, é destinado ao pagamento do~ _i_~ativos 
da União que também não contribuem para o Plano de Seguri
dade. E, mais ainda: o próprio Ministério da Saúde, que vai 
receber 50% dessa verba, uma parte dela será ga~ta e_~_ ativida-

- des que não são fins, e que, aliás, não está incluída nem 
na se:guridade nem em assistência médica nem em ass.istência 
social. Portanto, há recursos no Orçamento. ReportO-me ao 
editorial de O Globo que diz isso. Na verdade, faço_~qui 
uma confissão .que não seria necessária. Já havia escrito a 
minha nota que será publicada amanhã, na Folha de S. Paulo, 
que diz a mesma coisa, não é nenhUma novidade, porque 
aprendi com o Senador Almir Gabriel, e com os outros Sena
dores e Deputados que estão discutindo a matéria. 

A posição do Congresso não é a de dizer SimPlesmente 
que não queremos fazer nada, que nos recusamos a deliberar 
nossa posição é outra. É a de dizer: primeiro, cil.utera, o assun
to não foi airida decidido pelo Supremo Tribunal Federal; 
segundo, existem recl!rsos; ferceiro, o Go_ver_n_o náq ~st_â apre
sentando dados consistentes; logo, não podemos votar uma 

- lei que irá sobrecarregar mais ainda~ socie~~~e ~as_ empresas. 
Eti queria ap·enas trazer a minha contribuição modesta ao 
discurso de V. Ex•, fazendo eSsas considerações e dizendo 
que também li com interesse o editorial de O Globo e acho 
que ele apontou uma linha correta. 

O SR. ALBANO FRANCO ~.Nobre Senador Fernando 
flenrigue Cardoso, com s~u bJ.:ilho intelect~~al, seu _in_teresse 
j:iúblico, sUa compostura, o aparte de V. Ex•: _vem valorizar 
o nosso pronunciamento nã tarde de hOje e aproveito até 
as observações de V. Ex•, inclusive nÇ que toca à que~tão 
do FINSOCIAL, para dizer CJU.e uma das sugestões que deve 
ser discutida, debat~dC~:, é a instituiçãO de J.Jm ~iste.ma espeçial 
para tomar a ·aposentadoria dOs servidOres públicos auto-sl!s
tentável. Isso liberaria cerca de 35% do FINSOCIAL que 
hoje são usados para tal fim. Isso constitui uma enorme econo
mia. Também sugerimos fazer ur:na r:eav_aliaçáo dos ga_s~~s 
previstos para os recursos do FINSOCIAL, conforme V. Ex• 
l\Í obs~rvou,o problema do próprio Ministério da Ação Social 
é encontrar economias que permitam ajudar a cobrir o déficit 
atual. Também sei da preocupação de V ·:_Ex• ,_da Çasa e 

_do_ próprio Congresso Nacional com a questão dos_ ~ú~erq$. 
Espero, e Deus vai nos ajudar, que nessas próximas horas 



Janeiro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . Quinta-feira 16 55 

haja realmente um número exato, aquilo que o Governo vai 
demonstrar ao Congresso Naciollal para, baseado nesses nú
meros, que aqui surjam realmente os ajustes e o-s ap-erfeiçoa
mentos. Entendo também que o Governo remeteu o projetO 
para o Congresso Nacional, não para que ele fosse imposto 
mas como uma proposta, e cabe, realmente, ao Congresso 
Nacional, aperfeiçoá-lo, discutindo e ouvindo toda sociedade. 

Amanhã, aproveitando a nossa casa, a indústria brasi
leira, vamos realizar com vários técnicos -os -melhores do 
País- urna discussão a esse respeito, objetivando trazer subsí
dios para o próprio Congresso Nacional, inclusive, mostrando 
o lado da contribuição e também o da administração. 

A Previdência Social, quando foi criada, era com o sen
tido que deve prevalecer, que é o triparti te: com a participação 
do Governo, dos trabalhadores e empresários. Isso tem que 
ser na prática, através do Cons~lho de AdmiriistraçãO, inclu
sive funcionando diretamente no INSS, tanto na Adminis
tração como na própria fiscalização. 

Neste momento, penso que devemos ajudar na reformu
lação do ststema, porque ele é que está em crise, e não apenas 
a questão_do sufoco dos_l47%. 

O Sr. Almir Gabriel- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCQ :..._Com prazer, ouço V. Ex• 
nobre Senador Almíi'--G-abriel, a quem realmente reverencio 
porque, aqui, em termos de Previdência e _Seglnidade __ Social, 
eu que tive o prazer de acompanhar ~e perto o trabalho de 
V. Ex•, principalmente na Assembléia Nacional Constituinte. 
V. Ex• merece o meu apreço e o meu respeito, principalmente 
nessa matéria, não só pela competência, comO também pelo 
equilíbrio e pela seriedade com que trata desses assuntos. 

O Sr. Aimir Gabriel --Senador Albano Franc:p,_ colhi 
do discurso de V. Ex• preocupações em três pontos. Uma, 
que diria do passado _rece;n~e, que é da Constituinte, referente 
à situação de conjuntura e uma, de perspectiva, de pelo menos, 
médio prazo. Sobre cada uma delas gostaria de fazer uma 
consideração breve. Com relação a 1988 e os anos gue ante_ce
deram a promulgação da Constituição, posso dizer, com muita 
tranqüilidade, que tive a honra e a alegria de participar, de 
maneira muito efetíva, da construção desSe ã.rCabOU.ço de segu
ridade social que está na ConstituiÇão brasi
leira. Tivemos muita clareza sobre o que poderíàmoS âspirar 
como sonho, o que poderíamos aspirar como sociedade, e 
aquilo que a realidade concreta do Brasil de hoj_e e dos próxi
mos anos poderia oferecer. Não_ t~np.o nenhuma dúvida que, 
com dados científicos e empíricos, chegamos a um· arcabouço 
absolutamente correto para a seguridade social brasileira. A 
dissociaç:fci da saúde, da assistência, da previdência social, 
não é boa. Na hora em que se separa a satíde do trabalhador 
da saúde da população e111 geral, o exemplo mais simples 
que. posso dar é que o bacilo da tuberculose não sabe quando 
a pessoa tem ou não a carteira de trabalho; o aedes aegypti 
não sabe também quando uma pessoa está dentro de um can
teiro de obra ou quando está fora. Na verdade, a visão global 
de saúde, a visão holística de _saúde é uma visão de todo 
interesse para o conjunto de toda a sociedade, inclusive do 
trabalhador. Um segundo aspecto que me parece extrema
mente importante é que o conceito de seguridade se funda 
em bem estar, e bem estar é uma condição extremamente 
individual, extremamente ligada à condição d~ f~mília. Então, 
a visão coletiva, quando- se Obtém os grandes números de 
o estabelecimento de política, mas a ação da seguridade social 
é fundamentalmente ligada à pessoa. E o que vemos no gover-

no? Vemos sempre separado o setor salide da ação social, 
da Previdência Social, como se o bem-estar não fosse uma 
condição a ser vivida por pessoas da sua comunidade. Na 
medida em que essa circunstância é engendrada, segundo a 
visão setorial, não se tem um efeito adequado. Um outro 
ponto que eu quero colocar, e, aí é um ponto de conceito, 
por isso é que eu estou ainda ligando a condição de referência 
à Constituição, é o fato de que nós admitimoS. três hipóteses: 
uma otimista, que elevava a receita do sistema em 40%; urna 
segunda em 33% e outra em 25% que nós cOnsiderávamos
razoável, mas era menor. Na luta política que se desencadeou 
aqui dentro da Constituinte, nós não conseguimos ffiais do 
que os 25%. _Mas esses 25%, se forem bem administrados~ 
não tenho nenhuma dúvida que elevarão em muito a condição 
da seguridade social brasileira. Por quê? Porque, em função 
da separação e de ausência de políticas adequadas, nós temos 
um desperdício de, no mínimo, 60% de recursos na área da 
assiStência social, de pelo menos, 40% na área de saúde, 
e um desperdício que não é menor do que 15 a 20% na área 
da previdência social. Essa é a massa de desperdício. E eu 
posso dar um exemplo: enquanto a _ação social realizar sanea
mento em determinadas_ cidades, cuja mortalidade infantil 
é reduzida, ela deixa de fazer em outras 1 onde a mortalidade 
infantil é crítica_. Erl.tão o que acontece? O Ministério da Saúde 
vacina num lugar, mas a ação_de saneamento é feita em outrO. -
Restiltado:-as crianças não morrem de sarampo_ mas morrem 
-de diarréia-. 

Esse desencontro leva a desperdícios que se podem mos-: 
trar às carradas neste País. Há um outro ponto que se afasta 
um pouco dessa visão global e de fundamento, de conceito 
da ConStituinte e que coloca a questão da conjuntura. Se 
o_G_ovemo pretendia reduzir drasticamente a inflação, utili
zando a recessão como instrumento, em qualquer país do 
mundo a conseqüência será a diminuiçãO- da capacidade de 
recolhimento do sistema de previdência, seja- ela pública ou 
privada. Tanto na pública como na privada lucrativa e na 
privada não lucratiVa, existe iédução re_al de aparte, toda 
vez que existe recessãq. Ora 1 ~_e_o _Governo pretendia isso, 
ele tinha que s_e prover de recursos, sabendo, primeiro, que 
ia aumentar o benefício e, segundo, que a demanda sobre 
os S_efv_içQS çl.e saúde iria também aumentar. Então, o mínimo 
de previdência que deveria existir dentro da Previdência brasi
leira . .seriá prover-se para enfrentar essa situação. E hoje tenho 
um dado que considero dramático. A massa salarial de dezem
bro foi, em valores reais, eQuivalente a 70% da massa salarial 
de março de 1990. Ora, se na verdade houve uma redução 
de 30%, o valor real dos i:e_colhimentos.-por -ptúte- da Previ
dência diminui no momento em que aumenta a sua demanda. 
Não sei quem não é capaz de prever _isso, ou se quem não 
é capaz de prever isso está admiriiStrando a Nação e não 
tem condições de fazê-lo. O terceiro ponto é O proSpectivo. 
Eu gostaria de dizer a V. Exa que acompanho na área da 
saúde, há 30 anos, cOisas de demografia. Tenho um profundo 
interesse nessa área. E nunca me assustei com as afirmações 
catastrofistas do Brasil de que teríamos 250 milhões, 300 mi
lhões de habitantes no ano 2010, no ano 2020: Nunca me 
assustei, porque consultei os dados_ da SUCAM, que são os 
que melhor acompanham as coisas de demografia no Brasil. 
.Quando, a partir deles, se extrapola para o conjunto do País, 
é possível verificar que o crescimento da população brasileira 
já não ocorria coni uma taxa de incremento populacional como 
antes. Tinha se reduzido de 4% para 3.2%, para 2~8%;pára 
2% e já circulava- entre nós -Que me ·considero técniCo 
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na área da saúde- com valores inferiores a 2% e, em certas 
regiões do Brasil, já significativamente inferiores a isso. Disso 
resulta que aquela preocupação que existia de que teríamos 
dentro de pouco tempo um número de pessoas com 65 anos 
ou rnais equivalente a 12, 14, 16% da população brasileira 
não procede. Diminuiu a mortalidade infantil significativa
mente, mais significativamente diminuiu a natalidade e au
mentou a expectativa de vida. Portanto, a expectativa demo
gráfica é de que no ano de 2010, em vez de ter 250 a 300 
milhões de habitantes, o Brasil terá 192 milhões de habitantes. 
Haverá, nessa época, cefca de 12 milhões de pessoas acima 
de 65 anos. E teremos 50 milhões de pessoas abaixo de 14 
anos. Seremos um País que, por acaso e sem nenhuma: política 
populacional, terá chegado a uma situação ímpar no mundo. 
Vamos ter 130 milhões de pessoas economicamente ativas 
co-ntra 62 milhões de pessoas tributárias dessas. Esse é um 
dado extraordinário. As elites brasileiras precisam se dar conta 
disso e preparar o futuro do Brasil, fundado nessa informação, 
um futuro que realmente seja capaz de absorver essas pessoas 
economicamente ativas em emprego ou fonte de renda. Aí, 
sim, teremos uma seguridade e uma previdência social, sem 
nenhuma dúvida, equilibrada. V. Ex• tem razão num aspecto. 
Fomos contra a aposentadoria proporcional. Lembro a V. 
Ex• que fomos contra a aposentadoria aos-vinte e cinco anos 
dada à mulher e ao homem, inclusive fazendo um discurso 
no momento em que as galerias estavam totalmente ocupadas. 
Consideramos que vale a pena, para fazer uma reflexão de 
médio e longo praz-o para a-Previdência, revermos a aposen
tadoria por tempo de serviçO. ACho que da- deve ser qualifi
cada: o tempo de serviço e mais ·uma determinada idade. 
A aposentadoria especial precisa também serrevista. Não 
é possível darmos para um mineiro a niesma Condição de 
aposentadoria que para uma ·pessoa que desempieilha tarefas 
tensas, mas que não influem no-Seu potendargenético.- A 
minha proposta é que seja extinta a aposentadoria propor
cional, porque ela é uma afronta às condições de vida da 
população brasileira. Eu diria que, com pequenos ajustes da 
nossa Previdência Social, é possível, sim, fazer a seguridade 
que sonhamos, que está dentro da Constituição, que todo 
o Plenário da Constituição fez, para tei urii país que busque 
o bem-estar como fundamento da sua sociedade. Isso é possí
vel. Eu diria a V. EX" que a contribuição das classes empre
sariais, a contribuição da elite brasileira ligada ~_área produtiva 
é da maior importância para a formulação de uffi nOvo progra
ma para este País. Contudo não pode acontecer o que está 
acontecendo. Temos um Presidente que dirige uma equipe 
que não dá nenhuma condição de se raciocinar sem deScon
meus cálculos são os de que, a serem verdadeiras as coisas 

postas na lei e os cálculos que forem feitos a respeito do 
pagamento dessa diferença, ela será de 4 trilhões e duzentos 
bilhões no máximo. O orçamento geral qa seguridade social 
é de 123 trilhões de cruzeiros, sendo que o do Ministério 
do Trabalho corresponde a 69 trilhõeS:- O mínimo que eu 
poderia dizer é que se for verdade que a diferença será de 
4 trHhões, esse valor em 123 trilhões corresponde a 4%. Qual
quer Governo diria: metàde disso consigo recolher mediante 
um esforço de arrecadação; a outra metade consigo à custa 
de economias. Não h4 por que submeter ao conjunto da socie
dade brasileira a esse sacrifício todo em fuf~:Ção apenas de 
4 a 5% de um déficit previsto, aqui, se considerarmos um 
outro dado, ou seja, o de que no Brasil tudo quanto é orça
mento, quando mandado como proposta -par~r o Congresso 
Nacional, é sempre subestimado. É a regra. Logo o GoVerno 

não merece nenhuma credibilidade aQ criar toda essa confusão 
em torno dessas colocações feitas por nós. 

O SR. ALBANO FRANCO _:_Nobre Senador Almir Ga
briel, considero da maior importância para o nosso pronunciá~ 
mento o aparte de V. Ex•, não só p_elo conhecimento profundo 
que tem da matéria, mas tainbém pelo _pap_el que V. Ex• 
desempenhou no desenho constituciorial âa nova Previdência 
neste País. 

Fico tambélll feli~ porq~:~e ouyi de V. Ex~ que muitas 
das nossas idéiaS e-Sugestões são confluentes. V. Ex• inclusive 
abordou, enfocou alguns aspectos que tínhamos destacado 
aqui em agosto do ano passado. quando, em um pronuncia
mento a respeito da Previdência, dizíamos que quase a metade 
da nossa população, 45%, é dependente do trabalho da outra 
metade; a relação, portanto, é de um por uni. Enquanto no 
Japão duas pessoas trabalham para manter outra que n-ão 
trabalha, aqui apenas uma pessoa trabalha para sustentar ou
tra que não trabalha. Há, também, a questão dos desencontros 
nos percentuais das aplicações. Isso tudo é motivo de uma 
política nova para 6 -sistema pievidenciário. Mas creio que 
o Congresso Nacional, inclusive com a colaboração e contri· 
buição de Parlamentares como V. Ex•, Senador Almir Ga:biid, 
poderá encontrar a forma. 

Hoje sinto por parte da elite empresarial brasileira a 
maior boa vontade e a maior consciência dessas dificuldades 
em que ·vive e atravessa o País. Apesar de tudo isso, ainda 
considero hoje a Previdência Social em nosso Brasil a maior 
razão de estabilidade social. Com todas essas dificuldades 
e com todas essas deficiências, Sen-cidor Almir Gabric!I, Consi
dero realmente a Previdência Social a maior razão do equilí· 
brio deste País. 

O Sr. Almir Gabl-ier::::...:.. V. Ex" tem razão. Fico e~remJl
mente feliz de ouvir de V. EX" isso, quando tivemos aqui 
o Ministro da Previdência e do Trabalho jogando a Previdência 
para fora, considerando-a da pior categoria, e algo que não 
era do interesse dos trabalhadores, como ele próprio afirmava. 
No meu entender, há duas conqUistas dos trabalhadores brasi
leros: a CLT, Consolidação das LeiS do-Trabalho e a Previ
dência, qUe é a segunda ~maior conquis~a. _ Segurament~,_ a 
Previdêncüi é a segunda maior fonte de distribuição de renda 
deste País. Eu o felicito e, mais uma vez, parabenizo V. Ex
pelo discurso. 

O SR. ALBANO FRANC(f- Muito agradecido pelas 
palavras e pelo estímulo de V. Ex•. -

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO - Concedo o aparte, com 
muito prazer, ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduanlo Suplicy - Senador Albano Franco, V. 
EX•, em seu pronunciamento, ressaltou a importância do prin
cípio triparti te da administração de recursos tais como os _fun
dos sociais e a Previdência Social. Ainda hoje, em artigo 
publicado na Folha de S. Paulo, o presidente da ~entrai _(J_nica 
dos Trabalhadores, Jair Meneguelli, menciona que para os 
Conselhos de Seguridade Social e de Previdência_ Privada, 
que foram instituídos por lei aprovada no ano passado, houve 
a designação de_ representantes, tant() das confederações em
presariaiS, quantó das centrais de trabalhadores. Entretanto, 
pª'r~ efeito_ do ~xame desse proje~o, em verdade,até a&ora, 
não se reuniram esses conselhos; houve apenas - registro 
do presidente da CUT - duas reuniões para exame de regi~ 
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mento interno onde o problema hoje analisado pelo Congress~ 
Nacional chegou a ser Ventilado, e o Sr. José Meneguelh 
faz ali no artigo um protesto sobre o fato de esse projeto 
ter sido elaborado sem que se tivessem sido consu~ta?as as 
opiniões dos trabalhadores e d?s empres~ri<?s. O Presidente 
do Instituto Nacional de Segundade Soc~al mformou ontem 
que está marcada para amanhã, às 10 hor~, n<? Ministéri? 
do TrabalhO, a reunião dos dois conselhos nacionru.s de Segu.n
dade Social e de Previdência Privada para e~ame desse proJe
to. Ora, tal projeto, segundo a opinião da maioria dos partidos 
no Congresso Nacional, terá. que ser modifica? o, pois ~a forma 
em que está não será aprovado. V.~· mencx~mou, por exem
plo, aspectos dos efeitos que podenam advir da aprovação 
desse projeto sobre a contratação formal d~ _trabalhad~res 
em todos os mercados, no Brasil. Na exposiçao de motivos 
do Governo nos diversos pronunciamentos, riáó se nota uma 
análise por parte das autoridades, especialmente da área eco
nómica, sobre quais seriam as conseqüências do aumento d~s 
alíquotas de contribuição, seja por parte das empresas, seJa 
por parte do recolhimento dos trabalhadores; poderia acabar 
tendo um efeito de não se formalizar a contratação de trabalha
dores. Isto, obviamente, teria que ser examinado pelo Co~
gresso Nacional, além do que é muito important~ qu~ h~Ja 
o diálogo em foruns tais como esses conselhos nacu:~_n_at_s ena
dos mas que, até agora, nada fizeram no que diz respeito 
a uma efetiva ação no sentido de ouvir os seus representante:s. 
No meu entender, torna-se m~!to importante a reflexão por 
que é que tais conselhos, re~ém-criados, não tiveram, até 
agora uma ação mais adequada. Não se trata apenas de fazer 
desse~ conselhos o lugar onde as pessoas são ouvidas depois 

·de os fatos acontecerem; mas trata-se de esses conselhos de
monstrarem efetiva ação" n:i" geStão sobre o destino dos recur
sos. Observando que o Conselho Curador do_Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço não tem coi:tseguido influenciar a 
destinação de recursos e adequadamente, considero que há 
a necessidade de uma ação muito melhor na maneira como 
trabalhadores e empresários podem contrib~ir com responsa
bilidade para que o Governo não administre tão mal os re_cur
sos da Previdência e de outros fundos sociais no Brasil. 

O SR- ALBANO FRANCO -Nobre Senador Éduardo 
Suplicy, agradecemos, com muito apreço e muito r~spei~~· 
o aparte de V. Ex", que vem engrandecer o nosso pronuncta
mento na tarde de hoje. Quero dizer a V. Ex" que temos 
reclamado e cobrado das autoridades acerca d0 ~ ncionamen
to_ desses conselhos, não só na regularidade, mas no peso 
efetivo na razão por que foram criados, que é a de fun~io
narem 'efetivamente acerca dos assuntos da Previ~ência, de 
definirem, inclusive, a estratégia e a politicã. ~a própria Previ
dência. E somente corri a participação dos frês parceiros, Go
verno, trabalhadores e empresários, vamos re:almente verificar 
o melhor funcionamento. 

O Sr. GerSon Camata - P.ermite V. Ex• um aparte? 

O SR_ ALBANO FRANCO -Com muito prazer, Senador 
Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camata- Ilustre -Senã.dor albano Franco, 
o discUrso de V. Ex• nesta tarde, no meu _ehtender, _tem um 
enorme mérito, O de inosti-ar que- todas as facções do Con
gresso, todos os Partidos objetivam encontrar uma solução 
para o problema que a Previdência SOcial enfrenta ~gora. 
E objetiva de maneira duradoura, estancar uma sangna, re
solver o Problema, fazer com que o Congresso não 

tenha que se debruçar daqui a mais seis meses, daqui a mais 
um dois anos sobre o mesmo problema. E V. Ex• faz uma 
con'ceituação muito prudente, muito clara, ta~bém muito _lú~i
da sobre esse aspecto. O pr1ilcipal ponto de seu pronunCia
mento entendo eu é a necessidade de a Previdência voltar 
àquele' objetivo Oii~nal da sua adminístração. Quanto menos 
o Governo se· envolver melhor a Previdência vai funcionar 
e menos problemas o Governo vai ter, pon)lre· -da:-·marieira 
como ela está sendo dirigida agora, esse passou a ser um 
problema do c:royerno e não da. comunidade bras~le!ra,_ da 
sociedade brasiletra. Quanto mais ele abre a Prevtdencta ã 
adminiStração dos empregados que contribuem, dos patrões 
que contribuem, mais se toma um problema de todos nós 
brasileiros e menos tini ·problema do Governo. Estamos vendo 
a s_ociedade contra o Governo, qüàYl.do deveria_ ser o Governo 
e a sociedade, juntos, na tentativa da solução de um problema 
que todos nós, brasíleiros, estamos enfrentando. Nós, que 
estamos trabalhando hoje, vamos enf:r:~ntá-Io daqui a pouco, 
quando já i::oin os cabelos encanecidos teremos que tam_bém 
viver de aposentadorias. V. EX" expõe a necessida~e da ~~lt~ 
dessa administração mais solidária, mais patriótica, no sentido 
de mais societária da comunidade brasileira. V. Exa expõe 
um outro ponto-que: também considero importante: os núme
ros que estão agora sendo discutidos. _Há um .número d_? Go
verno um número do Senador Alm1r Gabnel, um numero 
da cdmissão de Finanças da Câmara dos Deputados, um nú~ 
mero da Liderança do PMDB. Esse é um problema matemá
tico comentado ainda há pouco. Com relação a númer'?S, 
não pode haver divergência i~~ológi~a. Núme~o A é ?ID fa_to 
que está ali presente. Se a admmtstraçao_ ~a PrevtdenCI~ Soctal 
fosse mais aberta e triparti te, com a partictpação da sociedade, 
haveria um único número, um número que a sociedade mos
traria aos brasileiros. Queria tocar, cm.n·a atenção de V. Ex•, 
num ponto que o Senador Fernando Henrique Cardoso exp·ô~t 
Não temos que aguardar a decisão da J_ustiça. O Excele~
tíssimo Senhor Presidente do Supremo Tnbunal Federal, MI
nistro Sydney Sanches, já disse _que não pode conv~car aqu~la 
Corte de Justiça. Votamos na lei uma emenda que diZ O segum
te: "Ficam garantidos os 147,06% aos aposentados." Anteci
pamo~nos à decisão da Justiça, porque o Congresso Nacional 
tem força para isso. Tiramos dos tribunais, porque foi um 
vexame ao que o Brasil assistiu em matéria da hesitação dos 
tribunais brasileiros diante dos aposentados nQs_últimos 60 
dias. O COngresso teni ql}e assumir isso, diante de um núme_ro 
que é fácil de ser encontrado, e vai dar ~o Governo ·aqu~lo 
de que, re~lmente, ele pr~cisa: um pouqu~nho de econo~ma, 
um pouqumho de melho!Ia de arrecadaçao? u_m po~9umho 
de eficiência na arrecadação e talvez alguma outra parttctpação 
que o Governo possa ter no incremento da arrecad~ção e~ 
termos percentuais. Aí se encontra a .s?lução. Eu g?s~ar~a 
de aduzir, ainda, se V. E.X" me permlttr, que a socied.ade 
brasileira não está entendendo que o Congresso, em tnnta 
dias, não possa fazer uma re~orma mais profunda. Di~ia-?.Ie, 
hoje, um pequeno empresáno, meu .colega de colég:w_: Se 
na minha empresa eu demorasse 130 dias para tomar deCisões, 
ela já estaria falida .b~ m1,1_Ho ~P,pl-PO-. Se v_ocês acompanham 
os jornais - todos os dados estao ah e satram do Congresso 
- por que, em trinta dias, você~ não são _capazeS d,e !orl!-ar 
uma decisão de uma reforma mats profunda da Prevideç_cla? 
Não podemos demorar como na Constit?inte, sen_ão a Previ~ 
dência pode falir e quando vocês t~rm-!-flar~ n~o teremos 
mais nada para reformar. Parabéns pelo pronunciamento de 
V. Ex" e pela oportunidade do mesmo, que possibilitou uma 
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mostra de todas as correntes partidárias em torno daquilo 
que V. Exa colocou: o desejo de uma solução. 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Gerson 
Camata, fico feliz com o lúcido e objetfvO aparte de V. Ex", 
em que reconhece, realmente, a importância de _tornar, efeti~ 
vamente, triparti te a administração da Previdência Social, com 
a participação do Governo, dos trabalhadores e _empresários, 
inclusive não só em termos de definições e estratégias, mas 
principalmente, em termos de administração, fiscalização e 
acompanhamento. 

Também compartilho da preocupação de V. Ex", mas 
eu já dizia, respondendo ao Senador Fernando Henrique Car~ 
doso, que espero qoe, nas -próximas horas, nos próximos dias, 
os números sejam efetivamente reais. 

O Governo deverá fornecer esses números para a tranqül
lidade e também para poder o Congresso Nac_ional, nefes 
baseado, trabalhar, finalmente, sobre qual definição adotai-, 
porque o Congresso Nacional ter~ condições de aperfeiçoar, 
modificar o projeto, visando à sociedade brasileira. É como 
V. Ex• dizia sobre esse pequeno empresário: realmente temos 
que encontrar caminhos, e isso depende de nós. O Congresso 
Nacional não vai se isentar e fféiiffugii a eSSa responsabilidade. 

Num outro aspecto, tenho uma opiníão um pouco dife~ 
rente de V. EX" O meu pensamento se assemelha ao do Sena~ 
dor Fernando Henrique Cardoso, e que hoje também foi de
fendido pelo editorial do jornal O Globo - O projeto para 
o Brasil. No dia em que o Governo mandou -o projeto para 
cá, telefonamos para· o Presidente Mauro Benevides no sen
tido de conseguir uma conversa informal com o Presidente 
Sydney Sanches, para ver se há possibilidade de uma convo
cação urgente, extraordinária do Sup_remo Tribunal Fede_ral, 
a fim de julgar o mérito da questão. Apenas penso dessa 
forma, mas isso_ não impede que o Congresso Nacional fuja 
da sua responsabilidade. Muito obrigado Senador Gerson Ca~ 
mata. 

O Sr. Antonio Mariz- V. Ex1 me permite um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO -Com muito prazer, Senador 
Antonio Mariz. 

O Sr. Antonio Mariz -Senador Alb_ano Franco; V. Ex• 
suscita com seu pronunciamento toda essa série de conside
rações que acabamos de ouvir, partindo de representantes 
dos mais diversos partidos no Senado da República, o que 
mostra a relevância do tema que V. Ex• aborda e a propriedade 
com que o faz. Gõstariã. de registrar alguns pontos do que 
V. Ex• disse, o primeiro deles é quanto a abordagem 
que faz revelando que a questão da Previdência não pode 
ser reduzida a mera discussão de números -em relação a um 
determinado aumento de proventos de categorias de trabalha
dores. E isso, de fato, talvez esteja no núcleo da críSe gerada 
no relacionamento do Poder Executivo co-m-o Poder Legisla
tivo. É fazer do aumento dos 147% a mola propulsora da 
reforma da Previdência. Ora, o prirrieiro aspecto a chamar 
a atenção no problema é o da incapacidade do Governo de 
oferecer dados objetivos para a análise da questão. Isso mostra 
o açodamento e a precipitação do Goverrio na convocação 
do COngresso. Se o Governo _hão dispunha de elementos cla
ros, cot'Jcretos,·pata· ptopo_r·a'-a.Iteração dos índices de cobrança 
das contribuições sociais, evídenterriente não deveria convocar 
o·Cdilgresso Nacional. Esse é um dos ãspectos. Ao lado disso, 
o drama e a tragédia dos aposentados que durante um longo 
p~ríodo viram os seus proventos serem.-cotrõídos pela inflação, 

achatados, sem-que nenhuma política governamental se preo
cupasse com a preservação, bem como com a proteção do 
seu poder aquisitivo. As medidas de orde_ns legislati_v~s e, 
depois, judiciárias que começam a compensar essa injustiça 
são absolutamente adeguadas. É preciso restaurar os proven
tos çlos aposentados. E preciso respeitar os que trabalham, 
os que contribuíram para a Previdência e os que se creden
ciaram ao direito à aposentadoria. Esse é um ponto absoluta
mente incontroverso, que é preciso também ser s_ublinhado. 
Agora, no instante em que O Cori.gresso está reunido, diante 
de um impasse de quase nenhuma credibilidade dos números 
apresentados, cabe indagar - como o_ fez_ ?qui, ontem. o 
Senador Epitácio Cafeteira- sobre que razões levaria o Go.:. 
verno à pressa, a uma iniciativa desprovida de fundamento. 
E a conclusão é a de S. Ex~: "A de que, na verdade, uma 
vez mais O Governo se submete às imposiçõeS do Fundo Mone
tário Internacional''. A pressa com que se enviam delegações 
a Washington para dar explicações é indicativa dessa afirma
tiva. Então, o País já não se governa, o País está condicionado 
por uma carta de intenções, elaborada não se sabe onde, 
cuja entrega mesma assumiu aspectos burlescos. A vinda do 
Sr. Candessus a Brasnia e a viagem do DTretOr Geral dessa 
instituição_ internacional a Bogotá para encontrar-se com ó 
Presidente da República, dando a entender, fazendo-se crer 
que, na verdade, não era o Presidente que entregava a carta, 
mas o contrário, Sua Excelência recebia a carta dessa institui~ 
ção. Já não se respeita seqUer as formalidades do relaciona
mento internacional, mas assume-se ostensivamente um posi
cionamento que desmeresse o senso -de dignidade do próprio 
País, o que compromete a soberania nacional. Esse seria maíS 
-u:mepisódio nesse processo de quebra da soberania nacional, 
de descaracterização do Governo brasileiro que, incapaz de 
formular políticas adequadas a retirar o PãíS àã crise, simples
mente, se submete ao receituário irriposto por eSse organísffió 
internacional. Seja como for, Senador Albano Franco, essa 
discussão e esse debate são extremamente importantes para 
o País, porque reclamam da consciênciã- nãción-al,- Tecbmam 
da sociedade brasileira, a reflexão sobre o problema da Previ~ 
dência e isso é que é crucial: é estabelecer fundamentos sólidos 
para uma Previdência confiável que possa atender, agora e 
no fUturo, aos trabalhadores, aos contribuintes, aos que cola
boram para a construção nacional. Esse é o ponto importante 
e creio que se de nada servisse essa convocação extraordinária, 
ao m:enos para-abrir esse grande debate, ela teria contribuído. 
Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ALBANO FRANCO -Muito obrigado, Senador 
Antonio Mariz, cujo aparte vem engrandecer o nosso pronun
ciamento, principalmente pelas suas ponderações. Destaca
mos em nosso pronunciamento, Senador Antonio Mariz, que, 
efetivamente, o processo recessivo que o País vem atraves
sando é, também, uma das razões, um dos fatores que têm 
contribuído para a crise da Previdência. V. Ex~ também reco~ 
nheceu- e isso é muito importante -qUe é pre_ciso se partir 
para um novo sistema. Não podemos examinar só a questão 
do sufoco dos 147% e é essa a razão de estarmos reunidos 
nq _Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) --" A Mesa 
lembra que o tempo de V. Ex~ está esgotado há trinta minutos. 

O SR. ALBANO FRANCO~ Muito 9brigado, Sr. Presi
dente, pela atenção. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex~ permite um ápaite? _ 
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O SR. ALBANO FRANCO - Ouço o aparte ·do nobre 
Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- A Presidência terá uma paciência 
de Jó com o Senador Albano Franco e com o Senador Ney 
Maranhão. Senador Albano Franco, ouvi uma grande parte 
do pronunciamento de V. Exn e, como Líder em exercício 
do Governo, não poderia deixar de apartear meu companheiro 
de Partido e home_m_da_s_ primeiras horas de apoio ao nosso 
Presidente Fernando Collor. Senador, V. Exa quando vem 
ã tribuna do Senado é para trazer assuntos de importância 
fundamental para o desenvolvimento social e econômit:o do 
País. Com a posição qüe V. ExR hoje ocupa no cenário nacio~ 
nal, como representante da classe empresarial do País, a pala~ 
vra de V. Ex~ pesa muito nCi Congresso Nacional e no Senado 
da República. Os apartes que V. Ex~ tem recebido demons
tram a importância do material que V. Ex~ traz, rür tarde 
de hoje, ao seõado Federal. E V. Ex• tem autoridade para 
issO, porque é amigo, é ·correligiOnáiio das primeírãS horas 
do Presidente Fernando Collor. Então, tem a obrigação e 
a autoridade devida para, quando as coisas não estiverem __ 
correndo bem, trazer o seu alerta. Quero dizer a V. Ex• que 
o seu pronunciamento é- uma saída para que o Congresso 
encontre justamente o camiilho para a solução desse problema 
que atormenta uma grande parte da massa aposentada e quem 
depende da Previdência Social. Mas, permita-me V. Ex•, Sena
dor Albano Franco, essa preocupação, como Líder do Gover
no, também a tenho. O- Congresso, ·na altura dos aconteci
mentos, não pode se omitir, o CongrCsSo t<:!ri:i -o--dever de 
aprovar, emendar ou rejeitai: Como bem disse, aqui, o Dr. 
Macedo, da área económica, há uma diferença de 11 trilhões 
-que pode variar entre 7 e 12, corno muito bem salientou 
o Senador Almir Gabriel, profundo conhecedor da máquina 
adminiStra:t1v-a da Previdência, ·cujo ponto de vista respeito. 
O Dr. Macedo, mostrou muito claramente, que essa alterna
tiva de se retirar uma parcela do orçamento para cobrir o 
pagamento dos 147% é impossível, devido ao quantitativo 
enorme que poderá sair do orçamento, aproximadamente 11 
trilhões de cruzeiros. EntãO V. Ex• está dando uma grande 
ajuda ao Governo do Presidente Collor, pois caberá ao Con
gresso encontrar uma solução. Tenho absoluta certeza de que 
o Presidente da República não tinha a menor intenção de 
convocar o Congresso Nacional, mesmo porque os seus Líder 
esse encontravam no exteríor, eu mesmo estaria viajando hoje 
para o exterior, o Senador Marco .1\-taciel está em Portugal 
e o Líder de V. Ex• está na Ásia. Portanto, se o Governo 
convocou é porqUe uma solução tem de ser dada. Temos 
que nos lembrar da Medida Provisória n°- 296, aquela que 
o Congresso rejeitOU e depois o próprio funciO-nalismo veio 
contra aquela decisão. Então, penso que devemos negociar 
e V. Ex•, com seu pronunciamentO, está iiliciando essa nego
ciação qtie será tão importante pará. o Governo do Presidente 
Collor e para o povo brasileiro. Parabéns a V. Ex•, Senador 
Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO -Meu nobre Líder. Senador 
Ney Maranhão, o aparte de V. Ex•, com a franqueza e objetivi
dade que lhe caracterizam- por isso o meu apreço, respeito 
a amizade por V. Ex• - vem yalorizar o_ nosso pronuncia
mento, prindpalmente quando V. Ex~ fala na condição de 
Líder do GovernO. E faço -jUstiça pelo trabalho que V. Ex~ 
tem feito nesta Casa em favor das justas causas _da defesa 
do Governo. Mas quero dizer que realmente estamos trazen-

do, nesta tarde, urna contribuição para o Pais, mostrando 
urna análise, uma avaliação, inclusive, de que não podemos 
iios ater apénas à questão dos 147%, e, sim, peii.sáimos em 
uma reformulação do sistema previdenciário brasileiro. Por 
isso, também, é que na tarde de hoje anexamos ao nosso 
pronunciamento - pedindo a sua transcrição - o editorial 
do jornal O Globo, ··o Projeto Brasil", inclusive quando afir
ma que não tem cabimento atribuir ao Presidente Collor toda 
a responsabilidade pelo que está ocorrendo. Essas distorções, 
essas deformações da Previdência já _vêm de algum tempo_~ 
Como também acreditamos ser uma das razões da crise hoje 
da Previdência o processo recessivo que a economia brasileira 
está atravessando. 

O Sr. Guilherme Palmeira- V. Ex~ me permite um 
aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO- Com prazer, ouço V. Ex•. 

O Sr. Guilherme Palmeira - Infelizmente, não tive o 
prazer, a felicidade de acompanhar o seu discurso na íntegra. 
Mas, pelo que conheçu das posições de V. Ex•, sei que é 
.coerente com o que antes V. Ex• sempre pregou nesta Casa. 
Ou seja, V. Ex• tem _elogiado o Presidente Fernando Collor 
quando Sua Excelência acerta nos seus projetaS e üullbém 
o tem criticado na hora em que precisa ser criticado. O próprio 
Senador Ney Maranhão, no exercício da Liderança do Gover
no, fez uma confissão de que o Governo quer uma alternativa. 
Ele não quer impor coisa alguma ao Congresso Nacional. 
Na verdade. ele quer uma solução para o problema da Previ
dência Sodal. É um problema que não é de hoje, m~.o é do 
Governo do Presidente Fernando Collor. Pelo contráw 
rio, acho que o Presidente Collor procurou acertar: na hora 
em que foram feitas denúncias, Sua Excelência mandou apurar 
para que fossem julgadas pela Justiça todos os autores dessas 
falcatruas e irregularidades que vêm ocorrendo. Acho que 
cada um tem um ponto de vista com relação_ ao que deve 
ser a Previdência Social do nosso País. Eu m~smo_, no decorrer 
da discussão da Constituiç-ão de 88, apresentei uma sugestão 
- não em forma de emenda, mas ainda de sugestão - de 
que a Previdência Social fosse administrada de maneira tripar
tite, _de modo a dividir a responsabilidade e não mais ·se dizer 
que o Govenio utiliza o dinheiro_ da Previdência para pagar 
funcionário, enfim, que utiliza o dinheiro da Previdência inde
vidamente em outras áreas. Assim, teríamos a participação 
do empregado, do empregador e do Governo. Defendi e ainda 
permaneço defendendo essa tese, pois acho que é o melhor 
caminho para se chegar a uma solução para a Previdência. 
Talvez não seja só isso, outras medidas precisem ser adotadas. 
Acho que V. Ex~ está colocando com precisão a preocupação 
do povo brasileiro, do empresariado brasileiro, do trabalhador 
brasileiro, com relação ao que está ocorrendo na Previdência. 
Entendo que a proposta do Governo precisa ser examinada, 
mesmo que não seja uma solução definitiva. Tenho infOr
mação de_que está havendo uma reunião conjunta da Comis
são de Assuntos EconómiCos e da Comissão de ConstituiçãO, 
Justiça e Cidadania para ouvirem representantes do Governo 
sobre a proposta do Presidente. Acho que essa é hora de 
se cobrar se é realmente superestimada a proposta do_ Gover
no, ou precisamos também oferecer alternativas. Acredito 
que cabe a nós, Congressistas, Senadores, Deputados, apre
sentá-las. Não podemos é deixar falir, quebrar definitivamente 
a Previdência Social do _nosso País. Isso .é. um património 
do nosso povo, isso não pode acontecer, meu _caro Senador 
Albano FranCo. Cre"io que a posição qUe- V. Ex~ defende é 
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a qu_e nós ~eV"cmos adotar no conjunto, neste Congresso. 
Não nos cabt: julgar se é boa ou ruim a proposta do Presidente. 
Com a responsabilidade que nos compete, vamos apresentar 
uma outra proposta que salve a Previdênvia. Nós queremos 
é .salvar a situação da nossa Previdência Social. Não temos 
só que defender e simplesmente imaginar que através de uma 
crise dessa vai-se privatizar a Previdência e encontrar, através 
disso, a solução para os problemas da Previdência, não é 
esse o caminho. Podemos encontrar a solução através do diálo
go e acho que o bom-senso haverá de prevalecer e vamos 
encontrar uma solução definitiva para salvar a Previdência, 
não precisando todo ano, aumentar ou dimii1uif a sua alíquota. 
Precisamos é de_ um plano de ação definitivo para a Previdência 
em 'que haja a participação de toda a sociedade, não só a 
do Parlamento brasileiro. Através de uma ação como essa 
encontraremos uma solução. Quero parabenizar V. Ex\ pelo 
seu pronunciamento. V. Ex~ pode contar evidentemente com 
a nossa modésta colaboração à sua proposta.-· · 

O SR. ALBANO FRANCO- Nvbre Senador Guilherme 
Palmeira, agradeço o importante aparte de V. Ex~, que veío 
valorizar o nosso pronunciamentO. V. Ex":_.aborda a questão 
do sistema tripartite,- que é o que desejainos de fato e de 
direito para a Previdência Social, como também V. Ex~ se 
referiu que pensamos identicamente, que ·o Governo não está 
inipü'rido, i:nas apresentaildo uma proposta para a solução 
do problema da Previdência Social, para esta Casa debatê-la 
e aperfeiçoá-la. É_ assim- o nosso entendimento. Repito o que 
disSe há pouco para um nobre Senado! aparteando-me. é 
que considero a Previdênciã-Social neste País a razão da maior 
estabilidade neste País. A razão da estabilidade social é gp1ças 
à Previdência Social. E é por isso que todas as vezes,_ e o 
nobre Senador, meu Líder, Senador Ney Maranhão, reconhe
ceu que é preciso dizer realmente aquilo que está acontecendo, 
cumprimo~ assim o nosso mandato. E é assim que entendemos 
o que seja ajudar o País e ajudar o próprio Presidente Fernan
do Collor de Mello. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o grande desafio 
de todos os bra~ileiros, neste momento, é desenhar um sistema 
qu·e seja auto-sustentado. E o desenho de um novo_sistema 
é tarefa do Congresso Nacional, é tarefa dO Senado Federal. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AL
BANO FRANCO EM SEU DISCURSO: 

"O PROJETO PARA OBRASIL 

A reação exarcebada de diversos setores da sociedade, 
partidos políticos, amplas áreas dos poderes da República 
e até dos órgãos de informação à crise que se abate sobre 
a Previdência Social contribuí para agravar a situação. 

Nesse clima emocional, não se percebe que, no caso, 
está se desvendando apenas um aspecto, talvez o mais dramá
tico, de um perverso sistema de administração pública que 
há várias décadas dominado por urna obsoleta estrutura buro
crática e institucional, vem mantendo o país numa sucessão 
de crises económicas e sociais, em que se destaca a persistência 
do desperdício de verbas. da inflação e da concentração de 
renda. 

As distorções desse sistema são comparáveis as que o 
desmoronamento do império soviético ora põe ei:n evidência. 

. Não tem cabimento, portanto, atribuir ao presidente Co
IIor toda a responsabilidade pelo que está ocorrendo. As mani
festações g~neralizadas de ressentimento contra o seu gover
no, se em parte fundamentam-se na atuação de auxiliares 
diretos que demonstram falhas de competência e deficiências 
de padrão ético, de outro lado não se justificam quando se 
atenta na sua corajosa decisão de ultrapassar preconceitos 
ideológicos e estatizantes, numa ampla abertura de moderni
zação institucional. 

Como observamos em editorial publicado no dia 1 D de 
dezembro passad_o: "Seria fácil para o presidente apelar para 
a demagogia. Ao invés disso, se d~ um lado reage ãs pressões, 
de outro solicita que lhe apresentem políticas compensató
rias". E concJuíamos dizendo que "a hora não é de hesitação 
nem de pânico; é de entendimento e trabalho". 

Encararar os fatos com objetividade é a solução. Desde 
logo, constatar na questão da Previdência que a receita depen
de da massa de salários dos trabalhadores ativos que para 
ela contribuem, e que ora se acha em _declínio-com a reCessão. 

Duas circunstâncias agravam essa deficiência.- Em primei
ro lugar - pelo menor tempo de serviço para a concessão 
de aposentadoria, pela média de prolongamento de vid~ hoje 
superiOr a 50 anos e a diminuição da taxa de crescimento 
demográfico - reduziu-se a proporção entre o nú:riterO de 
ativos e o de aposentados. 

Em segundo lugar, cresceu o contingente .de_ trabalha
dores no setor informal, estimado pelo IBGE. em metade 
da força de trabalho, os quais não são contribuintes., 

Esses fatores resultaram em que a relação entre a receita 
previdenciária e o PIB caiu de mais de 4% em 1981, para 
menos de 3% em 1989. 

Tal realidade não é levada em conta pelos juízes singu
lares que, por Iiminares e sentenças de primeira instância, 
vêm determinando pagamentos-sob ameaça de prisão para 
os agentes do poder público, subvertendo a idéia de orçamento 
e os princípios mais elementares de gestão financeira, 

Por isso, o presidente Coilor lembrou que entre os pontos 
das emendas constitucionais propostos ao Congresso inclUi-se 
"a volta da vocatória para evitar esse imbróglio jurídico que 
hoje estamos vivendo". 

Ganharia o debate em clareza se o Supremo Tribunal 
Federal, por seu Plenário, antecipasse o pronunciamento so
bre o pleito dos aposentados, à luz da Constituição e daS 
leis. Até que essa decisão seja proferida, o bom senso acon
selha que seja sobreestada qualquer deliberação do Legis
lativo. 

Enquanto isso, convém que o Congresso reexamine a 
distribuição no Orçamento que foi dada ao Finsocial, que 
fundamentalmente se destina a complementar os recursos da 
Previdência, mas que parece ter sido desviado para despesas 
que incluem construção de Ciac e aquisiÇões de bicicletas, 
como também para a LBA, a Educação e até o pagamento 
do funcionalismo público. 

Como a situação da Previdência se insere no drama admi
nistrativo, económico e social do País, uma agenda para com
preendê-la deverá abranger, além de fórmulas _conjunturais 
de recuperação da receita, uma rad~cal transformação de s,ís~_e
ma previdenciário; redefinindo seu esquema de gestão e finan
ciamento, env"olvendo temaS como a retomada do crescimen
to, a expansão dos salários reais, a ampliação di· ofer~a P,e 
emprego e a r~dução do_mercado informal. ~ . _. 

Trazer sugestões para _essa agenda. procurãndo compati
bi~izá-la com a contenção da inflação, é dever dos que detém 
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parcelas de responsabilidade nos nossos destinos, seja em fun
ções de governo ou no exercício democrático da oposição, 
seja na condução ou na inforniação da sociedade. 

Com isso, o momento critico que a Nação erifrenia esiará 
abrindo espaço para uma discussão concreta e abrangente 
do que possa vir a ser um projeto do Brasil em face da nova 
realidade geopolítica do mundo que prenuncia o próximo sé
culo. 

Esse objetivo pode e deve inspirar-se em qUe, na nossa
história, todas as gerações que nos precederam soub_eram 
transformar as crises mais agudas e dfaniátiCas em prólogos 
de recuperação e renascimento." 

Durante o discurso do Sr._ Albano Franco o Sr. 
Alexandre Costa, J<! Vice~Presidente, deiXa a COdeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafe
teira. 

Durante o discurso do Sr. Albano FTanco o Sr. 
Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que 
ti oc,pada pelo Sr. Onofre Quinan. ~ - · · · 

Durante o discurso do Sr. Albano Franco, o Sr. 
Onofre Quinan, deixa a cadeira dii preSidência, que 
é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi. 3,. Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está 
sendo realizada reunião conjunta das Comissões de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, Assuntos Sociais e Assuntos Eco;. 
nôll1icos para ouvir o depoimento do Sr. Roberto Macedo, 
Secretário Nacional da Política Económica; do Di. José Arnal
do Rossi, Presidente do INSS; e do Dr. Cé!io Silva, Consul
tor-Geral da República. 

Concedo a palavra ao·nobre Senador Coutinho Jorge. 
(Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE Á REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Álvares. (Pau

sa.) 
S. Ex• n~,) está presente. 
Concedo " palavra ao nobre Senador Oziel carneiro. 

(Pausa.) 
S. Ex• não es á presente. 
Concedo a p: lavra ao nobre Senador Irapuan Costa Jú

nior. 

COMPARECEM f<1AIS OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos-Almir Gabriel - Ainaionino Mendes 

-Antonio Mariz- Cid Sabóia de Carvalho --Dario Pereira 
-EduardO Suplicy- Fernando Henrique Cardoso -Henri_-
que Almeida - Hydekel Freitas - José Eduardo - José 
Paulo Bisol- José Sarney- Júlio campos -'Maurício Cor
réa- Nelson Wedekin -Onofre Quinan -RaimUndO Lira 
- Teotonio Vilela Filho. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB- GO. Pro
nunc.ia o seguinte ~iscurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
deseJamos, neste mstante, fazer um breve registro de satisfa
ção pela designação que foi feita do Dr. Paulo Roberto Cunha 
para presidir o CONAB. 

Üm dos motivos de nossa satisfação é o fato de se tratar 
de um conterrâneo - e este é um motivo menor, uma vez 
que oregionalisrno não é, absolutamente, o !Uais iin_portante 
quando se" trata de desenvolver o Brasil. 

O _s._egundo motivo, esse sim de maior importância, diz 
respeito â notória capacidade do Dr. Paulo Roberto Cunha, 
no que Se relaciona às coisas do campo. Fundador que foi 
e muito competente dirigente daquela que é praticamente 
a maior cooperativa agrícola existente no Estado de Goiás. 

Prefeito, re~onhe_cidamente CO!fipetente tall;l~ém, do Mu
nicípio de Rio Verde, um dos maiores do meu Estado, Depu
tado Federal muito atuante, como alguns colegas nossos terão 
oportunidade de testemunhar. Foi candidato ao Governo do 
Estado de Goiás, tendo obtido -embora não vitorioso por 
vária-s rãzões - significa'tiva- -~atação por parte dos goianos. 
Finalmente, e_ acho que esse deve ser o motivo maior da 
nossa satisfação, por se tratar de um homem de reconhecida 
honestidade. 

A CONAB congrega, neste Governo, três empresas: a 
CIBRAZEM, a CFP e a COBAL, que têm sido. principal
mente nos Goyernos passados, as empresas que abrigaram 
9 maior número_de denúncias de corrupção, infelizmente não 

_apuradas até hoje. 
Devo dizer que fui testemunha de vários depoimentos 

e muitas vezes me foram mOstrados documentos que cOinprO
vavam, no Governo passadO i eln governos anteriores, corrup
ção que estava a merecer o mais sério tratamento. lnfeliz:
mente, no Brasil, só se pode ter certeza da iiilpunidade. 

Devo dizer também que tive vários cantatas com o Supe
rintendente anterior, o Dr. Bos_chero, a quem foi dada uma 
_gigantesca _tarefa_. que era justamente a de junta_r, sol> uma 
única entidade, aquelas três empresas. Em tod3s as opOrtu
nidades em que- tive conta tO Com ele, tive a melhor das impres
sões da Sua atuação. Nada me foi trazido, a bem da verdade 
devo dizer, a respeito da sua correção à frente daquele conglo
merado de empresas que passou a constituir a CONAB. 

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

O SR. JRAPUAN COSTA JÚNIOR- Quço V. Ex• com 
muito prazer, nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Irapuan Costa Júnior, 
o seu pronunciámento, fazendo um relato sobre a capacidade 
de trabalho, pois é conhecedor dessa área de abastecimento, 
político de evidência~ sério, representante do Estado de Goiás, 
congratulo-me com a referência qUe faz ao Dr. Paulo Cunha, 
e também com o Ministro da Agricultura. A minha preocu
pação, Senador, com e-ste órgão de abastecimento do País, 
-que é a CONAB, era a saída de um presidente para a entrada 
de outro presidente, mas que conhecesse profundamente o 
que é abastecimento. E esse homem que assum_~ hoje a Presi
dência da CONAB, pelo relato de V. Ex\ presidente de uma 
cooperativa importante como essa do Estado de Goiás, já 

- me tranqúiliza. Conheço muito bem, Senador Irapuan Costa 
Júnior, esse problema de abastecimento do País. Eu fui Presi: 
dente da COBAL, naquela época, do Nordeste; comande! 
5 Estados da Federação e os programas sociais-de maior impor
tância desse País; fui o responsável e dei o meu testemunho, 
conversando muito na campanha com o Presidente Fernando 
Collor, no sentid_o de liqUidar com essas três companhias, 
que V. Ex~ acaba de citar, e concordo em gênero, número 
e grau, que era a fonte de corrupção e safadeza desse País, 
a CJBRAZEM. a CFP e a COBAL, a execução era unificar 
essa companhia num órgão para servir ao povão, ao poyo 



62 Quinta-feira 16 ::>IfÍ.RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)_ Janeiro de 1992 -·- -~ - -- ' 

COBAL vendia perfumaria, vendia uísque, que não tinha 
nada a ver com o povo, concç:>rrendo com as sli.pe-tmercados, 
e isso foi-feitá. E ·esSe- frabalho do ex-Presidente Mauro Bos
chcro- que conheço de perto- porque foi ele juntamente 
com o Dr. Hugo Vasconcelos, que controla hoje esse problema 
de entrega das cestas básicas nci -Nordeste, onde estão sendo 
entregue agora quase 70D mil cestas aos nordestinos que estão 
com dificuldades nas suas regiões com a seca Implacável. A 
minha preocupação era jlistámcn.te essa.- Mas hoje, com esse 
pronunciamento de V. Ex•, rico tranqüilo. QUero dizer a V. 
Ex~ e tenho a certeza de que essa nova Diretoria irá continuar 
dentro desse mesmo ritmo, dentro dessa mesma política de 
trabalhar para desenvolver essa companhia, rr.e~~igia:r os rni
cros, médios e pequenos empresários Das suãs safras, apurar 
o que acabei -de dizer num aparte ao Senador Amir Lando; 
apurar as irregularidades que foram feitas em governos passa
dos, no que concerne_a armazenamento de grãOs, e que terei 
a opnrtunidade, amanhã, de fazer um pronunciamento, con:. 
gratulo-mc com o ex-Presidente pelo trabalho de: levantamen
to, apesar das pressões que S. Ex• recebeu. S. Ex~ fez um 
levantamento onde descredenciou q\Jase 2 mil armazéns e 
colocou na justiça mais de mil e t_!antas pessoas que tiveram 
irregularidades nessas áreas. E O prejuízo que a COBAL, 
a CIBRAZEM e a CFP deram a este País - eu acabei 
de dizer, tenho os dados estatísticos - mais de 50 milhões 
de brasileiros comeriam o feijão e o arroz que foram jogados 
no campo, de prop6sit<?, e_ foram desviados. Espero que 9 
MiniStrO AntônÜJ- CiOrera, que é Um homem que conhece 
uma espiga de milho- porque, infelizmente,Senador Irapuan 
Costa Júnior, a maioria de ministros da agric~lt_ura, com pou
cas exceções - aliás, fui injusto ~- quero me redimir- agora 
com o Senador Pedro Sünon, qUe foi um grande Ministro 
da Agricultura e como poucos. Mas a maioria só entendia· 
de carne no prato. 

Por isso, não distinguiaril -a agricUltura da pecuária. O 
Ministro António Cabrcra, homem conhecedor das coisas do 
campo, está fazendo uma boa administraçãQ, e com essa esco
lha para Presidente desse 6rg_ão de importância fundamental, 
também quero me parabenizar com S. Ex~ por essa escolha 
e com V. Ex• por esse o"portuOo discurso que--eStá fazendo, 
dando a esta Casa a oportunidade de saber que as_pessoas 
que estão sob o comando do novo Presidente da_ CONAB 
conhecem profundamente os problemas_ do País, no que con
cerne a abastecimento. Parabéns a V. Ex~ 

O SR. IRAPUAN COStA JúNIOR- Agradeço ao' Sena
dor Ney Maranhão. pelo aparte. Ainda mais em se tratando 
de pessoa que conhece profundamente os problemas de ifl.bas
tecimento, e é um homem reconhecidamente corre~o. 

Embora não acredite que levantamentos venham a dar 
nenhum resultado porque, repito, a ímptiniaade no País é 
uma constante - tenho a certeza de que as irregularidades 
no transporte, armazenamento e comerCialiZaÇão de grãos 
não existirão enquanto o Dr. Paulo Roberto Cunha ali estiver. 
Muito obrigado 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) --Co-;,
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - MA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
serei breve. 

Em nome da Liderança do Governo fafei ipenas uns 
comentários a respeito dessa convocação do Congresso Nacio-

nal pelo Presidente da República, convocação que, tenho a 
certeza absoluta, não estava prevista, de maneira nenhuma. 
A maioria de suas Lideranças está fora do País e eu mesmo 
estaria viajando hoje para o exteriOr. Com eSse-problema 
e a responsabilidade que o Governo tem com a folha de paga
mento- a Justiça, inclusive, determinou o aumento de 147% 
aos aposentados- o Presidente da República não tinha outro 
meio senão convocar o Congresso. De acordo com a Consti
tuição, Sr. Presidente, não se pode emitir sem autorização. 

O Estado de S. Paulo publicou hoje que o Presidente 
do INSS, José Arnaldo Rossi, admite que a crise :-é_maio.r, 
Mais adiante, o Secretário da Política Económica, Roberto 
Macedo, afirmou que "na Previdência a geiite tiata d~ trilhões. 
de cruzeiros ou bilhões de dólares. Não _existe erri ilenhum 
lugar no Orçamento projeto que possa ser cortado para dire
cionar onzetrilhões ao sistema previdenciário". Se conseguís
semos verider todos os imóveis da _Previdênciateríamos_apenas 
370 bilhões, suficientes-p-ãfi- pagar menos de meio mês aos 
aposentados. completou Rossi. 

Em outro ãiiigo do mesmo jornal, ROssi e Macedo criti
cam a suspensão. "O presidente do Instituto Nacional do 
'Seguro Sociar (INSS), José Arnaldo Rossi, e o Secretário 
de Política Económica, Roberto Macedo, criticafáffi' ontem 
a decisão dos Líderes da Câmara dos Deputados de suspender 
a votação do projeto que aumenta as contribuições da Previ
dência Social". 

Há um outro artigo do Jorn~l do Brasil, cujo título é 
"Decisão deixa Passarinho perplexo", que diz: 

"O Ministro di Justiça, J arbas Passarinho, se disSe 
ontem perplexo diante da posição assumida pelas Lide
ranças do Congresso, que, à exceção dei PFL, (ql!e 
mais tarde mudaria de posição) e do PRN, recusaram 
a proposta do Govenw de_ aumentar a çontrib_uição 
previdenciária de assalariados e aposentados.'' 

Sr. Presidente, no meu entender,_a_ posição do Governo 
foi mandar o projeto para que fosse discutido. Não Significa-va 
que seria aprovado da maneira como o Governo enviou para 
o Congresso Nacional. Teria que haver uma discussão sobre 
a matéria. Porém, o Congresso Nacional não pode, de forma. 
alguma. omitir-se numa matéria de tamanha relevância como 
essa. Ele tem que votar, emendar, aprovar ou derrotar, mas 
nunca ficar em cima do muro. Isso não podemos aceitar. 

Chamo a atenção das Lideranças, não só do Governo, 
na Câmara dos Deputados, mas das Lideranças da Oposiçáo, 
para que não se repita aquilo que aconteceu na votação da 
Medida Provisória nn 296, que foi rejeitada pelo Congresso 
Nacional porque duzentos e tantos funcionários não estavam 
incluídos no conteJ.C~O da_~eferiq_a PJ~diçi_a ... O _result(l~q, çlepois, 
foi o próprio funciorialismo públíco ficar contra a posição 
do Congresso Nacional. _ _ _ _ __ _ 

TemoS que ãrcaf cOm o ónÚs, Sr. Presídente~ prinêipal
Il}_ente nUlll anq_eleitoral. As eleições serão tra_vadas no correr 
deste ano, mas o Congresso tem a obrigação de tomar urriã. 
medida, e o Governo espera que seja para solucionar o proble-
ma dos aposentados. _ _ _ 

Sabemos muito bem que o Go_V~-rno, sem-~ _autorização 
do Congresso, n·ão poderá pagar aOs -aposentados. Se as alí
quotas propostas pelo Governo são extorsivaS, ·v-ãriios conVe:f':. 

-sar, vamos·nos entender, porque- mesmo-agihdo de ~aneíra 
antipática meSino pOdendo prejudicar os Srs. CongresSistas 
eleitoralmente, temos que dar a solução que a Nação exige, 
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porque, do contrário, se o Congre~so rejeitar esse projeto 
do Governo, quem será o r-esponsáVd amanhã, quando faltar 
o pagamento? Será o Presidente da República? N:ão, não 
será o Presidente da República, será o CongreSso Nacional. 

Portanto, como Líder do Governo- no Senado da Repú
blica, faço um apelo à reflexão aos Líderes da Câmara dos 
Deputados para, daqui para apróxirria semana no~ sentãrrii.os 
à mesa para discutirmos, -para exaurirmos a matéria, para 
_que tenhamos -um consenso; consenso ess_e que o povo brasi
leiro _espera do Cbng_reSso Nacional. :_ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi-dente. 

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

O Estado de São Paulo 

ROSSI E MA-CEDO CR!TtCAM A sUSPENSÃO 

Brasília- O presidente do Instítuto Nacional dO SegUro 
Social (INSS), José Arnaldo Rossi, e- o ·secretário _de Política 
Económica, Roberto Macedo, criticaram ontem a decisãO dos 
líderes da Câmara_ dos Deputat;Ios de suspender a votação 
do_ projeto de_ lei _que aumenta as contribuições para a Previ
dência Social. "Se o projeto não for aprovado, o governo 
não paga os 147% aos aposentados", disse Rossi. "Quando 
mais_ a decisão for postergada maior a alfquota a ser cobrada", 
explicou Macedo. 

Na avaliação do_presidente do INSS, "se o Congresso 
decide esperar pela decisão final do Supremo o aposentado 
terá que esperar pelos dois, porque o· governo não tem dinhei
ro". Segundo Rossi, não se pode esperar que o INSS obtenha 
"de uma hora paraoutra" os recursos suficientes para o paga
mento do reajuste aos aposentados e pensionistas. 

Para o secretário Roberto Macedo, o adiantamento da 
decisão exigirá um aumento ainda maior das alíquotas, porque 
o governo contará com um prazo menor e um déficit ainda 
maior do que os_Cr$11 trilhões estimado até agora, já que 
a cada dia será maior a corteção monetária ihcidente sobre 
os atrasados. 

Macedo e Rossi reagiram também contra as propostas 
dos parlamentares de alterar a d_ist_ribuição dos recursos do 
Finsocial ou do próprio orçamento da União. "É até iõ.gênuo 
supor que o remanejamento de recursos do orçamento será 
capaz de cobrir o déficit", afirmou o secretáriO de Política 
Económica. - · --

Tanto Rossi qua'nto Macedo foram criticados pelos depU
tados da Comissão de Finanças da Câmara por darem explica
ções "pouco didáticas" sobre o alegado déficit da Previdência. 
Os dois permaneceram durante mais de quatro horas na Câma
ra e ouviram dos deputados que a proposta do gove-rno é 
"inaceítol:-Vel, injustifiCáveL e e- extemporânea''. 

Joroal do Brasil 

ROSST ADMITE QUE CRISE É MAIOR 

Brasília- O presidente do INSS, José ArnalcÍoRossi, 
afirmou ontem que o projeto de aumento- das_ contribuições 
para a Previdência Social só vai resolver um problema de 
emergência (pag;ar os 147,06% aosaposentadoS) e que depois 
governo e Congresso têm de discutir ç:_omo enfrentar os proble
mas de médio e longo prazos da área previdenciária. A curto 
prazo, Rossi anunciou que o Banco do Brasil- vai cobrar as 
dívidas de todos os inadimplentes com a Previdência, uma 

quantia que estaria próxima dos Cr$4-trilhões. Ele admitiu 
que a Previdência no Brasil "é um·a verdadeira incompetên
cia", e lamentou que a falta de dinheiro ''já não é-:rriais ~in 
caso do cobertor curto para cobrir todo o mundo, mas sim 
um Ieilço pequeno". 

No primeiro encOntro entre iepresentantes do governo 
e -do Congresso para discutir o projeto, na Comissão de Finan
ças e Tributação do Congresso, Rossi e o secretário de Política 
Econômíca, Roberto _Macedo, ouviram várias sugestÇ)es para 

_que o governo realocasse re-cursos do Orçamento da União 
para pagar os 147% aos aposentados, retirasse o projeto ou 
vendesse os 4,467 im6veis da Previdência. -

uNa Previdência, a gente trata de trilhões de cru~eiros 
ou -bilhões de dólares. Não existe em nenhum lugar do Orçã.
mento projeto que possa ser cortado para díredonar Cr$11 
trilhões ao sistema previdenciário", garantiu Macedo. "Se 
conseguíssemos vender todos os imóveis da Previdência, teria

- roQs apenas Cr$370 bilhões, suficientes para pagar__menoS-(Ie 
meio mês aos· aposentados", complentou Rossi. -

Roberto Macedo admitiu que o governo optou [>ela pior 
das hipóteses ao propor o aumento das contribuições e_ que 
{iode perder no Supremo Tribunal Federal (STF) e ser obri
gado a pagar os 147%. O deputado Miro Teixeira (PMDB 
- RJ) chegou a ironizar, afirmando que se tratava então 
de um "projeto preventivo". O secretário de Política Econó
mica garanti ti qUe o governo náo tem qualquer outra alterna
tiva para arranjar dinheiro se O COngresso derrubar o aumento 
das contribuições e a criação da contribuição do equilibrio 
previdênciariO. 

Rossi e Roberto· Macedo, acompanhados da secretária
executiva do MinistériO da Trabalho e da Previdência Social, 
Márcia: Bassit, entregaram aos parlamentares (a Comissão 
de Tributação_ esteve lotada o_ tempo todo) um documento 
''resumido" de 714 números, boa parte em trilhões de _.cruzei
ros. Os parlamentares reclam"aram, pois que"riarrl tabelaS fáceis 
de entender. "0 governo deveria ter-produzido urna caftilha", 
sugeriu o deputado Paulo Mandarino (PDC- GO). "Que
remos coisas simples como de onde vem o dinheiro da Previ
dência, para onde vai, número de aposentados por faixas, 
número de hospitais que recebem dinheiro etc.", pediu o 
deputado Jackson Barreto (PDT- MA), e acrescentou: "O 
governo está equivocado se acha que vamos aprovar o projeto 
sem conhecer seus mínimos detalhes." 

MACEDO DIZ QlJJ;: PEMORA SERÁ PIOR 

Quanto mais tempo o Congresso levar para aprovar a 
--liiõposta-de aumento das contribuições previdenciárfas, maior 

deveria ser o percentual de elevação das alíquotas. A afirma
ção- foi feita ontem pelo secretário de Política Económica, 
Roberto Macedo, ao tentar explicar por que o governo quer 
a aprovação urgente do_ projeto pelo Congresso. "As contri
buições s6 podem ser cobradas 90 dias após sua aprovação. 
Depois diss_o, ainda haverá mais um mês para o recolhimento 
da contrivuição ao Tesouro", explicou. 

O percentual de aumento das alíquotas contidas no pro
jeto do governo foi definido projetando-se uma arrecadação 
compatível com a cobrança a partir de maio. Quanto mais 
tarde começarem a ser cobradas, Macedo disse que a neccssi~ 
dade de dinheiro será maior, porque o p·agamento dos 147% 
será retroativo. 

DECISÃO DEIXA PASSARINHO PERPLEXO 

O ministro da Justiça, Jarbas Passarinho,_ se disse ontem 
perplexo diante da posição assumida pelas lideranças do C'on-
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gresso que, â -exceÇ-ãCYdo PFL (que mais tarde mudaria de 
posição) e do PRN, recusaram a proposta- do governo de 
aumentar a contribuição previdênciaria de assalariados e apo
sentados. HOs líderes estão assumindo uma grande responsa
bilidade diante da sociedade, e dos aposentados, e precisam 
apontar uma solução", cobrou o ministro. 

Passarinho voltou a bater na tecla de que o governo não 
tem de onde tirar dinheiro, e advertiu que _9 pagamento aos 
aposentados e pension"istaS poâefá -ser -_ãtra~~4_t?. _s~ não for 
encontrada urna solução~ ~·os ã.p()segtados têm que ser pagos, 
e há o perigo até de atrasO neSse pagamento", disse a ministrO~ 
que não acredita em rejeiÇão definitiva por parte do Con-
gresso. - -- --- · · 

Ele considerou "lastimável" a decisão tomada pelos lide
res partidários, e· criticou principalmente o ·fâto de os parla
mentares não terem, sequer, analisado os núm-eros que o go
verno enviou ao Legislativo. "Seria precfso que o projeto 
fosse uma abcrraçã~-_p_ara merecer uma recusa-dessas, quase 
unânime, serri me-smo- seT discutido", lamentou._ _ 

Passarinho disse que o governo continuará- tentante con
vencer os congressistas de que não existe outra forma, que 
não a proposta pelo Executivo, para o reajuste de aposentados 
e pensionistas. A sugestão de se retiiar verbas de outras fontes, 
de outros setores, ele a considera impraticável, até por impedi
mento legal. ''Não existe disponibilídade orçamentária, todos 
os recursos estão Comprometidos, e tirar verbas de uma rubrica 
para outra seria -cririle de responsabilidade". frisou. -

O miniStro (ii JUstiça. contudo, considerou a posição das 
lideranÇas uma primeira "recusa da moça diante do assédio" 
do pretendente. "Quem sabe na segunda tentativa eles não 
aceitam", ponderou Pa_ssarinho, para quem os parlamentares 
não rejeitaram o PrOJeto do governo, a_R_~nas se recusaram 
a aprová-lo no momento. Ele se- diSse otlmista quanto à possi
bilidade de ainda convencer os parlamentares contra uma solu
ção inflacionáría jiàfa o·problema~ o que o gOverno, defmitiva
mente, não aceita, "SeguimoS a diretriz do presidente de não 
dar nenhuma solução inflacionária para a questão, garantiu. 
Passarinho vai amanhã ao Congresso, à COmissão de Seguri
dade Social da Câmara, a corivíte de parlamentares, em busca 
de mais uma opo-rtunidade de conquistar apoio para o projeto 
do Executivo. 

GOVERNO NÃO TEM MAIS 
QUEM O DEFENDA EM 
DISPUTAS NA CÂMARA 

Christiane Samarco 

BrasHia - O governo não tem quem O"-represente na 
negociação do projeto que aumenta a contribuição previden
ciária: ]solado na reunião da Câmara, ausentes Humberto 
Souto e Marco Maciel, o deputado Ricardo Fiúza descobriu 
o tamanho exato_ de sua solidão quando seu vice-líder, luiz 
Eduardo Magalhães (BA), anunciou: "Depois que ele reunir 
a bancada, constatará que é o único disposto a defender o 
governo". 

O isolamento qUe o governa está amargando no Con
gresso fOi o tema dominante _na reunião entre lideranças gover
nistas e o coordenador político do governo, ministro J arbas 
Passarinho, na noite da segunda-feira. "Nas últimas votações 
de 91, o governo teve dificuldades imensas em algumas vqta
ções. Agora, com a decisão de rejeição previstas_ no PL, no 
PDS, no PDT e· no PMDB, que do entre tapaS e beijos com 
o governo só guardou os tapas para este ano, não vejO como 
aprovar este projeto", alertou o líder do PDC, deputado 

Eduardo Siqueira (TO). Para sua surpresa, o próprio Passa
rinho não escondeu o ceticismo qUanto ao sucessõ da proposta 
governista. -

"O governo está só há muito tempo. Este projeto só 
veio eVidenciar o isolamento", disse o deputado Roberto Frei· 
re (PCB -PE). Ele lembra que a base parlamentar governista , 
foi responsável pela derrota do governo nas vótaçóes do lm· 
posto Territorial Rural e da alíquota de 35% do Imposto 
de Renda para as faixas salariais mais altas. "Nesses dois 
casos, as lideranças do PT e do PSB votaram a favor dos 
projetas, com os governistas contra." A seu ver, além do 
isolamento, o projeto também evidenciopu que o governo 
não tem fé pública, pois a Previdência anuncia rombo de 
Cr$11 milhões, diz que não tem receita para pagar, me~ciona 
seu orçamento, e ninguém acredita. 

A falta de apoio ao governo está surpreendendo até mes
mo a oposição. "Nunca vi o governo apanhar tanto como 
nesse episódio da Previdência,., atesta António Britto, para 
quem Collor enfrenta hoje a maiár contestação política e po
pular à sua adminístração. Quem esteve cori:t Fiúza e o ministro 
Passarinho nesses dois últimos dias garante que os dois estão 
tensos e irritadiços. "Apenas o nervosismo, o de"sgaste e a 
estafa de quem está só explicariam aS previsões de quebra
quebra no país, vindas de um político calmo e cortês como 
Passarinho", diz. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não 
há mais oradores inscritos. 

A Presidência convoca· os- Sts. Senadores para a sessão 
ordinária a realizar-se amanhã às 14h30min neste plenário. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a seSSão. 
(Levanta-se a sessdo às 17h2min.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' 52, DE Í99t 
A Comissão Diretora do Senado Federal, no l.!SO de suas 

atribuições regimentais e regiitani4irif3res, resolve: 
Art. 1o O controle e a supervisão administrativa do cre· 

denciamento de que tratam o Ato da Comissão Dir"etora ne 
17. de 1987, alterado pelo Ato n• 52, de 1987, e os A tos 
do Primeiro Secretário nos 1 e-2, de 1991, ficam transferidbS 
ao Serviço de Segurapça do Senado Federal, inantida a compe. 
têrlcia do Primeiro Secretário para concede-r aS credenciais. 

Art. 2" O credenciamento dos representantes e CoiTes. 
pondentes dos órgãos de divulgação junto ao Senado Federal 
será feito na forma e condições disciplinadas pe"lo art. 622 

-do Regulamento Administrativo. 
Art. 3o Este ato entra em vigor na data de sua pubJi .. 

cação. 
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 18 de dezembro de 1991. -Mauro Rene

vides - Dirceu Carneiro - Saldanba Derzl - Moira Filbo. 

ATO DA COMISSÃO DJRETORA N' 1, DE 1!192 

Dispõe sobre a aplicação aos servidores do Senado 
Federal da revisão geral de remuneração prevista aa 
Lei n• 8.390, de 1991, e dá outras providências. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimental e regulamentar e_ t_e_ndo em vista o 
disposto na Lei no 8.390, de 30 de dezembro de 1991, resolve: 

Art. 1° Aplicam-se aos servidores ativos, inativos e as 
pensionistas de servidores falecidos do Senado Federal, nas 
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mesmas bases e percentuais e idêntica vigência, a: reVisão geral 
dos vencimentos, salários, proventos, pensões, salário-família, 
gratificações e demais retribuições concedidas pela Lei n" 
8.390, de 30 de dezembro de 1991, na forma dos seus artigos 
1" e 2", incisos I, II e III. 

Parágrafo úniCO~ A Subsecretaria de Administração de 
Pessoal, verificada a hipótese- a que se refere eSfe-ãr1igo, ado
tará as medidas necessárias a sua plena execução. 

Art. 2" -Este Ato. aplica-se, de.igual modo, ao Centro 
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF - e ao. Centro de 
Informática e Processamento de Dados do __ Senado Federal 
-PRODASEN. 

Art. 3" As depesas decorrentes da execução deste Ato 
correrão_ à conta das dotações orçamentárias d€stinadas ao 
Senado Federal e seus órgãos supervisionados. 

Art. 4" Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições-em Colllrãiio. 
Senado Federal, 2 de janeiro de 1992: ___:_ M3uro Benevide,s 

- Alexandre Costa_ - Cai-los _De'Ca_rli - Saldanha Derzi 
- Mareio Lacerda. . 

ATO DO PRESIDENTE N' 199, DE 1990, 
QUE APOSENTOU NYDIA BARBOSA CHAVES 

. APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da aposentadoria, a 
que se refere o presente Ato, para excluir os artigos 490 e 
492, do Regulamento Administrativo do Senado Fe.d~ral. 

Senado Federal, 14 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRE_SIDENTE N•17, DE 1991, 
QUE APOSENTOU WOLNEY ROSA 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da aposentadoria, a 
que se refere o presente Ato, para excluir os artigos 490 e 
492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de janeiro de 1992 ........ senador ~auro 
Benevides, Presidente. 

ATO-DO PRESIDENTE N' 42, DE 1991, 
QUE APOSENTOU ALZIRA DOS SANTOS MAGALHÃES 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da aposentadoria, a 
que se refere o presente Ato, para excluir os artigos"490 e 
492, do Regulamento AdministratiVõ-âo Senado Federal. 

Senado Federal, 14dc janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, PreSidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 196, DE 1991, 
. QUE APOSENTOU AMAURY GONÇALVES MARTINS 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento Legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir as vanta
gens da Resolução_ SF n" 21 de 1980,- e excluir os artigos 
490 e 492, do Regulamento AdministratiVo do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 14 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 389, DE 1991, 
QUE APOSENTOU AGUINALDO ANTONIO PEREIRA 

APOSTILA 

Fica alteradô para 34/35 (trinta ·e quãfro" trinta e Cinco 
avos) a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste 
Ato. 

~ica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tado na, a que se refere o prese-nte Ato, para excluir os artigos 
490 e 492, do Regul~mento Administrativo do Senado Fe
deral. 

Senado Fedcrªl, 14 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO 00 PRESIDENTE N• 417
1 

OE 1991, 
QUE APOSENTOU EFIGÉNIO AOXILIO DA 'ILVA. 

APOSTILA ·- -_ _- -

~íca -alterado o fundamento legal da concessão da aposen~ 
tadona, a que se refere o presente Ato, para incluir o arti_go 
186, inciso T, § 1'-', da Lei 8. I 12, de 1990 e excluir O artigo 
185, inciso I,§ I•, da Lei n" 8.112, de 1990 e os artigos 490 
e 492, do Regulamento Administrativo- do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de janeiro de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente . 

ATO DO PRESIDENTE N' 574, DE 1991, QUE 
APOSENTOU LEONARDO GOMES DE CARVALHO LEI· 

TE NETO. 

APOSTILA 

. Fica alterado o furida_mento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir as vanta
gens da Resolução_ SF n" 21, de 1980 e excluir o arfigO 62, -
§ 2•, da Lei 8.112, de 1990 e os artigos 490 e 492, do Regula
mento Administrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de jane"íro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 1, OE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~ 
ções ·re~mentais e regulamentares, de conformídade com a 
delegação de competência que lhe (o.i _outorgaçl.a pe~o Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acordo com o dtsposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n'' 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do processo no 021.514/91-7, resolve: 

Nomear !DAMA RIS CELI FELIX para exercer o cargo, 
em comissão, de Secretário Parlamentar, Código SF
DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
Ioiação e exercíci()no Gabinete da Senadora J_únia J\:.f:aris_e. 

Senado Federal, 7 de janeiro de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. -- - -

ATO DO PRESIDENTE N' 2, OE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo em vista o que 
consta no processo n" 000.302192-9. resolve: 

Designar EDILENICE JOVELINE LIMA PASSOS, 
Analistã. Legislativo, Área de Biblio"tecOnonli_a, Classe 1\ Pa
drão V. do Quadro Permanente do Senado Federal, para 
substituir a Diretora da Subsecretaria d~ B~blfoteca, J!O- perío-
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do de 2-1-92 a 21-1-91, durante o afastamento da titular em 
gozo de férias. 

Senado Federal, 9 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 3, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de_ competência qLie lhe foi o~torgada pelo Ato 
da ComiSsãO Dirctora n" 2, de 1973, de açorda com o disposto 
no artigo 243, § 2", da Lei n" 8.112, de 1990, no Ato da 
Co"rilissão Diretora n" 1, de 1991, resolve.: 

Tornar sem efeito o Ato no 791, de 1991, desta Presi
dência, publicado no DCN II, de 22 de nov_embro de.1991, 
que nomeou o senhor JOSÉ ROBERTO BERNI, para exer
cer o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, código SF
DAS-102.3, do Quadro de Pe:~osoal do Senado Federal, com 
lotação e exercício no Gabinete da Segunda Secretaria. 

Senado Federal, 15 de janeiro de 1992.- Senador Mauro 
Benel'ides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 4, DE I99I 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui· 
ções reginieilfaiS e regu-lamentares e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dirctora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2", da Lei n' 8.112, de 1990, do Ato da 
Comissã-o Diretora no 1, de 1991, e tendo cm vista o que 
consta do Processo no 013.970/91·7, resolve: 

do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e 
exercício no Gabinete da Segunda Secretaria. 

Senado Federal, 15 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENtE N• 5, DE 1991 
O Presidente do Senado Federal, no_ uso de suas atribui

ções regimentais e regulamentares, em conformidade com á 
dekgação de competência que J_he foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, resolve: 

Designar SOLANGE DE AZEVEDO POLLA, Analista 
Legislativo-Área de Processo Legislativo, _Classe. "2a.", Pa
drão IV. do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para res
ponder pelo expediente da Subsecretaria de Administração 
de Pessoal, no período de 12-1-92 a 21-1-92, durante o afasta
mento do titular, em gozo de férias. 

Senado Federal, 15 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

PORTARIA N'1, DE 1992 

O Diretor-Gerai do· Senad() Federal, .no uso das suas 
atribuições regulamentares e de acordo com a delegação de 
competência que lhe foi conferida pelo Ato da Comissão Dire
tora n'' 48, de 1991, resolve: 

~ atualizar a tabela de diárias de viagem, a serviço, con
soante o reajustamento promovido pela Portaria nn 4~, de 
8-1-91, do Secretário da Administração Federal, publicada 
no Diário Oficial da União de 9-1-92, de acordo com o anexo. 

-esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas as disposições em contrário. 

Nomear JOSÉ ROBERTO BERN!, para derccr o car
go, em comissão, de Assessor Técnico, Código SF·DAS-102.3, 

Senado Federal, 9 de janeiro de 1992. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor·Geral. 

Classíficaçao 
do 

Cargo Emprego 
ou Equivalente 

Senador 
DAS -6 
DAS -5 
DAS -4 

DAS-3oui'Gl i DAS- 2 ou FG 2 
DAS -l 

Analista Legislativo 
Técnico Legislativo 
Auxiliar I.cgislativo 

ANEXO A PORTAR!., N" I, O fi 1992 DO 
DIRETOR-GiiRAL DO SENADO FEDERAL 

VIAGENS INTERNAS 

Valor da Diária I Localidades (1) 

I 
Localidades (2) 

Em (Cr$) , +40% + 20% 

69.619,00 Y7.46ó,OII 83.542,00 
62.657,00 87.720,00 75.188,00 
62.657,00 87.720,01.' 75.!88,00 
62.657,00 87320,00 I 75.188,00 
56.390,00 ! 78.947,0(~ ! 67.668,00 
56.390,00 78.947,00 

I 
67.668,00 

56.390,00 78.Y47,00 I 67.668,00 
50.751,00 71.051,00 60.901,00 
45.675,00 63.946,0(: 54.810,00 
45.675,00 63.946,0<. 54.810,00 

IDCAIJDAD.ES: (IJ =Salvador. Br.a:>ilia, Rio Branco, Macapá, Boa lista e Porto Velho. 
(2J = RccifL.:, Rio d<.: Janeiro, São Paulo, Mat·éio c ,\.fanau~. 

Obs.: 
Adicional de Embarque/Desembarque (S 4"- art. 2" do Ato n° 48/91- CDSFJ =Cr$ 36.540.00. 

' 
VIAGENS EXTERNAS 

Valor em US$ 
Lei n° S.8fYJ(l2 

Dec. no 7L733n3 

416,00 
333,00 
300,00 
266,00 
266,00 
233,00 
200,00 
200,00 
166,00 
166,00 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1992 
1- ATA DA 4• SESSÃO, EM 16 DE JANEIRO-DE 

1.1-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 

nome indicado para função co jo provimento depende dê 
sua prévia aquiescência: 

-N'144/92 (n• 21192, ria origem), referente a escolha 
do nome do Dr. Armando de Brito, para exercer" o cargo 
de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho. 

1.2.2- Aviso do Secretário-Geral da Presidência da 
· República 

. -No 37/92, encaminhando inforrilações sObre~ Os que
Sitos cantantes do Requerimento no 714, de 1991. 

1.2.3- Comunicação 
Do Presidente do Parlamento Latino-Americano, re

ferente a nomes de Parlamentares que estarão ausentes 
do Congresso Nacional em missão oficial, nos próximOS 
dias 23, 24, 25 e 26 de janeiro do corrente ano. 

1.2.4- Comunicações da PresJdência 

-Recebimento da Mensagem n• 145/92 (no 775/91, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização para que a União possa contratar ope
raçãO de crédito externo no valor de até quatro bilhões, 
quatrocentos e sete milhões de ienes, para os fiOs que 
especifca. 

-Recebimento do Ofício n• 172/91, do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, comunicando que, em ses
são plenária realizada no dia 18 de dezembro passado, 
nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade no 504-9, 
aquele Tribunal deferiu a Inedida cautelar para suspender 

a efiCácia do art. 29 da Le_i no 8.177;-ae to de -março de 
1991.. . . 

-Recebimento do Aviso no 2.066/91, do Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento, encaminhando cópia 
do documento da despesa relativa ao terceiro pagamento 
por conta do contrato celebrado entre a República Federa
tfva do Brasil e o Citibank N .A.-.- ná Valor de trezentos 
e trinta mil dólares americanos, devidos no período de 
1989/1990. " . 

1.2.5 - Requerimento 
- N• 4, de 1992, de autoria do Senador Rachid Salda

nha Derzi, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, 
do artigo publicado no jornal "Correio Brazi~iense" sob 

-o título ''lndios já ameaçam soberania nacional, edição 
de 16-1-92. 

1.~.6 -- Discursos do Expediente 

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO - Papel 
do Congresso Nacional nos de_sdobramentos da _seca no 
Nordeste. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Colocaç6es 
sobre a privatização da Embraer, tendo em vista que o 
edital de licitação terá que ser aprovado pelo Congresso 
Nacional. Informações recebidas o Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, concernentes à renúncia 
pelo GovernO Federal, via incentivos, de receitas fiscais. 
Busca de soluções para ·sanear a Previdência Social. ,. 

. SENADOR NABO R JÚNIOR- Políticá de preços 
praticada pelas companhias aéreas, pela indústria automo
bilfstíc3 e pelos atraVessadores de alimentos e supermer
cados. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Po
sição de S. Ex~ em defesa da Petrobrás, contra a sua priva
tização. 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁPIOO DO SENADO PEDBRAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Seaado Federal 
AGACJEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

DlÀIUO DO OONORI!SSO NACIONAL 
Iapreuo sob re~pouabilidade da Meu do Seaado Federal 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Admiailtrativo 

ASSINATIJRAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oirctor ladustrial 

Semeslrnl ··-··-···············-·-·----·--·---····---·- Ct$ 3.519,65 

FLORJAN AUGUSIO COlmNHO MADRUGA 
Dirctor Adjuato 

SENADOR MÁRCIO LACERDA- Projeto de Lei 
do Senado n"99, de 1991, de autoria de S. Ex•, que autoriZa 
a utilização de cruzados novos provenientes de contas da 
carteira de poupança rural para pagamento de financia
mento agrícola. 

SENADOR LOURIVAL BAP11ST À- Homena
gem póstuma ao escritor sergipano José -AuguSto G3.rcez. 

1.2. 7 - Comunicação da Presidência 
Realização de sessão ordinãfia do Senado amanhã, 

às 14 horas e 30 minutos. 
1.3- ENCERRAMENTO 

Tiragem 2200 cxemplarc:a. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕES AN
TERIORES 

-Do Senador Aureo Mello, pronunciado na sessão 
de 6-11-91 

~n_o Senador Esperidião Arnin, pronunciado na ses· 
são de _19-12-91 

3- MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 

NENTES 

Ata da 4a Sessão, em 16 de janeiro de 1992 
3a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura 

Presidéncia dos Srs. Mauro Benevides. Alexandre Costa e Lucídio PorteJJa 

ÀS 14 F 30 MINUTOS, 1\CHAM-SÚ PRfÍ8f'N11'8 
OS SRS. SFNI\IJOIH!S: 

Affonso Camargo- Alexandre_Çosút.- -A-tuiZiO- Bezer
ra - AmazoninO -Mendes - Amir Lando - Antonio Mariz -
Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Dario Perei
ra - Dirceu Carneiro - Elcio Álvares_ ~ __ Esperidião Amin -
Epitácio C'..afeteira - Fernando Henrique Cardoso - Francis
co Rollcmbcrg- Garibaldi Alves Filho -Guilherme Palmei
ra- Henrique Almeida- Hugo Napoleao- Humbcpq Luce
na- Iram Saraiva- Irapuan Costa J únior- J osaPhat Marinho
José Eduardo- José !'auJo !.liso! -José J{icha- José Sarney 
- Lavoisier Maia - Lourival Baptista - Lucfdio Portella -
Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mário Covas~ Mau
ríciO Corrêa- Mauro Bimevides- Meira Pilho- Nabor Jú
nior- Nelson Carneiro- Nelson Wedckin - Ney Maranhao 
- Odacir Soares - Oziel Carneiro - Rachid Saldanha Derzi 
- Raimundo Lira - Ronan Tito - Tcotonio Vílela Filho -
Valmir Campelo 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --A futa de 
presença acusa o comparecimento de 47 Sr~. Senadores. H a~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus~ iniciamos noss·os trabalhos. 

O Sr. 1 o Secretário procederá à leit~ra do ~x_p;di~~te~ 
É lido o seguinte _ 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N• 144, DE 1992 
(N• 21192, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do SenadO Federal 
Nos termos do§ lo, in fine, do art. 111 da Constituição, 

tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas.Excel~ncias 
o nome do Doutor ARMANDO DE BRITO, para exercer 
o cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho, 
na vaga reservada ao Ministério Público _ _da Uniã_o junto à _ 
Justiça do Trabalho, decorrente da aposentadoria do Ministro 
Marco Aurélio Prates de Macedo. __ __ __ _ 

Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê~lo 
para o desempenho desse elevado cargo, cons.tam do anexo 
curriculum vitae. 

_Brasília- DF, 14 de janeiro de 1992. -Fernando Collor 
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I - Armando de Brito 

CURRÍCULO DE VIDA 
2- Cargos e atividades que Exer~Exerceu 
2.1- Jornalista Profissional. Redator do "DládO-de NO-_ 

t!cias" do Rio de Janeiro desde 1950; editorialista especia
lizado em ~ss:untos ~~.;::A:~is_ds> trabalho e previdência~ 1950/75. 

2.2- Procurador da Justiça do Trabalho, _ingressando no 
Mi~istério Públic.? _em 196P e proniovido aOs cargOs de 1• 
Categoria em 3-12-1971 e a Subprocuradoria-Geral em 
14-7-87. todas por merecimento; _- _ -- - "_ --

23 -EX:.cortSúitOr -cOntra:tãdo -pelo- cOit~elhÓ Naéi_onal 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológíéo" (CNPq); 

2.4- Professor. adjunto da Vniversi9ade de Brasflia (De
partamento de Direito), 1970n4; 

2.5-Editor do "Diário de Brasília", 1973/1974; 
2.6_ ~Autor do "Anuário do Trabalho e Previdência So

ciã.l"- Editado pela "Editas- Editoras Associadas SI A", 
1973 a 1975. - · - - - -

2-.7 ~ Dfietõr-C06i'denador da :DiviSão-- de Ciências So
ciais do Trabalh-O--no DCE dó Cenú6 -:N3cíonal-de Realismo 
Social Pro Deo e PrOfessor dos Curso_s da Instituição, 
1960/1964; 

2:8_- Autor_de trabalhos jurídicOs pãra os Cursos de Legis
lação Social do "Boletim Cambial", dirigido por Evaristo de 
Morais Filho. 

2.9-....:...Coordenador Editorial da "Revista do Ministério 
Publico do. Trabalho", desde· 6-6-90; - ·. ·· -

3.0 ~Escolhido pelo é.- TST para compor lisÍa iríplice 
na indicação para representante_ do MPT, em 1990, teildo 
o seu nome incluído em primeiro lugar (xerox aneXã.). 

4.0- Escolhido pelo C. TST para compõr lista tríplice 
na indicação para representante do MPT, em 1991, tendo 
o seu nome incluído em primeiro lugar (nota anexar 

3 - Funções no Ministério Público 
- Estagiário na Procuradoria-Geral da Justiça ·do Traba-

lho-1955 __ ... - .: ... 
3.1-Assistente de Gabinete do Procurador-Geral_ da 

Justiça do Trabalho (1961- agosto de 1963); 
3.2 -Membro da Comissão da Procuradoria-Geral da 

Justiça do Trabalho designada para elaborar sugestões do ór
gão sobre o anteprojeto do Código Judiciário do Trabalho 
WS; ' 

3.3 -FunçõeS-próprias do cargo na Procuradoria do Tra
balho da 1~ Região, G.B., seja exarando pareceres, seja atuan

_d_o perante o Tribunal Regional e o Tribunal Superior do 
Trabalho, presidindo eleições sindicais e installrãfldo dissídios 
ex-officio; 

3.4 ~Membro da Comíssão Elaboradora da Lei ófgâ
nica- do MinistériO Públic:ó dÕ -:fiabalhÜ; 1975; 

3.5_.:-- Representante do Governo na Comissão de Pro-
moções do Órgão (1982 a 1986). . _ _ 

3~6 ~ Presidente ou membro integrante de diversas comis
sões de estudos de Projeto de Lei Complementar dO Ministério 
Público, a última das quais, designado pelo Presidente da 
Associação do Ministério Público do Trabalho (11-7-89); 

3.7- Substituto do Procurador-Geral do Trabalho, com 
sucessivos exercfcioS:d_a ~ubstituição,_o UltiMo dos qUais em 
23-12-88, por ato do Procurador-Geral da República; 

OBS. - Exerceu funções relevantes na Administração 
Pública Federal, sem prejuízo das atividades como procu
rador, só se afastando do exercício das atribuições no MPT 
nos períodos de 1964 a 1965; de 19ó9 a 1972 e de 1985, a 

maio de 1987, num total de seis anos, do período de quase 
30 anos na carreira. 

4....:. Cargos e Ativid~d~s _noantigo Ministério do_Trabalho 
ePievidência Social. 

4.1 :.___Designado substituto do MiniStro do Trabalho pelo 
Decreto de 9-6-72, publicado no D.)., de 12-6-72; 

4.2-Ministro Interino do Trabalho pelo Decreto de 
24-5-1971, publicado no DO, de 25'5-71; 

4.3- Membro do ConselhoDeliberativo do Projeto 
Rondon pelo Aviso n' 3.029, de 19-1-71; · 

4.4- Ministro Interino dO-Trabalho pelo Decreto de 
1'-6-70, publicado no DO, de 2-6-70; 

4.5 -Ministro iilterino do Trabalho pelo Decreto de 
6-4-70, publicado no DO, de 7-4-70. . _ . . 

4.6- Bolsista, escolhido pela Organização Internacional 
do Trabalho para realizar curSÇl do Bureau Internacional de 
Estudos SoCiais, em Genebra, distiitção da qual declinou por 
impedimento de ordem particular, em 1975; 

4. 7- Secretário-Geral do Ministério do Trabalho e Pre
vid~-ricia Social, pelo Decret'o s/D, de 6-11-69, DiáriO Oficial, 
de 7-f!~69, cargo no qual permaneceu até setembro de 1972; 

4.8- Designado Preside_nte do Conselho Administrativo 
do Programa Espedal-de -B-olsas de Estudo, pela Portaria 
n' 1.228, de 27-11-67; 

_ 4~9- Presidente Fundador do Cçmselho Superior ~o Tra
balho Marítimo (4--1'-65). 

-(À Comissão de Constituiçãõ, Justiça e Cidadania.) 

AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

A viso no 37/92, de 15 do corrente, encaminhando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento no 714, 
de 1991, de autoria do Senador Humberto Lucena. 

(Encaminhe-se cópia ao requerente.) 

ú SR. PRESIDENTE (Alexandre éósta)- O' Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, expediente do Parlamento Latino-Ame
ricano que será lido pelo Sr. lo Secretário. 

É lido ci seguinte 

PARLAMENTO LATINO-AMERICANO 
Grupo Brasileiro 

Brasflia-DF., 14 de janeiro de 1992 
Senhor Presidente, 

- Dirijo-me a VOSsa Excelência para fenlbfãr os- nOffi~s 
-dos Parlamentares que estarão ausentes_âo Congresso_ Nacio-
nal em missão oficial, nos próximos dias 23, 24 25 e 26 de 
janeiro, quanto estarão representando o Brasil 'na Reunião 
da Junta Diretiva, Comissão de Meio Ambiente e Dívida 
Externa do Parlamento Latino Americano em San Domingo 
República Dominicana: ' 

-Senador RONAN TITO . 
-Senador NELSON CARNEIRO 
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de esti

ma e consideração. 
Atenciosamente. - _Sena4or Ronan Tito, Presidente em 

exercício. _ · 

OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O expediente 
lido vai à publicação. 
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OSR. PRESIDENTE (Alexandre Cnsta) -A Presidência 
recebeu a Mensagem n• 145, de 1992 (n' 775/91, na origem), 
de 19 de dezembro passado, pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita autorização para qúe a- União possa 
contratar operação de crédito externo no valOr de até quatro 
bilhões, quatrocentos e sete milhões _d<! ienes, para os fin~ 
que especifica. --- _____ _ 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~ 
nôrnicos, iniciando sua tramitação em 17 de fevereiro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Através do 
Ofício no 172/91, de 19 de dezembro passado, o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal comunica que, em sessão plená
ria, realizada no dia 18 de dezembro passado, nos autos da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n•_ 504-9, aquele Tribu
nal deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia do 
art. 29 da Lei n• 8.177, de i' de março de 1991. 

A matéria será encaminhada à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre CostaJ -,-A Presidência 
recebeu o Aviso no 2.066/91, de 27 de dezembro passado, 
do Ministro da EConomJa; Fazenda e Planejamento, encami
nhando cópia do documento da despesa relativa ao terceiro 
pagamento por conta do contrato celebrado_ entre a República 
Federativa do Brasil e o Citibank N._A., no valor de trezentos 
e trinta mil dólares americanos,- cteVldO-s no período de 
1989/1990. 

A matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos 
Económicos, para cohhecimento. 

Sobre a mesa, requerimento que ~ai _s~r lido pelo Sr. 
1 °-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 4, DE 1992 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, do artig_o publicado no 
jornal Correio Braziliense sob o título "Índios já ameaçam 
soberania nacional", edição de 16-1-92. _ · 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1992. ~ Rachld Salda· 
nha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento lido vai à Mesa Diretora para decisão. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Beni Veras - Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy -
Gerson Camata - Hydekel Freitas -Jonas Pinheir~ _-Júlio 
Campos-Márcio Lacerda- Onofre Quín3ri-- Elodir Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Há oradores 
inscritos. 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (P~DB- RN. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revíSáó -do or~dor_.) - Sr. 
Presidente,Sr-5 e Srs. Senadores, o Congresso Nacional come
ça a fazer a sua parte em relação aos desdobramentos do 
problema da seca no Nordeste. O Senador Mauro Benevides 
deixou as suas tarefas de Presidente da Casa e, na sessão 
de segunda-feira, veio fazer um discurso alertandO nacional~ 
mente para a dramaticidade do quadro. - -

S. Ex• foi aparteado pelos Senador-es -.HUffiberto Lucena, 
Magno Bacelar e Amazonino Mendes, que se mostraram soli-

dários diante do problema nordestino. Depois, ouviu-se a 
palavra do Senador Mansueto de Lavor. Não estou aqui hoje, 
Sr. Presidente, para repetir a V. EX"5 tudo o que já foi dito, 
não quero ensinar o padre-nosso ao vigário. Até porque todos 
os que aqui estão, hoje_, no ~enado, conhecem essã longa 
história do nordeste, tão repetida, que desde 1987, quando 
Dom Pedro II declarou que iria vender as jóias da Coroa 
para atender aos nordes~os, ~e fala na seca do Nordeste. 

Creio, entretanto, que ao Congresso não cabe outra tarefa 
senão esta. Pode ser repetitiva, pode ser constrangedora, pode 
ser, de certa maneira, monótona para alguns ouvidos, princi: 
palmente àquelas pessoas mais iiisens(véis. -- -- ·, 

Mas, o que cabe ao Congresso Nacional? Cabe a um 
Senador do Nordeste, na hora em que o homem da sua região 
estiver passando fome, vir à tribuna clamar por medidas, pelo 
menos emerg-eilCiais-,·ja que as ·outraS prOvidências màis per-; 
menentes, de obras duradouras, nunca foram tomadas. 

Venho hoje, Sr. Presidente, possuído daquela mesma 
indignação que trouxe aqui o- Senador Mauro Benevides, o 
Senador Mansueto de Lavor e que, há muitos anos, trouxe 
homens como José Augusto Bezerra de Medeiros, à trib~na 
da Câmara Federal, Eloy de Souza à tribuna do Senado, cla
mando por providênci~s em favor do Nordeste. Na verdade, 
o Goverrio- :Federal continua a apresentar, agora de maneira 
mais acentuada, a mesma insensibilidade com relaçãO a esse 
problema. . . 

Hoje, passamos a manhã toda, 40 Deputados ~enadores 
do Nordeste, reunidos novamente. Foi uma reunião que termi· 
nou se transformando em autocrítica, _m.as, pelO menos, for· 
mo u-se- utna nova comíssão. Já-- éXiSie Uma· n·ova comissão 
para tratar da seca do Nordeste. São 10 parlamentares titula
res, Senadores e Deputados, e 10 suplentes. Vão, em primeiro 
lugar, ao Presidente da República,lembrar a Sua Excelência, 
que já foi Governador de Alagoas, que a sua região está 
vivendo dias difíceis e penosos. Vão pedir ao Presidente da 
RePública que presida uma reunião da Sudene, que convC?que 
os governadores e que tome providências com relação a essa 
situação. 

Sr. Presidente, creio que, como dizia Fernando Pessoa: 
''Tudo vale a pena se a alma não é pequena". Nósflordestinost 
principalmente aqueles que estão aqui, detentores de um man
dato popular, estamos fazendo o que podemos. Até q~ando 
faremos isso? Creio que até que- o Nordeste se tome a regiã~ 
prometida, e pudermos aproveitar toda a sua potencialidade 
ec_onômica, que é exuberante. Enquanto isso não ocorrer, 
enquanto crianças continuarem a morrer de fome e famílias· 
na situação em que se encontram, temos e vamos fazer isso. 

No entanto, não podemos mais tolerar que sejamos con
fundidos com os industdais da seca, não podemos mais tolerar 
o- que se prenuncia agoia no anopolítico: uma distribuição 
de cestas básicas presa a um clientelismo político o mais abjeto 
possível. Precisamos criar uma coordenação, uma comissão 
que imponha critérios de seriedade à distribuição desses ali
mentos. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite V. E:xa um aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Ouço V. Ex• com 
ffiuito Prazer, Senador Magno Bacelar. · 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Garibaldi Alves,, 
V. Ex- iniciou suas palaVras dizendo que os nossos reclamos· 
podem parecer para alguém uma cantilena, mas, na verdade, 
estamos cumprindo nossa obrigação de chamar a atenção das 
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autoridades para o que_ vem ocoriendo com relação ao Nor
deste. Quero parabenizá-lo pela coragem de voltar à tribuna 
e reforçar o apelo feito pelo Senador Mauro Benevides. Infe
lizmente, não fui aviSa9o da primeira reunião hoje pela ma
nhã, mas estarei a postOs para colaborar e elevar a ·voz em 
favor do povo nordestino, que vem sendo tratado como iode
gente pelas autoridades, uma indigência que é causada exata
mente por falta de providências do GovernO Federal. Quando 
me manifestei, em relação ao pronunciamento do Senador 
Mauro Benevides, falava exatamente sobre isso: não são as 
cestas, não é o clientelismo que vai resolver os nossós proble
mas, e, sim, medidas m~is sérias que realmente atinjam os 
objetivos, isentos desse ·caráter político clientelistª a_que V. 
Ex" se referiu. Cumprimento-o e me solidarizo mais. IJína Vez 
com V. Ex• pela opo'rturiidade-do seu discurso e pela coragem 
de vir aqui, em nome dos Estados que representamos, recla
mar pelos nossos direitos. Obrigado a V. Ex• 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO - Agradeço; Sena· 
dor Magno Bacelar. V. Ex• tem se mostrado um representante 
muito atento da região nordestina. E,- agora, o_ seu Estado, 
o Maranhão, passa a· viver o mesmo dramã de E-stados antes 
mais atingidos pela seca. O Maranhão parece estar vivendo 
o mesmo quadro este ano, segundo depoimento do próprio 
Governador Edison Lobão. 

O Sr. ~avoisier Maia- Permite-me V. E?C" ~~ -~_eart~? 
O SR. GARffiALBI ALVES FILHO -Com muita honra, 

nobre Senador Lavoisier Maia. 

O Sr. Lavoisier Maia - Senador Garibaldi Alves Filho, 
quero, com estas minhas palavras, prestar unta solidariedade 
a V. EX" nesta hora em que, como nordestino, V. Ex• _ocupa 
a tribuna do Senado Federal para novamente falar sobre as 
dificuldãdes em que vive aquela região. TambeiD já o fiz várias 
vezes aqui. Toda vez_ que eu v<?lto- ao Estado e to~a_ v~z _q_ue 
eu vou ao interior y-êm as· reclamações: "Senador, fale por 
nós no Senado da Rep6blica. Reclame, grite, porque além 
de ser sua obrigação, V. Ex• conhece o quadro real de aban
dono em que vive a população nordestina". E hoje é pior 
do que ontem; a situação se agrava a cada dia, a cada mês, 
a cada ano que passa. Epitácio Pessoa, um Presidente nordes
tino, corrr José _Américo de Almeida no Ministério de Viação 
e Obras Públicas, fez uma política agressiva de açudag·em. 
lá no Nordeste brasileiro, que deu resultados. E_ de lá para 
cá, a situação fica cada vez mais difícil; entra presidente nor
destino, sái presidente nordestino e a situação do Nordeste 
continua cada vez pior. O atual Presidente viveu o drama 
recentement~. quando Governador de Alagoas. Sua Exce
lência, que, durante a campanha, dizia ''_cobras e· lagartos" 
do ex-Presidente José Sarney, acuSava-oo de ter abandonado 
o Nordeste, está fazendo muitas vezes pior do que o ex-Presi
dente José s~~e:y1 porque não está tomahdo providência ne
nhuma. O caip.po está completamente abandonado no Nor
deste; não- _vem_os mais agricultor. Antigamente havia um fi
nanciamento ·do Bap.co do Brasil que hoje não existe mais. 
Os agricultores têm medo de ir ao Banco do Brasil. Portanto, 
o Presidente Fernando Cóllor de Mello está sendo o pior 
Presidente para o Nordeste brasileiro. Será que Sua Exce
lência pode recuperar a sua imagem? Sim, se Sua Excelência 
quiser, se tiv.era vontade política de se recuperar. O Presidente 
é nordestino e- conhece, como nós, a si:_t_u_a_ção do nosso povo. 
Há a iniciatíVà feliz do Senador Mauro Benevides, Presidente 
do Congresso, d_e irmos ao Palácio do Planalto, sup-rapã.rtida-

riamente, sugerir que o Presidente vá à Sudene, onde Sua 
Excelêncía nunca foi nesses dois. anos de mandato. Todos 
os outros presidentes iam se:q~pte à Stidene com todo o seu 
Ministério. Lembro-me que o ex-Presidente Figueiredo foi 
à Sudene com todo o seu MiriiStêiio. e fez multa- _coisà pelo 
Nordeste - quero que se faça justiça nesta hora --através 
do Ministro Mário Davi AÓ.dreazza, um gaúcho. qUe vestiu 
a camisa do Nordeste e fez. muito pela região .. V. Ex"' sabe 
disso. Que o Presidente Fernando COIIor convoque os. gbVer
nadt;lres, convoque a classe política para ver se· põde fa~r 
alguma coisa pelo Nordeste. Do contrário, se-rá -e·xafa~rriente 
o_ que _a imprensa está falando e o povo· fazendo" coro: o Nór- · 
deste é outro país; O" país dos pobres. Potencialrnerite, o Nor~ 
-de~te é rico; é superavitário na· balança de pagaJ?le"9~0s. Temos 
que-viver com as próprias pei'riâs ~já (Júe o Presidente abando
nou o Nordeste. Senador Garibaldi Alves Filho, estou com 
V. Ex• nessa luta em favor dos nossos.iniiãos que estão mor
rendo de fome e de sede no interior'do Rio' Graride- do Norte 
e do Nordeste brasileiro. Em boa hora, V. Er ocupa a tribuna, 
e faça minhas as suas palavras: va:mos nós unir- à Bancada 
nordestina para ver se minirriiiamôS: ô sofrimento -do povo 
daquela região. Parabéns a V .. -Ex• 

O SR. GARIBALDI ALVES FiLHO- Agradeço, S~na
dor Lavoisier Maia, V. Ex• que teve oportunidade de visitar 
agora o Rio Grande do Norte, o interior do Estado,- sabe 
qu-e--estou aqUi movido pelo mesmo sentimento de V .. Ex• 
As pessoas cobram uma ação do parl;:tmentar_que tem diante 
de si_essa alternativa: ocupar a tribuna do Congresso;procurar 
vencer pelo cansaço; procurar alertar as autoridad~s, .n:tesmq·, 

. que isso possa parecer- como disse o seriador !v1;ag~10 Bacelar 
- Urna velha cantilena secular; mesmo que possa parecer 
uma demonstração de fraqueza de u~a l;'egião. qu·e ViVé de 
pires- na mão, mas os Senadores aqui sabem que .somente 
o_ meu Estado o nosso Estadoi produz, por dia, 102 lnil barris 
de petróleo. 

O Sr. Valmir Campelo- Permite y. Ex• um aparte? 

O SR. GARiilALDI ALVES FILHO - Pois não, nobre 
Senador Valmir Campdo. - - -

O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho, gostaria de cumprimentar V. Ex• pelo- feiria que traz 
nesta tarde ao Senado Federal. Não ·sou Senador pelo Nor
deste, mas sou nordestino e me orgulho muito disso. Conheço 
o sotrimento, conheço os problemas do meu povo, poiS vivi -
boa parte de minha vida no Nordeste e sei das suas difiCul- -
dades. Este é um tema atualizado, que deve permanentemente 
ser tratado, até que as autoridades possam conipreender o 
problema, sensibilizarem-se e, pelo menos, minor'!-r os proble
mas daquele povo. O nordestino é um.homem pobre, é um 
homem sofrido, mas é rico em solidariei:lade e trabalho. e 
muito vem ajudando este Pafs, principalmente nos momentos 
mais difíceis. Nesta oportunidade, quero também parabenizar 
o Sen_ador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, 
por estar trazendo ao debate o Nordeste através de uma comis
são, para levar não só ao Presidente da República, mas tam
bém a todas as autoridades deste País as· reiVindicações_ do 
povo nordestino. V. Ex\ Senador Garibaldi Alves Filho, está 
de parabéns pelo !ema qu~abord_a, gesta_ tarde, por ser não 
só um tema do Nordeste, mas também por ser um asstirito 
que deve ser despertado por todos nós que aqui representam·os 
o povo brasileiro. 
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO - Agradeço o seu 
aparte, nobre Senador Valmir Campelo. V. Ex• não se.desliM 
gou das suas raízes, vfvendo, permanentemente, o drama do 
nordestino que vem bater à sua porta aqui em Brasília. Eu 
mesmo ,já presenciei nô Seu gabinete uma fila, em que se 
destacaln _,......diria mesmo·...:.... dezenas de nordestinos que vêm 
procudMiO nesta Capital. v. Ex• sente'O di-ama da migração, 
das gessoas que deixam o campo do Nordeste, porque lá 
não .conse.guem viver_.. · · - - -

O Sr. Teotonio Vilela Filho - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O .SR. GARIBALDI ALVES FILHO - Ouço o Senador 
Teotónio Vilela Filho. Inclusive, quero comunicar a. V. Er 
que eu iria faZei-Uma sugestão no sentiçlo fie que essa comissão, 
constituída agora, aproveitasse esse magnífico.-trabalho reali
zado pela CP! presidida por V. Ex• Aqui estão várias sugestões 
apresentadas por es_sa comissão durante aquele trabalho. Ia, 
realmente, fazer referência a isso, niâs- Sei que, agora, V. 
Ex• v_~ :trazer -urri 'depoimento muito mais rico, mais atual 
através do apa~~ que lhe concedo neste instante. 

O Sr. Teotonio Vilela Filho ~ Senador Gàribaldi Alves 
Ftlho,.em primeiro lugar, parabenizo V. Ex" pela oportunidade, 
pela propriedade com- que trata esse assunto de fundamental 
import-ância pafa cy n·osso- povó ·noraestino: Cõriro a-qui foí dito 
- e V. Exa, também, no início do seu ·pronunciamentO- já o 
fez - essa cantilena pode parecer cansativa, e o apelo 
emocional já não sensibiliza o País, acostumado pela versão 
d3 mídia a enxergar o Nordeste e os nordestinos como um 
entulho para esta Nação·, como uns eternos pedintes. Também 
já se discorrreu aqui que esses recursos destinados à seca 
são historicamente desviados, ficando a serviço das oligarguiás 
.e de políticos inescrllpolosos que manipulam a chamada poli~ 
tica da seca, utilizam, na verdade, esSe árgumento, esse _recur
so e fazem da seca um instrumento para a ma:nuntenção do 
status quo nordestino, pois os senhores detentores do poder 
tém·numa mão a água e na outra o dinheiro. Coqt isso_, mantêm 
sób um sistema de opressão e de servidão as estruturas s_ócio-e
conõmica- e pOlítica do Nordeste. Tem muita verdad_e_ nessa 
história, mas há também profundos equívocos que precisam 
ser dirimidos. ·A CPI mista do Congresso Nacional, .que tive 
a honra de presidir, depois de meses, mais preCisamente cinco 
meses de atuaç;io _..percorremos mais de 15 mil quilõmefros 
de caatinga, visitamos e cC:mversatrios-Cl?m. o_·s~rtanejo, com 
as universidades, com os políticos, autoridades governamen
tais e, a partir daí, formamos Um elenco de sugestões- estrutuM 
rais·porque, realmente, o problema do Norde_ste é_ estrutural. 
A CPI da seca chegou a uma conclusão muito ·singela e muito 
clara: o que. -mata no Nordeste não é a seca; o que mata 
no Nordeste.é a miséria e esta existe .antes e depois que as 
chuvas chegam. Na verdade, não podeiemos tratar dessa ques
tão sem nos aprOfundarmos nas graves feridas estruturais da 
questão nordestina. Mas em que pese essas medidas tantas 
vezes reclamadas aqui no Congresso. NaciOnal -"inclusive 
propostas pela CPI da seca, num documento qUe foi entregue 
ao então Presidente da República, nordestino, hoje Senador, 
José Sarney, e aos Presidentes das duas Casa do Congresso 
Nacional- infelizmente, nenhuma repercussão prática, obje
tiva1 conseqüelltê, fói-tóniadã. a partir daí. Estamos novamente 
às voltas com uma grave seca e com uma gravíssima emergên
cia. No Nordeste, hoje, há gente morrendo de fome e gente 
morrendo de sede. Falei hoje na reuiliãO: assisti, há uma 
semana, no Município de Poço das Trincheiras, em Alagoas, 

uma mulher com uma criança nos braços disputar uma poça 
de lama com cabritos e porcos porque não havia um copo 
d'água, sequer, para ela dar para o seu filho e para si própria. 

Este quadro não é diferente de outros Estados, segundo 
me informaram os parlamentares com quem conversei hoje. 
POr.rilais que -renhamos que trabalha!, Senador Garibaldi Al
ves Filho, na situã.ção, para objetivai- medidas estruturais dura
douras, concretas, para a questãodo Nor~este, nós não pode
mos perder de vista a situação de emergência. É fundamental 
que o Governo tome uma providência, porque ao mesmo 
tempo em que o Presidente da República faz este discurso 
com o firi:l. de criar recursos_ paliativos, que não resolvem nada, 
Sua Excelência tanlbém não toma nenhuma medida estrutural. 
E, na verdade, não é nem uma coisá nem outra. E o NordeSte, 
mais uma vez, vive um drama terrível. Não custa lembrar, 
que na s_eca de 1973_ a Igreja fez· uma estimativa até hoje 
nunca contestada, de que quatro milhões de nordestinos mor
reram naquele período de 73 a 75, na gr:ande seca daquele 
período. Quatro milhões de nordestino! E um número supe
rior ao de judeus mortos na Segunda grande guerra mundial. 
Uma calamidade que até hoje a história registra com pesar. 
Pois bem, isto passou despercebido naquela caatinga cinzenta 

-e distante, de certa fofma com·a cumplicidade das autoridades, 
do Congresso Nacional e de todos nós, porque, aí, quero 
coricordar com V. ExJ; poT mais que· possa parecer cansativo, 

,nós· sempre temos que reclamar, gritar e exigir pára que algu
ma coisa sefa feita. Mas, nobre Senádor Garibaldi Alves Filho 
só para finalizar - eu estou me alongando- no aparte - eu 
gostaria de, rapidamente, ler, aqui, um elenco de recomen
dações feitas pela CPI. Ninguém preparou relatórios gigan
tescos. São _medidas práticas, Siinph~s e concretas mas com 
repercussãO 'n"a estrutura·_do Nordeste, para que fique regisM 
trado no pronunciamento de V. Ex• Foram estas as' recomen
dações da CPI da Seca, composta por Deputados e Senadores. 
~iz a recomençlaçã9 da CPI: · · 

"RECOMENDAÇÓES 

A-queStio nordestina, pelo que inferimos na Presi
dência da CPI q~e investigou _os prejuízos-causados 
durante a seca· de 1987, nos leva às si!gointes recomen-
dações: · · · · · · · 

1 -·Retomadll dos programas e pr9 jétOs de irrigaM 
ção Segundo -o cionograma físico dqs plãn6S qüinqüe

. riais- de irrigaÇ~O pa-ra· o país c~mo um 'toçlo e para 
o Nordeste semi-árido em especial, reorientando-os de 
acordo com -o·s ·seguintes princípios: · · · 

a) priOridade absoluta para a pequena irrigação, 
tanto n~ destinação da água como na implantação da 
infra-estrutura física; 

b) prioridade absoluta para a absorção, em qual
quer projeto de irrigação, dos posseifós-e-trabalhadõres 
rurais desapropriados das áreas a serem-iirlgadas; 

c) prioridade absoluta para a colo.nização. 
2 --ÉxeCU:çiio do Plano Nacionài ~~ Reforma 

Agrária para o semi-árldo, acompallha.da das seguintes 
medidas emergenciais: · 

a) desapropriação imediata de tÓdas as áreas de 
conflito; -
- b) regularização imediata da situação de posseiros 

em condições de obter título _definitivo de propriedade; 
c) titulaç-ão de terras devolutas_. 
3 - Vinculação da construção de novos açudes e 

da perenização de rios no semi-árido do Nordeste ao 



Janeiro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii) Sexta-feira 17 73 

aproveitamento social de suas águas, mediante prévia de que procuremos, de uma vez por todas,. criar c~ndiçóes 
desapropriação de suas margens. . . . _ efet_ivas para a implementação dessas medidas de Impacto 

4- Suspensão temporária dos in<-:entivos ~~cajs _ na estrutura nordestina. Muito obrigado a V. EX'" 
do Finor Agropecuári0 , até sua completa reavaliação OSR:GARIBALDIALVESFILHO- Senador Teotónio 
e reorientaç~o de ystratégias e diret!izes_. _Em,hipótese Vilela· Filho, é realmente lamentável_ver-se, hoJe, qu_e un: 
alguma o Finar A.gropccuário poderá permanece.r com trabalho como esse- não foi devidamçnte observado, nao fm 
a sistemátic3. atuafde desperdíci~ derecur_sos públicos. · 

levado ·em conta. . .. 
Essa orientação deverá contemplar algumas preocu- Mas 0 que desejo; como disse V .. Ex•, é lembrar.que 
pações e indicações: · · _ eSta CPI fruto de iniciativa do Senador Mauro BeneVIdes, 

a) prioridade para a implantação é conSolidação realment~ abriu caminhos para uma nova visão _do pr.ob}ema 
de agroindústrias, sobretu_9.o de aproveitamento de ma- _ do Nordeste nos nossos dias. ' 
térias-primas produzidas nos perímetros iri-igactc:s; _ - b 

b) prioridade para a ill].pla~taç~o e consolidaçao •O Si-. Elcio Álvares- Permite V. Ex•.um aparte, no re 
de cooperativas agrícolas,qu agroindustriais, especial- Senador Garibaldi Alves Filho. 
mente nas áreas Irrigadas; . . . , ... _ · o SR, GARIBALDI ALVES FILHO - Pois não, nobre 

c) benefici~mento_ de m_édios. e pequen_os proprie- SenadOr Elcio Álvares. 
tários; . . · 

d) exclusão da pecuária de corte das áreas -de fi- -_- o Si-. ElciQ Álvares- O tema -~u~ _V. Ex• está trazendo 
nanciamento do Fundo. à ·tribuna não é tegíonal. Diria~ hoje; que o problema d~ 

5 -Instituição do seguro agtfcOla, desv:ipculado seca é uni problema nacional. O discürso p~onuhci.~o pelo 
de operações d_o_crédito agrícola convenciOnaL Senador Mauro Benevides, da mais cilta importância, tanto 

6- Extensão de, todas as Yantagens do crédito que foi a peça inagural 9esta_ convocação eXtraordinária ?o 
agrícola e. dos preços mfnim9~ a ci.tltUias mais recomen- Senado, pintou com objetividade, clareza e com alto espínto 
dáveis ao clima do semi-.árido, como _o sorgo_. . de c_onh~cedor do problema, aquilo que realmente é o grande 

T- Extensão do ,crédito rural a culturas indus- drama da seca. Não somos de Estados.nordestinos, o Espírito 
triais e forrage"ii-ás':ie"erófilas para a produçã.o. <;le forra- sAnto é um Estado Iitprâneo, Estado de. muitas águas, e 
gem, óleos, fibras. e _substâncias :industriais no semi- que de vez em quando assoma ao notiCiáriO em razão_ exa~a-
árido. __ ___ ____:- . . mente da grande incidência de chuvas. O Espírito Santo é 

8-Apoio creditício pa:ra O reflorestamento ·e for- um Estado que eu .diria, nesta geografia· extraordinária do 
mação de bosques arbóreos especialmente nas margens Brasil, privilegiado- temos que trazer, neste momento, não 
de rios e cursos d'_água .do. semi-_:áriod_o, CÇ>mo_ forma a palavra de solidariedade dos nossos representantes nesta 
de preve~ir e conter a erosã<;), ~s.so~e;amento de. rios casa, mas aquilo que considero a participação de_ todos os 
e conseqüentes inundações. · _ -- . · , brasileiros num problema que não pertence ao Nordeste, mas 

· 9- Abertura de crédito su9sidiado para a cons- é um problema do País. -0 retrato da seca,·feito-pelos grandes 
truçã~ d~ cisternas rurai~.' ' , . _ . ---escfitores .que já Se ocuparam do tema -a terra calcinada, 

lO-Instalação, no semi~árido, de campos epos- os-animais escanzelados, choca aqueles que não vivem o pro
tos avançados de universidades, especialmente as ru- blema mas efetivamente os representantes do Nordeste;. E 
rais, de_institutos de pesquisa e de organismos públicos V.-Ex•,.agora, assume ã condição de ser porta-voz dessa grande 
voltados para a seca. p~se_p-;e-se, a propósito, que o legião de brasileiros que sofrem as intempéries do. tempo. 
DNQCS, o principal órgão federal de enfre11;tame_nto v. EX" realiza um discurso que também é uma convoeáção. 
da seCa, tem todas as suas diretorias estadua,is locali- O.pronunciamento -do Presidente Mauro' Benevides colocou 
zadas nas capitais: a mais longe ~o Ii~Qrfl~ ~stá em Tere- o Senado exatamente na sua verdadeira posição. O Senado 
sina, pàf àcaso e única caj:>~tâ.I norCI~~t~na n~o litorânea. da República tem que assumir a condução dos grandes proble-

,11 -Promoção de campanh~s eQucahvas_ de valo- mas nacionais. Não iniportam somente os problemas polítícos, 
rização de produtos da flor3, r~gional,_ especi~lmente importa, isto sim, a problemática socia~. Acho que _na9~~le 
de xerófilas, no cardápio alimentar riordes_t_ino. momento em que a voz do nosso Pre&Idente ecoou no ~eu 

12 7 Reestudo das priori9ades de investimento Estado com uma extraordinária repercussão, ela também teve 
público ·em infra-esfiu-tura física- de .estrada_s, energia 0 condão de irmanar todos aqueles que têm a exata comprê·en
elétrica e telefonia, que tem tido pouco impacto trans- são do problema que V. EX" está relatando. Portanto,-~ Go .. 
formador na Vida do homem d!J s~çnj-_ár_ido, mais caren- verno deve se conscientizar, no momento .em que se erguem 
te de inVestiméntOs sóC::fã1S--em saúde, 'educação e ali- vozes como a de V. Ex• e a d_e tantos·_repi"esentantes aqui 
mentâçãà." · · . - - da regiãO nordestina. Ê imperativa uma medida de urgência: 

1.3
1

-Promoção de amplo seminárió sobie a água a convocação da Sudene, com a participação do Presidente, 
no semi-?rido, como base para propostas de u~a nova ou outra medida qualquer, desde que surja um program~ 
política de água para a região.. · . -- -- efetivo· em favor da seca nordestina. Infelizmente, o Brasll 

14-Promoção de debat_es com a sociedade nor- é um País episodial, vive o instante. No. momento em que 
destina para refõrmülar o currículo e o calendário das - há um problema, todo mundo se solidariza, as campanhas 
escolas do interior do Nordeste, adaptando-se às pecu- ga-nham a proteção das mídias eletrónicas· ~ escritas, mas, 
liarida<;les. da região." depois que passa o fenómeno, há o esquecunento natural 

Senador Garibaldi Alv'es Filho, mais uma vez gostaria e as c·oisas vão caindo no lugar comum, fazendo com q':le 
de parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, deixand_Q_n_~~!e um problema cíclico, como a seca, reacenda, aqui, sempre, 
aparte a sugestão que farei à comissão que foi Criã.da hoje através das palavras dos representantes do Nordeste, mas mui
pela manhã, .da qual tive a honra de ser indicado Relator, to mais- aí o lado grave- a incúria dos administradores, 
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que não têm a previsão do futuro. Então, nesse instante, os norte-americanos? Eles canalízaram diversos tubulões de 
c_ompreendendo totalmente o problema, com a visão da seca, um metro de diàmetro de Nebraska para a Califórnia. Sabem 
que é um problema nacional, trazemos a nossa palavra, não quantos_ quilômetros? São 1.200 quílômetros_ de canalizaç3o. 
a palavra da solidariedade, apenas fomentada neste momento, Nós poderíamos fazer um bombeamePto e tudo mais poderia 

·através de discurso de V. EX", mas a compreensão que todo descer pelo Nordeste, criando condições de agricultura irriga
brasileiro· deve ter, que o problema da s-eca não é regionaL, da, de fruticultura tropical para exportação para toda a Euro
mas um problema, que desafia, adiri:f de tudo, a capacidade pa. Mas continuamos satisfeitos e- felizes porque dão uma 
q~ gov,eri}ar dçs_ cl_irigentes,4Q .Paí~ .. · - migalha, uma_ miséria de um inç~ntivo fiscal que é dadQ ao 

Nordeste. Irrito-me também porque tenho dentro do meu 
'O SR. GARIBALl>I ALVES FILHO- Senador Elcio Estado, o Estado que tenho obrigação de representar aqui, 

Álv3res, V. Ex• tem toda a razão quando diz que o problema uma área grande, o Norte de Minas Gerais, que também 
do Nordeste é um problema nacional. Infelizmente, ainda .sofre dos mesmos problemas da seca. Não existe nenhum 

·temOS Pessoas em_ nosso País com uma mentalidade _diferente. . país da extensão territorial do Brasil, de mais de oito milhões 
Quiuido ouçO V. Ex• falar dessa marieil-a, fico m·ais'ótirillsta. de quilômetros quadrádós, que não tenha uma área onde 
Creio que essa- inudança· de mentalidade tem que se operar.· não chova nunca. Na Austrália, nobre Senador, em mais de 
Vossa Excelência -vâifi()i prCsrar urri -enorme serviço, n~·medi- 60% da sua área não chove nunca. _E Iii nãp existem eSses 
da em que, na qualid~de de SenadOrdà. República, represen- problemas, porque a administração p_ública zela e cuida d1Sso 
tante de um Está.do como ·o EspíritO santo, vem·trazer, não com seriedade_ Aqui há a incúria. Infelizmente, ela é uma 
a solidariedade -·como disse V. Ex• -~mas tima nova com- constante no poder central. Esse poder que já está desmoro-
preensão sobre o problema do Nordeste. , nando; esse presidencialismo imperial, que não pode mais 

Agradeço muit_o a V. Ex', Senador Elcio A_Iv.ar~s. continuar. Vejam o Nordeste, que é '!lma grande;, é_uma enor-
0 Sr. Ronan TitO- Permite-11!'~ ;'.: Ex• um aparte? me e riç:a Região. O Nordeste_ tem petróleo, _tem uma ~érie 

de minerais, tem utn povo laborioso, extraordinári.o, que,for-
0 SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Ouço·o nobre nece.mão-de-obra, inciusive,_ para o çlesenvolvimento de São 

Senador Ronan Tito. - · · ·- · · PauiO:Mas não pode fi.'car apenas como fornécedorea de mão-
O Sr. Ronan.l'ito _Nobre Senad~r. v. E·x· ·n'e~te mo- de~obra. E nãO pOdemos também nos satisfã.Zer'em virÍnos 

menta está ferindo uma corda muito importante dessa sinfonia aqui para desabafa'r sobre os problemas agudos da: seca. Temos 
. brasileira desafinada .. O meu conterrâneo Juscelino Kubits- que fazer um grande projfto, pOrque grande é a região, grailde 
, -chek, quando assumiu a Presidência da República, teve uma é aqUele povo, e grande é a necessidade. Gostei muito' de 
preocupação enorme com 0 Nordeste, e criou, com·Celso ouvir aqui dizer que as secas do Nordeste não são problemas 
Furtado, a Sudene. Naquele momento~ penso que a a~itude -do Nordeste, são problemas do BrasiL Assiril coino os_ prOble
do -Presidente Juscelino Kubitschek era a necessária e sufi- mas· da Amazônia nãb_:são -problemas da Aniàz'ô'niá, ma's do 
ciente. Isso ocorreu em 1956. OttantoS. anos temos desde esse_ BrasiL Enquanto· rião assumirmos· iSso e: fjça'rinoS mandândo 
fato e qual a evolução que se teve1 Diria que a Sudene não ''migálhas para 3- SudeTie e -dizendo: vocês têm-ésseS incentivos 
evoluiu, mas involuiu. Tive a oportlJ,nidade, no dia 18 de fisCáiS, resolvam o prop{ei:na_! -TUdo vai contimiar·como- ~stá. 
abril de 1988, .de fazer um pronunciamento dest.a tribuna, M~S,'a esperança· renasce· a cada ano, ~est~ País, que tem 
em que lançava a- idéia da privatização, mas com dinheiro como-profissáo· à eSperança. Ela renaSce tluand'o homem do 

. ·carimbado para .a reaplicação desses recursos _em áreas de talento de V. Exa e de outros Senadores que representam 
atendimentos de· urgência. E 0 primeiro capftulo do emprego o Nordeste, nesta Casa, tenho a certeza, irão brigar, irão 
desse dinheiro da privatização, eu destinaria para 0 Nordeste. lutar para mudar este estado de coisas, para criar condições 
Mas não_ em ativídades que eu diria elitistas, que empregam 'de infi'ã-estrutura para que a intempérie, qu~ vil'á, não aSsole 
poucas pessoas,- jntensivas no e-mprego do capital _e pouco ·e não machuque tanto os nossos irmãos n()r.dest'irios: Agradeço 
intensivas no emp-rego da mão-de-obra. Eu pensava--:- e penso a V. Ex• pela op~rtunidade que me dá, ges~e ap~r~e. 
ainda -que as sobras do rio São_ Francisco têm que ser , O SR. GARIBALDI ALVES FIUIO- Agradeço ao Se-
bombeadas para perenizar os rios do Nordeste. Mais~o que nador Ronan Tito. ser q-ue V. Ex• conhec~.-d.e perto. os 
issó: _tem-se que criar um programa de irrigação _do Nordeste. nossos problemas, tendo em vista a realidade .do Norte de 
Muitos poderão e~ ta r rirido aqui ... Eu sou da terra de Jusce- Minas Gerais. V. Ex• tem raZão. É preciso pensar de outra 
lino. Que culpa eu tenho?-Este Brasil é grande e lá no coração .. :maneira os problemas do Nordeste. 
do Brasil, em Minas, se sente muito CJlais o pulsar deste País. Precisamos t~r uma visão de futuro e nª-o. fiçarmos presos 
E não se resolvem problemas enorm~s deste País se não for _ a .esse passado de distribuição de migalhas, por ocasião dos 
com verbas_enormes. Esse projeto cus_ta 12 bilhões de dólares. . períodos de seca5:. _ _ , . , ,- __ _ 
0- que é isso pãfa·eSte Brasil, que teffi um PIB de 400 bilhões Gostaria, Sr. Presidente, Sr.:< e Srs. Senadores, de agrade-
de dólares? Eu sei que muitos nordestinos _se satisfazem com cer a compreensão demonstrada durant~ e_ste dis_curso. 
a migalha dos incentivos fiscais. São permanentemente rouba- 0 Sr. Francisco Rollemberg _ Permit~~itíe v. Ex• um 
dos através do sistema tributário, mfls se ~atisfazem. Por quê? 
Porque alguns de suas famílias, de seus clãs, rec~bem os incen- aparte? - . -
tivos e aplicam por tá. Enquanto isso,oo povo nordestino está O SR. GARIBALDI ALVES FILHO-:- -Oúço V. Ex• 
vivendo numa miséria que se pereniza. Os EstadOs Unidos O Sr. Francisco Rollemberg- Senã.dor Garibaldi Alves 
da América do Norte tém um estado que é conhecido pela Filho, era meu propósito este ano não ocupar a tribuna em 
sua riqueza e que fornece legumes para todos os_ Estados nenhum instante para discutir o problema da seca do Nordeste, 
Unidos da América do Norte e suco de laranja para o mundo. porque há vinte anos faço isto nesta Casa~ Col)lecei a discutir 
Eu me refiro -àquela região extraordinária da Califórnia. Sa- quando aqui cheguei, por inspiração do então Senador Arnon 
bem que na Califórnia não chove nunca? Sabem os que fizeram de Mello, pai do nosso Presidente da República, ao ser criada 
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a Comissão Coordenadora de Estudos do Nordeste. Naquela 
oportunidade me foi dada a missão de estudar a problemática 

· de saúde daquela região. Outros estudaram o Nordeste nas 
·suas diversas facetas- e áS conclusões em riada díferem ds con

. clusões da recente CPI presidida, de urna maneira tão brilhan-
te, pelo eminente· Sênador Teotonio Vilela Filho. Veja sena-

nossa região, pelo nosso povo, pela nossa gente, que outra 
coisa não tem sido senão um fornecedor de mão-de-obra para 
·o Sul, fornecedor de mão-de-obra para morrer na Amazónia 
no tempo dos seringais, na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. 
Agradeço a V. Exa pelo aparte que me concedo, felicito-o 
pelo seu pronunciamento e à sua ação eu me somo. '_· 

O SR- GARIBALDI ALVES FILHO:-Eu é que agradeço 
a V. Ex·-e, me congratulo co:ffiigo-mesmo por tei'fbàrffiente 
dado a V. Ex .. oportunidade de desabafar. V. Ex• que disse 
que não mais trataria do problema, pelo menos, .~e~s.e mo-
mento. . 

Senador Franc;isco Rollemberg, V. _EX• tem. ra_zão .Hara 
d_e~animar. E eu s6 não quero ter a iríe'sma sOrte e o mesmo 
destino de V. Exa, parece que vóti ter de uma forma mais 
precoce, eu não sei se vou ter esse ânimo_e esSa fibra de 
-V~ Ex• de passar todos esses anos aqui cobrando providências, 
esclarecendo sobre os problemas da região. Eu_ não sei se 
eu terja ou se terei a mesma- determinação", a m;esma fibra 
que V. Ex• demonstrou. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte? 

. (for, os estud9s existem de longo tempo. As propostas estão 
à mesa e todos nós -sabemos o que- é- necessário fazer para 
a redenção do Nordeste. Senador, o problema da seca, a 
mim, fala de uma maneira toda especial. Foi a seca ·que de, 
uma certa forma, violentou a minha infância. Recordo-me 
bem que uma tarde, indo para a loja de meu pai, na ~idade 
de Laranjeiras, vi que b'cblríércfo esta:va-iitVadido çle retiran
tes, homens e mulheres esquálidos, carregando seus trapos, 
seus cabritos, pedindo esmolas, querendo vender alguma coi
sa. Foi o meu primeiro _contato com a miséira humana._ Nessa 
mesma tarde assísti lima senhora sentar:...se às- portas da loja 
de meu pai e tive o meu pririlefro con"tatO vis·u·al com o corpo 
feminino. Vi quando ela abriu a blusa, e, pela primeira Vez, 
vi um seio de mulher, com o tórax esquálido. Assisti a ela 
trazer uma criança para mamar em seu seio. A criança não 
mamou mais o s·eu -leite, mamou o seu sangue, e ela morreu 
na porta da casa do meu pai. O SR- GARIBALDI ALVES FILHO- Pois nãÓ, nobre 

Assistir ·a algumas irlortes,_ çiesci vell;~O o prob~ema da· · Senador. 
seca. Cheguei a esta Casa·,e decidi-me a iSSO- à~diçã(. -Saí O Sr. Ney Maranhão- Senador Garil)aldi AlVes Filho, 
como Deputado para o Salt River Pioject;-em_Ari~ona, nos - 'como Líder do Governo, em Exercício;eu não poderia -deixar 
Estados Unidos onde, fíz O curso de irríg~ção e aptciveita- ·de, ·como nordestino, apartear e, em grande parte, solidari-
mento de terras áridas. Viajei para o México para também zar-me com V. Ex• Mas quero deixar claro que essas ·coisas 
estudar irrigação e aproveitamento de terras áridãs-.na. ciclade que aconteceram e estão agora acontecendo no Nordeste não 
de Sinaloa. Preguei e venho pregando uma política de convi- são CUlpa do atual Presidente da República. Toda vez, Senador 
Vência coin o Semi-árido. Tertho conversado com O PJ;"esidente Garibaldi Alves Filho, que falo do Nordeste, reivindicando 
desde que cheguei a esta Cas'a: TCnhó prOc.urádo senbilibizar, as coisas para esta região, principalmente para Pernainbuco, 
Com a pouca experiência' e-com- a larga-viVêilcia de hOniem Estado que represento, lembro a figura lendária, no meu en
do Nordeste. Os _estUdos· pedo.lógiço_s_ aí e_~tão, aS propostas - tender, do maior Ministro do Governo Getúlío -vargas, o 
aí estão. Mas, Sr. Senador, até hoje, não veio uma.dedsão paraibano José Américo de Almeida. Ele dizia: "O Nordeste 
políticri de se dar àquela região a atenç-ãO que· ela. necessita não~ precisa de esmoia. O Nordeste precisa apenas viabilizar 
de uma man~ira permanente e não ocasioilat seriãO quando o rib SãO FrallciSOO, ~os ãçiJ.des e seus barreiras para molhar 
ocorre a seca. Recordo-me que, na seca passada, em visitando as terras calcinadas pelas secas, para tornar-se a Califórnia 
as margens do rio São Fr~11;cisco,: que paradoxalmente é a da América do Sul, abastecendo o Brasil e exportando para 
região mais áíi.Oa do meu Estado, mulheres me procuraram ·o-muhdo". Isso, Senador Garibaldi Alves Filho, pelos idos 
e pediram-~~ "Deputado, emprega meu filhO e meu ma.rido de 1930 e 1939. Se essas palavras profétíCas de José AmériCo 
no "magiiD.u" para que eles possam ganha'r' algum~ cPisa". de Alrne"ida tivessem sido observadas, pelo menos, em parte, 
Não sabia que "magrinu"- eram· ãs frentes de trabalho que pelos governos que •se sucederam, teríamos essa Califórnia, 
já tinham ~ido apelidadas, na minha terra, de magros e nus, hoje. V. Ex• sabe que no Estado de Israel, na parte de irriga-
porque eram holnens esquálidos, famintos e esfarrápados que ção, um hectare custa mais de 50 mil dólares. Eles trazem 
empunhavam uma enxada, uma picareta para abrir estradas, a água do rio Jordão, lá no _s~l da Gali_léia, para o norte, 
onde ninguém iriã trarisit3.r; fazer-pe-qUenos poços, ondeja- ate ó deserto Negeu. E V. Ex•, se não conhece o Est3.do 
mais se acumularia água, com o propósito táo-somente de 9e Israel, saiba que lá existe um jardim no Q_eserto, -é a água 
não se dar gratuitamente uma cesta básica, alguma roupa, e o clima. No Estado da Califórnia - coniô muito bem disse 
atenção. Ora, Sr. Senador, são os· magros e·nüs-do Nordeste o Senador Ronan Tito-- um hectare de terra custa mais 
que, neste i~stante, querem dizer ao Senhor Presidente que de 34 mil dólares para a irrigação, com ·sua infra-estrutura. 
continuam existindo, morrendo como- morreram quatro mi~ No Nordeste, no São FranciSco 10 a-11 mil dólares. Temos 
lhóes na seca passada, mas fazem esse apelo ao Senhor Presi- o exemplo, Senador, d3. China _Continental, que tem um bilhão 
dente da ~epública, que é nordestino como eles, que teve e cento e cinqüenta milhões de habitantes, dez vezes a popu-
um pai nesta Ca"sa que criou u-má COmisSão para-estudar esse lação do Brasil, onde apenas 18% da sua terra é agricultável. 
problema, q~e volte os seus olhos o quanto antes para que A China é uma terra milenar e cansada, mas planta 14% 
o Brasil veja o Nordeste de uma maneira toda especial, e da sua área um pouc_o maior do que a nossa, o que sígnifica, 
se evite mais um genocídio naquela região. Daí por que, Sr. Senador, 7.8% da agricultura do Planeta, e consegue alimen· 
Senador, rompo o meu propósito, que não era de omissão tar 22% da população da terra. E, nós, no Nordeste, temos 
mas de amargura, de não falar sobre_a seca no Senado Federal, o milagre do clima que ninguém tem no mundo. O que falta 
para dizer a V. Ex• e aos Senadores que o apartearam, que é decisão política. Nos anos 50, quando era Deputado, a Co-
me somo nesta luta, na esperança e na doce ilusão de um missão de Orçamento era comandada pelos nordestinos, a 
dia ver, antes'de partir, alguma coisa feita de concreto pela Presidência da Câmara deveria ter tomado uma decisão políti-

-- .__,_,_ .,_ _ _.. __ . 
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ca, não o fez c cstãmóS: sofrendo. V. Ex~ sabe muito bem 
que ~oi _criada a Sudcnc para desenvolver aquela região e 
a ma1ona dos grandes projetos que dt!veriam ser de cunho 
social,_com o o?jetiVo de dar emprego, prestigiar o pequeno, 
o médiO -e o micro produtor foi completamente desvirtuado. 
Havia uma barreira intransponível de dificuldades burocrá~ 
ticas p3~a que essa gé:te se beneficiasse, mas íorarn os g~andcs 
fazen?euos e pecuanstas. Por ocasião da posse do primeiro 
supenntendente da Sudcne deste Governo, esse dinheiro foi 
gasto em grandes_ áreas de pecuária e não tmuxe nenhum 
benefício social. Isso tem que ser mudado. Este Governo 

· encontrou o caos na Sudcnc. Graças ào a:rt. 159, que aprovaR 
mos neste Congresso, é que temos o FNE. Aproveito o discurM 
so de __ V. ?x" para falar sobre as verbas para micro _e pequenos 
empresános, aprovadas na Sudcnc. AssocioMme a V. Ex" rio 
sentido de fazermos um apelo cm conjunto com o Banco 
do_ Nordeste, para que a Sudene libere imediatamente tais 
verbas, que lá passam às vezes duas, três semanas e não são 
cobrados juros nem torreção monetária. Hoje, a Sudene cobra 
a ?e.bênture desse_ projeto e isSo recai ·sobre o pequeno e 
medw produtor. Todas essas coisas tê_m_quc ser ditas, Senador. 
Penso que V. Ex• tem toda razão quando, desta tribuna, reclaM 
ma da seca e dos raros que estão acontecendo no Nordeste. 
Nós, do Congresso, temos que tomar a decisão polftica, deveM 
mos exigir, para mudar esse estado, c só podem_o_s fazêMlo 
prestigiando o micro, o mêdio e o pequeno empresário e 
o pequeno agricultor. As pequenas nações, como Formosa, 
menor que o Es.tado_ da Para1ba, que não possui vinte em presas 
~andes, a_mai~ria delas é de médios e pequenos empresários. 
Sao elas que dao emprego àquela população, hoje, composta 
de 20 milhões de habitantes. No meu entender, trataMse de 
uma nação com a maior reserva cambial do Planeta com 
86 bilhões de. dólares, que pretende investir no Brasii. Tenho 
a certeza de que vão investir no Nordeste._ Estou fazendo 
urna viagem com o Governador de Pernambuco, Joaquim 
Francisco, e com o Superintendente .da Sudene, no dia 27 
de f:vereiro, para Formosa. Se Deus quiser, com o Congresso 
Nac10na~ aprovando essa abertura de investimento de e:apital 
estrangeuo para o nosso País, Formosa vai _inv_estir no NorM 
deste, n<;> açúcar, e-em outras áreas. Parabéns a V. Ex" pelo 
pronunciamento em defesa daquela região esquecida. Porém, 
nós do~Congresso Nacional, temos que ter uma decisão política 
para fazer do Nordeste aquilo que idealizava José Américo: 
"a Califórnia da América do Sul". 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO-Senador Ney Ma
ranhão, a essa altura, o··mcu discurso já deixou de ser meu. 
Passou a ser um multirão de vozes que s_e ievantaram aqui 
de vários Senadores do Nordeste. Não posso ter a pretensão, 
até para ser fiel às notas taquigráficas, de dizer que esse discurM 
so foi meu. Ele foi de todos aqueles que têm responsabilidade 
para com essa região e sabem que o problema da seca no 
Nordeste é secular. Logo, ninguém pode culpar o Presidente 
Fernando Collor de Mello, na esperança de que Sua Exce
lência possa receber e ouvir" essa comisSão. É que depois de 
cem anos o Brasil é governado por urri nordestino chamado 
Fernando Collor de Mcllo, que, até agora, não se lembiou 
lie ter uma ação mais incisiva em favor do Nordeste. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - PenniteMme V. Ex• 
um aparte? 

O Sr. Josaphat Marinho- PermiteM me V. Ex• um aparte? 

· O SR. GARIBALDIALVES FILHO- Peço desculpas 
ao Senador Josaphat Mannho e ouço o aparte do nobre SerraM 
dor Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carv~lho- Sr. Senador Garibaldi 
-Alves Filho, o assunto tratado é o alongamento daquela reu
nião que hoje pela manhã realizávamos em uma das salas 
do Senado Federal. Naquela ocasião surgiam algumas dúvidas 
sobre a conveniência ou não da formação dessa corriissão proM 
posta pelo Senador cearense Beni V eras. Mas, por fim, preM 
ponderou a razão e vimos claramente que é_ necessário um 
trabalho de comissão em nome de toda a Bancada nordestina 
e- de todos os Estados do Polígono das Secas_, uma conlissão 
que produza uma advertência à sensibiHdade_presidencial. 
Não se trata de uma comissão para, outra vez, estudar as 
causas e efeitos da seca, mesmo porque, como falou o Senador 
Teotõnio Vilela Filho, já houve aqui uma comissão mista 
que ~tudou as conseqüências da seca de 198_7 e que teve 
Um bnlhante relatório, muito_bem endereçado à_s providências 
que deveriam ser adotadas, só que o Governo Federal não 
as adotou de modo algum. Hoje formar uma comissão e anali
sar outra vez o que já foi estudado, novamente tratar do 
assunto seca- já tratado -isso não teria sentido. Mas tem 
sentido o discurso de y_. Ex' com essa advertência, porque 
há uma urgência ·urgeiltísSinia, há um estado de .carência, 
há uma_- necessidade advinda de uma se-ca ·que, desgraçadaM 
mente, Já está devidamente instalada. No Ceará, por exemPLo, 
essa _seca já terá reflexos gravíssimos, independerNeme_nte da 
quahdade do GoVerno e da seriedade do Governador, O graitM 
de problema da seca é que ela é um desafio à má e- â boa 
administraÇ-ão:Ela é um desafio à economia do Estado, esteja 
a_ec_onomiã. bem ou maL A se'i3 é_ capaz de transmudar para 
pior- tudo o que acontece numa administração do Estado. 
Por isso, no Ceará, há uma grande expectativa. O trabalho 
f~ito r.el.o_Governo do Estado para equilibrar todos os negóM 
CIOS ofiCiais, tudo o que tem a intervenção do Esotâdo federado 
do Ceará, todo esse esforço pode ir por água abaixo exataM 
mente com a desorganização causada por mais uni.a seca nessa 
parte do Brasil; seca que produz imediatamente, não apenas 
a sede, não apenas a fome, mas, também pi"iinoidialmente, 
a desorganização social. Quero apoiar as palavras de V. Exs 
e de todos aqueles.que participaram dessa colcha de retalhos, 
dessa colcha oratória, onde todos intervieram de uma maneira 
clara, de uma maneira objetíVa. Eu _nem ia_ intervir, sabedor 
de que ainda deveria falar o Senador Oziel Carneiro sobre 
o problema da Previdência. Mas quando soube da desistência 
do Senador Oziel, não podia deixar o discurso. de V. Ex• 
~~~_o -~~t_a!~~- -~e~!~_ns~! _e~t_a_ p~~ay!_a_ 9_":':~--~?E~ profiro, para 
qu~ se Integre na sua fala de advertência nesta--tarae memo-~ 
rável do Senado Federal. -

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO _:,Agradeço a V_ 
Ex•, Senador Cid Sabóia de_ Caryalho. Falando _sobre o N6rM 
deste,_ sobre a seca, não poderíamos deixar de o~uvir um té"stew 
munho como o de V. Exa ' '-

O Sr. Josaph~t Marinho- V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Ouço o nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

Ó Sr: Josaphat Marinho - Senador Git.fibaldo Alves 
Filho, quero interferir, mas acentuando que o discurso contiM 
nua sendo seu, não só por sua iniciativa, inas também pela 
segurança com que vem tratando do problema da seca no 
Nordeste. Desejo apenas adiantar a V. Ex" ~que também à 
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Bahia a seca já chegou._ Ainda há poucos dias, a imprensa Oficial, da União, em 11 de julho de _1991. E importante 
baiana assinalava que mais de 100 municípios já estão vivendo que o Poder Executivo tome ciência deste fat_o; de outra ma-
terríveis dificuldades, sobretudo guanto _ao abastecimento de .neira, estará o Governo incidindo em ilegalidade. 
água. O Governador já foi ao e-ncontro desses municípios, Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero aqui agradecer 
dando-lhes a ajuda qu~ pode o Estado. Mas é evidente que, o envio de informações pelo Ministério da Economia, Fazenda 
se a situãção se agraVa:t"aiQda uma vez, nós teremos a prova, e Planejamento, uma vez que ontem solicitei do Secretário 
lamentavelmente, de q_ue as medidas s_implesmente ocasionais de Política Económica, Roberto Macedo, a previsão de renún
já não bastam. Há muito tempo· já não bastam. É lamentável cia da receita tributária para 1992. Trata-se de informação 
que, tendo o Sr. José Arilérido se batido, há mais de 50 anos, da maior relevância para o Congresso Nacional no momento 
em favor do Nordeste, o que há pouco foi posto em relevo, em que estamos examinando alternativas de recursos para 
decorrido todo _esse tempo, _o Nordeste continua não aquela resolver o problema da Previdência Social. Esses dados deno
"Califórnia" sorihada. E por que não se transformou? Porque, taro, em agosto de 1991, em termos _consolidados, qual é o 
na realidade, todos os Governos, ao lorigo desse tempo só valor da renúncia de receita por parte do. Governo. Federal 
aco-dem ao Nordeste nas horas· de dificuldades, na -agrura em função dos diversos incentivo_s aproVados pelo Congresso 
da seca. Não há soluções de caráter permanente, não há solu- Nádonal, por iniciativa do Poder Executivo ou dos Srs. Parla
ções planejadas. Cessada a seca, ·cessa à intêrféê€:"i1cia 'do Go- mentares. Neste total não estão incluídos os dados decorrentes 
vemo e nós, então, temos sempre- essa repetiÇão -a i:ePiitição das leis que foram aprovadas depois de agosto de 1991. E 
da seca, a repetição das reclamações. Parece- que já é tempo lembro que somente no mês de dezembro o Congresso Nacio-
de que s~~ adotem medidas ordenadas de longo prazo, capazes nal, particularmente o Senado Federal, examinou, apreciou 
de operar· a transformação qUe, se sabe, pode realizar-se desde e votou projetes de lei sancionados, depois, pelo Presidente 
que haja- trabalho sério; planejado, ordenado, insuceptível da República, que concediam if!centivQs_ f!.s_c#is, seja no que 
de mudança por critériOs polúicos ou razôes dcasio'n~is. Muito diz respeito à Suframa, na ZOna FranCa de_Manaus, seja com 
obrigãdo a V. Exl - - - rei ação às exportações_ e também a~ çinema ~acion~l. 

O SR. GARIBALDi ALVES FILHO ...2. -NOb-~~-Sena.dor, Portanto, sem incluir essas três leis e, eventualmente, 
agradeço a V~ Exa pelo seu aparte. O que dizer maís depois uutra que fenha sido aprovada depois _de agosto de 1991, 
de ouvir as suas palavras, que trazem o depoimento de um temoS que o total dos incentivos fiscais que correspondem 
homem experiente e que se vê diante do quadro d~ seca com à renúncia de impostos decorrentes das diversas leis equivale, 
sentimento de angústia. Nobre Senador Josaphat Marinho, segundo a previsão do Ministério da Economia para 1992, 
se formos rebuscar os Anais desta Casa,- quantas tardes não a 1,88% do Produto Interno Bruto, Ou a 26,6% do total da 
terão acontecido, como esta agora? Quantas vezes, Senador -·reCeita de impostos de 1992. 
Josaphat Marinho, homens do Nordeste, homens públicos Com relação ao Imposto de Renda de pessoas jurídicas, 
não se levantaram para trazer esse mesmo grito? Quantas o Governo vai renuncíar, em 1992, a nada menos do que 
vozes ainda não se levantarão? ··- _ . __ . 47,3% dos 1mpostosque, de outra forma, seriam obtidos pelo 

O que creio Séja: á missão fiais impoi-taritC destã. ê:asa _,_ Governo-. . . 
é aquela que acentuei no início: apesar de tudo, estamos_ aqui, Em termos de Imposto sob~e -~r~dutgs Industnalizados, 
pelo menos trazendo a voz da resistência, pelo menos dizendo do total da receita, 41,82% serão objeto de renúncia ~scal. 
que, se as providências não chega_ram, !lâO faltaram os clamo- Idem para 69,8~% do to_t~l do Imi:osto de Importaçao;_ e 
res dos nordestinos._ do total do IPI vmculado a tmportaçao, 59,18%. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) É preci_s?, _Srs. Senadores, que ~ <?on~resSo ~~clonai 
Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves Filho 

o Sr. Alexandre Costa, ]" Vice-Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, tjué ·é ocli.jiaai:z pelo Sr. Lucídio Panei
la, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio PorteÜa) - Co~cedo 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, quero, -em primeiro lugar, comentar a questão 
da privatização da Embraer anunciada na segunda-feira pelo 
PreSidente Fernando Collor de Mello. Gostaria de relembrar 
que a Resolução no 3_0/91, aprovada por este Senado em junho 
V-Itimo, autorizando a operação de relending envolvendo a 
Empresa Brasileira de Aeronáutica- EMBRAER, e o Banco 
do BraSil, tem em seu artigo 4o o seguinte texto. 

"0 edital de eventual licitação para· âlie1_1ação da 
E~braer será objeto de prévia aprovação pelo Con
gresso Nacional." 

Isso significa que o edital de Privatização da Embraer 
deve passar· pela pr~via aprovação do Congresso Nacional, 
,çc;:nforine a ·Resolução n° 30, de 1991, publica}ia no Diário 

tenha conscrencra do total dessa renuncia ftscal, porque na 
medida em que somos colocados sob_ desafio de encontrar 
recursos para viabilizar o Orçamento da União, temoS _ _gue 
levar em conta que, hoje, praticamente 2% do Produto Inter~ 
no Bruto é destinado à renúild1 -fisCãl, à rece'itã de Impostos 
qu~ o Gov_erno desiste de arrecadar. Isso é da maior -impor~ 
tância, no momento em que o próprio Presidente da República 
convida o_,GCJI?gressg_]'la~onal_a apresentar alternativas para 
reso1veor -o problema do déficit público_, com ênfase para a 
questão -aa Previdência Social. 

Mas, na hora de procurarmos. alternativas para resolver 
o problema da falta de recursos no sentido de não ter mais 
o déficit da Previdência - inclusiv-e para pagar aquilo que 
a Justiça está determinando -há que se ter uma idéia com~ 
pleta, a mais clara possível sobre qual o montante da dívida, 
tanto do setor público, quanto do setor privado, à Previdência 
S~?lal,_ ao Jn.~tituto Nacional de Seguridade Social. Com esse 
íntuito, solicitei do Sr. Presidente do INS~ __ qu~ me enviasse 
essa informação. O Sr. José Ai-n8ldo Rossi aquiesceu, e hoje 
recebi a relação dos devedores da Previdência Social, tanto 
no que diz respeito à fase admini~trativa, quànto à fase da 
procuradoria. -

Srs. Senadores, o que me chegou às mãos foram 24 blocos, 
que correspondem a aproximadamente 12 mil páginas,listan-
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do os devedores da Previdência Social, com dados da Data
prev. 

Uma vez que não foi explicitado, por parte da Dataprev, 
o número de devedores, podemos ter uma ãproximação ·atra~ 
vés do número de páginas multiplicado pelo número de deve
dores con·stante em cada uma delas que é por volta de 10 
a 15. Se em cada página houver pelo menos 10 devedores 
relacionados, chegaremos a um resul~do_;;tproximado de cerca 
de 150 mil devedores da Previdência Social. Iníelizm.ente, 
a informação de que disponho tem o número do déhito, o 
CGl:rCEI, a unidade fiscal, a OL/PL,-o valor do débito, mas, 
em cada página, há um adenda: 

"Os valores dos débitOs àliida não estao atuali
zados de ac_ordo com a Lei n" 8.318, de 29 ·de agoSto 
de 1991." 

E não há a situação referente -à lns-dição ·do débito em 
dívida ativa, se com parcelamento judic:ial, se em distribuição, 
em citação etc. 

Se.:por um lado, gostaria de agradecer a informaç~ que 
me foi enviada, de outro lado protestarei com respeito à fo~ma 
como chegou as minhas mãos. Por que razão? Em primeiro 
lugar. as informações vieram apenas_ por ordem alfabét_i~a. 
sem separação conforme havia solicitado - era urp._ pedido 
oral, feito perante a ComiSsão de Finanças na Câmara. e reite
rado perante as Comissões de Justiça, Economia e Assuntos 
Económicos do Senado, mas havia solicitado que se_separasse 
o total da dívida do setor público e do setor privado. 

Pois bem, em primeiro lugar, a relaÇão apenas por ordem 
alfabética não nos permite saber exatamente qual o_to~alda 
dívida do setor público e do setor privado. Em segundo lugar, 
como se registra o valor da época do débito, sem dizer a 
data, fica inviabilizada a aplicação ·da Lei n" 8.218, para que 
possamos fazer a devida correção m~m~tária, e J!~O há por 
parte da Dataprev, pelo menos na infOrmação que o fecha
mento por valor histórico, bem como o total da dívida. 

Acredito, Srs. Senadores, qu~_ -es~a. é uma iP.fo"nnação 
incompleta. O Congresso NaciOrial nã_Q. pode trabalh~r c_om 
dados incompletoS. Tive informaÇãO~ _-pOr rePortagem· ~a ~m
prensa, pela Rede Bandeirantes de T~levisão, por exemp~o. 
de que a ex-Ministra Zélia Cardoso de ~~llo já, no <;tiJ.O passa
do, estimou que a dívida dos inadimplentes seria superior 
a 12 bilhões de dólares. Informou-me a reportagem da ·reviSta 
Veja que a própria Dataprev tem ·uma_ estimativa,_ qUe 'Dão 
posso aqui dar como oficial, porque n~o me chegou às ~p.ãos, 
de que, no que diz respeito a u_m 'tipC5 "de débito, as somas 
seriam de mais de 5 trilhões de cruz_eJf_p§. No que di~ re-speito 
a outros tipos de débitos- o primeiroJipo, na fàsé_adminis
trativa, o outro típo ria fase judicial- q"ue haveti!l u_m. débito 
superior a 20 trilhões de cruzeiros. Q_ta~ s_e o valo:r; ºª inadfin
plência é muito superior aos f1 trilhões'de dívl.da Ou de d~ficit 
anunciado pelo Governo, não temos aiO.da _a notíCiã CoriC,reta 
sobre qual o esforço que o Governo FCdei:-af está realizando 
para acabar com essa inadimplência. Porque, se houver eficá
cia, se houver efiCiência na cobrançã. ~dos débitos, tanto do 
setor público quanto do setor privadO, não estaríamos aqui 
quebrando a cabeça para ver qtiàl a solUção que o Governo 
terá para o caso da Previdência. ' 

O Sr. Guilherme Palmeira- Permite---me V. EX" um a par-
te? 

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

O SR. EDUARDO SUPLICY - Tem V. Ex' o aparte, 
Senador Guilherme Palmeira. _Posteriormente, o- concederei 

. ~9 S~itador ~ey Maran~ão. 

O Sr. Guilherme Palmeira.- SeÍtad.or Eduardo SuPIIcy, 
mais uma vez quero louvar a efíciênciá e a- dediCação de V. 
Ex• quanto aos grandes problemas nacionais. v: Ex• _te_it)_ real
mente demonstrado uma eficiêncía-i:fuase incomum como Par
lamentar nesse um ano de mandato. Então,-quefo congratu
lar-me com V. E~ dando uma prova da sua efieiêhda Qtiãrido 

. quase que imediatamente o INSS atende a uma solici
·;tàÇão de-V. Ex•, numa ·atitude de querer rD.ostrar a verdade 
'e esclarecer as' dúvidas qll_e _possam pàirár, e que pàidlin, 
'sObre a Previdência neste" iri6inento. de díficilláades por qUe 
passa o País. V. :Ex• ainda há pouco __ fez refe_.rériç;ia'_à',ajUda 
"qúe o Govemó·nos Pede solicitando de nós soluções, e acho 
-que nós, Câmãra· e Senado; te-niOS a -obi:igàç~o"'áe·d.ar_.nO~sa 
·contribuição. Então, precisamos peiíSài e-fepensár como én
contr3.r un1a solução para os problemas da Previdência-e p3ra 
o País. Precisamos dar a nossa_ CC?_ntril:mição e não, simples
mente, critiCa"r,-oestacarido o que está errado, o que também 
é _válido, Temos que alertar para ti.J.do iSso-. Mas até hoje 
não vilamento por parte das nossas Liderariças,- inclusive V. 
Ex•. que é um dos maiores Líderes no Congresso. algo de 
concreto que possarno·s·oferecer ao Presidente da República. 
Acho que é a hora· de buscarmos soluções. O Presidente da 
República vOltou e reiterOu, oritem ou ariteontein," nut;n pro
·nunciamento que fez·que aguarda uma solução ·para 6 proble
ma da Previdência vinda do Corlgresso. Sua Exée1ênciá pfõÇOs 
e, evidentemente, eu disse ontem em aparte ao senador Albaw 
no Franco qUe O Presidente não quer impor, mas que simples
mente não conseguiu enCõtitfar" Uiria Solução para o problema 
da Pi-evidência. Então", c·abe a·n6S pensatmos,'medita'rmos 
e _süge'rirmoS algo éoncreto-;_ Senador :E,duarpo· Suplicy. V. 
Ex•, co'm:a ·sua inte.ligêÍICiá privilc!giad3, coi.tl a·. de'dicàção que 
tem ao País e às causas que o afligem, ta01béfu _-é 'có-respi:m

-sávei; 'com"o todos nós, pelo que-· venha a ocorrer·. Então, 
sugerirüt· a V. EX", COmo aos ·demais Senadores que, com 
ttáriqüilidade, oferecêss_emos alguma _alternativa para a .solu

. Çãh dos ·problemas da Previdência em partittilar, e para os 
p~oble~as nacidnais; de modo gera.L Acredito Ser ~sse o cami
nho. O grande entendimento, Senador, não é o gue o Presi
de'nté prOPôs. Talvez, 'a'trav~s 'das ~men<:Jas _ÇQq~~itucioi::Ülis, 
ilós é qU:e te!llos1 cdrito pa~lamerltares, urna maneirà -inclusive 
de fortificar o Congress"o, nós ·que somos parlamentaristas 
-:...._e soube que o PreSidente reafirmou que é parlamentarista, 
apesar de não ter dado aquele apoio que nós- reclamávamos 
à antecipação do plebiscito sobre o parlamentarisnJ.O. que não 
iria alterar Cqisa nenhum~ do seu mandato, -é iJitoCável porque 
foí o povo que o conCCéiiu. Senador Eduardo Suplicy, precisa
rn_os pensar, elaborar e levar ao Presidente untá alternativa 
para a solução do problema da Previdê~çi_a)~,qçi~l_. Ontem, 
dizia - t3mbéln num aparte ao Senador Albano Franco -
que durante o desenrolar da elaboração da Constituição de 
1988 fiz uma prOposta para que· a administrãi;áó da Previdê.Qcia 
fosse tripartite, com a participação do empregatJo, do empre
gador e da União~ Infelizmente, não ving91..!: .-1-.çl!o q~e poderia 
se evitar. q que está acontecendo na Previdência. A minha 
proposta era muito mais clara, cOm a participação de todas 
as classes, que dividiriam as responsabílidades, Acho que e_stá 
na hora de se começar a imaginar uma _S_O:\l..!ç_ãq definitiva 
para a Previdência. Não será só" a Pro):;oStã -dõ" Governo, vin
gando ou não, ou uma solução paliativa qué venha a ser·adota-
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a, não será isso ·qpe Vai defiriii-os rum.os -dã -Previdência Social 
no País_. É evidente que vamos levar- acho_ importante uma 
proposta para ·que-o Presidente da República possa adOt·á~la 
ou não 1 -~as_que el~ seja nosSa 1 do CóngréssoNaciorial. Quero_ 
mais uma vez _cohgratul~r7me com o pronunci;:amCmto-de V. 
Ex•, não SÓ com reraç'ão à' Previdência)nas com tOdos e_lc;$, 
de um~ 111;a~ei.ra geral, Concern,eD.tes aoS :interesses nacionais. 

O SR. EDUARDá SUPLICY - Ag(adeço~ o seu aparte, 
Senador Guilherme Palmeira. Estou d~ pleno acordo com 
o prinCípio da administração tripartite-.. Na verd~de, o __ C_çnH 
gresso Nacional aprovou lei que i~stituiU: O CQnselho_Nacional 
de Seguridade Sociafe da Previdência Privada e que_, inclusive 
hoje, teve reunião - talvez_ ainda estejam reunido~ --;._pelo 
menos o Sr. José ArÍlaldo- Rossi h~ vil! pos · inforjn_ado:.Crue 
hoje, a partir das-ÍÚ hórãs, estàriam selldo ouvidOs os repreM 
sentantes dos trabalhadores e dos empresários no Conselho 
Nacional de Seguridade Social. 

Lamento que ambos os. conselhos tenham se reunido após 
ter o Executivo elabor~do o projeto de lei_ que enViou _ao 
Congresso e não antes, porque e~es já poderia~ ter contri
buído com sugestões,_e acredito que hoje devam ter ~ncami
nhado algumas propbsições. TarilbéÍ)l ~Va\iq qUe cabe ao Con
gresso Nac~onal responder a esse desafio que é da Nação, 
que é de todos nós. Então, temos ·que ~tudar este ~~su~t,o: 

Para estudar o assunto_~_ a pr~eira condiçâo é termos 
a informação adequada, e por essa razão é que fiZ a solicit3Ç~o 
dessas informações. Primeiro, o valor da renúncia fiscal hoje 
existente. Esse é um dado fundamental com a· qual o Ex~cutivo 
·e o Congresso N adonal precisarão trabalhãr. _ Será _que é o 
caso de cominuarmos com tanta renúncia fiscal, tendo cons
ciência de. que ela soma, praticamente, 2% do Produto Int~rno 
Bruto, quase -metade do total do Imposto de Renda? Por 
exemplo, o IPI e~ valorde 41,~%~ de Imposto de Importação 
quase 70%, !PI vinculado a Imposto de Impor1ação; 5~%, 
Imposto de Renda de pessoa jurídica, 47%. · 

Quer dizer~ são valores muito-altos, sendo o valor relatiyo 
ao conj4nto da inadimplência fundame~tal. O_ q~e pred_sa 
o Executivo t~r em 'mã-os para cobrar-das prefeituras, OOOrai 
Qe mi~Jl~es ,~: s~9. ~50 inil o~ .ci_eYedores,_ n\J:Ih3. primeira ~S~i
mativa que, fii _Ptas-_esse _m,ím,~er,o pode ser_çfif~r_en~e_._~ .- ... __ . 

Muifus veié's 6_ Govem~_está_ ~ãí a:e_rhPf_e!.tár _r~c~iSPs 
~a CaiJ{á Econôm(cá Federal,~ do BNDES; do íianco do Nor
Q~_stçdo :Qrasil, e. assim POr di3p~e .... Sir? Ql!e Cad~_umà das 
empresas que se _beneficiam qesses.empréstim'os eStá gt:~ite 
com a segjlddfl~.e. social? I_magin,o que Isso nãg. p_O_d~lià-ocOr-
rer. .. , · _· _ .. _,. __ . _ -_ ,·. ·-:---··.- _ 

. En~ão,_ há muítas -formas Oe_ o_ G'oveinp, efe.tfvamerite, 
c_om ma;ior._rigor, cOnseguir c~n_ali?_~r J~is- r~cursoS:e, se o 
~zer ~ taJV_ez ;à,õs te.D:J:amOs.meio-_ca~p._inho. and.a_Qo n~.re~olução 
do problei}l~· ~ · 

· O -~r; 9;~~~he)\~e Pahl-u:~ifa- Penpite-m.e V~ EXa um ápar-
te? -

' ., ' 

o SR. EDUARDO SUPLICY r- O Senador N~y Mara· 
nhão tanibém -pediu o aparie. 

O Sr. Guilherme Palmeira -Dois IíliriutoS Só. V~- -Ex•, 
que dispõe dos dados fornecidos pela Previdência, poderia 
me dizer ó -(Júé significam os débitos das prefeituras e dos 
órgãos públicos para com a Previdência? 

O SR.'Ji:DUARDO SUPLICY- Bom, aí é que está. Tenho 
aqui e- s~,não me engano é o·volume no 19 do .bloco __ -

coloco.à sua disposição, mas, conforme disse, não estão soma
dos. 

. . _O SR. Elcio Álvares --V. Ex• me permite um contrawa

. parte? É __ só para eslcarecer! O m<:mtante é de 11 bilhões de 
dólares. Praticamente 1/10 âa dívida externa brasileira. Foi 
declarado textualmente o montante do débito, inclusive das 
esta,tais., 

- O SR. EDUARDO SUPLICY '---Então; II tiilfiôes de 
dólares dão mais do que 11 trilhões de cruzeiros. -

O Sr. Elcio Álvares - O que é exatamente o montante 
da discussão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Daí, a importância dessa 
~nfQ(irtàção~ 

O Sr. Guilherme Palmeira - Os órgãos públicos têm 
~ndiçóes de cumprir essa obrigação? -

O Sr. Elcio Álvares- Evidentemente que não. Mas deve
riam pagar, a partir de agora, rigorosamente em dia. Este 
é o que_stionamento. -

.O Sr. Guilherme Palmeira- É evidente. Acho que deve 
se partir para um tipo de negociação. Se não houver condição, 
vão fechar as prefeituras. Era a minha conclusão. Fui prefeito 
de Maceió há pooco·tempo e procurei saldar os débitos. En
contrei uma dívida imensa e negociei, realmente tentando 
liqUidar esses déOitos. Mas, evidentemente, outras não têm 
condições e, ãs vez·es, as prefeituras maiores devem mais do 
qu_e as pequenas prefeituras. Então, esse assunto é comp_l~xo 
e temOs que desenvolver um trabalho buscando encontrar 
algum tipO de solução. Até sugeri, permita-me o Senador 
Eduirdo Suplicy, dentro daquilo que já propus, que levásse

. ~~s ao Presidente da República, algum tipo de solução. 

O Sr. Ney Mar~hão- Permite-me V. Ex8 um aparte? 

. O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o aparte~ a V. 
Ex•, com prazer. --

O .Sr. Ney M~ranhão- Senad?r Eduardo Suplicy, no 
eXefddO -da Lideiança do Governo não poderia deixar de 
aiiartêá:.lo, principalmente sendo V. Ex• um Senador de Opo
-~ição. Mas V. Ex• faz uma oposição- Cónsth.itiva, séria, ao 

·Presidente da República. No meu entender, V. Ex• é um 
'doS_- grandes colaboradores do Presidente Fernando Collor, 
porque procura ve_r :o_S_~rros e da tribuna do Senado os denun
cia, V. Ei" que tem o credenciamento de um homem sério, 
CjUe tCm o res'peito d3 'Nação e do grande estado que representa 
nesta Casa. Tinha jâ admiração por V, Ex\ antes mesmo 
de ·conhecê-lo, pela luta que teve no Estado de São Paulo, 
na Câmara de Veréadores, onde acabou com a corrupção, 
tendo. sido até ameaçado, e tendo havido, inclUsive, a queima 
de alguns livros e de alguns documentos. V. Ex• está prestando 
u.m grande serviço à- Nação, ao Brasil e ao Governo. Quero 
dizer a V. Ex•, Seri3.dor Eduardo Suplicy, que esse problema 
da Previdência vem· de décadas: de Getúlio, _de Dutra, de 
Juscelino, de Jânio"~ d~ hmgo, dos governos da ditadura mlli

. tâf; tendo a castanl:].a quebrado nas costas do Presidente Fer
nando Collor. Ê a pfitneira vez na história deste País, Senador 
Eduardo Suplicy, que os bandidos dos colarinhos brancos es
tão na cadeia. Considero essa gente pior do que bandidos 
de morro, porque se valeram do anel no dedo para furtar 
a Nação. Esses são os piores. E foi no Governo Coltor que 
esse problema do rombo da Previdência foi esclarecido. Ago
ra, Senador, estamos diante de um outro problema, o das 
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carteiras falsas do Funrural. Esse vai ser também um oUtro 
escândalo e vamos apura~ quem são os responsáveis. Há tain
bém o problema do atraso dos pagamentos à Previdência, 
que signifiCa-hoje, se não-me engano, mais de 35% do rombo 
da Previdência. Em 1990, quando exerci a Liderança do Go
verno··aqui, no lugar do Senador José Ignácio Ferreira apre
sentei o Projeto n" 66, que se transformou na Resolução n" 
58, quando tratamos aqui do endividamento interno _dos esta
dos brasileiros. _Na época, V. Ex• ainda nãg __ era Senador. 
Essa re-Solução cOritêiri uin artigo que diz que nenhum estado, 
muniCípiO ou·-estataT recebe um tostão do Governo Federal 
sem·estar em dia com a Previdência e com o FGTS.-Con\feoci 
a Prevfdência e o Ministro Magri a darem U!U prazo longo 
a essas prefeituras, porque muitas. vezes os prefeitos que assu
mem não podem ser responsabilizados pela irresponsabilidade 
dos que deixaram de pagar a Previdência. O Governo. eritão, 
deu um prazo hoje, Senador, de vinte anos. Apenas alertei 
para que-na hora em que se fizesse o convênio com as prefei
turas e os estados descontassem das verbas enviadas para 
que não tivessem amnésia e, depois de receberem os certifi
cados de garantia e as verbas federais, esquecessem de pagar 
a segunda prestação. V. Ex• sabe que a Constituinte também 
é responsável pelo rombo da Previdência Social, porque d.fffii
nuiu ·as contribuições e aumentou _os benefíciõs~ sem saber 
exatamente qual era o rombo e o_déficit da Previdência Social, 
e tudo está estourando agora. Quando o Presiqen~e da R-epú
blica mandou esse projeto - e terei o praZer de- debater 
esse assunto logo depois de V. Ex• -. Sua Excelênciã: teve 
o intuito de cumprir a determinação do Supremo Tribunal 
Federal. Lei não se discute, cumpre-se. O Pi-esidente Fernan
do Collor de Mello não tiriha condíções de convocar _as Lide': 
ranças, inClusive as do _ _G_Overno: Tínhamos a certeza absoluta 
de que não havía nenhuma possi_bilidade de o GovernO convo
car o CongresSO Nacional. Porém, tendo em vista a decisão 
dada pelo Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Repú
blica viu-se obrigado a_ encaminhar 48- Jioras depOiS-isSã lei 
ao CohgressoNacional, sem ouvir as suas próprias Lideranças, 
que não estavam presentes, pois não estava prevista uma con
vocação. Eu mesmo, anteontem, iria viajar pafa o exterior. 
No entanto, esse projeto está aí para ser discutido, para ser 
analisado. Se existem erros, vamos corrigi-los, vamos dar uma 
solução, mas o Congresso Nacional não pode se omitir. Não 
pode simplesmente dizer que se trata de um projeto inócuo 
e fechar a qu·estão. O Presidente Fernando Collor de Mello 
está pronto para ouvir as propostas. Sua Excelência quer resol
ver e cumprir aquilo que a Constituição Federal e o Supremo 
Tribunal Federal decidiram. Ess.e é o â~ago da questão. Y. 
Ex• sabe muito bem que quanto a esse problema de informa
ções da Previdência Sócia! o GoVerno seria incoerente se dis
sesse a V. Exa ou a qualquer parlamentar que tinha os dados 
exatos da despesa e da receita. Não os tem, porque esses 
problemas vêm de longa data, há quase quarenta anos. Fala-se 
inclusive, Senador Eduardo Suplicy, que o Supremo Tribunal 
Federal iria decidir essa questão em fevereiro._ V. Ex• sabe 
que isso não pode acontecer, essas coisas· LfeJTioram. Quanto 
à reforma da Previdência, estão falando em 90, 120 di3s, __ 
como se um assunto desse, de um órgão _desse há mais de 
30 anos ainda não conseguiram solucioná-lo,_ como o farão 
em 120 dias? Temos é que dar uma solução ao problema. 
Temos que nos sentar à mesa, o Governo e o Congresso 
Nacional, e dar a solução, assumindo _o_ seu ônus, porque 
o que está existindo, permita-me V. Ex• ser franco - meu 
mal é ser franco - é que haverá eleição agora em 92, e 

muita gente está recebendo, com_o eu recebo, como V. Ex., 
como todos nós, recebemos, ofícios das Câmaras de Verea
dores.e de toda a sociedade alertando sobre esse aumento 
_da alíquota _da Previdência. Temos .que assumir esse ónus, 
o Congresso e o Governo, e_dar uma solução definitiva. Có-mo_ 
deve ser dada e_ssa solução, Senador Eduardo Suplicy? Creio 
que no Orçamento, porque, caso contrário, acontecerá aquilo 
-V. Exa se lembra- que ocorreu com a MP-296, que a 
Câmara votou contra _e depois o funcionalismo ficou contra, 
cobrando dos Deputados, porque perderam uma parte de 
seus salários. E~se_ assunto_te_m que s~r resolvido porque, do 
contrário, quando não houver verbas para pagar os aposen
tados, quem vai ser cobrado é o Congresso. Temos ·que assumir 
essa grande responsabilidade. Temos que assumir o ônils elei
toral, porque a solução é .dada por esses_dois Poderes. Cong_ra
tulo':'me com V._EX" pela posição que está adotando, fazendo 
um alerta à Nação. Tenho _certeza que V. EX', com o espírito 
público que tem, dará urDa grande contribuiç3.o pa:ra-a -solução 
desse problema, que está chamando a atenção de toda a socie
dade __ br_asileira. 

O SR.. EDUARDO SUPLiêY.::::. ,Senador Ney Mãranh.Ío, 
o Presidente Fernando Collor de Mello solicitou a solidarie
dade do Congresso Nacional. Pode estar certo o_ Presiden~e 
de que solidariedade existe, por parte do Partido dos Trabalha
dores, n-ã-defesa do interesse público, na defesa do interesse 
maio i dos trabalhadores brasileiros, no sentido de que possam 
ser~resçlvLdos os problemas do_crescimento social com just~çà, 
com melhoria de distribuição da renda, com a resolução dos 
problemã.s daqueles que hoje, por todo o Brasil, clamam pelo 
seu dirieto a uma justa.apo~entadoria. _ 

·Em SãO Paulo, ontem, __ hºje_, e éiJ11anhã psap()s~n~~9._os 
estarão aflitos, porqü_e tíve_r~m a nQÜci~, ao coniiárío-d·e-oiri:ro-s 
Estãdos que receberão at~ os _147?"o sem, Cf!tretanto; __ qmf} 
cóiieçã6 morie-tária, Só porque não teria o IBGE aindã --:
mas o fará até amanhã,' se ·não me engano - indicado o 
índice de correção devido para o mês passado. 

Gostaria de ressaltar que -~valia que a DA T APREV e 
o-INSS, têm essa info:rinaçãO do que a que nos foi enviada. 
Aínda hoje pretendo comunicar-me com o Instituto Nacional 
de Seguridade Social, com o próprio Presidente José Arnaldo 
Rossi e coni a DATAPREV, para obter esses dados. O Sena~ 
dor Elcio Alvares, por exemplo, informou-nos há pouco da 
tribuna que já há uma estimativa da ordem de 1_1 trilhões 
de crUzeiros sobre a dívida do setor público. E <!_parte _do 
setor privado? Então, se há essa estimativa, certamente há 
uma-elaboração, por parte da DA TAPREV, uma organização 
desses dados melhor do que estes aqui, que nos foram enviados 
pOYórdei:tl alfaf;létiça_, _paEa_ que tenbamos os elementos para 
uiiioi" alternativa. É essencial a informação correta. E o Presi
dente, que diz não ter nada à esconder, precisa _colaborar 
com o Congresso Nacional, dando-nos a inforinaç_áo.CJ.ue- cOI-
responde ao respeito para com os CongressiStas:. E: issO-ainda 
não chegou, espero que possa chegar até amanhã. 

O Sr. Elcio Álvares- Permite-me. V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com todo o prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Elcio Álvares A_ colocação_ des_se problema da 
Previdênda eSta sfmdÕ feita de forina àçodada, _e.videntenien
te. Açodada porque· o -Governo, na ifiiinênda.-~.cta- Co-~res-s~-0 
de_ uma cautelar, de uma medida liminar, jogou o problema 
por inteiro para exame do Congresso._ E eu diria, até ceito 
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ponto, dificultando, sobremodo, a atividad~ (jt? ~enado, por
que o G_Qverno consultou o sentimento nacional. Hoj_f?, esse 
projeto tem o repúdio do sentimento de toçla a _sociedade 
brasileira, sejam empregados, aposentados_, empresários, c 
o que vai aconte~~r~ _Salv_o se, __ realJI!ep_te:_f!~Sse interregno, 
até quinta-feira não surgir uma solução, aí, que venha çontem
porizar o problema. Observem oseguinte. Tudo com~ç!l_, tam
bém, com uma colocação_ que o Poder Judici_árfó_-fcz. e que 
precisa ser examin'ada. Uma sentença perfeita e acaba~_a, _em 
qualquer instância -de juízo, principalmente na ins-t~p.cia derra
deira, para que ela seja executada contra a União, o Estado 
e o Município, ela tein que obedecer à tramitação processual 
comum, através dos precatórios. Porque, no caso_ dos ap?_~~~
tados, com quem· todos nós estamos solidárioS; fiOuve uma 
inversão na interpretação, data venia, dos magi~traÇ-os que 
estão deferindo as 1iminares. Deferir fíirlinar para garantir 
um direito que um cidadão já tem incorporado ao vencimento 
dele - e há previsão orçamentária - nós estamos acostu
mados a ver, qualquer advogado sabe disso. O-juiz mantém 
o-pagamento através da liminar. Agora, conceder a liminar 
para autorizar uma despesa que não tem previsão orçamen
tária, obviamente, isto teria que ser discutido amplamente. 
Parece-me que o Governo falseou aí, _porque tambérri C? Poder 
JudiciáriO; atraVés da palavra maior do Presidente do_s~.premo 
Tribunal Federal, que não é o competente- isso só foi arguído 
a posteriori- a competê.O.cia do Superior Tribunal de Justiça 
-e o Poder Judiciário já pOâáiil 'ter elucidado essa questão. 
Agora, é evidente e ninguém pode negar isto: o problema 
da Previdência é muito grave, mas não toc:a_9_() _p_e-La insegurança 
do Governo que, nO açodamento da concessão da liminar 
de 147%, joga sobre o CoJ?.g!e~so todo o peso de um problema 
que já vem atravessando anos. Ning!Jém pode se exacerbar 
nesse debate. O problema da Previdência -não sou especia
lista no assunto - deve ser examinado com toda profun
didade. E~ lamentavelmente, o Governo não deu a Velocidade 
que o caso requeria:. O qUe está acontecendo a{, Senador 
Eduardo Suplicy, é que diminui a relação entre o número 
de trabalhadores ativo·s e -aqueles que já fazem jus ao seu 
lazer, ao seu ócio e isso éãda vez mais diqünuí. Evidep.temt:nte, 
se as coisas continuassem Cõmo estão, a Previdência il)gres':' 
saria num regime de insolvênCia absolu-ta. EOdío, agora é 
hora de criatividade. O lamentável nisso tudo é que o Oqverno 
toma medidaS Como essa, convoCa: O Congresso NaCiOnaJ_p_ara, 
no açodamento de uma liminar, colocar em deba~~ u_~_ dos 
problemas mais graves _e sérios que já paSsaram p~~ _esta Casa, 
principalmente o da seguridade social. Desta form~ o manu
seio de dados estatísticos não_ vai resolver nada . .h claro, é 
insofismável que, do jeito qUe esiá, ã Previdência brasileira 
caminha para o caos absoluto, um caos qtie já está sendo 
caldeado através dos anos e que agora estóura sob a respon~a
bilidade do Presidente Fernando Collor de Mello. O Governo 
não está tendo a humildade-- e é isso que está faltando 
-de convocar o Congresso Nacional, na sua estuãncia plena, 
com o conhecimento dos doutos que aqui estão, que-cOnhecem 
o assunto, para uma solução conjunta que venha realmente 
atender a toda a necessidade da gente brasileíra. 

FicO triste quando vejo que as coisaS no Brasi( êstão 
acontecendo episodicamente. Hoje, ~ssisti ao discurso, por 
sinal magriífico do Senador Garibaldi Alves Filho, voltando 
a fal~r na seca, quando todo o Brasil se empolga com ela 
e o tema- aflora. Acabando o problema da seca, volta-se á 
estaca zero. Assim também são as campanhas em favor do 
menor abandonado. O Brasil é um país que vive de emoçõ<;:s. 

Esse problema da Previdência Social, infelizmente, não foi 
tratado com a necessária seriedade. Acho até que se alguma 
coisa vai se salvar desse lamentável episódio da convocação 
do Congresso brasileiro, será o afloramento ~o problema 9':1~ 
diria, agora, com certa intensidade. Ontem, quando v~ os 
representantes do Governo depondo, tentando convencer os 
Senadores das excelências do projeto do Governo, porque 
já existe um juízo formado nesta Casa; é preciso que se di~a 
isso-Claramente. Eles vão esgotar todos os argum~nt_q§_ e nao_ 
vão convencer, de maneira alguma a maioria dos Senadores 
e_nem tampouco a maiuria dos Deputados. Houve uma expres
são do Senador Amir Lando-que gravei-de que estávamos 
Vivendo o teatro da .crueldade. Porque_é uma coisa cruel. 
Temos uma responsabilidade. Todos _querem encontrar uma 
solução, principalmente o Senador Eduardo Suplicy, que co
nhece muito bem os reclamos da classe dos aposentados e 
dos trabalhadores. Verificamos que o Governo, infelizmente, 
está vivendo um clima irreal. Esta que é a verdade,_ Então, 
neste instante em que o problema da Previdência Social chega 
a -essa angústia, agravado de uma maneira que diria quase 
que agonizante, temos que ter uma v~l?cidade--: af é co~pe
tência do Congresso para não penmtu ao Presidente dizer 
que é um homem isolado. Sua _Excelê~cia est~ invert~ndo 
a posição. O Presidente se isolou, o Pres1d~nte ftcou sozmho. 
Hoje, Sua Excelência é um homem suado e no momento 
em que fala, o faz de uma maneira que nflo chama par~ a 
convocação aqueles que querem trabalhar. E de uma manerra 
que coloca o Conoresso, até certo ponto, numa situação pro
fundamente lame~tável, no enfoque do Presidente, que não 
podemos admitir. Então, Senador Eduardo Suplicy, com toda 
vênia ao empenho de buscar números, acho q~e a esta altura 
o problema da Previdência-extr_apolou tudo i~~o. Nãoadia!l~ 
taro estatísticas. Falou V. Ex• ha pouco e eu VI Isso na Comis
são, porque a dívida dos órgãos relacionados com o Estado 
chega a 11 bilhões de dólares e todo mundo_ sabe que não 
vai ser paga. O que poderia ocorrer, havendo nisso uma ~ons
ciência de caráter, é que os órgãos do Governo, a part1r de 
agora, pagassem os seus compromissos-. Se não podem pagar 
os atrasados, vamos,- a partir de agora, q~t~~inar .CJ,U~ _a~ 
prefeifuras rnunídj)âiS-, que -as e-mpresa~ estataiS ~enham a 
pagar a Previdência rigorosamente em dm para eVItar o que 
está acontecendo, porque, infelizmente, esse problema não 
Pode ser olhado pela_ótica da exacerbação. Acho, e J?rincipal
mente estão convencidos os que entendem de segundade so
cial, que chegamos a um momento em que· a Previdência 
está in extremis. A Câmara dos Deputados tomou ontem uma 
atitude que considerei afoita, de dizer que yai arquivar ç 
projeto do Presidente. Não é bem assim. Esse projeto ~recisa 
ser debatido: recus<,tdo, aprovado ou_ e01en~~~o. P!_ec~sa s~r 
debatído porque nâõ podemos fugir ao :Chamamento, sob pen~ 
de o Presidente dizer, amanhã, que sobre o Congresso reca1 
toda a responsabilidade pelo insucesso -já evidente - ~o 
sistema prev:fdenciáríO brasileiro. Então, não me preocupana 
com números ou estatísticas. Fico muito preocupado, isto sim, 
que sejam retomados estudos sérios, par~ que ~ Previdêncía 
brasileira encontre uma solução e nao fique VIvendo como 
é o caso do salário mínimo, da política salarial que, de três 
em três meses, tem um projeto novo para tratar desse assunto, 
quando o problem~ é da economia, e rião temos na_Previdência 
a repetição de projetas semelhantes alterando ai.tquotas pa~ 
suprir déficits, que já são tradicionai~ ~entro doSI~~ema Prey1-_ 
denciário Brasileiro. Cumprimento V. Ex•, pois su~ p~eo~u~. 
pação é legítima. Vejo o seu Cuidado em solicitar ao Governo 
todos esses números, toda essa estatística, mas acredito, since-
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ramente, o que devemos pedir ao Goveino-é que tenha mais 
consciência de um problema que compete a ele, acima de 
tudo, a gerência primeira para que possamos colaborar na 
intensidade dos trabalhos legislativos. 

'O SR. EDUARDO SUPLICY..::. Aponta V. Ex•. Senador 
Elcio_ Alvares, algumas iriT.propriedades na maneira como o 
Goyeino conduziU eSse ·assUnto. Na verdade, acredito que 
a responsabilidade maior, nesse caso, dentro do impasse que 
estamoS \•i vendo é do Poder Executivo em não ter previstO 
~deq~~d.~mente. ao longo U.o ano passado, onde chegaríamos. 
Primeiro- houve uma demora significativa para a aprovação 
de lei relativa à Previdência, aquilo que estava na Constituição 
demorou a ser apreciado, acordado, e quando aprovado pelo 
Congresso Nacioital o Prc~sidente da República acabou vetan
do as duas leis. O Cohgresso NaciOnartealízou esforço nestã 
direção, mas o Executivo-vetou, e quando finalmente resolveu 
sanciOnar a lei apro-vada pelO CongresSO Nacional, ao final 
do ano pass·acto, ainda assim atrasou para regulamentá-la, 
e já poderia ter o Executivo previsto as decisões que o Poder 
JudiciáriO iria determinar e isso deveria estar melhor previsto 
na Mensagem Orçamentária e no diálogo entre o Executivo 
e o Legislativo. 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Exa um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com o maior prazer. 
ouço V. EX", Senador NaborJúnior. - -

O Sr. Nahor Júnior- Ilustre Senador Eduardo Sup1icy, 
considero, comoJlS_' demais Senadores, o problema da Previ
dência -muitO Sério. Porém, mais séria- é a falta de sinceri
dade do GovernO. -Oritern.--assiStinios na reunião das três Co
missões: de ConStifuíÇ3o, ·) ustiça e Cidadania, Assuntos -So
ciais e a de Assuntos Económicos, os representantes do Go
verno afirmarem, na tentativa de convencimento dos membros 
do Senado Federal, que o Governo necessitaria de uina verb.i 
adicional de cerca de 11 trilhões de cruzeiros para p-oder fazer 
face ao pagamento dos 14% que a Justiça está concedendo 
aos aposentados e pensionistas._Na mesma-ocasião, o Ministro 
da Justiça, depondo na Câmara dos De"putados, chegouà 
cifra de 8 trilhões de cruzeiros. Já se nota, por aí, qUe o 
GOVerno está realmente seguro de quanto monta esse déficit 
da Previdência Social. No que tange a esse problema da ina
dimplência dos órgãos públicos e de empresas privadas é tam
bém muito sériO e não pode ser subestimado. Essa relação 
que V. Ex• dispõe certamente atinge o montante de 20 trilhões 
de cruzeiros, isSo a grosso modo, o que ·ctaria, muito bem, 
para sanar essa situação. Não vamos admitir que possanios 
receber isso da noite para o dia, mas é preciso que se diga 
que enquanto os Estados, as prefeituras, as empresas, os clu
bes de futebol não pagam a Previdência Social, os seus empre
gados se beme ficiam dela: fazem jus a tratamento médico
hospitalar e estão requerendo aposentadorias, ainda que essas 
empresas e esses órgãos estejam inadimplentes. Cada vez agra
va-se mais a situação! Se não se paga- e não se tem renda, 
como é que se pode cobrir a despesa com assistência médico
hospitalar e com a-s- aposentadorias de outros trabalhadores 
que a ela têm direito? Desde que se tenha carteira assinada, 
não há necessidade de que a empresa ou o órgão esteja em 
dia com a Previdência Social para que façam jus a esse bene
fício. Como se admite que- apesar de a legislação determinar 
- que os órgãos públicos, Estados e Municípios, principal-

mente-, Só possam celebrar contratos com órgãos- dO-GõVeriiO 
Federal se estiverem quites com a Previdência Social e com 
o FGTS? E, ainda assim-, COntiriuam celebrando cántratos 
de empréstimo todo o dia, todo o mês. Isso é que é inadmis
sível, porque está na legislação. O S~nador Ney Maranhão 
há pouco tempo se reportou a um· projeto que S. Ex• apresen
tou, mas isso já está na Constituição, está cónsagr3do no 
teXto constitucional. Qualquer :Fstado ou Município inadim
plente com o Governo Federal e seus órgãos- a isso incl_ue~
se também a Previdência Social e o FGTS - que com ele 
não esteja quite, não pode celebrar contrato de empréstimo; 
no entanto, isso acontece todos o-s dias. O Governo está diStri
buindo dinheiro a rodo_ a{!s _ Esta~os_ e M_unicíp!9s,__ porgúe 
se trata de um ano eleitoral. É _preciso que essas coisas sejam 
ditas para configurar a irresponsabilidade na condução desse 
processo. - -- - · 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Senador Nabor Júnior, 
estou de pleno acordo com as observações de V. Ex• Acredito 
que deva haver extremo rigor por parte do Governo Federal 
e das suas instituições, principalmente as financeiras, na hora 
de liberar rçcursos para órgãos, prefeituras, governos que 
estejam inadimplentes com a seguridade social, bem como 
com quaisqUer fundos sociais- existentes._Se não houver esse 
tipo de rigor, depois não adianta o Poder Executivo solicitar 
do Congresso Nacional a solução para um problema que ele 
próprio contribuiu para agraVa-r. 

O Sr. Mário Covas- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço o aparte do nobre 
Senador Mário Covas. · 

___ O Sr. 1\:(ário Çovas ,.,-J'!<;>I>re Senador Eduardo _Suplicy, 
achO rfl,uitO difí~il que qtiaiquer pfOQiema liga_do ª_ffevidéncia 
poSsa sú Solil.cion3dõ ã pãitir de eventuais paga~eiúos, sobre
tudo dosetor público. E temos que bater no peita: este Con
gresso tem tremendas responsabilidade nisso. -Não vivemos 
a época da cobrança; vivemos a época da rolagem. Vive
mos a época de protelar os pagamentos, não de· cobrar O$ 

pagamentos. Este Congresso acabou de aprovar u_ma_ rolagem 
da dívida que, se não fosse feita; prõvavalm-ente responderiâ, 
senão pela totalidade da dívida, por grande parte dela ou, 
pelo menos, nos daria a autoridade para outras providências. 
Não há muito sentido em dizermos "a Previdênciã Jaz isso", 
quando aqui aprovamos uma lei que veio do Executivo permi
tindo que os Estados inadimplentes não apenas rolem as suas 
dividas, mas também ganhem condições para fazer outras dívi
das. O que é dramático no prOblema é que s_e_ reP.ete no 
episódio uma conduta que vai cansando a Nação-. E como 
tUdo. Desde o primeiro dia que o Presidente -asSUritiu, é esta 
a História: a coisa está para arrebentar. Poriarito_- é preciso 
vir a providência salvadora instantaneamente, seín o quê a 
Nação vai para o brejo. E a providência resolve todos os 
problemas. Dentro de três meses, voltamos à b_Onança e o 
País encontra o seu rumo. Assim tem sido sisteinaiicamente 
em cada situação. Agora vem um projeto para Cá acompa
nhado de uma instrução quanto aos eventuais niírileros, com 
a pobreza com que isso tradicionalmente é oferecido ao Con
gresso. Eu ontem assistia ao representante do M!nistério da 
Fazenda, e pareceu-me que o cálculo feito não levava em 
conta os dispositivos do próprio projeto. E não leva. O cálCulo 
de 11 trilhões é completamente diverso do cálculo que tería
mos se o projeto fosse aprovado. O projeto tem um dispositivo 
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que determina que a partir de agora, em janeiro e junho, 
é que passam a ser feitas as variações. E passam a ser feitas 
pelo INPC, com a exclusão do que foi antecipado, o que 
significa que a partir de julho não haverá incidência maior 
nenhuma do que aquela que já era esperada anteriormente. 
Portanto os 11 se transformam em 4 ou em 3 e pOuco, apenas 
-apenas- com os dados do projeto. _E ficamOs sem sab_er 
se, na realidade, o dispositivo foi incluído com o intuito d~ 
natureza política, para efeito de negociação, ou se ele efetiva
mente tem um sentido de natureza financeira. É preciso que 
isso fique claro, porque, seguramente, qualquer que seja a 
hipótese, este Congresso vai ser acusado_ de responsável. O 
dispositivo do art. 6o foi "incluído ali por uma única razão: 
a idéia do precatório p3ite do fato de que, se aprovado o 
projeto, como ·só existe receita em relação a ele a partir de 
junho, o que se vai ra:i:eré atender aos aposentados na medida 
das ações da Justiça. Não significa que o projeto sendo apro~ 
vado; os aposentados, imediatamente, têm a incorpor-ação 
disso, por sua totalidade. Eles vão receber, se o art. 6o for 
aprovado, mediante o regime de precatória, isto é, o regime 
que se adota para desapropriações; portanto pela ordem cro~ 
nológica de chegada, na medida em que haja disponibilidade 
-isso, mesmO que o Ptojeto seja aprOvado, porque o prôjeto 
só produz recurso, a··partir de julho. E todo o raciocínio -do 
Governo é montado- em cima do mês de fevereiro; qUando 
recaem os atrasados de setembro para-cáia e mais os-a-dicionais 
que operam a partir de fevereiro·. Esse típo de conduta, essa 
montagem, muitas vezes artificial mas, -sobretudo, super ou 
substimada, conforme a conveniênciados fatos, é que acaba 
desacreditando os processos, tornando-nos difíci~is. Para um 
Governo que- no ano passado deiXou de recolher à Previdência 
quase hum trilhões de cruzeiros é multo difícil pedir mais 
11 trilb_ões de cruzeiros, sem que tenha~os a c~rteza_ de que 
esse di~h~iro Vai chegar, à Previdência. Não se trata apenas 
de solucionar _a Previdência; trata~se de convencer o Governo 
de que ~ ~r-evidência é uma prioiicta1:Ie de· taf ITlãDd_i:-â q-ue 
aquilo qUe ele recolhe, em nome da Previdência, como ·uma 
cOntribuição sobre o lucro ou sobre o faturamento, deve ser 
e'ncaminhadp para a Previdência e não "tapar outros buracos." 
É muito difíciL Solidariedade tem-se com a Nação, solidarie~ 
dade te-~-Sé _cOin a sociedade. A solidariedade que dou ao 
Presidente. é a ·solidariedade que dou a qualquer político, a 
4ualquer honlem público. Não preciso ser solidário-cOm Sua 
ExcelêD.Ci3. para ser solidário cOm a Nação, para ser -solidário 
com a so'cíc:~dade. E não lhe desejo nenhum mal; pelo contrá~ 
iio, des~jo'-"qtie Süa ExcelêriCia ac-erté. Mas não é da minha 
solidariedade ou do meu companheirismo-que Sua _EXCelência 
precisa, ·até porque se o--Presidente está sozinh:o é porque 
este foi o caminho que escolheu desde o começo do seu Gover~ 
Do. Na ca:inpánha parecia conveniente eleitoralmente apresen
tar-se coni :companheiros políticos: Era o grande paladino 
sozinho; ~óntado em cima de seu corcel branco~brandind:o 
a lança, ci\.ie~ia resgatar este País dã corrupção que o assola v~. 
Andou sozinho porque quis. Cori.tínuou-sozinho -nO_QOy~~o 
porque aSsi.ln. o desejou, porque hão manifesta consideração 
nem aos setis companheiros de sempre - não digo aos seus 
eventuais Opositores. · 

Este Sénado, este Congresso~ tem oferecido solict"~riedãde 
à Nação; çqn~eqüentemente está implíCita a -solidariedade ao 
Chefe do :p~ecutivo. Mas é diferente, dou a minha solidarie~ 
dade tentando cumprir o meu dever. É o que posso fazer 
de melhor. para este Govern-o, esperando que ele tente fazer 
a mesma .GOisa com a Nação. Obrigado, Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço o_aparte, Sena
dor Mário Covas. Estou de pleno acordo com V. Ex• quando 
ressalta o que pode o._Congresso Nacional e seus represen
tantes darem, em termos de solidariedade aos Chefe do Execu
tivo. É necessário exatamente essa dedica_ção à coisa pública, 
esse trato sério de tudo ~quilq que é a administração dp_dinhei
ro do povo, que temos a obrigação de resguardar. bem, fiscali
zart apontar os desvios que porventura surjam. Niss"o está 
O nosso dever e nis_s_o estou de pleno_ ~c~rdo ~O;~_ y_.; ~x·, 
que também apontou as incongruências relativamente_ a: pro~ 
blemas da Previdência. . ~-; , , , 

Sr._ Presidente, S~. Senadores, conclu_o a minha .oraÇ.ão 
dizendo-lhes que desde já estarei solicitançlo aos ~esp_O!JS~"_'e-~ 
pe!a Previdência Soc:ial a informação melhor analisada, me~ 
lhor composta com o total de recursos_, tanto do setor público 
quant.;> do setor privado, que são objetos de dívida para com 
a Previdência Social. Tendo esses !J.~eros, poderemos me~ 
ihor proPor solUçõ-es- para o impasse d3 Previdência Sociã.l. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
-EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMEN-

TO - -

Ministério da Economia, Fazenda e PI3DejameD.to 
Departamento da Receita Federal 
Coordenação do Sistema de Arrecadação 

Apresentação 

Apresentamos o Orçamento da Renúncia.da Receita Tri
butária para o exercício financeiro __ ~~·)992_, com f?a~e. e~ 
incentivos fiscais vigentes, de acordo com a legislaç4o p~rt~
nente. 

- O trabalho eStá- dividido em quatrO partes: 
- 1. Consolidação 

2. DiscriminaÇão por Imposto 
3.. Discriminação por Imposto Regionalizada 
4.. Gráficos .o , · · • • •.• 

pe acordo CO;~_? _dispostO; no artlgQ-{f!.-das DisposiçÕes 
Constitucionais Transitórias, o Poder Executivo deveria reava~ 
~iar todos os "incentivos fiscais de natureza setorial", em vigor 
na data da promulgação da Constituição Federal (5-10-88), 
propondo ao Poder Legislativo as medidas cabíveis. Deter
mina o parágrafo lodo referido artigo 41 que "considerar-se-ão 
revogados após dois anos, a partir da data da promulgação 
da Constituição, os incentivos que não forem confirmados 
por lei". 

Decorridos os dois anos fixados,_ apenas os inç:eiltivOs 
fiscais ao setor de ip.fórmática, previstoS nas leis n°s 7.232/8.4 
e 7.646/87, foram e1'pressamente confirmados para os efeitos 
do disposto no artigO 41, paragráfo 1 o, das Disposiç6es Consti
tucionais Transitórias, através dó- artigo 2° da lei no 7.762, 
de 27-4-89. 

Conforme essa determinação legal, foram excluídos dos 
demonstrativos os incentivos fisc3iS ·ao Se for A'ei-(:m-áutíoo 
(!PI), à Construção Naval (!PI), ao Setor Ferroviário (!PI) 
e ao Transporte Aér~p (II). Os valores orçados para a Constru
ção· Naval (II) e para o Setor Siderúrgico (!PI) são relativos 
aos programas aprovados com direito adquirido. 

A Lei no 8.034, de 12-4~90, suspendeu os seguintes bene
fícios ficais: 

Aplicação nos Fundos de Investimentos (Finor- Finam 
-Funres); 
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I Depósito para Reinvestimento (pesSOas JurídiCas insta
ladas nas áreas da Sudene e da Sudam); 

I Aplicação em Ações de Empresas na Área de Infor-
mática; - -- ---

.1 Formação e Desenvolvimento--de Recursos Humanos, 
na Area de Informática; 

I Formação Profissional de Empregados. 
Através da Lei no 8.167, de 16-1-91, retomaram as aplica

ções nOs Fundos de Investimentos e os Depósitos partcReln
vestimento, enquanto os outros benefícios fiscais- continuam 
suspensos. Com a retomada desses benefícios, houve cresci
mento dos incentivos fiscais no IRPJ, que tinha em 1991 uma 
participação percentual de 0,47% do PIB e passou para 0]8% 
em 1992. 

A Política-Industrial do GoVerno anterior, implementada 
através do DL 2.433/88, alterado pelo DL 2.451/88, concedia 
insenção do IPI e autorizava a manutenção e utilização do 
crédito do imposto relativo aos insumos erripregados na Indus~ 
trialização dos bens isen_tqs. _A isenç_ã9 fqi transformada eii! 
redução de- 50% e foi reVogado o artigo que autorizava 3 
manutenção e utilização do crédito do IPI. através da Lei 
n• 7. 988/89. · -· · · · 

Com a adoção da Lei n• 8.181, de 11-6-91, relativa à 
atual Política Industrial. foi retomada a isenção. com a manu
tenção e a utilização do crédito do IPI. 

Brastlia. agosto. 1991 
Seção de Estudo e Pesquisa. 

Ct>:<:.ct!Dt,C.'.·~ 8«! ~~~ll\l!lS flSCA!S 
f:::m."!da 1h buUa ... f= Valor ~ Vt!ner:hz-to 

!>) - fiG E m-"A Vi H!!'OSWS A r~UOS ~[ M~ll/91 
ol- ••• ié<oliflc••• 
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Lucfdio Portel! a, Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que ~ ocupada pelo Sr. Mauro Rene
vides, Presidente. 

Durante o diScurso do Sr._ Eduardo -Suplicy, o Si. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presiw 
dência, que -~ _ _g_e_p_q_t!_q_pe]Q Sr._ Lucídio Porte/la, Su-
plente de secretário. - -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre S_enador Guilherme Palmeira. 

S. Ex• declina do uso da palavra. ___ -
Concedo a palavra ao Senador Elcio Álvares. 
S. Exn não está presente. 
Concedo a palavra ·ao Senador Ney Maranhão. 
S. Ex• não está _presente. 
Concedo a palavra ao Senador Cid Sabóia de Carv~lho. 
S. Exa não está prese.ntC. · · 
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC Pronu~cia o 
seguinte discurso_;)_- Sr. Presidente e Srs. senadores, no 
iriídó desta semana, reuniramwse, na cidade do Rio de Janeiro, 
os presidentes das grandes empresas de aviação do Brasil: 
Varig, Vasp e Transbrasil~ G decidiram de comum acordo 
que, a partir do mês de fevereiro próximo, reduziriam em 
20% os vôos domésticos que ieã.lizam em iodo o País. 

Essa decisão, segundo o noticiário da imprensa, foi adota
da em virtude da baixa freqüência que esses vôõ..fYêtn"têndo 
nos últimos meses e surpreendentemente agora ·nesse período 
de férias escolares, quando normalmente a procura é muito 
maior do que no período normal. Por outro lado, também, 
essas empresas têm conseguido do Governo Feôenil, através 
do DAC, suceSsivos reajustes das suas tarifas que, no ano 
passado, atingiram mais de 700%; muito além, portanto, da 
inflação de 458% medida pelos institutos econômícos responw 
sáveiS pela aferição da inflação em nosso País. Aln9a no início 
de janeiro, o DAC autorizou o reajuste de 22% para as passa
gens áreas, mas como os aviões estão Voando praticarilente 
vazios, as companhias voltaram atrás e desistiram desse auw 
ment_o_. -

Sr. PreSidente, S-rs. Senadores isso _vem ev~denciar que 
muitos empresários brasileiros e, até mesmo o Governo, ainda 
não se capacitaram do grau de dificuidã.de em que está vivendo 
a população brasileira. _ 

Idêntico cómpõriamen.to ao das ·companhias aéreas, que 
agora tiveram esse desfecho, obrigando-se inclusive,ª- red!Jzir 
em 20% os seus vôós a: partir de fevereiro, está tendo também 
a indústria automobilística. Já-foi ~i to aqui muitas vezes, inclu~ 
sive pOr este modesto orador, que annontadoras de automó
veis no Brasil, no afã de obter lucros cada vez maiores, reajusw 
taram os preços de seus produtos muito acima da inflação. 
Basta dizer, Sr. Presidente, que de outubro a dezeinbro do 
ano passado, as montadoras reajustaram o preço dos automó
veis em torno de 400%. E agora esta aí o resultado: os pátios 
estão lotados de carros; as revendedoras também não têm 
para quem vender os carros estocados. Diariie desse ·rato, 
essas montadoras já começam a conceder fériãs coletivas para 
os seus funcionários, como acaba de ocorrer com -a General 
Motors, porqu·e não-está podendo manter o nível de proUução 
que tinham antes, em virtude da falta de venda de seus produ
tos. E é Previsível, que por ocasião do retorno desses funcio
nários, após essas férias coletivas, a indústria automobilística 
venha a fazer milhares de demissões. 

Então. estive analiSando que, realmente, essa_c_rise econó
mica que o País está vivendo com grandes reflexos no nível 
de emprego, sem precedentes na história do País; com a falênw 
cia de milhares de empresas; com redução do poder aquisitiVo 
da massa consumidora é uma lição para esses empresários 
gananciosos, que se esquecem de que matando a "galinha 
dos ovos de ouro" acabavam com o próprio ovo. 

-Também tomei conhecimento ontem, Sr. Presidente, de 
uma outra notícia muito interC$sante: o Ministro d1}._Agricul
tura, que se reuniu com o Senhor Presidente da República, 
denunciava à Nação que os preços dos produtos agrícolas, 
na sua inaioria;tinham ficado abaixo da inflação ç:Jo an9 pass_a
_do, mas, no entanto, os produtos derivados dess~s produtos
subiram mais do que a inflação. Ele responsabiliza isso aos 
atravessadores. Citou por exemplo o caso do leite in natura, 
que subiu cerca de 450% e a manteiga. 900%; o leite eni 
pó e o C<?.r,tdensado sllbirafll cerca de 700%; o trigo havia 
aumentado em torno _de 460% e o pãozinho maiS de 700%. 

Não sei a quem atribuir a responsabilidade por esses fatos, 
pois é o próprio Ministro da Agricultura que vem denunciar 
à Nação que os produtos agrícolas não- tiveram esse impacto 
tão grande na inflação. Como se justifica então, a omissilo 
do Governo no controle e acompanhamento dos preços desses 
produtos, pfiricipalmente aqueles de maior consumo popular 
como é o leite, o pão, o arroz, a carne, o feijão, o milho, 
a farinha de mandioca etc.? 

Fico perplexo diante dessa política económica- do Go
verno que ao mesmo tempo em que libera os preços de todos 
os produtos agrícolas deixa de remunerar convenientemente 
o. produtor. Beneficia o intermediário ou o veridedor final, 
enquanto penaliza o consumidor. 

Quero deixar consignado neste instante estes três fatos, 
que bem revelam a insensatez da política económica do atual 
Governo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pronuncia o segu~nte discur~o. Se~ revisão do orador.)_
Sr. Presidente, S_rs. Senadoresj_ já deveria_eu ter fal~do nesta 
sessão, mas tive- qi.te me ausentar. Quando V. Exa chamou 
o ineu nome, estava em meu gabinete e retornei agora para 
o Uso" da palavra. 

Não queria, Sr. Presidente, que decorresse o dia de hoje 
sem ~rn r~g_istro, n_esta Casa. da posição de pelo menos um 
Se~a_dor: embora acredite que esta p9sição ~erá a de quase 
tod\)S_, em defesa da Petrobrás, em face dos anúncios que 
estão sendo feitos outra vez para o final do monOpólio do 
petróleo, a conseqüente privatização da Petrobrás e o desman
telanle_ntode todo o sisterpa a tua I quanto a essa fonte brasileira 
tão rica e tão importante que é a de petróleo. Sabemos como 
foigrave a·luta neste País. 

Ler Monteiro Lobato é muito interessante, inclusive nas 
partes em que fala da luta pelo petróleo. Porém, muito mais 
importante é haver presenciado, como presenciei, a luta pelo 
petróleo brasileiro, naquele tempo em que se dizia que não 
havia petróleo no Brasil. Quando se __ dizia que sim. isso era 
um delito. Muitos pagaram muito caro por causa disso, inclu
sive o nobre escritor Monteiro Lobato. De seus escritos. den
tre tantas coisas interessantes sobre a América, sobre o Brasil, 
sobre o índio, sobre as criança,s, entre as histórias infantis, 
os contos de urupês e de tantas e tantas obras importantes 
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que deixou, entre tudo isso está, de certo modo, a história 
do petróleo brasileiro. - _ ___ _ __ 

Quero dizer a V. Ex• que participei na rniriha juVentude, 
na condição de aluno do_Liceu do Ceará, da luta em favor 
do petróleo brasileiro, em favor da criação da Petrobrás, em 
favor da estrutura que hoje existe_. Port~nto, não por sàudo
sismo, mas por uma visão económica;· Uma visão na~ional, 
por uma visão patriótica, e-p·or-tudo isso que sinto uma 'enórme 
tristeza quando leio nos jornais a tentatiVa- de liquidação da 
Empresa Brasileira de Petróleo Sociedade Anônima, a nossa 
Petrobrás. 

Hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Petrobrás é im
portante não apenas pe1o l~do econ~micO, como o Banco 
do Brasil não é importante somente pelo lado financeiro, 
mas é que há um aspecto histórico, há Um aspecto de brasili
dade na Petrobrás, como no Banco do Brasil. Há toda uma 
luta inserida neste nome Petrobrás; há, acima de tudo, na 
Petrobrás - repito bem a sua sígla -o resumo de muitas 
lutas brasileiras que resultaram em sucesso e que dobraram 
o espírito_ internacionalista do Gover~o .d~u~:ntão - aquele 
espíritO ·entreguista ·porqUe muitas vezes aqu'i ·no Brasil somos 
obrigados a criticar o -entfcguísrno, a entrega: da riqueza nacio
nal - e hoje a tentativa de privatizar a Petrobrás é muito 
grave. 

Vejam V. Ex.s que .o Brasil tem o problema do ouro, 
que é desviado constantemente, a ponto de o Uruguai ser 
hoje um país fornecedor de ouro, sem que, no entanto, tenha 
a produção e minas de ouro. 

O contrabando das areias monazítiáts- isso. ficou famoso 
no Brasilt Quantas vezes se_denunciou a ater:rissagem de aviões 
estrangeiros em território.da Amazónia para ·a condução de 
valores naturais deste País que foram miseravelmente contra
bandeados_. 

O contrabando de peles, animais vivo_s_e mortos- contra
bando aqui, no sentido do que sai indevidamente. Porque 
como um homem de direito sei perfeitamente que na verda
deira acepção do termo, contrabando é o ii:tgresso indevido 
de mercadoria estrangeira sem o pagamento competente dos 
impostos. 

Apenas diria que já fui procurador da Fazenda Nacional 
e tenho, portanto, uma grande intimidade com este ~e ma ~obre 
o qual escrevi, inclusive, na imprensa nacional. 

O contrabando de que falo é no sentiQQ inverso. A saída 
do café. Já houve u~ cena período em que estados como 
Ceará, como Pernambuco e outros sofreram demais com a 
retirada do café que era _trocado por uísque, ,u_ma transação 
que era feita nas Guianas, uma transação iildevida que resulR 
tava do contrabando com suas duas faces: a saída indevida 
do produto nacional e a entrada incorreta do produto estran-
geiro. . _ -- . _ 

Fui funcionárío do Ministério da Fazenda e acompanhei, 
passo a passo, a história do contrabando em sua época áurea. 
Sei das riquezas daqui que são levadas para o exterior e não 
queria que, de modo algum, perdêssemos Ç>_controle de uma 
das maiores riquezas do nosso subsolo que é exatamente o 
petróleo. 

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

O SR- CID SABóiA DE CARVALHO - Com todo o 
prazer, Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Cid Sibóia de Carvalho, 
estou ouvindo com atenção o pr6õUnciameiito·de V. Ex• no 
qual V. Ex• defende com entusiasmo como todos nós defenR 

demos a Petrobrás. Mas quero, em nome da Liderança do 
governo desmentir essa notícia da imprensa, de que o Governo 
está querendo privatizar a Petrobrás. Inclusive, o Sr. Eduardo 
Mediano, presidente do BNDES já divulgou uma nota neste 
sentido. O que existe, Senador, com respeito à Petrobrás 
é que t~mos dentro do estado de modernidade que enxugar 
a Petrobrás. O problema da prospecção do petróleo, e isto 
é-correto, mas o prOblema da comercialização, do transporte, 
da importação, isso é um problema que temos que estudar. 
V. Ex• veja o seguinte: houve uma greve, onde cinqüenta 
mil operários impuseram a sua exigência a 140 milhões de 
brasileiros. Veja V. Ex• o problema do gás de cozinha. TiveR 
mos ocasião de ver, na televisão, o povo comprando um bujão 
de gás de cozinha naquela greve, onde a área de transporte 
e a área de abastecimento de gás de cozinha, quem mais 
se prejudicou não foi o homem de recursos., não foi a classe 
média mas foi o povão, aquele que tem um bujão de gás 
que, quando esvazia vai à esquina buscar outro. Então, o 
problema do Governo é tirar da Petrobrás esse tipo de comer
cializ~ção para que haja uma melhor competitividade, mas 
nunca privatizar uma empresa que está _enraizad4 na nossa 
brasilidade, no nosso patriotismo e a competência que a Petro
brás tem pelas provas que tem dado da sua alta tecnologia 
em·._todo o setor que representa não só no plano nacional 
mas, também, no plano internacionaL Era este o~esclareci
mento que desejava dar a v: Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Nobre Senador 
Ney Maranhão, o esclarecimento de V. EX" tem uma valia 
extraordinária e se o meu discurso não valesse absolutamente 
nada, não tivesse nenhum peso parlamentar, acabaria de tê-lo 
adquirido pela informação que V. Ex• presta ·a -~sta Casa. 
~~. v~rdad_e, se o Governo não pretende a privatização da 
Petrobrás, mas pretende uma revisão da Petrobrás, é- cl3.ro, 
então, que o Governo' sai 'do fOgo da nossa crítica porque 
o ato que estou criticando é aquele que V. Ex• dá como 
desmentido. V. Ex• quase que esvazia a razão de ser do meu 
pronuncia·mento, não fora dele o tema Petrobrás, já que o 
.tema Petro_brás é tão importante que dá peso a um pronuncia
mento até quando obtém o desrrientido daquilq_ q~e seria o 
mérito e a razão de sua existência. · 

Mas valeria a minha fala hoje, no Senado- Federal, por 
tudo quanto não valesse, valeria ainda por ter obtido de V. 
Ex• esse esclarecimento. · 

O Sr. Ney Maranhão- Obrigado a V. EX" 
O SR_ CID SABÓIA DE CARVALHO- Fico ~oito. grato 

por V. Ex• trazer à lide aqui no Senado Federal esse esclareçi
mento, que é de grande importância. Agora, quanto ao Go
verno querer modernizar, alterar, ampliar, reduzir a PetroR 
brás, isso é da competência de quem governa e não podería
mos, evidentemente, entender que um Governo eleito não 
tenh~ aptidões sobr::e suas e:rnpresa~,_s~us órgãos,_aq_uilo que 
é de sua dependência constitucional. 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR_ CID SABÓIA DE CARVALHO -Ouço o aparte 
de V. Exa, Sena_<:fo_r Nabor Júnior, com todo prazer. 

'O Sr. Nabor Júnior- Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
tive a oportunidade de ouvir as declarações do Dr. Eduardo 
Mediano, Presidente do BNDES, na Bolsa de Valores, no 
dia em que foi leiloada a Companhia de Navegação da Bacia 
do Prata. S. Sa. declarou peremptoriamente que o Governo 
tinha a intenção de privatizar a Petrobrás. Disse, ainda mais, 
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que vida aqui opara convenCer os congfessistas da necessidade 
de se mudar a legislação, inclusive a Consfituição Federal. 

O SR. CID SABÓIAJ)E CARVALHO- E não poderia 
haver nada quanto à Petrobrás sem modificaÇão da Consti
tuição Federal no que concerne ao monopólio do petróleo. 

O Sr. Nabor Júnior-S. Sa. falou em modificar a CO:ósti
tuição Federal para permitir a privatização da Petrobrás. Por
que veja, Senador, a comercialização a_ que se reportou o 
nosso ilustre amigo, Senador Ney Maranhão, jf é feita pelas 
diversas empresas; não é só a Petrobrás_ que comercializa o 
produto. A Petrobrás detém o monopólio da pesquisa, da 
prospecção, do refino e da distribuição. 

O Sr. Ney Maranhão- A distribuição é à principal delas, 
Senador N abor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - Nem toda a distribuição. Porque 
a Texaco, a Shell... 

O SR. CID SABÓIA DE CARV AUIO ...,--A Esso. 

O Sr. Nabor Júnior--... a Esso continua f3Zendo a 
distribúição também em centenas ou milh_ares de postos em 
todo o País. Compram o produto da Petrobrás, fazem o trans
porte, a distribuição e a comercialização e financiam, inclusive, 
a construção e a manutenção dos postos de gasolina. Agora, 
posso ·até concorda_r, eu, que também lutei, como -v. Exa 
lutou, no tempo de estudante -na época estava em Manaus 
-;-que participei daquela campanha "O Petróleo .é Nosso", 
acho que é uma pretensão tentar privatizar a Petrobrás, que 
hoje é um patrimônió do povo brasileiro, que é uma -das 
empresas mais bem sucedidas do País e, talvez, do mundo. 
Essa é uma pretensão descabida do Sr. Eduardo Mediano, 
querer modificãr a ConStitu1Çáõ- para permitir a privatização 
da Petrobrás. Podemos até _conc_ordar com a privatização de 
siderúrgiCas e de outras indústrias que não e_stão_ na esfera 
de atividade do Governo, mas a Petrobrás, que foTCCiitquisfada 
graças _a9 patriotismo, à dedicação e ao empenho do_ povo 
brasileiro _e do_ grande estadista, Getúlio Vargas - porque 
a lei foi aprovã.da por propostá dele ao Congresso Naciorial 
-, é uma pretensão totalmente descabida e inaceitável. Que
ro, desde já, manifestãi" a_ minha_ posição contraiiãmente a 
essa pretensão. _ 

O .SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Vim aqui exata
mente para dar essa posição de um Parlamentar brasileiro 
que, tendo uma existência_de 56 anos, teve algumas felicidades 
e infelicidades de presenciar, no cenário nacional, fatos posi-
tivos e n"egativos. .. - . . ' ' . 

Mas o nascedouro da Petrobrás é motivo de orgulho do 
curriculum mais íntimo da nos.sa alma, da minha e da de 
V. EX•, porque, como estudantes, participamos dessa luta 
memorável. E, com um pouco de esforço, um pouco de contri
buição; faZemos- parte do momento constitutivo daquilo que 
é, hoje; "como diz V. Ex\ um patriinônio do povo brasileiro: 
a PETROBRÁS, a Empresa Brasileira de Petróleo S.A. 

Mas o Senador Ney Maranhão traz uma informação: o 
GoverÍio não pretende essa privatizaÇ-ão. Entáá, isSo.fianqüi
liza o coração de V. Ex a e o meu, dado o respeito que tenho 
ao Líder, Senador Ney Maranhão, que fala isso no momento 
em que responde por toda a Liderança do Governá. s-: Ex• 
é um homem altamente respeitável e merece, por isso e por 
muito mais, a nossa extremada consideração. 

Por isso, o assunto pára niim eStá enceri3do neste mo"
mento ·de protesto contra o ato que seria adotado pela Presi
dência da República. 

Mas fica a minha, a nossa posição~ a posiçãO- de- todOs 
os brasileiros que, mesmo vendo essa onda opinativa contra 
o nacionalismo, resguarda essa semente do que de melhor 
há no nacionalismo brasileiro~ que é a preservação da Petróleo 
Brasileiro S.A., com o respectivo monopólio da exploração, 
do refinamento e da distribuiçã9 do petróleo, como bem esciaM 
receu, didaticamente, V. Exa 

Sr. Presidente, era este o registro que tinha a fazer. GosM 
taria muito de ter usado hoje da tribuna para falar sobre 
a questão da seca, mas tantos fomos os que falaram ~r_n aparte 
ao Senador Garibaldi Alves Filho que nem necessário se tor
nou isso, como, também, gostaríamos de haver dado um a pro-

-fundamento no nosso discurso ao tema da Previdência Sociai;-
o _que também se tornou desnecessáriO ante tantas palaVras 
autorizadas que desfilaram pelos microfones do Senado FedeM 
ral. Mas aqui estamos a postos nesta convocação extraor
dinária, zelando pelo aposentado, zelando pelo pensionista, 
zelando, acima ~e tudo, pelo trabalhador brasileiro. Muito 
obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre_ Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MARCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: esta
mos convencidos de que a retenção dos cruzados novos pelo 
Banco Central, decretada no· início do atual Governo, outra 
coisa não foi do-que uma apropriação indébita, embora tempo
rária e acobertada por um manto de legalidade. A despeito 
disso, reconhecemos como cumprimento à-lei a sua liberação 
pelo Governo. A situação de penúria da população é tão 
·grande que qualquer dinheiro- já é um lenitivo. 

A nosso ver, entretanto, a atenção oficial precisaria ser 
mais ampla e coerente, abrangendo por inteiro um ·setor que 
é dos mais sacrificados da nossa economia e também um dos 
mais ativos e irilportantes: .o agi-ícola. 

A agricultura brasileira tem passado por séria crise finan
ceira~-- cuJo reflexo mais palpável e visível é a redução da 
produção e da produtividade. Qualquer atraso na liberação 
de recursos pode comprometer toda uma safra. Afinãl, o clima 
não espera, nem o tempo para: O setor está tão sacrificado 
que organizações cooperativas há que estudam maneiras de 
lesar o fisco, para preservar os lucros e a própria atividade. 
Essa é a conseqüência dos juros altos, do excesso de impostos, 
da falta de apoio oficial. A agricultura precisa de apoio finan
ceiro constante, pOis quanto maior ·ele é, maior é a safra, 
menor é a fome. É por essa razão que defendemos a idéia 
de que a agricUltura não devem faltar recursos,~ que os produ
tos agrícolas, os insumos, as máquinas, os equlpa:merltos-·nâõ 
devem sofrer taxação de impostos, ou, no máximO, devem 
ser gravadas com taxas mínimas. Temos certeza de estar a( 
a formula do barateamento dos alimentos e a receita do suces
so da atividade agrícola. 

Uma das fórmulas de dar apoio à agricultura, no momen
to, é possibilitando a liberação dos cruzados novos ·restantes, 
oriundos da pou-pança rural, para quitação de qUalquer debito 
do setor também com as instituições financeiras que não sejam 
federais. Não se justifica beneficiar somente aqueles que tem 
débito com· os bàncos da União. Por acaso, a natureza do 
débito é diferente, unicamente por ter sido o crédito concedido 
por bancos federaís? 

Tentando corrigir esta-distorção, apresentamos o Projeto 
de Lei no 99/91, que. aprovado, permitifá" a liberação dos 
,~ru:z:ados nov<?.s,_~ta.~f~_ridos d~ contas d~~arteira de poup~nça 
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rural ao Banco Central, para paganlenl:~ de financiamentos 
agrícolas, contraídÇ!S no sistema bancário brasileiro, sem dis
criminar qualquer instituição de crédito e sem estabelecer 
limite de tempo para o vencimento do débito. 

Esse projeto visa a corrigir a distorção inserida na Circular 
do Banco Central e a minorar as dificuldades que produtores 
rurais encontram hoje pa:ra saldar as dívidas decorrentes dos 
financiam-eritos agrícolas contraídos. Soa-nos paradoxal que 
muitos agri_cultores_vcjam-~e impossibilitados de honrar com
prorni·ss:os ássUmidos, por falta de dinheiro, possuindo recursos 
retidos- no Banco Central. 

Ao tempo em que esperaJ!lOS que os nossos pares nesta 
Casa emprestem o -seu aPoio a esse projeto, conclamarnos 
a PresidênCia e as comissões técnicas a darem o máximo de 
celeridade à sua tramitação, para que tal medida seja logo 
implementada. A agricultura brasileira é que lhes agradece. 

Muito obrigado~ __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --.:sr. Presidente, Srs. Senadores: a cultu
ra em nosso País .é proinovida, divulgadao e preservada não 
somente por programas _e açóes do Governo, mas também 
por iniCiativas de entid~de.s privadas e particulares que se 
dedicam ao estudo dos nossos valores culturais e históricos. 

No Brasil uma parte considerável ao acervo documental 
e de objctos de grande valor artístico e. histórico está em 
mãos de particulares, estudiosos, famiiiares e personalidades 
envolvidas em fatos históricos e colecionadores. 

Em Sergipe ao se falar em cultura e história, entre vário_s 
nomes de destaque que poderiam ser citados, um sempre 
serâ citado pelo seu entusiasmo, deQicação, estudos e movi
mentação que sempre promoveu nos meios cUlturais do Estu
do. 

Membro da Academia Sergipana de Letras, da Academia 
Brasileira de Literatura, Sociedade_Brasileira de Folclore, do 
Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e do Conselho 
Estadual de Cultura, Jos_é-Augusto Garcez, nascido em São 
Cristovão, em 19 de agosto de 1918, dedicou sua vida às 
letras, à pesquisa histórica e à coleçãq de objetos de valor 
expressivo para a história de Sergipe e do país. Fundou e 
manteve a Biblioteca Popular "Tobias Barreto", e o Museu 
Sergipano de Arte e Tradição, em Itaporanga d'Ajuda, e 
publicou um elenco de obras que são hoje referéncias obriga
tória quando se estuda a cultura.e a literatura sergipana, que 
ajudou a divulgar e promover pelo seu trabalho, a maior 
parte das vezes empregando recursos próprios para coletar 
documentos, acervos-museológicos e publicar obras importan
tíssimas, divulgando nomes como Florentino Menezes, José 
Sampaio e Santo Souza. 

O Jornal da Manhã, edição da última terça-feira, 14 de 
março do corrente ano, publica o artigo "Escritor morre aos 
74 anos" e noticia o falecimento de José Augusto Garcez, 
sentido em todo o Estado de Sergipe como uma perda lamen
tável, principalmente para o setor c:uJtural do. Estado, qnde 
ele sempre se distinguiu como um incansável batalhador pelo 
engrandecimento, pela divulgação c preservação da memória 
e da cultura sergipana. Por estes feitos poderia ser conside
rado, como o próprio articulista o denominava, de um verda
deiro ''Guerrilheiro Cultural", dado sua permanente inquie
tação, ousadia e a luta de toda uma vida em prol da cultura, 
da história e das letras naquele Estado. 

Desta tribuna do Senado envio o meu sentido pesar aos 
seus familiares, reiterando a estima e a admiração que sempre 
tive por ele, amigo sincero, leal e dedic~do, um homem que 
honrou com a sua inteligência, com a sua conduta e o seu 
trabalho a sua cidade natal, São Cristovão, a cidade de Itapo
ranga d' Ajuda, berço do seu tronco familiar, o Estado de 
Sergipe e o País. 

José Augusto Garcez deixa à posteridade um admirável 
exemplo e uma obra valiosa. 

Finalizo, Sr. Presidente, peço a transcrição ·com o meu 
pronunciamento do artigo a que me referi, intituladO "Escritor 
morre aos 74 anos", publicado no Jornal da Manhã, de 14 
de janeiro corrente. 

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

ESCRITOR MORRE AOS 74 ANOS 

Sergipe perde uma das maiores figuras da h_istória cultural 
nos últimos tempos. Vítima de insuficiência respii-3t6ria, o 
escritor e pesquisador, José Augusto Garcez, deixou um rico 
acervo cultural, o maior de caráter particular em extensão 
e profundidade do Estado, corno também publicou obras im
portantíssimas divulgando nomes de autores sergipanos corno 
Santo Souza, José Sampaio e Florentino Menezes, conside
rados marcos do pensamento sergipano. 

José Augusto Ga"rcez -nasceu na antiga Usina Escurial, 
município de São Cristovão, em 19 de agosto de 1918. Membro 
da Academia Sergipana de Letras, Academia Brasileira de 
Literatura-Rio, Sociedade Brasileira de Folclore, Instituto 
HI"siórico e Geográfico ·de. Sergipe e f:x-membro do Conselho 
Estadual de Cultura, fundou e manteve: Biblioteca Popular 
"Tobias Barreto'' e Museu Sergipano de Arte e Tradição 
em Itaporanga D'Ajuda. 

Aos 74 anos deixou parentes e amigos que conSternados 
com o seu desaparecimento relembram a posição de um ho
mem inteligente e de boa conduta cultural, que se dedicou 
exclusivamente pela história de Sergipe, pouco apreciada pela 
juventude de hoje. Mas, a importância de José Augusto Gar
cez, para os sergipanos é lembrada por intelectuais ·como o 
pesquisador e jornalista Luiz Antônio Barreto; que- defíniu 
como um homem que mais do que realizar uma obra pessoal 
tomou possível, pelo seu trabalho de Agente Cultural a exis
tência de uma representatividade literária em Sergipe graças 
a publicação sistemática de autores, algum dos quais, os_ _me
lhores que já surgiram em Sergipe, como é o caso- de Santo 
Souza. Luiz revela ainda que, ele foi o pioneiro na divulgação 
radiofônica da Jiteratura sergipana levando aos ouvintes de 
todo o Estado a poeira e a prosa dos nossos melhores_ a !I tores. 

Obras 

Publicou um elenco de obras que são hoje de citação 
obriga_tóri~ quando s~ estuda a literatura sergipana, além disso 
foi um grande colecionador de livros, documentos -e exem
plares da cultura material recolhidos graças ao seu esforço 
de_ pesquisador .. Sua morte abre uma lacuna na vida cultural 
de_.Sergipe e é sentida por todos os que tiveram o privilégio 
da convivênci~ e que fiça.ram __ de honrar a sua memória, con
cluiu o jÇ>rnaJista. 

Sergipe tem dois grandes nomes da preservaçãg da sua 
memória cultural, explica o historiador Luiz Fernando Ribeiro 
Soutelo, um deles é ~pifânio Dória, pelo trabalho no.Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe, no Arquivo Público, na 
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Biblioteca Pública e no Gabine-te- de Literatura de Maruim; 
o outro é José Augusto Garcez, pelo tiabalhÕ desenvolvido 
na coleta de documentos, acervos museuológicos de impor
tância da cultura sergipana, ao mesmo temp() _que, C()~ o 
movimento cultural de Sergipe mantido com recursos próprios 
lançava obras importantíssimas, divulgando nomes como: Flo
rentino Menezes, José Sampaio e Santo Souzã: Segundo Sou
tela, a morte de José Augusto Garccz, abre um espaço im
preenchível no trabalho de preservação da mem6ria s~rgipana, 
e que a maior homenagem seria a aquisiçãO do seu acervo 
colocando a disposição da comunidade ser.gipana. 

Opiniões 

As opiniõeS entre os amigos São das mais 9~v~rsas, sempre 
o elegendo como o conselheiro da nossa cultura, e para o 
jornalista e escritor Célio Nunes, ele já vinha definhando 
fisicamente, seriipre a-doenfado. Mesmo doente, as vezes saía 
pela calçada alí na rua Estância e conversava e abraçava os 
amigos e conhecidos que passavam. Mas a sua morte repre
senta sua profunda ausência riO quadro cultural sergipa:iio. 
Mesmo sem movimentar mais os setores culturais da terra, 
José Augusto Gárcez .represeritava !Jma chama ainda acesa 
de um homem bom, dedicado e apaixonado pelas letras e 
pela cultura em geral. O seu falecimento .o tr~nsforma em 
um património- cultural dentro da história de Sergipe. Eu o 
chamava de "Guerrilheiro Cultural" pela sua inquietação e 
idéias que promovia. José Augusto Garcez é uma dessas pes
soas por quem vale a pena chorar e recordar. É lutar para 
que seu nome e sua obra não sejam esquecidos. -necl~ra com 
emoção o_jornalista. 

O sepultamentO de JoSé -AúgustO- Garcez, ocorreu na 
tarde de domingo, no jazido de sua famllia, efO-_ Itaporanga 
D'Ajuda, quando na oportunidade, o jornalis_ta ~uiz Antônio 
Barreto, fez um elogio fúnebre em nome d-ã Academia Sergi
pana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe 
e Conselho Estadual de Cultura, destacando as suas quali
dades e lamentando a sua morte aos 74 anos. Entre os presen
tes estiveram suas duas filhas, Silvia Carolina Pereira Garcez 
e Isaura Augusta Garcez Mendonça. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portel!a)- A Presidência 
convoca os Srs. Senadores para a sessão ordinária de amanhã, 
às 9h neste plenário. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h16min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AUREO 
MELLO NA SESSÃO DE 6-ll-9I E QUE, ENTRE
GUE A REVISÃO DO ·oRADOR, SERIA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. AUREO MELLOTPRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso·.)- Sr. Presidente, eminentes Srs. Senadores. 
tem sido debatido nesta Casa, com atenção partiCularmente 
dedicada e sintonizada com a convergência e o melindre do 
tema que é abordado, o caso da proposiç-ão; oriU.rida da Presi
dência da república, que passou pelo Ministério.d~. I_':l:~ra-Es
trutura, e se destina ·a fazer com que, pãi'a o Amazonas e 
a sua Zona Franca, seja ampliado o leque ele ins~~ções tributá
riaS para aquela Região brã.sifeira, liviando proje_tos ~e ~rans
fàrmaçãb, beneficiando montagem, e recondicionamento:de 

produtos na Zona Franca e -isentan~<? __ os ariiazonénses d~ im
postos de importação de qualquer material usado nesses pro
cessos, taxa de 1,8_% sobre o valor importado, impostos sobre 
produtos- industrializados na venda, redução de 40% de ICM 
no imposto estadual etc. -

O alcance dessas medidas, sem dúvida alguma, é de tal 
ordem que 'faz'estferili!cer e dá~ iinpressão de 'que estamos 
num Brasil novo, um Brasil singular e especiaL Brasil em 
que o mono-extrativiSm-o e ·à mónó-exploração de -determi
nados produtos_ são substituídos pela auto-suficiénd.ã. de cada 
Estado, dando oportunidade a que cada um deles produza 
e se industrialize; cresça, progrida e. possa, finafmente, dar 
um total de uma Pátria capaz e produtiva, habilitada a se 
integrar no Pril)'ieiro Mundo como é a aspiraÇão do atual 
dirigente nacional. 

Quero, registrar o que disse incluSive -há poucos_dias, 
que a Amazónia é alvo do interesse nem sempre benéfico 
e nem sempre inocente, de potências que observem as suas 
riquezas de subsolo e que têm, por objetivo, para ela partir 
e extrair. dessangra~ tudo que ali existe, capaz de proporcionar 
mais progresso, mais riqueza, mais~ brilho, mais ouro e mais 
calor para esses países que estão de alcatéia, observando aque
la terra. 

Por isso, Sr. Presidente, no momento em que parte do 
Poder ExecutivO, através da sua Secretaria de" Infra-Estrutura, 
acolhe uma proposição destinada a facilitar e a implantar um 
segmento importantíssimo da indústria na área de Zona Fran
ca, todos observamos com atenção. Ficamos pensando: será 
que chegou, finalmente, a época em ·que as indústrias não 
serão monopolizadas apenas por um Estado, ou por dois ou 
três, e os demais Estados da Federação vão se integrar no 
mesmo ritmo e participar do mesmo _elã, e ser, afinal, tão 
capazes de gerar e de auferir riqueZas quanto esses outros 
Estados privilegiados? A pergunta fica no ar. 

Ficamos pensando no Estado de São Paulo, onde as cha
minés fumegam o progresso, a indústria~ a fOrtaleza do impul
so econômico, que fez dali por assim dizer, a locomotiva da 
Federação. Pensamos no Estado de Minas Gerais, Onde o 
entrechoque dos metais, do ferro extraído das suas- entranhas, 
faz com que aquele gigante Estado, gigante pelo seu valor 
extrínseco e intríseco e pelo valor especial de seus filhos, 
naquele temperamento que é um verdadeiro galardão de glória 
para cada mineiro-; vai ficar, com-o" um· dos donos do progresso 
e da elevação industrial deste País? Será que o Rio de Janeiro 
vai continuar tendo o privilégio de ter indústrias possantes, 
refinadoras de petróleo, que dão oportunidade a que aquela 
unidade da Federação detenha, por sua vez, meios de comuni
cação e de expansão que não· são nem sonhados por esses 
distantes Estados- que ficam na periferia deste País? Será que 
um dia nós. veremos o Pará-_ e estou ve11do ·aqui"-uri:t dos 
seus mais fídimos representantes, o SenadOr Oilel Carneiro 
-prOduzindo na sua indústria, nos seus meios de navegação, 
algo capaz de fazer com que ele rivalize com os Estados ditos 
progressistas deste País e desta Federação? Será que o Ama
zonas vai poder ter as suas usinas, vai poder apresentar a 
construção da sua indústria, capacitada, inclusive, para defen
dê-lo da agressão estrangeira e da co~iça internacional, que. 
nunca o esquece, um só minuto, vinculando o batimento das 
suas aspirações aó da sua própria má-quina cardíaca? ~ ·!· • · 

o Sr. Ozie~-Ca~~iro- Pe~i~~=-~e- V.- Ex• um aparte?.!..,-

0 SR. AUREO MELLO - Com todo prazer, Senado10 
Oziel Carneiro. - - - '· 

... 
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O Sr. Oziel Carneiro - Nobre Senador Aureo Mello, 
todas as indagações que V. Ex•_ acaba de fazerem seu brilhante 
discurso terão resposta positiva a parfir do-momento em que 
a Nação brasileira, através dcsua socied<:tde, resolver cumprir 
os dispositivos coriStitucio"nais e as diversas leis que já existem 
no País, que trabalham no sentido de que se desfaçam. os 
desequilíbrios económicos e sociais inter-reg"ionais. Infeliz~ 
mente, isso pcrmancce_corrio letra morta na legislação brasi
leira. V.., Ex• deve ter verificado, na últjma sessão em que 
se votou ~mcndas à Constituição Federal, em primeiro turno, 
uma emenda, de autoria do nobre Senadçr_Mansueto de_ La
vor,.que permitia qUe fosse cobrado ICMS peJos Estados_ gera
dores_ Pe. energia elétrica, já que a emenda dava a regalia 
aos Estados produtores de petróleo de cobrarem ICM sobre 
o petróleo explorado em seu subsolo, houve_uma reação dos 
representantes dos Estados mais desenvolvidOs. E, naquela 
ocasião, tive oportunidade de dizer que me encontrava perpié
xo e decepcionado diante do cgoí~mo que estava evidenciado 
naquele momento. _Mas tenha '' x" a certeza e a convicção 
de que o Estado do Amazonas. o ;,;tado do Pará e todas 
as unidades da Feder~ç~o que constituem a chamada Ama
zônia Legal. terão, sem dúvida alguma a sua hora e o seu 
momento de desenvolvimento no dia cm que o Brasil, ati-avés 
de seus Estados mais desenvolvidas, descobrirem aquela re
gião. E espero, com a graça de Deus, cjue o façam antes 
que as nações desenvolvidas descubram e se apossem de nossa 
rica área brasileira. -

O SR. AUREO MELLO- V.EX" tem i~teint razão. 
Os Estados brasileiros. caracterizam-se pelo monoextra

tivismo. Observávamos, por exemplo, outrora no Amazonas 
o monoextrativismo da borracha; para os lados de Mato Gros
so podíamos ver o moiloextrativismo do mate; para o Estado 
de Pernambuco ali- estava o mono_extrativismo da cana-de
açúcar; o café era destinado p-rincipalmente a São Paulo. E 
diferindo enormemente da economia americana, a economia 
brasileira caracterizava-se pela internecessidade do transporte 
em que um Estado, não tendo urna determinada matéria
prima, era _c~ente da ajuda de outro através do transporte, 
acarretando ISSO uma soma enorme de prejufzó e de despesa 
para esse_ estado respectivo. 

Neste momento, porém, a propoSiç3o que chegou a esta 
Casa foi singular _c especial: passou pela Câmara dos Depu
tados, recolheu o apoio dos parlam~ntares daquela Casa legis
lativa p_ara ser, naquela ocasião, analisada e considerada por 
esta umdade parlamentar que não tem a tristeza de .ter repre
sentantes minoritários de acordo com a população de cada 
Estado. ~ -~-

São três Senadores para cada Estado, s·ão três para as 
pequeninas áreas federativas, que ainda há pouco tempo não 
passava d~ Territórios; são três para o.s Estados-potência, os 
Estados_gigantes, os Estados magníficos que formam este 
grande Brasil. 

São três representantes e cada um de nós ·aqui está em 
pé de igualdade espiritual. moral, material e intelectual com 
seus .companheiros, no desejo sincero de transformar a sua 
rechã, a sua parcela federativa numa parcela mais adiantada, 
o seu Estado mais prog-ressista, mais capaz e-mais eficiente. 

É por isso, Sr. Presidente e cminentes_Srs. Senadores, 
que nós, amazonenses, temos vindo a esta tribuna para mani
festar, antes de tudo, a nossa congratulação porque, final
mente, se esboça um sistema de auto-suficiência para cada 
Estado, no momento em que se observa que o Amazonas 

será capaz, através da legislã.ção proposta, d~e produzir mate
rial à altura de ombrear com os Est~dos.,adiantados, com 
as regiões progressi$tas, com &s regiéje:~-P-~1yjlegiadas. 

No entanto, não se justificaria que es~as regiões~- através 
de suas representações, dos seus dirigentes, fiZessem manobras 
para tolher o movimento, o progresso e a ·ascensão daqueles 
Estados pequeninos e mais pobres. Erá: como se IióS eStivés
semos bem vestidos, envergando ternos 'de linho ou de case
mira magníficos, impedindo que um irmão nosso com trajes 
rasgados como se apresenta na rua. 

A verdade é que tem que haver uma uniformidade entre 
todos os Estados brasileiros, não uma;igual~3de, porém uma 
proporcionalidade para qúe o -Biásil recebã. em troca o· seú 
progresso, o seu valor e o séú adiàntain'e'n.tà. · 

Srs. Paralmentares, o Governador do Amaioll:as;· diante 
da grita que se fez, diante dos próte~tos e dá- União dos pode
rosos contra o mais fraco; finalmente, atraVéS da sua capaci
dade de diálogo, que é também um atributo diplomático que 
lhe é peculiar, se entendeu com o GoVernador de São ·Paulo, 
o Sr. Fleury, se entendeu com o Governador de Santa Cata~ 
rina, se entendeu com o Governador do Paraná, se ·entendeu 
coin o Governador do Rio .de.Jandi-0 e corii-eíes· CmD.binOu 
que aquilo lançado como Se··fosse llina "tOCha àCes~ e·· que 
estiveSse prejudicando o panorama;-o Silêncio, ·a obSq.1ridade 
de outras parcelas da FederaçãO deveri_a Ser iíméníZ.idd~·-~ 

Então, -num doce clarÕ-e-s_cu:r:o~ $~i-á. apreselltadó ·a esta 
CaSa,_ como foi com~inado, um subssiitutivo que Dão elimina 
a perspectiva -e a possib_iliçfflde de o A-,m~zonas co~eç~r·a 
crescer e se transformar num Estado respeitado, querid9 1 ama
do e ombreado com outros Estados, Seus irmãós. ~ -.': ! ·-:. - · 

Esse é um .aconte.cirnentp fundaniental! Esse ,é,~~ ~jiis6-
dio" flagrantemente generoso e ~viSsãreiio pará O .. povo_ bras·j
Ieiro. Esse é um insta-nte que se:~o'n'stitui num ma[co"fii'stórico 
na Federação, neste grande país a qtie pertencenios: o-·:s·raSi1 
miScigenado, que não _temraç~s. t.:JUe é uma mistura~çie todos 
os povos do mundo e que se apresenta_ na face, no~ cóstu.mes, 
nos modos e proposições _de_seus filhos como uma verdadeira 
representação, um melting pot, a soma de _todos os:povos 
do mundo. E é por isso que o ~rasil tem um fu.t~ro i;ll,3_gpüico 
à sua frente. · · · 

O Sr. Mansueto de L3:Vor......: Per~ite--me um apaHe,·ii.Óbre 
Senador? - ''·'·'· ' 

' ' '·• L .--• 

o SR. AUREO MELi.:o --,.cCon~do o aparte'a 'v:.,Ex• 
O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Aureo Mello; V. 

Ex• enfoca um tema da maior importância que é <('diréito 
das regiões s_e desenvolverem com mais equilíbdo dentro da 
Federação brasileira. Ademais, V. Ex- registra. para'régózijo 
nosso, da Casa e do País, o acordo havido entre dois Gô-verna
dores: entre o Governador Gilbert9 Mestrinho dp_-4J;nazonas, 
Estado que V. Exa tão bem representa nesta Casa, e·p,QQver
nador de São Paulo, Luiz AJI.t.ô.nio Fleury Filho, E~a.cordo 
foi importante porque não prevaleceu a vontade_._d,e: ,tJ.m e 
nem de outro. Não pode ser interesse nosso e nem de niJ;Iguém 
lançar Estado contra Estado. Agora, o direito que ·o .povo 
do Amazonas tem de incentiyar _na sua Zon_a _França, qUe· 
é uma legítima conquistã daquela região, indústria&. que ve
nham a colocar seus produtos com competitividade

1
nQ ~er-. 

cado nacional, este é um direito inalienável e indi_~çvtível. 
Quando, por exemplo, hoje se lê, se não me engano., na 
Folha de S. Paulo, que pelo .sistema proposto, na le:gi$lação 
em análise, a Zona Franca de Manaus poderia _c;o}Q~ _no 
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mercado brasileiro automóveis por um preço menor do que 
a metade dos produzidos em outros Estados do País, é algo 
a se pensar, no momento em que as produtoras e as monta
doras elevam os preços dos automóveis acima até da taxa 
do dólar, que explodiu nesses últimos dias. Parece-me que 
esse último arinl.Cnto, de cerca de 30% no pieço dOs automó
veis, foi um verdadeiro acinte contra esse acordo havido entre 
o Governandor Luiz Antônio Fleury Fíll~o, de São Paulo, 
e o Governador Gilberto Mestrinho, do Amazonas. O que 
rem dizer é que, apesar de produzirem mais caro, elas têm 
o poder de impor o preço de seus produtos a todo o país, 
passando por cima das diretrizes, das determinações, dos acor
dos de cavalheiros com o Ministéi"io da Economia, Fazenda 
e Planejamento. Então, seria ótiri:to que- Manaus j>õdesse, 
ateravés de sua Zona Franca, Com os incentívos qu"e têm, 
deflagrar um processo de concorrência de preço. Não precisa
mos ir ao mercado externo, Senador Aureo Mello, porque 
a abertura dos portos do Brasil para a importação de automó
veis não deu resultados: ou se está importarido automóvel 
de alto luxo para uma reduzidíssimcl faixa -da população brasi
leira, ou se está importando "carroças" da União Soviética, 
que podem ser feitaS com igUal ou melhor qualidade em Betim, 
pórque é a mesma tecnologia da Fiat italiana. EU torço mais 
em· vez dos carros importados, pelos carros de boa qualidade 
e bom preço, que, comprovadamente, possam ser produzidos 
na Zona Franca de Manaus. É por isso que apóio, nesse 
ponto, o pronunciamento· de V. Ex•. Agora, já que houve 
.um entendimento para que não houvesse sucateamento de 
lndústrias, em São Paulo ninguéin quer isso, aJinal de contas, 
São Paulo tem estado na dianteira da tecnologia e da indústria. 
Agora, isso não pode, em absoluto, barrar_ o progresso indus
~al de outras regiões, inclusive do Estado do Amazonas que 
tem todas as franquias e disponibilidades da Zona Franca 
de Manaus. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR; AUREO MELLO _.:Muito obrigado a V. Ex• 
V. Ex• confirma realmente, porque o Brasil se nos afigura 

um País cabeça-de-chumbo, é um boneco de cabeça pesada 
e por isso não pode andar. A cabeça pesada está no monopólio 
dos Estados lídres, dos Estados privilegiados. 

No Norte e no Nordeste, é muito comum ouvir, quando 
se pergunta a um cidadão de onde veio, que· "acabou de 
chegar do Brasil". Por que do Brasil? Porque foi até o pro· 
gresso, foi até ruas bem paviment3das, foi até os edifícios 
e a estética privilegiada dos grande centros, porque partiu 
até os lugares que causam realmente inveja aos Estados deva
tidos e abandonados. Vem do Brasil e depois do Brasil" vai 
para a selva, vai para o interior, vai para a sáVana Sofrid3., 
para o. chapadão ensolarado. 

A verdade, entrentanto, é que o Brasil poderia ser um 
País eqUilibrado em que cada Estado produzisse, fosse capaz 
9-a auto-suficiência, proporciomindo ao grande País como um 
todo a riqueza necessária, imprescindível para que se converta 
realmente num País do Primeiro Mundo. Poderia, nesse ense
jo, evitar a utilização cara e desnecessária dos meios de trans
portes, para os quais o Brasil precisa despej3r capital parã. 
transpOrtar produtos industriais ou agrícolas-que, de üma gran
c;le metrópole, são levados a um Estado subdesenvolvido e 
vice-versa. 

A verdade é que a Zona Franca de Manaus- elaboração 
do falecido Deputado Pereira da Silva - num relâmpago 
de inspiração consolidado pelo falecido Presidente Castello 

Branco, em pleno regime- ditatorial. De repente, aquele ho
mem pequeno, lá das plagas cearenses, entendeu de implantar 
um ponto de ateração e, ao mesmo tempo, um núcleo de 
progresso para uma terra que precisava, mais do que nunca, 
desse progresso e dessa atração; precisava da pre~ença dos 
brasileiros naquela região, precisava daqueles que vãó até 
lá para receberem algumas vantagens. 

Essa região, cobiçada pelas Ijquezas do seu subsolo -
insistO em afirmar: cobiçada intermi.cionalmente, em dezenas 
de oca-Siões, ·pela riqueza de seu subsolo começou a ter o 
simulacro, o perfil, o desenho de uma região adiaritada, capaz 
de ser autosuficiente a ponto de defender-se, de não vir a 
se constituir em peso rilo:i'to nó ·grande Brasil, porque ela 
própria, além das suas riquezas naturais, nada teria mais do 
que a falta de uma indústria capacitada para o seu desenvol
vimento. 

Tenho lutado desta tribuna, desde o_ instante em que 
aqui cheguei, na bísonhice da minha suplência, grintando em 
altos brados - em certas ocasiões, a ponto de estremecer 
essas paredes- que a Amazônia precisava e precisa transfor
mar-se numa região industrializada, e as fábricas e as meta
lurgias poderosas _de primeiro plano e de primeiro timbre 
precisam ser fincadas naquele solo e que a_ sua insuficiência 
demográfica pode ser substituída pela capacidade da sua ma
quinaria, suficiente para lhe dar uma emulação e um pé de 
igualdade com o restante do Brasil. 

E é por isso, Sr. Presidente, que abordo este tema para 
acordar e alertar os meus_ patrícios que representam os seus 
Estados, que cada um reivindique para a sua terra o direito 
de igualdade com as chamadas grandes potências estaduais; 
que cada Estado brasileiro, pobrezinho, despido, mendigo, 
ensolarado e carente do Nordeste, ou do extremo Norte, de 
regiões empobrecidas de outras áreas do Centro-Oeste e do 
Centro-Leste, que cada um de nós, que somos representantes 
aqui nesta Casa, futemos sempre por um pé de igualdade, 
por um sistema que proporcione a todos nós, a todos esses 
Estados a robustez imprescindível para que venha a ser, real
mente, auto-suficientes, capazes ate--de transformar essa Fede
ração, em uma ConJederação capaz de realizar o grande mila
gre de afirmação e independência que, infelizmente, não te
mos. 

Concluo, Sr. Presidente. 
As palavras já se fiZeram eXplícitas, já voaram por essas 

bancadas, já foram escutadas por aqueles alertas que estão 
atentos ao que dizemos. Já foram sentídas pelo sistema nervo
so daqueles que têm a Pátria no coi:'ação. Então não é mais 
necessário explicitar aquilo que se faz imprescindível para 
a compreensão de todos os brasileiros._ De três em três, de 
Estado para Estado, de representação para representação, 
de Estado progressista para Estado intra-desenvolvido, que 
todos comprendamos que essas medidas, destinadas a trans
formar a região batida e cobiçada em uma região capaz de 
ter auto-suficiência económica, financeira e até física, vamos 
dizer assim, tenham por parte do outro Estado-irmão a com
preensão, a ajuda, a solidariedade que se faz imprescindível. 
E por isso que nesse acordo espero foi dado o primeiro passo 
para que os Srs. Senadores da República, os Srs. Senadores 
do Brasil, tenham tido o galardão e a responsabilidade de 
encetar uma nova marcha justiceira, paia que todos os Estados 
sejam progressistas, produzam e recebam ao alcance das suas 
necessidades e do seu futuro de grandeza. 

Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ESPE
RIDIÃO AMIJV_ NA§ESSÃO DE 19-/2-1991 E QUE, 
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR; SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ESPERIDIÂO AMIN (PDS.~ SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. _Senadores, às véspe
ras do encerramento do período de convocação extraoi'díriária 
do Congresso Nacional, que efetivamente d"ará por finda esta 
sessão legislativa, desejo_ reiterar algumas ponderações que 
fiz por ocasião do anúncio do projeto de lei já apreciado 
pela Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a rolagem 
da dívida dos Estados~ do Distrito_ Federal ~dos Municípios. 
Quando apreciei a matéria, no último sábado, 14.12, tive 
oportunidade de levantar alguns embargos aos _aspectos fQr
mais, legais c constitucionaiS do projeto em questão. Neste 
momento, alguns minutos_ após a leitura do projeto por V. 
Ex•, e tenho acompanhado a questão de ordem levantada 
pelo Senador Fernando Henrique CáfdCISO, eu gostaria de, 
paralelamente à reiteração de alguns aspectos que ofereci na 
semana passada, salientar o seguinte; pi:"iriú~iro;--mais do que 
dúvidas quantoâ-c-onstitucionalidade, quanto à precariedade 
formal do projeto, eli desejo chamar a atenção dos nossos 
pares para a desconsideração das prerrogat_ivas do Senado 
Federal nesta matéria. O art. 52, nos seo:s-incisós VI, VII, 
VIII e IX, foi desconsiderado pelos autores do projeto. E 
quando digo autores, quero levantar dúvida sobre a efetiva 
autoria do Executivo nesta .matéria._ Não posso considerar 
que o Executivo seja o autor desta proposição. Invoco, aqui, 
inclusive, as palavras ontem proferídas da tribuna desta Casa 
pelo nobre Senador Pedr_o Simon, que certamente vai repetiw 
las, hoje, quando esta matéria for mais aprofundadarnente 
esclarecida, eis que S. Ex• frisou que este projeto foi delibe
rado na ausência do Presidente da República, Fernando Collor 
de Mello, encaminhado ao Congresso pelo Vice-Presidente 
no exercício da Presidência. E a imprensa derramou copiosas 
latas de tinta, esclarecendo aspectos, de ponto de vista de 
falta de desacoro, como, por exemplo, ocorre com a manchete 
do jornal O Estado de S. Paulo, que emprega a palavra chanta
gem, transcrevendo um trecho de c:onversa telefônica, que 
o jornal afírma ter havido entre o Secret_ário da Fazenda Nacio
nal, Luiz Wellisch, e o Ministro M&rct1io Marques Moreira, 
que esta v a fora do País. 

O Secretário da Fazenda Nacional teria dito, textual
mente, o seguinte; "É pegar ou largar. O PMDB está fazendo 
uma chantagem con1 o_ Goverrio". 

Além desses aspectos, a mudança na redaçao enire a 
proposta que veiO do Palácio do Planalto, que facultava ao 
Executivo promover a consolidaçãO e -a rolagem das dívidas, 
e o texto que agora chega ao Senado Federal, e que deve 
ser o quarto ou quinto, pOrque já houve um segundo e um 
terceiro, que impõe a realização da colagem da dívida. 

No segundo texto estava escrito: "A União assumirá", 
e o texto que- chegou acl Senado diz que "A União garantirá 
a rolagem das dívidas''. . . 

A par disto, a inexistência, por parte do- Legislativo, do 
mesmo cuidado que teve quando da aprovação da ConSti
tuição, cuidado que consta do art. 26, do Ato das. Disposições 
COnstitucionais Transitórias do texto constituCional em vigor, 
quando foi estabelecido que haveria uma Comissão Parla
mentar, a dívida externa brasileira. Ora, a dívida externa 
brasileira, repito, monta, excluídas as agências multinacionais, 
que, certamente, não serão auditadas, nem foram, a 50 bilhões 

de dólares, e a dívida dos Estados e Municípios perfaz um 
montante, aproximado, de 70 bilhões de dólares. É, portanto, 
maior do que a dívida externa, tantas vezes objeto de suspei
tas, acusações, algumas até com razoáv~l procedéncia. Para 
aquelas, repito, para os 50 bilhões de dólares da dívida externa 
para C<?_m os bancos privados, o Congresso Constituinte estabe~ 
l:ceu que tal dívida deveria ~~r_ au_~_it~da, se_ necessário, peri
Cialmente, dando à Comissão Pariamenfar Mista foros de Cõ~ 
mi~são Parlamentar de Inquérito, determinando que o Tribu~ 
nal de Contas da União deveria assessorá-la. Agora, um negó~ 
cio de 70 bilhões de dólares, nós recebemos da Câmara dos 
Deputados o projeto retificadó, contendo prescrição para o 
Executivo de engodar o~-Senadores, o Sena-do Federal, que 
está expressa no art. 13 do texto aprovado pela Câmara dos 
Deputados, c9mo se _fosse possível, com uma pequena gulosei~ 
m~. dizer-se ao_ Senado que se conform~ com a _queda das 
suas prerrogativas estabelecidas no art. 52. No curSO da sessão 
ra discussão, pretendo viltar ao assunto desse art. 13, do_texto 
aprovado. Pretendo confrontar este art. 13 com os esforços 
que boa parte dos Senadores fizeram este_ ano para, em nome 
das perrogativas do Senao e do Congresso, por exemplo, res~ 
tringir a reedição das medidas provisórias. Tra\;ou-se,_ _aqui, 
um debate intenso sobre o quanto haveria de capitis deminutio 
na possibilidade que o Executivo _-_justiça _seja feita- tem 
usado, com parcimónia,- de editar e reeditar medidas provisó:.. 
rias. Será que os mesmos que defenderam essas prerrogativas 
do Congr~sso, Sob a forma da Emenda Jobim, aqui relatada 
pelo nobre Senador Pedro Simon, vão se conformar com o 
art. 1 sendo novo no contexto do Congresso Nacional, est:,mdo 
praticamente a estrear, sei que meus pares_ in~s experimen
tados têm,_ na coerência, o arrifuo pai-a suas,longa~ vidas públi
ca~. ~ ~ .-~o~r~n"c;_ia- nãO yai po·sSibilitar que quem se sentir 
diminuído pela possibilidade de o Executivo reeditar medidas 
pro,v~só~ias •. concorde em revogar, em derrogar as prerroga
tivas do Senado Federal, contidas no art. 52 da COnstituiçãO 
Federal. Este é o outro f!.specto que debateremos. _ """' 

Mais do que isso, além da auditoria, a forma pela qual 
se coloca isso como parte de um negócio_, ele ainda nem tenni
nou. Posto que se esta era a contrapartida anunciada para 
aprovação do ajuste fiscal, nem o GoVerno~deVe se submeter 
a este texto que veio da Câmara, porque o ajuste fiscal, pro
posto pelo Governo, também não foi aprovado. A menos 
que o Governo tivesse colocado a alíquota de 35.%- apenas 
como uma medida para tentar cooptar o Partido dos Trabalha
dores, que, supostamente, aprovaria estê dispositivo. Se nem 
o Go~~rno está comprometido com isso, por qu·e nós, Senado
res, haveremos de estar? Por que aqueles que respeitam a 
Instituição vão se sentir Constrangidos por um negócio qtie 
foi estabelecido fora do âmbito do Congresso Nacional? 

Ontem. em aparte ao Senador Pedro Simon, eu disse 
que nesse processo alguém até figurou de Primeiro Ministro. 
O poder de barganha que é até natural, num processo demo
crátiCo, fOi não elevado, mas levado à utilização de constran
gimentos que, na verdade, se forem bem exprimidos, têm 
~~uca consistência, como demonstrou o Plenário da Câmara, 
na votação do requerimento de urgência-urgentíssima. A im
pre~sa está aí cheia de suspeitas, e ~ais do que suspeitas, 
a respeito da consistência ideológica dos 254 votos que, no~i
nalmente, deram essa urgência, que o projetO ganho1,1 na Câ
mara do_s __ .Q_~_e_utados. 

Estão _aí alusões a orquestras filarmónicas,. neri1 todas 
berii- afiiladas, ensaiando sonetos numéricos, apenaS riumé
ricos, sem nenhum valor artístico, para compor esses 254 vo-
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tos. Então, há tanta coisa rodeando esse projeto que· creio 
que a minha função, nessa abertura da sessão de hoje, é 
apenas indexar algumas das questões que, certamente, serão 
suscitadas, até por pessoas que têm mais eXperiência do que 
eu em maténa-dessa ordem. 

O Sr. Affonso C_amargo- Permite um aparte? 

O .SR, ESPERIDIÃO AMIN- Com prazer, ouço V. 
Ex• 

O Si. Affon.sio Cari1argo - Novamente, ouço V. Exa, 
com toda a atenção, alertar a Casa com: relação a esse projeto 
da chamada rolagem da -dívida, porque acredito que, de hoje 
para amanhã, o Senado vai ser questíónado no seu poder 
básico, quer diz'er, no seu poder constituciOnãi;-iia -sua -função. 
Praticamente~ vamos decidir, nas- próxiinas horas, se ainda 
há motivO de haver Senado Federal ou nãO, no momento 
eril que se fala t~nto ~m unicameralidade. 

O SR, ESPERIDlÃo· AMIN - Nobre Senador Alfonso 
Camargo, atalhando o seu aparte, pois a palavra eu Jhe-devol~ 
verei logo em seguida, mas gostaria de introduzir, quase como 
parte do meu pronunciamento e do seu aparte, o texto de 
autoria do nobre Deputado Nelson Jobim, que citei há poucO 
para estabelecer o confronto entre a posição de alguns partidos 
que acolheram a Emenda Jobím, naquela oportunidade, quan
do se discutia a ·reedição de medidas provisórias, e parece 
que não consideram este ilustre parlamentar e jurista Desta 
questões. _ ~ __ ... 

Cito: 

"O erro e inconstitucionalidade do projeto estão 
na forma atropeladora como o tema está sendo tratado. 
Usurpa-se competência do Senado Federal quanto à 
fixação dos limites e das condições das operações. Inva
de-se área da estrita competência do Podá ExecutiVo, 
feiindu o princtpio· da independência ·e harmonía dos 
Poderes ~ art: z_o, da ConstituiçãO Federal - porque 
se impõe e se obriga a prática de atas pelo Executivo. 
que se encontram na sua esfera de discriçãO._" 

Repito, nãO fofürilã alteração só, não! A autorização 
evoluiu para a iinpoSição atiãves--de mais de umn 1-edaçào. 
A redação- da Câmara- não é :i segunda, deve ser a quarta 
ou quinta. Mas o que foi alterado substancialmente foi de 
''autorização'' para "imposição", 

ESfe é o- co'ine:Otário- q"de~faço ao bem lançado parecer 
do Deputado Nelson Jobim, que continuo a ler: 

" ... O respeito ao siStei:iia--cósfífiidOn3f1ni.põe a 
observaç-ão de suas regras: _ao Senaçlo Federal, a fixação 
dos limites e condições das operações de crédito; ao 
Executivo Federal, a decisão livre, soberana e autóno~ 
ma sobre a conveniência de firmar os ajustes nos termos 
sinalizados pelo Senado Federal, e aos Executivos Esta~ 
duais~ Municipais e do DistritO Federal, o exame da 
conveniência firmar tais ajuStes. 

O pre_cedente da Lei n" 7.976, que foi citada, e vai ser 
citada aqui, de 27 de dezembro de 89, que indde nas objeçóes 
ora expostas, não autoriza refucidência no erro e na -inconstitu~ 
cionalidade." 

Ouço novamente o riobre Senador AffonSO Camargo. 

O S_r: AlfOnso Caoiargo ..:.... Com essâ dt3Çã6: "Sértã.dor . 
ESperidião'· Amin, eú já acredito que possa reduzir bem o 
meu aparte, porq-u·e a minha preocupação é fundãmentalmen~ 

te essa. E o próprio Deputado Nelson fObinl, cujos CóltheCí~ 
mentes jurídicos são nÕtói-ios, fala no atropelai-. E vivemos 
nUm País onde se instituiu 6 sistema do ''botar goela abaixo". 
Acredito que hoje vamos discutir exatamente isso: se mais 
uma vez o Senado Federal, num assunto que não está restrito 
a qualquer problema de anualidade, um assunto que pode 
ser discutido a qualquer momento, pode ser discutido no pri~ 
meiro dia da sessão legislativa do ano que vem. Assunto desse 
tipo vem agora para o Senado Federal, para que nós, em 
poucas horas, inclusive uma nova Resolução do Senado Fede~ 
ral chegou a ser aqui proposta por líderes, para ser também 
votada nos atropelos. Acredito que esse é o ponto funda~ 
mental. Ninguém é contra que -s~ renegociem dívidas, que 
se possa reestudar_ esse problema, fruto da concentração admi~ 
nistrativa e financeira que existe no País. Somos municipa~ 
listas. Achamos que deve haver muito mais autonomia para 
os municípios e os Estados. Se .dependesse da nossa posição 
não haveria dívidas. Mas nós não somos contra a renegociação. 
Mas tem que ser com critériO"~ tbrli Chlma c tendo como centro 
de.ssa negociação da dívida, exatamente, a legislação, as Reso
luções do Senado Federal. Este era o aparte que queria dar 
a V. Exn, corrcm'"dando plenamente com suas preocupações. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- V. Ex• permite um aparte, 
nobre Senador Esperidião Amin-? - -- - ---

0 SR, ESPERIDIÃO AMIN...:. Jáouvirei V. Ex• 
Antes, me sinto no dever de homenagear o Senador J uta

h;y .Magalhães que _no dia 14 de dezembro, sábado passado, 
c_omentava este assunto com a seguinte informação, em aparte 
a mim oferecido. 

Cito: 

H Na Prefeitura de Salvador está havendo uma bri~ 
g_a terrível de dívidas que foram contraídas de obras 
não feitaS, ~segundo o- atual Prefeito declã"ra publica
mente." 

Eu cOmentef: 

"Mais de cem milhões de dólares, pelo que soube." 

O Senador Jutahy Magalhães redargUía: 

"Já falam até que, no ffnal das contas, o bolo 
chega a 5_0_0 milhões de dólares.''__ -

P~ossigo a _citação: 

"Veja V. Exa, issO vai-ser endosSado pela 
União, ... n 

Vai ser assumido pela viúva. Dívida que é questionada 
pelo devedor. Vai ser assumida s_em que o Senado, sem que 
o Congresso pratique o que praticou com a dívida exterita 
e que está no art.-n" 26, do Ato das Disposições ConstitUcionãis 
Ttansitórias. Esses dois pesos e duas medidas não podem 
ser considerados como compensação por um atropelo que 
razão alguma consegue justificar. 

Por que abriremos mão, neste_caso, daquilo que o. Senado 
e o Congresso não abriram mão quando elaboraram a Cons!i~_ 
tuição?! 

Ouço V. Ex•, nobre Senador Garibaldi Alves Filho. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Nobre Senador Esperidião 
Aiilin, chego _a esta Casa com as mesmªs preoq.1paÇões de 
V. Ex• com relação às prerrogati~as _do Poder ~gislativo e 
nÕ~·IDelO d3s prerrogativas do Poder Legislativo eu cie10 que 
nós devemos lutar Contra esse expediente de regime de urgên~ 
cia urgentíssima: Com relação ao problema específico crfado 
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pelo Parecer do Sr. Deputado Nelson Jobim, eu ouvi, ontem, 
durante os debates no plenário da Câmara Federal que o 
Sr. Deputado Aloízio 1\.:(ercadante, a todo_o_inst3l;lte, S. Ex• 
invo_cada o Parecer do Sr._Deputado Nelson Jobim e dizia, 
mesmo, que o Parecer do Sr. Deputado Nelson Jobim se 
constituía, realmente, na grande defesa das prerrogativas._do 
Senado Federal. Senado! Esperidião Am!n', _a_o _final .;:Ia inter
venção do Sr. Deputao Aloízio Mercadante- que é o Líder 
do PT na Câmara Federal- o Sr. Deputado Nelson Jobim 
afitínou que_- tUdo aquilo que S. Ex• levantaria nesse Parecer 
estava sã nado quanto ao aspecto da inconstitucionalidade por
que, no art. 13 da Emenda apresentada ao Projeto original 
de rolagem das dívidas, há um dispositivO q·ue diz: 

"Art. 13 -O dispositivo nesta lei; especialmente 
nos seus artigos 2o, 3o, 7o e go observará as Resoluções 
do Senado Federal, previstas nos incisos V, VI, VII, 
VIII e IX do art. 52 da Constituição Federal." 

E o Sr. Deputado N~lson Jobim concluía que todo aquele 
questionamento que S. Ex" levantaria, antes, não tería condi
ções de prevalecer mais. Foi urp.a inforinaÇão do próprio Sr. 
Deputado Nelson Jobim. 

O SR. ESPERil>IÃO ,.í.i\fiN- Senador Garibaldi Alves, 
em primeiro.lugar querq_agradecer o aparte_de V. E_x• que 
nobilitará meu despretensioso pronunciamerito. Tenho im-
pressão que houve um erro de trân,sito. , , 

A primeira coisa-a qUê me referi, quando comecei a usar 
da palavra, foi exatamente ao art. 13; que_ considero uma 
pretensão de cala~boca no _Senado, urdida na Câmara dos 
Dr.::putados. _ _ 

Porque esse art.l3A un::t.enxert;o. Comecei falando sõhre 
isso. Comecei pefguiltandO se aqueles que, apaixonadamente, 
também se valendo de uma e,menda do peputao Nelson Jo~ 
bim, se insurgiam contra· a: réedição de medidas provisórias 
e não para homenaiear o Ministro Jarbas Pa~arinho, gu~ 
nos alegrou com a:- sua: presença. Mencionei, também, que 
o Executivo até tem sido contido ultimamer;tte __ e pelo Ministro 
Passarinho- vamos aqui frisar- principalmente, na edição 
e reedição de medidas proviSórias.__ ' -

Mas, aqueles q~eoapaJXo_!ladamente d_efe~diam a Emenda 
Jobírn, o· que diriam deSte c3Ia~boca pre-tenSiOso, ufdido na 
Câmara, como uma espéCie de caiaboca para o Senado. 

Isso é o atestado de_ que o projeto desconsiderou o Sena
do. Se o conserto é v'álido -e acho que não_ o é, pois não 
é apenas isso que é defeiüloso no projeto -:-fica cot;no "impres.: 
são digital da tentativa de.apagar a impressãO digitai, ou seja, 
é o atestado de que o Senado foi desconsider~dÇ), É o atestado 
de que não nos foi dado mais de 24 horas_ para examinar 
o projeto, porque isso foi enxertado ontem. O arL 13, que 
não consta do projeto original, é a confirmação da tese que 
levantei aqui no dia 14. ----

Finalmente, o texto do Deputado NelsoD)obim fala que 
o Senado foi ferido e o Executivo tambéml-E o Executivo 
foi ferido exatamente, Senador, por um dispositivo sobre o 
qual também alertei na semana passada. _N9 di_~. 1.4-. de {lezem
bro, alertei que já estãva feita--a mUdanÇa de redação_que 
transformou a autorização para negoCiar diVidas em "assu
mirá", imperativo -_ ~ agora está" escrito 1'gàrantirá". Tal 
alteração feita nO Congresso também é inco.O.Stitucion-.ãl, se
gundo o parecer do Deputado Nelson Jobim e-segundo salta 
aos olhos pela leitura do art. _2o da Constituiçiio Federal._ Im
põe; é imperativo; é incondiCional. Eu diZia__isso no dül 14, 
.porque um negócio â vista dessa natureza não pode ter condi~ 

, ... J aJ]ejro de 199,2 

Ções, nem prazos, tem ·que ser à vista: "Toma-lá-dá~cá'< tem 
que ser atropelado! 

Para encerrar o meu comentário ao seu aparte, nobre 
Senador Garibaldi Alves Filho, quero insistir no fatO de que 
o meu problema não é quanto ao .mérito do proejto. Esse 
·projeto justifica um_ plano de Governo. Como disse o Sen?dqr 
Pedro Simon, ontem, esse projeto é o maífi. i_rrii)Ortãiúe que 
este Governo pode encaminhar ao CongresSO . .Não se pode 
mais seqüestrar a poupança. O xnaior negócio que o Oove.mo 
pode fazer é esse: 7fJ. bilhões de dólares( E. foi feito, como 
disse o Senador Pedro Simon, na ausêncía físiGa dO Presidente 
da República, escrito por mãos que não são riem LegislativO, 
nem:_ do Executivo. Este _é o.comentário que faço ao aparte 
de V. Ex' Deixo bem claro que as objeções do Deputado 
Nelson Jobim estão longe de serem satisfeitas pelo texto que 
veiO da Câmara dos Deputados: uma é aclarada pelo art. 
13 enxertado, e a outra está otimizada na expressão '"garan~ 
tirá". Ou seja, o Executivo vai assurilír- querendo ou não 
- porque faz parte da transação. E, como eu havia dito 
ao Senador Marco Maciel, essa transação nem foi honrada, 
uma vez que essa proposiÇão-fOi ''trÕcada-" pelo ajuste fiscal, 
que não foi aprovado da maneira como o Governo queria. 
A alíquota de 35% mio fOi aprovada. Eu, que não estou 
acostumado a fazer patrulhamento ideológicO -muito menos 
patrulhamento de votos- garanto que o PMDB não voltou 
maciç_amente a favor qa_alíquota de 35%._ Se o tivesse feito, 
esSé "itiffi não seria tão fragorosamente derrotado como foi. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Permite V. Exa um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço, primeiramente, 
o aparte do S-eri:ador José Eduardo, a não ser que V. Ex• 
se considere mal interpretado por mini. 

· O Sr. Garibaldi Alves Filho- N qbre Senador, aguardarei 
? !fiOIJ_lento oportuno. 

- - O Sr. José Eduardo-· Nobre Senador, ouço atentamente 
a explanação de_ V. EX", __ analisando os aspectos de ordem 
jur(dica, regimental e ética que afetam a Casa. Gostaria de 
acrescentar, quando V. Ex• diz que se .comete uma desconsi~ 
deração com a Casa, que na verdade, se comete uma des_consi~ 
deração ainda muito maior com o pcrvq· brasileiro, com o 
nosso eleitor, com os trabalhadores, com os empregados, com 
os .agricultores. Recebi hoje um telegrama de um eleitor co~
brando uma posição com respeito à rolagem da dívida. Ele 
manifesta a sua frustação com a liberalidade do Governo na 
rolagem da dívida dos Estados, dos Municípios, das estatais, 
dos usineiros, e pergunta por que ele não rola a dívida dele 
também, assim como a dívida dos agricultores na CaiXa. Econó
mica e _no Banco do Brasil. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- A conta de luz, telefone, 
água. · 

():_~r_._ José Eduardo - Todas as dívidas, enfím. Não 
só .iÕJam, como ainda querem aumentar os impostos, para 
permitir que essa rolagem seja feito às custa dos empresários 
e dos trabalhadores, transferindo renda do setor produtivo 
para o setor improdutivo da Naç_ão. Tenho feito alguns pro~ 
riunciamentos na Casa alertando para este ponto, que acho 
da maior importância. Quando defendemos a privatiZãÇão, 
quando o Governo defende a privatização, quando o todo, 
hoje, não fala em outra coisa a não ser na privatização, na 
alocação de recursos para o setor privado, para a iniciativa 
privada, no Brasil, ainda que tenhamos o discurso da privati· 
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zação; na prática fazerriàs o contrário. Continuarilos- tirando manifestação de V. Ex.-, com a'-quàl eu já vinha me solidari
recursos do setor produtivo para colocar na: -mão -do Estado zando através de aparte que fiz ãs suas colocações, termino 
improdutivO~ Esse meu eleitor, então, nos conclama a colocar e-sta minha intervenção justame,nte aproveitando da sua indig
um paradeiro" nesse avanço fiscal e nesse calote constante nação, para deixar claro que· partilhamos dela, comungamos 
por parte do Estado, que não_ honra os··seus -comprõirtíssos, com ela. Nada melhor traduz essa indignação do que a indig-
que não honra as suas dívidas. nação de todo cid~~ão consciente do Brasil. Muito obrigado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador José Eduardo... O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado, Senador 

O Sr. José Ediiardo --Pois não, Senador. José Eduardo. 
"-- __ Sr. Presidente, Srs_. Senadores, não desejaria que as mi-

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- ~-.. o se.u_aparte nãO termi- nhas palavras fossem confundidas com as mesquinharias dos 
nou ainda, mas sinto-me na obrigaçãç> -:-:- até para que rião que gostem de defender vantagens para a unidade da Fede
se me atribua aqui a tentativa de íritrigar-......:... de_ t:ritrem:ear ração que representam. Não! Disse e repito: no mérito, ·o 
no seu aparte u~ t~~Ch() de _disc!J.rso q~;te ouvi, c9m muita projeto certamente contaria, e pode até contar, com o meu 
triSteza, na sessão .do.Congresso Nacional do dia 13 de de~em- apoio, no sentido de ajudar a melhorá-lo. Há muito tempo 
bro próximo paSsado, às 20 horas, quando o respeitabilíssimo çle,fend_o_ a federalização d~ dívida mobiliária. Escrevi um texto 
-pessoa que muito prezo -Líder do Governo, Deputado sobre i_sso em -1983. Há muito tempo que o disciplinamento 
Humberto Souto, deferidia o projeto. CitO dofeíerido.diScurs_o da- dívida dos Estados e MunicípiOs é. alvo de debate, não 
o . .seguinte: - - - - - -- só no Senado, mas também na socíedade brasileira. 

"Hoje, quando o Góv-erno Federal v3i cobrar a Agora, lançar-se uma boa causa dentro de uma calça 
dívida dos Estados, eles simplesmente não pagam e ruim é um procedimento que não- pode passar despercebido. 
debocham do Governo. Não pagam as contas na Eletro- É um procedimento que não pode ser coonestado pela omissão 
brás; não cumprem as suas obrigações com 0 aval do e neril pelo temor de que demorando atrapalha alguém. Atra
Governo Federal. Quando 0 Governo Federal vai exe- pãlhar quem? Se o projeto marida qUe se· façam os acordos 
cutá-los, eles dão a praça pública como garantia, por- daqui a 180 dias; por que essa pi-essa? Que negócio à vista 
que o Fundo de Participação, que não representa 2% é este? Negódó à vista feíto éOni quem? Já imaginou quem 
na renda de São Paulo~~~· s.:e omitir pode até ser inclUído no negócio, pode ser tido 

Não sei por que S. Ex• citou São Paulo. Ou ffielhor, · cbmo incluído no negócio? 
sei, siin. Todos nós sabemos. Continuo a citaçãO: Um negóc~o à Vista feito rapidamente no lusco-fusco do 

poente de uma sessão legislativa, repitO, sem que hilja qual
... é o único meio que o GoVefrio tem--de -obter quer prescrição constitucional para que ele seja consumado 

para o pagamento da dív_ida." ·- _ n_e~t~l_D:omento; por que não designar-mos uma comissão para, 
Ou seja, o projeto veio por bargànhã e ·por ·cãTo_te. ESsé durante o recesso, exaurir o assuntO, tratar dele corretamente. 

projeto tem virtudes no seu mérito-- repito - mas_ não · Olha, seriâ. quase como Um ria'stigO para as- férias, mas 
veid movido por elas. Não fOi o_disejo de mo_ralizar que até me disponho a participar desse esforço. E porquê? Porq!Je 
o trouxe aqui. Passando por cima do Senado, sim; tripudiando co-ncordo com q r;nérito. Agora, itão gostã.ria de renunciar 
sobre o·contribuinte. O projeto veio, porqu·e- os calOteiros ao meu mandato. Não tenho porquê. 
não só deixam de pagar,- como debocham e escrevem leis, Tenho procurado aprender, tenho aprendido aqui com 
para que o Senado e a Câmara aprovem, ·gbéla abaixo, se os·meus pares dê todos os partidos, de todos. CostumO dizer 
possível, sem lei. É a virtude não- apenas sendo derrotada, que estou fazendo um estágio no m~ndo das idéias. Por ·que 
mas fungindo da briga em- relação ·;[ barganha, à chantagem. uma idéia bo~ d~Ssa não pode ser estudada com mais vagar? 
à desonestidade. A melhor idéi~ que o Governo_ pode apresentar para o seu 

Não vou correrdessa briga. Não entendo muito de Regi- relacionamentO com os Estados e_ Municípios, não- poderia 
mento, mas entendo de decência. ser ela complementada por alguma forma de se .criar um pro:

jeto nacional. ~O_ .País precisa de úm.· ProJeto nacional. Este 
é o momento para pactuar. Ora, resolvida a dívida dos Estados 
e Municípios, vamos pactuar o quê? Não vamos pactuar nada. 
Ah, mas o Poder Executivo vai acertar isso! Mas vou abrir 
r{lão_ para que o~ CQngresso N aciori3.l.pãrtícipe desse momento? 

O Sr._José Eduardo-- Muito bem! 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Muito bem! 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- E vou lutar com as poucas 
armas de que disponho, porque, se o GóVernó, Cujo primeiro 
mandatário ajudei a eleger, fez neg.;Jcio em cima disso, não 
lhe dd 'ProCuração para rrié Incluir. Não dei e não dou. O 
meu Estado, exercendo uma virtude que não sei se eu exerce
ria, pagou· a Eletrobrás e está adimplente; gastou muito dinhei
ro, que podia ser aplicado em benefício da nossa gente, para 
honrar os-seus compromissos. Não debochou, e é meu dever 
não permitir que ele sofra o deboche que a mancomunação 
de caloteiros com· um Governo fraco está tentando nos impor. 

O ~r- José Eduardo- Permite V. Exa um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não, Senador. 

O Sr. José Eduardo - A indignação de V. Ex• traduz 
a indignação do povo brasileiro em relação à maneira como 
está .sendo tratado esse tema aqui em Brasíliã: -Depois da 

O Sr. Affonso C amargo - POr que essa pressa? 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - S~riador Affonso Camar

go, esta pergunta estou endereçando aos ventos, â chuva e 
ao Sol desde o ~á~ado passado. Não tenho ouvido nada publi
cável como resposta. Tenho lido e tenho sabido de coisas 
que eu não gost3.ria de publicar e que, se forem publicadas, 
não gostaría de ássumir. Quero deb;;a_r .muito claro: este meu 
posicionamentO é tanto sobre a -fOrnl:a, que até contraria o 
Governo do meu Estado que gostaria que fosse_ aprovado, 
porque é uma distribuição de guloseimas. 

O Sr. Affonso Camargo- É verdade. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN.- E a árvore do Natal, 
anunciado há ãtgtins diaS Pelo nobre Senador Epi~ácio Cafe-
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teira, que, infelizmente, não está aqui- preSente. E o meS:nlo 
espírito que determinou que a Casa consolidasse providências 
concessivas, neste final de ~o. Mas concessivas, repito, com 
o Estado debilitado, co~_ o Est~do e_m _fr_angalhos, que não 
consegue cumprir suas obrigações mais eleÍnentares, que dis-

' cute os 147% de reajuste dos aposentados, no Supremo Tribu
nal Federal, porque -~~o t~t;l __ d!nJ.leiro para pagar;_ que riega 
o pagamento .:....:......-e o pior não é porque não queirã; alega 
que não tem dinheiro -_para pagar o~ hosEi~a_is. que estão 
fechando. Senador Affonso Caniargo aªsistf a um programa, 
veiculado pela televisão, em~ que narrava a situação do Hos
pital Evangélico, dC Curitiba, terra do Ministro da Saúde, 
Alceni GtiCrr3é cl<l!~--q~~ Q Mü1!~tr_o da Sai.íâe não gostaria 
·que aquela matéiíjt_ fossC .. publicada, não-gostaria que ela exis
tisse. Um hospital que atende a queimadOs com leitos fçchado, 
sem i-deserto, com uma_sa]a que co.n"têiri_ as· pessoas qu~ eles 
não puderam colocar para fora, não-puderam dispensar. 

O Sr. Affonso Camargo -E o hospital, quero· prestar 
esse testemunho, que historica e_ notoriàmente é Conhecido 
como um hospital da maior eficiêncià; hoSpit-al que sempre 
se comportou dentro de custos baixos. Se o Hospital Evan
gélico está fechando, imagine quantOS hospitais no BraSil eSião 
prestes a fechar ou já não fecharam'? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mencio'nei esse hospital. 
porque tiVe o privilégiO de ter o seu drama divulgado, e as 
qualidades, também, as qualidades que V. EX" bem ressalta. 
Mas poderia e deveria o hospital menciona~ da minha terra, 
da minha cidade, o l{ospital de Caridade. fundado em 1745. 
Está com centenas-de leitos fechados ao ,desfruto_ da popula
ção, ao uso pela populaÇão; porque, além de ser muito baixa, 
a parcela de AlH que o Inamps lhe paga, ainda por cima 
com atraso. Então é este País, é este Estado que não cum
prindo com as suas obriga_ções mais elemeptares, que até _no 
discurso dos liberais ortodoxos, obrigações que fazem parte 
da essência do Estado dos liberais, quer dizer; é esse o Estado 
que no luxo-fusco_ do _poente faz um negóci.o e_ apresente um 
negócio feito pata O Senado e com um detalhe: o negócio 
até tem partes boas, repito, mas é incompleto, e qUem o 
deveria estudar, cumprindo o rito que desejam os_seus autores, 
não terá quatro horas para debater o assunto, porque somente 
hoje se tomou cc:mhecimento_do texto que-ª" Câm~ra ~provpu. 

Graças a um trabalho feito hoje por uma assessora do 
Senador Fernando Henrique Cardoso, conheço os textos, ou 
seja, as diferenças que existam entre o_ te~to ihlcial e o apro
vado pela Câmara; mas será que 95 Senado_res conhecem? 

~ode ser. FiC{uei conhecendo hoje, pela manhã. 
E isso que vamos_ aprovar. -· 
Eu gostaria1 portanto, de deixar·consign8.da uma boa 

idéla, um bom projeto, digo mais, uma parcela importarite 
de um projeto nacional de recuperação do poder de investi
mento do Estado, de atenção efetiva para com a normalização 
da situação financeira de Estados de todas as regiões do País. 

Não vamos excluir São Paulo, não vamos excluir os Esta
dos do Nordeste_, não Yª-tll9S exclUir aqúele·s que, sabe-se Com 
que sacrifícios. honraram os seus comjJroÕlÍssos e acre_ditaram 
na austeridade do Governo~ · · 

Por que jogar essa boa idéi~ n_o atabalhoado processo 
de deliberação de um finl"de ano, quando temos matérias 
relevantes que estão sendo trazidas à casa. um· -póuéo pela 
deliberação da Câmara, e muito - quero, aqui, render a 
minha homenagem -ao_ bQrp.-senso. ao equihbrio de nosso 
Presidente, Senador Mauro Benevides - quero aproveitar 

esta oportunidade para homenageá-lo- porque se não fosse 
um homem dotado de temperatura, de modernação~ também 
o procedimento legislativo seria dificult3ôo neste fim de ano, 
mas se é _um processo legislativo tão tumutuado, t~o ,coiJ.fl_a
grado, por que agravá-lo, por quê? É .. a pergunta, Senador 
Affonso Camargo. é a perguniã. Porque atropelá-lo ... 

O Sr. Affonso Camargo - A pergunta é: por que essa 
pressa? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - ""~por que essa pressa, 
por que atropelá-lo, por que atropelar o processo legislativo 
de fim de ano com este asSlfnto atdbuindo~lhe tal urgência'? 
Por que atribuir tal urgência"? Por que não permitir.que ele 
decante, que ele seja, repíto, enriquecido pela Casa, gue tem 
a obrigação de fazê-lo. Quem teiJ1 a obrigação de enriquecer 
esse- projeto não é o Deputado Nelson Jobim, e, até agora, 
a inaior contribuição dada a ele foi feita pc_>r um Deputado, 
não foi feita por um SenadOr, até porqüe os Deputados tiveram 
mais tempo de apreciá-lo do que nós, entã9, a mãi9r. Çontri
buição dada ao projeto foi feita na Casa que-não tem a finali
dade precípua de sobre a ~a~éri~-:l~gislar, o que corrobora 
a nossa afiimação_de _que é atabalhoado desnecessário e inc(m
seqüente. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMlN - Ouço o aparte do nobre 
Senador qaribaldi Alves Fúho. 

O Sr. Garibaldi AI ves Filho - Senador Esperidião Amin, 
estou preso àquele momento anterior no qual V. Ex• falava 
sobre o parecer do Deputado Nelson Jobim e queria, apenas, 
colocar o seguinte: -não- ãcredito que o Deputado Nelson Jo
bim, com o conceito que S. -Ex&_ tem de constituciortalista, 
fosse pennitir que uiria eni-enda "cala boca" terminasse por 
fazer tábula rasa do seu parecer perante a Cârilanl dOs Depu
tados._ Estou envolvido nesse debate com utna certa cautela, 
porque V. Ex• está dizendo que quem está contra os seus 
argumentos pode estar defendendo caloteiros, não estou de
fendendo caloteiro nem mesmo tenho interesse direto. No 
cãso do meu Estado, o Governador é até meu adversário, 
ele é do PFL e eu do PMDB. Eu acredito, quanto à questão 
da urgência, e faço uma ponderação diante dos argumentos 
de V. Er, porque acredito-que os Estados estão realmente 
endividados, em situação difícil, e nós_ poderíamos nos colocar 
diante dessa situação e ver que essa questão poderia ser apre
ciada com uma certa urgência, nãO- digo com essa urgência 
urgentíssima. Não é uma questão urgente a situação dos Esta
dos endividados, dos Estados que têm que próver as necessi
dades da sua população'? Esta é a ponderação que desejava 
fazer a V. Ex• 

OS~. ESPERIDIÃO AMIN - Vou pensar alto, porque 
estou convencido da rigorosa boa fé de V. Ex•, não tenho 
nenhuma dúvida; independente de_ votos de ordem, indepen
dente do sacramento da ordem eu acredito na boa fé de V. 
Ex• Mas_ faço uma pergunta a V. Ex•: se esse projeto de 
lei estabelece um prazo de seis meses, depois da publicação 
-da lei mencionada pelo Presidente, que tal fazermos o seguinte 
acordo'? Três meses para o· Governo fecllar Qs cOntratOs, e 
três meses para nós- decidirmos. Não haverá nenhuma dilata
ção de prazo. Nada da urgência que V. Ex• argúi, e eu até 
admito seja procedente, vamos acabar com essa angúStia~ MàS 

_se_ nós aprovarmos de cambulhada, são seis meses, e ·o Exécu
tivo vai poder, mesmo sem questionar os aspectos de constitu-
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cionalídade argüidos pelo Deputado Nelson Jobim, e que se
rão argüidos nesta Casa também, porque o Senador Fernando 
Henrique Cardoso já mencionou isso aqui, ô imperativo da 
lei, se aprovada, vai para a Justiça. 

Nem vamos considerar, vamos considerar o texto como 
bom. Mas o Govern·d terá seis meses pará feChar o contrato, 
para assumir -a- dívida. Que tal redqzirmos para três meses? 
Três meses está bom, ele tem três meses para estudar, infor
malmente. Enquanto o- projeto tramita aqUi era:- bom que 
estudássemos. Até porque também acho que esse projeto, 
que é uma boa idéia, -foi elaborado fora·-no Executivo e do 
Legislativo. Há_ in_djcir>s __ muito seguros disso. -

EntãO~ o· GoVerno·_,.,ai ter opúrtU:riidade_ de saber quanto 
é a dívida. Se disser aq"uí que ê 140 bilhões, ninguém aqui 
terá elementos para me desmentir. Sabe-se que o ·número 
mais verossível é 70 bilhões, mas não posso afirinar que· é 
70 bilhões, assim corno V. Ex• não pode afifrnar que é 67 
bilhões. 

Em três meses o Governo estudaria o assunto, porque 
é evidente que não estudou. É evidente que não-estudou. 
Isso eia Uma idéia. Três meses para o GóVetho ultimar as 
suas tratativas, três mes-es para ultimarmos as nossas, e 9epois 
só três meses firmar o contrato. 

Aliás, issó é_ pióprrcr=de_ país subdesenvolvido. Entre a 
idéia_é_a sua=--ooncretizaçâo~ demora o tempo para o seu deta
lhamento, que é a coisã mais imporfante de uma idéia, é 
escrever, é elaborar o projeto~ seja O prõjêtri- de uma obra, 
seja o projeto- de uma lei, a coisa mais importante é elaborar 
esse projeto de maneira-que ele seja aplicáVel, que a ordem 
para que ele seja realidade não se transforme numa grande 
confusão: - ---- -- _ o -

Nos.países _desenvolvidos, decorre um prazo de até dois 
anos para se elaborar o projeto de uma estrada, de uma obra 
pública, e menos tempo para realizar a obra, porque o projeto 
é exaustivamente elaborado e discutido .. 

Nos pafses_ subsenvolvidos, faz-se o projetõ a -tOque- de 
caixa e a canga do cargueiro- se ·arruma no caminho. Sabe 
lá com quantas paradas, com quantos pedágios, com quantos 
reajustes e toda sorte de mazelas que caracterizam a saga, 
a via crucis dos _subdesenvolvido~ Esse projeto é coisa _de 
subdesenvolvido. Até como_ negócio é _COiSá de subdesenvol
vido; porque estabelece rapidez na aprovação e um prazo 
-iSso é, prazo para quein nãO pensou ainda; seis meses para 
fechar contrato é porque não tem minuta de contrato, não 
sabe quanto é que é a dívida. Vão fazer um concurso de 
credores saber quanto é que é a dívida. 

E o Senado, que auditou uma coisa menor do que essa 
em um anu-~-levou um ano; era ·prazo constitucional dado 
pelo art. 26 do Ato das DispOSições Transit6iias, para um 
volume menor do que este - está abrindo mão de qualquer 
prerrogativa, de qualquer responsabilidade, de qualquer possi
bilidade de enriquecer, repito~ unia boa idéia. o senado que 
deveria' ser, pela presença de pessoas experientes, ·com variada 
vida profissional e políticã, que deveria ser a Casa da riqueza 
intelectual para o- amadurecimento de uma idéia, o Senado, 
se aprovar isto, neste momento estará se -omitirido, estará 
renunciando a sua própria existência, por via de conseqüência, 
porque não estará exercitando aquilo que, mais do que uma 
prerrogativa, é a sua respOns~bilidade, é a sua razão de ser. 
Estamos aqui para iSSõ", e aCím.a de partido, acima de _governo, 
seja estadual, seja municipal, deve prevalecer a noção do 
dever, do múnUs da causa pública, que é, sem dúvida alguma, 
não a mitlha alavanca para estar aqui a me impulsionar para 

dizer estas palavras, mas é, eu sei- porque conheço a ess~ncia 
dos meus companheiros - é a razão de ser de cada um e 
de todos· nós. 

O Sr. Beni V eras- Permite-me Um ap-arte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Com satisfação, ouço V. 
Ex• 

O Sr. Beni yeras-SenadorEsperidião Amin, a sua revol
ta, em relação ao que está ocorrendo, casa com a nossa indig
nação. Há algum tempo, há precisamente cinco anos, o Gover

_nador Tasso Jereissati foi eleito __ para o Governo do Estado 
:. do Ceará. Sucedeu um outro GoVernador que dizia que faria 
-~ çlívida_ a quaJqu_er preço, porque o Estado deveria estar bas-

tante endividado para cumprir com seus objetivos. Achava 
. g~e ter dívida era um galardão, e que depois apareceria um 
jeito de resolver o problema dessa dívida. Nós, que estávamos 
habituados a trabalhar na empresa privada, tivemos dificul

-dade de entender esse tipo de colocação. E chegando ao Go
verno do Estado, o Governador Tasso Jereissati empreendeu 
um esforço de_ ~c;onomia, imposto a todo o Estado do Ceará, 

_ inaudito, Fizemos _economia em cima de urna população que 
tem uma renda per capita de mil dólares apenas; 96% dessa 

. população_ está situada no se mi-árido, região que sofre secas 
constantes, onde há municípi9s _em que a renda da_ população 
é de 100 dólares/ano, de tal modo que não se sabe como 
essas pessoas sobrevivem. A Companhia de Eletrificação do 
Estado do Ceará naquela altura se_ achava ameaçada pelo 
Goye~no Fede_ral de_ ter a sua luz cortada, a sua energia corta
da. O Banco do Estado do Ceará se encontrava sob interven
ção. De 140 mil funcionários, fomos obrigados a demitir quase 

--so-mil. Os salários dos funcionários-públicos foram reduzidos, 
· pOi"que o Estado não tinha condição-de, ao mesmo tempo, 

__ pªg~resses salários e ~umprir coni sUas oprigações; obrigações 
que achávamos naturais de um Estado que se da respeito. 
As contas do Estado do Ceará foram pagas a esse custo. 
Para V. Ex• ter idéia, em 1980, fomos obrigados a manter 
150 mil pessoas do interior do Estado, assalariadas pelo Go
verno do Estado, porque elas não tinham como sobreviver 
erri meio a urriã Seca por que paSsá. V a tOdo ó interior. Esse 
sacrifíCio foi impõstó ao Estado do Ceará dessa maneira por
_ que acreditávamos qUe um Estado que se dá ao respeito deve 
ter suas contas corretas, pagando o que deve e vivendo da 
sua receita. Isso foi feito e agora nos surpre-endemos: parece 

-ífue-Ruy Barbosa disse, tempos atrás, "Chega um momento 
em que temos vergonha de ser honestos", parece que está 
se· concretizando. O Estado do Ceará foi um Estado tolo, 
porque acreditou que a coisa pública no BraSil, em algum 
momento, seria levada a sério. Esse preço já pagamos, e 
agora, realmente, partilhamos da revolta que V. Ex• sente 
quando vemos que Estados que não tiveram o menor temor 
em as;mmir d(vidas, nãp tiveram o menor temor em ser perdu

-lários na utilização de seus recursos, que gastaram o que ti
nham e o que não tinham, às vezes para fazer estradas paralelas 
umas às outras, agora nos colocam contra a parede e nos 
exigem que, em um dia ou dois, decidamos dar-lhes um libera
tório para que posSam continua_r assumindo dívidas e compro
mlSsos, no mercado, pelos quais o País é _chamado a pagar. 
É o que acontec_e na hora em que essas dívidas não são asSu
midas pelos próprios Estados. Mas jogadas para o f_uturo. 
Isto é um escárnio em relação aos que são sérios. E uma 
confiimaçãó de que parece que vale à pena, no Brasil, conti
nuar usando o poder público com irresponsabilidade e .. st!m 
compromisso. Parabenizo V. Ex• e par '1ho, com conYif to 
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da sua revolta. O que fizemos no Ceará llão foi porque quisés- O Sr. Beni V eras- Quando surgiu essa questão, telefonei 
sem os sacrificar o nosso povo. Muito pelo contrário, chegamos para a autoridade do Governo Federal responsável pela área 
ao Governo do Ceará buscando dar a esse povo o alento e perguntei: "Diga-me uma coisa: não estou compreenden~o 
e o apoio de que ele precisa e merece. Entretanto_, parece isso. No meu nível de entendimento1 issO vai gerar, no m0w 
que fomos tolos. Eu até me pergunto. num momento destes: -_menta em que se busca pôr ordem nas finanças do Pais, a 
quem está a favor dessa reprogramação? O Se_cretário da Fa- curto prazo, de seis meses a um ano, uma pfessáo pela emissão 
zenda declarou que isso é uma barganha. Hoje, saiu uma de títulos desses Estados que estão agora ficando sem dívidas 
declaração· do Presidente do Banco Central dizendo que não aparentes. Isso não vai refletir no aumento do meio ciiculante? 
se encontra tão comprometido, assim, com essa matéria e "Tive dificuldade de compreender e confesso sinceramente, 
que não sabe bem-por não ter e~aminad_o direito ~ se ela mas eles também não estavam compreendendo muito ~?em 
conduz aos reais interesses do País. Então, será que só nós, e não tiveram explicações que satisfizessem a nossa curiasi· 
do Congresso e, principalm~r~te, do Senado Federalt é que daçle. Mas agora, o que me chama mais a atenção, comple
teremos que esfãr convfcto-s de que é ju-sto e razoável que, _tando o excelente pronunciamento de V. Ex•, é o seguinte: 
em um dia, se dê nova oportunidade de ser perdulário a _Efota- __ os Estados do Piauí, da Paraíba, de Pernambuco, mais recente
dos que já foram extremamente irresponsáveis no trato com mente, -e 'do Rio Grande do Norte tiveram seus bancos fecha
suas dívidas? dos por meia dúzia de cruzados. Quando essa dor veio para 

um Estado grande, o P~s achou uma_ maneira de transferir 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nobre Senador Beni V e· para ele 800 bilhões de cruzeiros para que aliviasse o seu 

ras, o aparte de V. Ex• é o ponto alto deste pronunciame.nto, banco. Não dá para ter solidariedade numa hora dessa! Sofro 
pela sinceridade e coerência das suas colocações. Por .1st?, muito mais com a dor do Piauí, do Rio Grande do Norte, 
eu vou atalhar, também, o aparte de V. Ex•- como Já fiz da Paraíba do que com a dor de um Estado que tem condições 
com-outros companheiros -para fa_zer, aqui, a segui_nte. refie- de se arrumar e não se arruma poi"que não respeita o P_af:s. 
xão: se esse projeto fosse--mais do que uma boa Idéia, ou Sab_e que, a qualquer momento, pode_ us_aLO Q.ue -é nosso, 
seja, se ele tivesse sido tratado, discutido no âmbito do Banco usar a vitalidade do Brasil inteiro, para que continue _cres~ndo 
Central, do Ministério da Economia, do Confaz -:-_que tantas e ditando as normas que_ devemos seguil_": De\o'emos nQs revol
vezes se reúne-se a Federação tivesse sido acatada, V. Ex• t~~ Contra isso;e_ Cre~o que este-e ó momento. 
acha que ele teria vindo redigido ~orno veio; para que 0 ~aga- O SR. ESPIRIDIÃO AMIN - Senador Beni V eras, só 
menta da amortização- dessa_ díVIda consolidada que_ vai ser para ilustrar a informação que V. Ex• nos presta, quero fepetir 
rolada fosse feito em 40 pi-estações semestrais? Só se_compro- que o Sr. Ibrahim Eris, já demissionário do Banco Central

9 

mete a pagar em 40 prestações semestrais quem sabe que no dia 9 de maio deste ano -quero lembrar que a demissão 
não quer pagar! Ora, prestação semestr~. quem é que paga da equipe económica da Ministra Zélia o.correu,no dia 8 de 
isto? Prestação semestral é preparar o áhbe do futuro_ calo~e. -m"aio de 1991, quarta-feira -, não teVe nenhum constran .. 
É evidente que não vai pagar. - - gimento em conceder mais 150 bilhões de cruzeiros,, a preços 

Quero saber qual é o comerciante qtie faz um contrato de então, ao Banco do Estado de São Paulo, para lastrear 
de financiamento, com quem recebe rece~ta_ mensal -como as letras podres. Essas, sim, eram podres! Essas eram podres, 
é o caso dos Estados, que recebem até semanalmente~ decen- eu assino! Portanto. para que õ maior banco estadual do Pafs 
dialmente, quinzenalmente-, habitual,-- não é uma receva- -não pagasse vexame, prolongava-se, mesmo depois da demis-
sazonal- para-ser pago em prestações_s_e{ll,_estrais? . -· .. são do Presidente do Banco Central, uma generosidad_e que, 

Quer dizer, o projeto já não era sério nisso. E a ~menda . em escala muito mais reduzida, foi. negada aos_ banCQs dos 
da Câmara, sabem qual foi? Oitenta prest?-ções trimestrais, Estados que V. EX" nomeou: Pernambuco-:- _u~ _Estado de 
o que conserta mas nã~ endireita, aten_ua _roas não dá ~o maior porte - Piauí, Paraíba e Rio Grande ~o Norte -
negócio que estarã sendo homologado o mesmo foro de sene- Estados menos aquinhoados. Esses dois pesos e duas medidas 
dade que tém, por exemplo, as palavras de V. Exa, -~~nador vão ser, neste momento, desconsiderados por ParJamentareS9 
Beni V eras, que fala em nome- de um Estado sofndo, que como Garibaldi Alves Filho que, com a isençáo' é a·bonesti..
também acreditou - e acreditou há mais tempo do que o dade, que todos reconhecemos, disse aqui, deu a entender 
meu, diga-se de passagem - que_ era hora de dar a sua cota a todos nós da sua disposição de não negar a contribuição 
de contribuição para um processo de austeridade_: Aliás, qua,n- do seu voto para ajudar o seu Estado, apesar da adversidade 
to a isso, Senador B~ni V eras, o Govetn.o _Federal pode ter política, em termos de quem o gere no mOmento;- Será que 
cometido vários erros, mas pelo menos teve o zelo, ao longo issonãovaiserconsiderado?Seráquenósnãovamosexaminar 
desse tempo, tanto_ quanto sei, de- não gastar em- nenhum a real consistência desse projeto, que chega aqui nessa hora 
mês mais do que arrecadou, po-de_ até ter dila_tado prazo de _ tantas da nossa Sessão Legislativa, para ser aptovadó rapida
pagamento, mas ~_!_o_ emitiu para pag?-r ~~ sua·s despe-sas, o mente pela Câmara Revisora do Congresso Nacional? Falt~m· 
que é inédito na República. O _Governo Federal pode ~~r me palavras para tentar uma justificativa sequer para·~ repito, 
cometido vários erros, J:nas est_e ele não C()]lleteu, o de emitir a forma do projeto. Sobre o mérito, eu gostaria ·muito d_e 
por déficit operaéional Primário. falar, mas quando tivesse sido respeitada a prertogativa, a 

Então, indo ao etlC<:frttt-o" das palavras de V. Ex•, quero responsabilidade de cada um dos mandatos e a s'oma deles9 
dizer o seguinte: o gOverno não deve se render a essa barganh~, que é a Instituição Senado Federal/Congresso Nacional. 
que já foi denunciada, como V. Ex• lembrou, até pela auton- O sr: Levy Dias- Permita-me V. Ex• um apart, e.?. 
dade que, funcionalm_entç, mais se aproxiftia dessa questão, r 
que é o Secretário da Fazenda Nacional, con!orme divulgaram O SR. ESPERIDIÃO AMIM- PoiS não, nobre Senador 
todos os jornais do País e _como V. Ex• _aqui lembrou. Levy Dias. - - --.- ,-

Devolvo-lhe a palavra para que V. Ex• conclua o seu O Sr. Levy Dias-- V. Ex" faz um dos pronuncj~mentos 
aparte. mais importantes que assistimos neste ano, aqui •. no Senado. 

--!.------·-· -___ -
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A lucidez do aparte do Senador Beni V eras, como bem disse E é exatamente por isso que não concordo em aprová-lo ataba
V. Ex•, foi o ponto alto_ do seu pronunciamento, tenho certeza, lhoadamente, é exatamente por isso. 
motivou todos_ nós aqUi no plenário. Porque S. Ex~ fala em Se alguém sabe, e eu não- sei, sendo um estudante aplica
nome de um dos.Es.tadasmais sofridos da Federação, o Ceará.- do, como pretendo ser, também isso quero aprender, mas 
E falac_om.o c.o.ração~ do sacrifício e do esforço que os governos . quero aprender como São Tomé me _ensinou: ·vendo, consta
do seu Estado.i~puseram ao seu povo para serem corretos, · tando, comprovando. "Goela abaixo," não. 
para cumprirem os -cqmpromissos.- E S. Ex• questiona se esse Eram essas as observações, as advertências que eu gosta
esforço foi em vão.· E eu, ontem à noite, Senador Esperidião ria de fazer, e repito: faço-as animado não pela inténção de 
Amin, acompanhava_a votação no_Congresso desse projeto, ehsinar alguma coisa a alguém, absolutamente, mas de parti
especialmente, a votação das emendas, e vi que os Deputados lhar com todos os·meus companheiros de todos os Partidos, 
tiveram oportunidade de fazer dezenas e _dezenas de emendas. de todos os interesses, desse momento solene em que podere
E hoje estamos, praticamente, no último dia de votação do mo_s dizer: deixa esta passar também, é uma tentação, deixa 
Senado, e encontramos_ diante de nós urna das c_oisas _mais passar, está no fim do ano, é espíritb de natal, já se fez tanta 
sérias que já caiu. aqui par~ a nossa -ãnãlise'~ rolar ·uma .dívida concessão aqui, é o espírito-natalino, se houver alguma facili
de 57 _bil_hões·de .dólares,. que a' imprensa vém chamando de dade, não sereinos nós que vamos pagar. 
"a maior,tlíyida wla.da.ho mundo",.~-- Essa é a_ tentação da omissão, e me fez ·mt>rar alguns 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É verdade. 
O Sr. Levy Dia's - ... é muito sério para o ·sena-do. A 

tarefa que temos nas mãos hoje é das mais importantes que 
já tivemos aquí.· Pôrque; Se talarmos essas dívidas, ao irlítiar -
os trabalhos o áno qUe' Vem, o' SeriadO terá, fatalmente,"inúme
ros ped~CÍç.~ p~ :a·u'tof~a_Ç~o fi~ra: rlo':o,S ,e_riipréstim6s, doS ~es
mo~ c~l.o.tçitQs·que estão ~endo beneficiados hoje, T~nho, 
no ineu Estado, alguns exe-mplos tle prefeito-s- qiJe levaram 
a ferro e fogo os ·seus'co'niprbmissos,' co'mó béth diSse'o Sena
dor Beni V eraS, no caso cdO' Ceàrá; e .falo ·em -nome deles 
também, o Senado não tem hoje nada mais, nada menos, 
do que a oportunidade ímpar de colocar um paradeiro nesse 
projeto que o jornal O Estado d~ S. Paulo publicou na primeira 
págiha; .que ·se·trat3Vá. de' umá- 'chantagem. O. Governo não 
pbde·se·cúr:v.ar diante. de uma chantagem, e. o Senado da 
República' não tem o direito .de se curvar diante de uma cha~ta
gem·. Portanto,• cUmpriniento V. Ex- pela lucidez do seu pro
nunciamento, e quis dar este aparte, porque, realmente, acho 
que·tembs hoje uma das sessões_ mais im'portantes.que o Sena
do- já'_realizou, e a oportunidade de mostrar, ao País, que 
o equilíbrio, a serenidade e .a seriedade do Senado não vão 
permitir ·que isto, aconteça. 

,_o SR. ESPERmiÃO AMIN ~ Senador Levy D1as, quero 
agrad~.e:p o. registro generosp,qu,e. V, Ex~ faz, lúcida, corr.eto 
e, 4:l<1if.Il? c!e. ~ud.o raciQn.al,, porque, neste .caso, não estamos 
at~ç~qdo de~~lhes do projeto·, estamos atacando, den~nciando 
sim a fQII;Da_ atropelada'como ele está apresentado, como ele 
foi posto~ na "borda da goela" do Senado Federal - ''na 
borda -da goela''. Basta um descuido, basta a cumplicidade 
da O~:U,iss~o para que ele seja, realmente, enfiado "goela abai-
xo•; . .S,ó, isso. que falta. . _ _ .. 

~ Q Aue me anima a .tomar a atenÇão, como tomei aqui 
ao loqg.o. deste pronunciamento, dos meus pares, não é a 
pretensão de saber mais,, pelo -Contrário, tenho a convicção 
de qu~faç0 parte daquele grupo dos que sabem menos. Mas, 
são,exatamente os que sabem.menos, S.enador Beni Veras, 
até qç:an,to _ao valor da dívidfl. Deve haver gente que sabe 
mais; :queJ;O escreveu o projeto, quem conhece os seus mais 
volu:mpsos. beneficiários, são também os seus predominantes 
autores,~orque é claro que há m:na forte e evidente_relação 
de auÍOritl entre o volume do benefidário, o interesse pelo 
projeto e a sua própria autOria. · 

Não sou autor do projeto. PartiCipei até de reuniões com 
pess-o'aS 'do' Governo a respeito do assunto para tentar me 
informàt, e' ninguém me disse até agora qual é o valor preciso. 

dias, lendo o romance de José Saramago, cujo conteúdo dis
,cordo mas eu me deleitei com súa Jorma: "O Evangelho Se
gundo Jesus Cristo". A descrição que ele faz da tentação 
nos 40 dias e 40 noites no de.:;erto, .como diz a Bíblia, e no 
Lago de GeneSaré como quer Jos"é Saramado; a tentação de 
Cristo pelo diabo, quando Lúcifer diz para Cristo:__,_ Tu sabes 

·que eu tenho coração, porque quem me criou foi Deus, e 
- até houve um momento em que eu era.o seu predileto, Lúcifer, 

o que trazia as luzes. 
Deixa pass-ar, não te metes neSsa encrenca. Para que 

vais comprar essa briga? É a tentação da omissão. Ou podemos 
dizer como a Passionara disse: Não. passarão! Não passarão, 
não pelo mérito, não passarão pela forma. Não passarão, 
porque não abrimos mão das prerrogativas e das responsa
bilidades dos nossos mandatos. 

O Sr. Affonso Camargo- Permita-me V. Ex"- nobre Sena
dor Esperidião Amin, uma ligeira intervenção? (Assentimento 

·do orador) -_l;_)ercebo que V. Ex• e.stá terminando o seu 
discurso. Então, gostaria de saber se, ao terminar, V. Ex• 
descobriu o porquê dessa pressa. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não. V. Ex• vai me permi
tir, porque estóü realmente encerrando. 

·Aliás, recolho do seu aparte duas observações: Uma,_ ge
nerosa e, a outra, uma advertência que vou levar à risca: 
está na hora de terminar o pronunciamento. 

Quero dizer a V. EX'" que não fui distíguido, desde s~bado, 
até agora, com uma única infõr"rfiâçãO a respeito do porquê. 
Até mesmo, porque o exercício que o Senador Garibaldi Alves 
Filho fez para ·pensar junto conosco sobie a urgência, procurei 
refutar com um raciocínio muito simples: são seis meses para 

·firmar o contrário. Dividimos três meses para o Poder Execu
tivo e três meses para- o Poder Legislativo. Até isso Seria 
uma maneira, sem qualquer prejuizo pára as partes interes
sadas, de deslindar-se a matéria, respeitada a prerrogativa 
do Congresso Nacional que, repito, está encerrada nesta pala
vra de ordem: não passarão. Ou se passarem, passarão, ven
cendo democraticamente, àqueles que, pelo voto e pela voz, 
se insurgirem·,· éo'mo eu me insurjo - quero deixar muito 
claro -contra a forma da apresentação do projeto. 

- Concluo,- reafirmando, no mérito, ele tem coisas boas, 
mas, na forma, estão amesquinhadas as possíveiS altas finali
dades pela forma que o mancha, insanavelmente, a termo, 
ou seja, poderá ser saneado se, pelo- menos, a-qui entre nós, 
com a lucidez e a experiência de tantos- decantar. E espero 
que descante -sem que eu tenha que descantar o que aqui 
disse. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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1.1 :-:- A!lER TURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Rep.úbli~a 
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 

nomes indicados para _cargós CUjO ·pro~~~ tifO âepellde de 
sua prévia aquiescênCia: . _____ - _ _ ---.- .. 

- W 146192 (n' 26192, na origem), referente a escolha 
do nome do Sr. Luiz Villaiinho Pedroso, Ministro ~e pri
meira· Classe_. ~a Carreira d_e Diplomata, para exercer a 
função de Enlbaixador do Bra-sil juilto ao --~_ultanato de 
Oni.ã. . , . . _ _. . : . 

-No 147/92 (no 27/92~ ita ofigêril),_r~fei-ente a esco~ha: 
do nome_do sr. Marcos He_nri_qu~ Camillo Côrtes. Minis~ro 
de Primerra Classe, da Carreira ·cte Diplomata, para, cumu
lativarilente com a função de EmbaiXador do Brasil junto 
à Comun1dade da Austrália, exercer a função de Embaí
xador do. Br;asil junto ao Estado Independente da Papuá 
e Nova-Guiné. 

1~2.2- Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e 
Plauejalnelt!o . . . 

-No 14/92, encaminhando cópia do Pedido de .Dis
pensa de Cumprimento de Forinaliãades, dirigido à com~
nidade'firianceira internacio'nàl, consoante autorização _s~
natorial expressa na Resolução no 20/91, que autorizou 
a União a celebrar operação extei"Dã de natureza financeira, 
relativa aos juros devidos aos bancos credores externos, 
referenteS ao período compteehdido entre julho de 1989 
e dezembro· de 1990. 

1.2.3 .:.... Comunicação da Presidência 
Retêbiiriento do Banco Central do Brasil, de relatório 

sobre endividamento dos Estados e Municípios referentes 
ao mês de --novembro de 1991. 

1.2.4- Discursos do Expediente 
. . .SENADOR V ALMIR CAMPELO ,~ Congratulan
do-se com o Presidente da República pelo fin-ancianlen~o 
à habitação no Disidto Federal, a se~ ~mjJiementadu neste 
ano. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Considerações 
~respeito do artigo de Carlos Chagas, publicado no Jornal 
-do Brasil de hoje, so_bre a ·apreCiação do projeto _de lei 
que aumenta as coritribuiçõ_es previdenciárias. . 

SENADOR MAURO BENEVlDÊS ·--Busca·de al
ternativas definitivas ~6 combate â seca. no Nordeste. 

. . SENADOR ELCiQ ÃL V ARES ~ Editorial publi
cado no jornal O GlpbQ, intitulado "Um projeto para o 
Brasil": Eficácia da riova Lei do Inquilinato. 

SENADOR NABbR JÚNIOR·- Abu;os no pága
mento de subsídios a Deputados Estaduais do Rio de Janeí
ro, por ocasião de convocação extraórdiriáría da As_sem~ . 
bléia Legislativa daquele Estado. 

1.2.5- Comuoiéação da Presidência 
Realização de sessão ordinária do Senado, amanhã, 

às 14 horas e 30 minUtos.-

.i·~ ofs~g~~:rf~ciADÓ EM SESSÃO AN-
TERIOR . 

TES 

-Do Sr. Amir L~iido, proferido na sessão de 15~1-92~ 
3- MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÁô DE COMISSÕES ~ERMANEN-
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁPIOO DO SI!HADO PJ!DEllAL 

PASSOS PORTO 
Oiretor:Qeral do Seudo Federal 
AGAÇJEL DA SILVA MAIA 
Direlor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Direlor Adminialra.tiYo 

DIÁIUO DO CONGaBSSO IIACIONAL 
1._ sob .._--da Mela do Seudo Fedenl 

ASSINATURAS 

LUIZ C.ARLOS DE BASTOS 
Direktr J~dutrial 

Semellral ··-···-·······················-····--··-···--··-----·--- Cr$ 3.519,65 

FLORIAN AUGUSTO COUI1NHO MADRUGA 
Direlor Adjuato Tiragem 2200 cxeoiplares. 

Ata da sa Sessão, em 17 deJaneiro de 1992 
3a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Penevides, Beni Veras, Nelson Carneiro, 
· · · Bpitácio Óifeteira e Amir Lando 

.:.. ' -- -- +--. -· -
AS 9 flOl<A.'l, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 

SENADORES: . 

Chagas Rodrigues- Epitácio Cafeteira - Louiival Bap~ 
tista- Nabor Júnior~ Ney Maranhao- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafet~iraY- A 'lista de 
presença acusa o_cpmparecimento de 6 Srs. Senadores. Haven
do número regimental, declaro aberta a sessão. 

'sob a proteção de Deus. iniciamos nOssos- trabalhos.' 
O Sr. lo Secretário Procederá à leitQ.ra.dO'"Expediente. 

É lido o seguinte 
' ' . EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
MENSAGEM N•t46, DE 1992 

· (N• 26/92, na origem) 
Excelcntíssi.a'J.Ós' Senhores Membr~s do Senado Federal 
De conformidade .com o art. 52, inciso IV, da Consti

tuição, e de acordo com o disposto no art. 56,§ 1", do Regula
mento aprovado pelo Decreto n" 93.375, -de P de out~bro 
de 1986, no art. ~9, inciSO I, alínea a, ~-I\0 art. 40, do Anexo 
I ao Decreto n" 99.578, de 10 de outubro __ de_1990, tenho 
a h~nra de submeter à aprovação de _:Vossas Excelências a 
escolha, que de~ejo fazer, do Senhor Luiz Villarinho Pedroso, 
Ministro de Primei_r~ Classe, da Carreira de Diplomata, para, 
cumulativamente. com o cargo de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino da Arábia ·saúdita, exercer o. cargo ·de Emb3:ixador 
do Brasil junto ao Sultanato" de Omã. _- o 

2. Os méritos do Embaixador Luiz Villarinho Pedroso, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa eleva
da função, constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Brasflia, 15 de janeiro de 1992. -Fernando Collor de 
Mello. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vhae 
Embaixador Luiz Villarinho Pedroso. 
Rio de Janeiro/RJ, 10 de agosto de 1934. 

Filho de Êricõ Chagas ·Pedi-oso e Thereza Villarinho Pe-
--dróso. - -

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND-UB/RJ. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
C~rso Sup~_rior_de Q_ue!r~, E~G. __ ,___ ___ _ _ 
Cônsul de Terceira ChisSe, 22 de janeiro de 1959. 
Segundo Secretário, merecimento, 24de outubro de 1961. 

, Primeiro Secretário, meredmento, 31 de -dezembro de 
1967. 

Conselheiro, merecimento, 1 de jàneiro de 1973. 
Ministro de Segunda_ Classe, merecime'nto, 21 de setem

, bro de 1977. 
Ministro de Primeira Classe, merecimentO, 17 ·de dezem

bro de 1986. 
Assistente do Chefe da Divisão da Europa Oriental, 1962. 
Ass~stente do Chefe da Divisã_o ela Asso_ciação Latino-A

mericana de Livre ComérciO, 1969. 
Chefe da Divisão da Organização dos Estados Ameri-

canos, 1970172. · · · 
Chefe, interinO, da Divisáo_da América CC:niraf, 1970. 
Chefe da Divisão_de Programas de Promoção. Comercial, 

1981/85. 
Chefe, substituto, do Departamento de Promoção Co

mercial, 1981185. 
Chefe, do Departamento de Promoção Comercial,_ 

1985188. 
Washington, Segundo _Secretário,_ 1965/68. 
Lima, Chefe do SECOM, 1966. 
Lima, Primeiro Secretário, 1968/69. 
Genebra, Delegação Permanente, Primeiro_ Secretário, 

1972173. . .... 

Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro, 1972173.' 
Caracas, Cons_elheiro, 1974n5. 
Washington, OEA, Conselheiro, 1975m. 
Washington~ OEA, Ministro-ConSdheiro, 1977n9. 
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1978. 
Riade, Embaixador, 1988191. 
Negociações_com a Polónia de Acordo Substituto do 

Ajuste de Pagamento e do Acordo:de_Comércio; 1954 e 1960 
(membro). 
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Grupo de Trabalho para o Serviço Diplomático, Rio de . JX'Reunião da cÓmissão Iriteêa'rrie·~~~ de ':Ehei~lá Nu-
Janeiro, 1955 (membro). .. . . . . clear, Caracas, 1975 (Chefe). · 

À disposição do Vice-Ministro do COmérciQ~E-':teriqr çla ' · VHI.Período Ordin,ário de Sessões da Assembléia Geral 
Polônia, em visita ã São P,aulo, 1960. _ : __ _ .-- _ da Orgahizaçâo dOS EStados Americanos, Washington, 1978 

d C. · ·é· '· · · p · · (delegado). . .. " ' · · Negociações de Aco_rdo e oin [CH? e_ a,gamentos com_ 
a Tchecoslováqui~ 1960 '(m'eiriOroj. _ _ _ _ · · Reunião de Técnicos Governaméritais --sobre êi~sis'térha 

Delegação do Brasil em visita às Colônias Hong Kong geral de preferêncüi-norte-americano;da OEA, Was~i~gt_op, 
1978 (chefe). . . , · · · ' e Cíngapura, 1960 (secretário). . . ... ~ · •. . .• 

Comissão de Organização da visita do Presidente da Itá- Ordem do Rio Branco, Grande OfiCial, -Brasil. , 
lia, 1961 (membro). _ _ O Embaixador Luiz Viflarinho PedroSo se encontra rieSta 

Grupo de Trabalho de Arame _Farpado, Rio de Janeiro, data no exercício de suas funções de 'Einbaixador. do Bí-3s'il 
1962 (representante do MRE). _ ~--- juÍlto ao Reino da A,rábia Saudita. • ~: 

Missão Especial do Br~_siJ às ceritn:óniiS ComemOrativas ·Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 
do Centenário de Batalha• de Callao, Lima, 1966 (membro). de de 1992 .. - Guilhenne Fausto da Cunha Bastos 

XXV Sessão Plenária 'do'COritil:ê CóilSUifiVO Internacional' '~chefe; slihstit,uto, do Departamento· do Serviço Exterior. 
do Algodão, Rivera, Espanha_, 1?66 (de,l~gadp-s~plente). . . . . . (A Çomissão de Relações Exteriores e Defesa Na-

Delegação da Petrobrás à Reunião da "Assistência Recí- · Clona_!.) 
proca Petroleira Estatal Latino-Americana", Lima, 1968 MENSAGEM N• 147, DE 1992 
(membro). _ _ (N• t7192, na origem) 

LVI Conferência lntcrparlamentar, Lima, 1968 (mem- _Excelentíssimos Set;1hores Membros do Senado Federal: 
bro). - - -De 'conformidade com o art. 52,-inclsO--IV, da Coristi-

I Reunião de Consulta Aeronáutica com o Peru, Lima, tuição, e de acordo 'com o disposto no art. 56,§ lo, do Regula-
1968 (delegado). . . . mento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1' de outubro 

XIII Período de Sessões. da .Comtssã:ó Económica para de 1986, no art. 39, inciso I, alínea a, e no art. 40, do Anexo 
a América Latina !969 (membro). · · ' I ao Decreto n• 99.578, de 10 de outubro de 1990, tenho 

XI (:,?nfcréncia da A.LALC, C:a~aca~, 1969 (m~mb:?)- a honra de submeter à. aprovação de Vossas Excelências a 
Comissão Preparatóna da parttctpaçao_do Brasil na EX- escolha, ,que desejo fazer, do Senhor Marcos Henrique Cami-

P0-70", ~saka, 1969 ~se;retáno-~eral). . llo Córtes, Ministro de primeira Classe, da Carreira de piplo-
Reumão da ~omtssao EspeCial de Consulta e Negocxa- mata, para, cumula.tivarp.ente com o cargO· de Embaixador 

ções, CIES! Washmgton,_197_Q ~(de!eg~d_o)~ ~ _ .- ~ ----;.- do Brasil' junto à Comunidade da Austráli~, exercer O'cargO 
III Penedo Extraordmáno de Sessões _da Assembleia Ge- de Embaixador do Brasil junto ao Estad9 Independente de 

ral da OEA,,1971 (dele~ado). . • . .. Papua e Nova Guiné: ' . . . . . ·, ·. · · .. · 
II Reumão Ordmána da Comtssao_Esp_ecJal de Consulta 2; OsméritosdoEmbaixadorMarcosHenriqueCamillo 

e Negociação_,·CJES, Punta dei Este, 19.7L(membro). Côrtes que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
VII Reunião Extraordinária Anua1 do CJES, Panamá, - dessa e'levada função, con§t~m da anexa informação do Minis-

1971 (dele_g_ado). " , : ·:· • . ténó das Relações Exteriores. 
ReumaodoGrupo adhoc deTecmcosGovernamentats Brasi1ia 15 de janeiro de 1992.- Fernando Collor de 

encarregados .de estudar a possibilidade~ -~e _cpa_çª9 de um Mello. ' · 
Instituto Interamericano de Ciências da Pesca, Lima, 1972 Curriculurn Vitae: 
(chefe). ·. . . . - · · · - Embaixador Marcos Henrique Camillo Côrtes. 

Conferência Interamerican~ EspCJ:ializada sobre a ·aplica- Rio de Janeiro/RJ ,21 de outubro de 1935'. 
ção da Ciência: e Tecnologia ao Desem,.olvimento na Airiérica Filho de Geraldo de Menezes Côrtes· e Thilma Camillo 
Latina, 1972(delegado). Côrtes. · 

VII Congresso Indigenista Intçramericano, Brasília,1972 Bacharel em Ciênci~s iurídicas e SociaiS, FND-UB. 
(delegado). --- -- _ · Çuiso de PreparaÇãO à Carreira de Diplomata, IRBr. 

I Congress-o Interamericáno Extraordinário de Turismo, Estagiário na OJ;A: 
Rio de Janeiro, 1972 (delegado). . . . . · Curso deAperfeíçoamento de Diplomata (CAD), IRBr. 

VIII Reunião Anual do CIES/OEA, Bogotá, 1973 (dele- Cônsul de Terceira Classe, 23 de janeiro de 1959. 
gado). - · _· · Segundo Secretário, merecimento1 21 de outubro _de 1961. 

Reunião do Grupo de Trabalho Sobre. normas Técnicas Prinieiro. Secretárid, merecimento, 1° de janeirO de 1967: 
do Comitê de Produtos Industriais', GA.TI, Genebra, 1973 Conselheiro, merecimento,1o de janeir{)de 1973. 
(chefe). · · ·--.- -- -- MinistrO de Segunqa Çlasse, merecimérlfo, 14 de setem-

XXXIV Sessão da Conferência Internacional da Educa- bro de 1973. 
ção, Gellebiã, 1973 (delegado}. _ Ministro de Primeira-Classe, merecimento, 12 de junho 

Conferência Diplomática sobre a Reafirm3.ção e o _p~§en- de 1978+ 
volvimento· <lo Direito Internacional Humanitário aplicável Assistente do Chefe do Departamento Polítlco e Cultural, 
aos Conflitos Armados, Genebra, 1974 (delegado,suplentc). 1959/61. 

Comité dO'S Peritos Governamentais de Alto Nível de Assistente do Secretário-Geral de Política ExteriOt, 
países em Desenvolvimento, membros da CEPAL, encarre- 1966/68. ~ _ 
gado de avaliar a I metade da II Década para ? Qesenvol- Oficial-de-Gabinete do Ministro de Estado, 1969/70. 
vimento da ONU, Bogotá, 1975 (representante). Subchefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1970/73. 

XVI Período Ordinário de Sessões da CEPAL, Port·of- Chefe da Assessoria de Documentação de Política Exte-
Spain, 1975 (Chefe). rior, 1973/74. 
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Viena, Terceiro "Secretário, 1961. 
Viena, Segundo Secretário, 1961163: 
Lima, Segundo Secretário, 1964/65. 
Montevidéu, Segu:hdo Secretário--;--rg-65/66. 
Bú-ehbs Aires, PrimeirO Secre-tário, 1968. 
Washington, Primeiro Secretário, f968/69. 
BtiCnoS Aires, Ministro~COriselheirb; 1974178. 
,Bue,n,o~ ,Aires, Encarregado_ de N~góc~<?~• 1975/78 .. 
Camberra, Embaixador, 1978/91. .. 
Wellington, Embaixador, Cumulativo, 1979/91.
Decano do Corpo Diplomático em Camberra, 1986/91. 

·Porte Vila, Embaixador, cumulativo, 1987/91. 
Comitivã. -do Ministro_das Relações Exteriores, ein visita 

ao Paraguai, 1958 (membro} 

COmíssaõ de O:r'gãnizaç-ão do Programa do Encontro ·én~ 
tre os Presidentes do Brasil e da Itália, 196f (membro). 

Grupo de Trabalho de Quito, para-o _estudo da Agenda 
Provisória da XI Côriferêilcia- Interamerlcana e ElabOração 
das Instituições if Delegação do Brasil, 1%1 (membro). 

VI e VII Sessões Ordinárias da COhferência Geral da 
AIEA, Viena, 1962 e 1963. 

Reunião- dos Chefes. de Estados -A~eriCarm-s, PuO.t.it 'ctel 
Este. 1967 (membro). · . . .· · ·. : 

Elemento de Ligáção do MRE com. <;1 Ç~cola cte Coinando · 
e Estado-Maior do Exército, 1967/68. . . · · 

VIII CEA, 196S (representante do MRE). · · · · 
Membro· -da Equipe Técnica do MRE para Implaritaç3o' 

do Novo Plano de ClassificaÇâo de Cargqs, 1970/71. 
Missão Especiarao Japão,1970 (meinbro). 
Mi:ssão ESpecial à solenidades de pOsse do Presidente 

dos Estados Unidos Meliicanos, 1970 (membro). · · · · 
' ' ' . 

Comitivã Presidencial no encont,ro .com o Presidente do 
Paraguai, para a in-auguração da POríte. sõhá~- o Rio Àp3~ 
Bela Vista, 1971 (membro). 

Comitiva Presidencial por ocasião- do-encontro com Presi
dente da Colômbia, Letícia, 1911 (membro). 

V Reuniãcr-de Chanceleres dos País-es da Bacia do Prata, 
Punta dei Este 19.73 (delegado-suplente) .. 

Comitiva PrcsicJencial no encontro com·O-Presidente da -
Venezuela, Sant Elena de Uairón, 1973 (membro). . . 

VI ReuniãO-de Chanceleres dos_ Países da :Baciado P(ata, 
Buenos Aires 1974 (delegado). 

Missão Especial do Governo brasileiro âs exéquias- de 
sua Excelência SenhO{ Juan Domingo' Perón, Presidente da 
Argentina, 1974(membro). · ' 

V Reunião do Grupo de Peritos aó'·P-io}elO A-4 (navega
ção), Buenos Aires 1974 (chefe). 

II Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A-5/a, Buenos 
Aires, 1973 (chere). , 

Reunião do Grupo de Peritos em Obr3s de Irifra.:estrüfura 
de Telecomunicações, Projeto A-5/B~ Buenos Aires, ·1974 
(chefe). ·· 

Representante Suplente da Repiésentação dci--Brasíi no 
CIC dos Países da Bacia do Prata, 1974/76. 

Reunião do_ Grupo de Trabalho para Área Básica de 
Cooperação Económica Montevidéu, 1976 (chefe). 

V Reunião' da Comissão e do- Comitê CientíficO para-
Conservação ·dos-Recursos Vivos Marinhos Antárticos, Ho-
bart, 1986 (chefe). · 

VII Reunião da Comissão e do _Comítê Científico para 
Conservação dos Recursos Vivos MarinhõS Antárticos, Ho
bart, 1988 (chefe). 

Presidente da Comissão da Conservação dos Recursos 
Vivos Marinhos AntárticoS, Bienio, 1988. . 

Enviado.Plenipotenciário para assinatura da Convenção 
para Regulamentação dás Atividades sobre Recursos Minerais 
Antártic6s, Wellington, 1989. - · - - -

Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ord~m do Mérito Militar, Oficial, Brasil. 

-Ordem do Mérito Aeionáutico,:Comendador, Brasil. .. 
Ordem de Rio_Branco, Oficial/Grande Oficial, Grã-Cruz, 

Brasil. 
Medalha do Pacificador, Brasil. 
Prêinio RÍO Branco, IRBr. 

·Medalha de·Pratà no CPCD, IRBr. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. 
Ordem Nacional do Mérito, Oficiã.J., Paraguai. 

, OrQem Nacional do Mérito, Oficial, Áustria. 
Ordem dO -Mérito de Maio, OfiCial, Argentina. 
Ordem Francisco de Miranda, Oficial, Venezuela. 
_Ordem do Tesouro Sagrado, Comendador, Japão. 
Ordem Nacional do Mérito, Grande Oficial, Egito. 
Orde~. ~e Çri_sto, Comendador,. Portugal.. . 

O Embaixador Marcos Henrique_ Camillo Córtes se en-' 
contra nesta_ data no exercício de suas funções de Embaixador 
do_ Brasil jUrito â Corri unidade da Austrália. - -

Secretaria de Estado, daS Relações Exteriores. em-
dé de 1992. ~o Guilherme Fausto da Cunha Bastos 
Ch_efe, Sll_bst~!~_tp,_do pepartamento do_ Serviço Exterior. 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

A VISO DO-MINISTRO DA ECONOMIA, 
FAZENDA E PLANEJAMENTO 

AVISO W014 

Senhor Presidente, 
6-1-92 

·Nos termos do disposto no -art. 6<> da Resolução n<> 20, 
de 20 de junho de 1991, que autorizou a União a celebrar 
operação externa de natureza financeira, relativa. aos juros 
devidos aos bancos -cre-dores externos, referentes.ao período 
compreendido entre julho de 1989 e dezembro de -1990, tenho 
a.honra· de dirigir-me a Vossa Excelência, pafa proceder ao 
encaminhamento de um briginal do "WaiverResquest" (Pe
dido de Dispensa de Cumprimento de Formalidade), por mim 
firmado e dirigido à comunid_ade financeira internacional, con
soante dita autorização senatorial. 

Deixo de encaminhar tradução do referido documento, 
perquanto-a-mesma já foi remetida-a-essa-Casa-dO Congresso 
Nacional através da Mensagem n<> 243, datada de 27 de maio 
de 1991, do Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
ao Senado Federal (onde recebeu o número .133, de 1991), 
tendo sido inclusive. objeto de publicaçã_o em separata pela 
imprensa do próprio Senado Federal, para uso dos Senhores 
Senadores membros da Comissão de Assuntos Econômicos 
na reunião de_ 11 de junho de 1991, quando a· matéria foi 
inicialmente debatida. O texto que ora tenho a honra de enviar 
a Vossa Excelência é exatamente o mesmo então-publicado, 
eiS -que a- aludida Resolução n<> 2Ú/91 o adotciu como anexo, 
conforme se lê em seu art. 1<>, tornando impossível qualquer 
alteração a posteriori. 

Por oportuno, informo a Vossa Excelência1Jue o Pedido 
de Dispensa de Cumprimento de Obrigações ,foi respondido 
positivamente por 95% (noventa e cinco por cento) dos bancos 
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credores do país, de acordo com a anexa atestação do Citi
bank, N.A., de ~ova Iorque, coordenador da renegociação· 
da dívida externa brasileira_ junto aos bancos_ privados, tendo 
sido atingido, dessa forma,, o percentual_ mínimo_ previsto no 
"Multi-Year Deposit Facility Agreement"-- MYDFA (Con
trato Plurianual_ de Depósito de Recursos); firinado em 22 
de setembro de 1988, para permitir· a solução amigável do 
contencioso existente. entre o Brasil e seus credores privados, 
em face da cessação de pagamentos de juros em julho de 
1989. 

Sirvo-me do enSejo-P:ã-ta-reiterar a Vossa Ex:Celê~cia meus 
protestos da mais elevada estima e consideração. - M~rcfUo 
Marques Moreira, Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento. 

(A. ComisSâo-de.Assuntos Económicos.)-. 

O SR. PRESIDENTE (Eipitácio Càfeteira) - O' expe-
diente lido vai à publicação. · · · . 

A Presidência fecebeu, do Bªnco Central do Brasil, rela
tórios so~[e endividamento dos Estados e.Municípios refe-
rentes ao mês de novembro de 1991. _ 

A matéria será deSpachada à Comissão de AssUntos Eco-
nómicos, pára" coilheciffiento. . - -

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 
Affonso CamargO -Alexandre CoSta - Alfredo Cam-· 

pos - Arnir Lando - Antonio· Mariz - Beni V eras -Cid 
Sabóia de ·carvalho'-' Êduardo Suplicy- Elcio Álvares -
Esperidião Amirt- Gel-s-õõ-Cãffiata- Ir3:m- SaraiVa- JoSé 
Paulo Bisol- José Sarney-Lavoisier Maia- Mauro Rene
vides -Moisés Abrão - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE {Epitácio Cafeteira) -Háoradores . 
inscritos. - · 

Concedo a pala-vi-a ãõ nobre Senador Vãlmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores; gostaríamos.apenas de abordar, rapidamen
te, a situação daquelas fami1ias mais carentes que lutarri para 
adquirir a sua habitação, para abrigar seus próprios filhos, 
os seus dependentes. 

É preocupante a situação dessas. famílias de baixa renda, 
principalmente nas grandes capitaiS. Aqui no Distrito Fed~ral, 
o Governador Joaquim Roriz criou um programa de assenta
mento para as~ pessoas carelltes, que residiãrD. nas invasões, 
debaixo dos_vi'adutos, debaixo das pontes, a elas proporciow 
nando condições mfnimá~ Rara que pudesseni abfigar a sua 
própria família. 

Hoje, Sr~ Presidente, estamos lendo nos jornais que o 
Presidente da República, Fernando Collor de Me11o, assinou 
decreto determinando que o Departamento_ de Terras da 
União fizesse. um levantamento de todas as áreas disponíveis 
do Estado, pàta que, através de um programa criterioso, hou
vesse a redistribuição desses terrenos. visando às famílias mais 
carenj:es que- não dispõem de habitação. 

E realmente uma medida louvável do Presidente da Repú
blica e que merece o nosso apoio, pOrque entendemos que 
Sua Excelência está cumprindo um preceito constitucional 
que é o Estado dar as mínimas condiçóes para que um pai 
de família possa' abrigá-lã. debaixo de um teto. Quando o 
Governador do Distrito Federal,. através d_e_ um programa 
corajoso, criou asseritamentos com as mínimas coildições de 
habitabilidade;, fez com que os-governos de outros Es.tados 
voltassem a .&lia atenção para eSse assunto; tantO qüe para 
cá têm vindo técnicos da área de habitação para conhecerem 

o programa do Distrito Federal. Hoje, para nossa ~urpresa, 
o Presidente da República praticamente reconhece um progra
ma equivalente ou parecido, e, dando prosseguimento na sua 
reforma patrimonial, Sua EXcelêiiCiã veit:l-atend-er a essas pes
soas ql!~- não dispõem de recursos- nem de financia:r.nenfos 
para construir seu próprio lar-. . ·, . 

O s.r. Ney Maranhão -V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. V ALMffi CAMPELÚ- Com muito praze'r; i;Çna-
dor Ney Maranhão.. _. . . . _ . __ ~ 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Valmír Campelo~ 'res
pondendo pela Liderança do Governo nesta Casa, não pOsso 
deix~r de me soliPa.rU:ar com V. Exa, quando traz hoje pela 
manhã, da tribuna do Senado, um assunto que é demais impor
tante para o povo ~rasileiro. Se fizermos urna pesquisa, verifi
caremos que ele deseja: moradia, segtJ.rança e alimentação. 
Senador Valmir Campelo, se Os gQvernos passados tivessem 
utilizado a política do Governador do Distrito Federal, acom
panhando realmente a necessidade do po-vo_ brasile:ii"O, _não 
estarí~mos, hoje,. çom um d~ficit de l'Z milhões de casas. 
O tnaior crime praticado contra este País foi justamente o 
d~svio çl<;> ~inheiro do trabalhador para co-nstruções ricas. Veja 
v.-Ex• como começdli o Banco Nacional de Habitação, banco 
popular para edificação de casas populares, como objetivo 
de resolver o problema de moradia do trabalhador e da classe 
média. Construíram-se palácios no RiO-de_janeiro com_ o que 
havia de luxo neste Pais. Já, nesse caso, começou errado. 
Sabemos que, no período da ditadura militar, prédioS de luxo 
foram construídos 4~s. praias e nos lugares mais caroS -deste 
País à custa do Bl~{H. Falo isso, S~n_ador Valmir Campelo, 
e -cit() O que ocorre~_ quando eu ainda era prefeito de uma, 
pequena cidade, a 20Km de Recife; aOs "20 anos - talvez 
te-nha sido .o prefeito mais moço do Brasil naquela época 
-desapropriei urna área que pertencia a uma fábrica belga. 
Foi a maior desàpropriação de zona urbana na Estado de 
Pernambuco em 1951. Quando se falava em desapropriação 
naquela época, o mundo vinha baixo, era cónsiderado comu
nisniO~-DeSapropriei 80 hectares de terra, e a loteei em terre
nos de 10 por 20. COmo as v~ndi, Senador! Dou~ um apoiO 
tremendo, decisivo,~~ isso que o Gover:nidor Roriz está fazen
do e o Presidente CoUor está apoiando. V. Ex• representa; 
à altura, o povo do Distrito Federal, porque tem a sensibi
lidade social de que o povo necessita. Quero -dizer a V. Ex" 
que desapropriei, dividi essas terras em L20Q lotes e as entre
g~ei ao. povo. Como? Pessoalmente consultei as listas das 
fábricas e distribui os lotes a um preço proporcional a rend~_ 
e ao tamanho da famllia do operário. Um advogado de nome 
em Pernambuco fez um contrato. impedindo o operário ·cte 
repassar, transferir ou vender ess,e_ _terreno, .dura!lte 15 anos. 
GU:ãrdo esse contrato e terei o prazer de dar uma cópia a 
V. Er O operário pagava por esse terreno, naquel_e tempo, 
100 mil réis por ano, e o testo pagava em 15 anos sem juros. 
Se V. Exa hoje for a essa cidade, verá que o lado esquerdo 
de quem vem de Recife é formado de casas :construídas sem 
ajU.Cía- dO--BNH. Faziam as próprias caieiras, porque havia· 
rim bom barro naquele ~erreno. Eu, na prefe:iturã., comprava 
as mã.tas. Fazia-se um mu_tirão; nos sábado. e domingos, os 
operários construíam suas casas. V. Ex• sabe que se o operário 
ganha no bicho, se ele_tem um dinheirinho, vai comprar o 
tijo[o, vai comprar telha, pois quer construir sua ·casinha. 
Deveríamos ter, Senador, o QanGO_ de material- evitando 
a ca-rtelização do material de construção - para vender, não 
para dar baratinho para o povo. Um milheiro de tijolo que 
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custa no comércio "'x", em grande quantidade, ao governo 
vai custar menos. Esse exemplo foi dado também pelo G·overM 
nado r Miguel Arraes, de Pernambuco. Graças a esse trabalho, 
Senador, à repercussão que teve nas zonas metropolitanas 
e operárioS de Recife, este Senador _que lhe fala hoje saiu 
daquela pequena prefeitura" e foi eleito,'-diretã.mente, Depu
tado Federal. Defendo, com todo _o meu vigor esse plano 
do Prêsldérite Fernando Collor no sentido de_ abrir os cofres 
da NaÇãO-somente para a -construção de casas populares. É 
isso· que temos que- fazer'. E -v. Ex3 ri:J.uito bem cita , hoje, 
o DiStritó-·Federal, GraçaS ao trabalho ProfíCuo, sériO~ "do 
GOVernador Joaquim Roríz, ·que tem o apoio- de V. -Exa· O 
povo está ·aprovando irrestritamente a· administração social 
deste GovernadOr. Parahéns -a V. E-X", senador Valmir Ca:ffi
pelo, por esse assunto de tamanha importância que V. Exa 
traz ao Senado da República neste momentO. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Nobre Senador Ney Ma
ranhão, fico muito grato_ a V. Ex• pelas palavras elogiosas. 
V. Ex~ tem trabãlhado não s6 para o Estado de Pernambuco, 
mas também para o País desde quando foi um dos prefeitos 
mais jovens do Brasil. E eu, que tive também a oportunidade 
de admin-istrar três cidades aqui em Brasília, considero que_ 
existe uma diferença muito grande entre popularidade e credi
bilidade. A popularidade é provisória. A credibilidade é per
manente. Veriffca-se a credibilidade de V. Ex" pelo respeito 
que o Estado e o País demonstram pela seriedade com que 
V. Ex~ trata, nesta Casa, dos assuntos do_ seu Estado e do 
PafS. Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas para concluir 
as minhas palavras, renovo a minha satisfação ao dizer que 
as -construções populares que o Presidente· Collor deseja fazer 
nos terrenos da União,· para a populaçãO ma"is carente~ sf!fão 
financiãdas com recursos do FGTS. - · 

Dentro desta doutrina, medidas concretas como t!Sta, com 
credibilidade, merecem como esta aplauso e a nossa admi-
ração.- ·--7

-

0 

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

O SR. PRESIDENTE (Epitáciõ Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN _-_ PE. Pronuncia o 
seguinte discurso, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, antes de entrar na questão que me traz à 
tribuna, que é o problema do aumento da receita para pagar 
os 147% aos ap-osentados, segundo decisão do Supremo Tribu
nal, faço questão de ler, do começo ao--fim, para o Senado 
da República, dois artigo·s que· a classe política deve ler e 
meditar e que dizem o seguinte: -

.. A uma semana da reunião do FMI para aprovar 
a carta de intençõ_es do Brasil (sem o que não haverá 
dinheiro para a retomada do desenvolvimento), o Con
gresso mantém o preconceito em·Tebição ao aumento 
das contribuições para cobrii as despesas com as apo
sentadorias. A Justiça concede aos aposentados os 
147% de aumento sem que o Execütivo tenha-de onde 
retirar os re-cursos. E o Lcgislãt1Vo tergiversa porque 
discorda do aumento das contribuições, além de ter 
indisfarçável nostalgia da inflação ascendente (quando 
declina, deixa desinteressar). 

Não faltará, num ano de eleição ainda que muni
cipal, quem queira explorar o exaurido filão do precon
ceito em i"elação ao FMI na busca de votos incautos. 

Vem literatura nacionalista e xenófoba por aí, mas a 
brincadeira desta vez tem custo político mais alto. An
tes de aceitar o compromisso brasileiro, a entidade 
internacionárquer Sabe"!-- com toda a razão--=- como 
o governo abs~nVerá ·a:s despesas que não figuravam 
entre -as inteilÇões córit as qtlãis ·se·oomprometeu. . 

O Tribunal dê Coiit"a.S âã. Thlião -Confere os custos 
que o _governo declara para calçãr o pedido de aumento 
das contribuições, mas os deputados não se dispõem 
à solução, e sim ao agravamento das dificuldades. À 
rcpfesent"açãO que- ai está põe o seu iriteresse político 
acima do ínterese nacional, como já ficou demonstrado 
e se confirnüirá ao' longo da tramitação do projeto d6 
lei. A Câri:tarà ·cUida de si, e, se o Estado não tem 
recursos·, ·píór parã.' O governO; coino se ela pudesse 
lavar as mãos e a nação não dependesse do governo. 

A Previdê'ncia, como sabem os que entram nas 
suas filas e os que prescidem dos seus serviços faliu 
e precisa de uma solução que não se resume ao forneci
mento de recursos. Não adianta irrigar com o aumento 
de contribuição uma insaciáve1.rede de corrUpção insti
tucionalizada. Chegou a hora de aposentar o próprio 
sistema paternalista e criar-uma-previdência social sem 
mania-de grandeza, como esta que vem do Estado Novo 
e a Constituinte" perfillioU ·a véspera· da morte. O au~ 
menta dos aposentados é o aspecto financeiro de uma 
situação irremediáVel. A cobertura legal pedida pelo 
governo ao Congresso é um gesto para ganhar tempo, 
enquanto os parlamentares- que são de digestão lenta 
- assimilam os números da falência. Se acham que 
podem pegar -carona nessa P,revidência em greve de 
atendimento aos que a·sustentam, estão redondamente 
enganados. Vãó p-agar mais caro dQ que aquela taxa 
de 75% de renovaÇão parlamentar da última eleição. 

Faliu por intdro O patei"rlalismo previdenciário~ 
Os critérios _que instituíram o sistema Sobi-evíverãrri 

·-ao· oorporativisriiC>-dC Mussolirii mas não ~speraram 
o fim do equívoco socialista soviético. Despediram-se 
com o aumento das despesas e o malogro d_as pequenas 
utopias insustenfáveis: A rriegalomania do auforitaris
lno miritar deu o _golPe de_ misericórdia na _ilusão cte 
universalizar a- pro-téÇão -estãtãl indíS_Crimiiiàd~: -calcu
lou que beneficiava 400 rriil brasileiroS- dó caffipo- e, 
na hora de pagar a conta, verifiCOu-se que eràm 4 mi
lhões. Ficou insustentável. E que dizer do, irrealismo 
que foi passar toda a assistência médica --pela Pre\ii~ 
dência? 

Mais insensato ainda foi a ConstitUinte-·reduzir as 
c-ontribuições. para agradar os assalariados, e aumentar 
os benefícios sem fazer a triagem de um número arrom
bado pelas fraudes. Não podia durar, e 'não durou. 
A verdade tocou a campainha e, embora ·com atraso 
vai entrar no Congresso. As greves qu:e P*ralisam o 
atendimento médico e as filas de necessitados devem 
levar os deputados e senadores a pensar duas vezes 
antes de dizer a primeira frase que lhes venha à cabeça. 

Os POlíticos, ·que são os Ultimes a ser convencer: 
não podem mais sair pela porta dos fundO~. A -questão -
dos recursos para pagar os aposentados'~ Uma gota 
d'água no exame das contas da Previ~ência,-que faliu 
historicamente. O CongreSso Precísa ter e'm mente que 
o sistema de governo é presidencialista ,-e, como tal, 
tem no presidente da República a sua mais iinportante 
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e mais responsável figura política. Os pollticÕs são os 
representantes dos cidadãos, que pagam impostos e 
elegem tanto os govern·aptes quanto os representantes. 
Deputados são representantes políticos, e não gover
nantes. No presidenci_a]ismo, o Executivo governa, e 
não o COng!Css0

1 
-qué--te*-põderes de legislar, mas 

não de se omitir da responsabilidade. 
O Brasir t"em a oportunidade de confirmar s.uas 

intenções submetidas ao FMI com uma decisão que 
valha pelo cumprimento _da palavra escríta~ __ É _i_sto que 
o Congresso precisa eiüellder em tempo, c, em seguida, 
debruçar-se-sobre o problema sem pensar ~a próxima 
eleição, mas na petspectiVã- das fut~ras gerações que 
não podem, na hora de ir para casa, ficar sabendo 
que toda a contribuição de_ uma vida inteira é insufi~ 
ciente para a subsistência, e ·que o atendimento médico 
e hospitalar não passou de mirage1p. _A r_n_qd~rnidade, 
que reserva à soci~dad~ o papel de princip~l protag~~ 
nista-político, começará no mome-nto em_que os políu~ 
cos sepultarem o paternalismo social que morreu e eles 
não perceberam. Descanse em pa~: 

Este artigo de_ fundo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
é -O retrato exato do que está acontecendq_ ness~ momento 
na nossa Previdência; e o .Congresso_ Nacional tem a grande 
responsabilidade, hoje, de resolver esse problema, que vem, 
durante anos, sendo "e:~purrado COf!l. a f?_a~_!i,ga_:~ 

Sr.._.Presidente, Srs. SenadoiéS, -sabc!~s~ cio rqrnbo da Pre
vidência e da irresponsãbilidade que, durante anos ,e -~nçs, 
prevaleceu sem que os governos passados tivessem tomado 
algums provídência. _ _ _ _ ,- _ _ _ 

É a primeira vez, na história republicana deste País, que 
temos ladrões de colarinho branco na cadeia. E _no- Governo 
de quem? Desse Presidente que está sendo atacado por todos 
os lados. E atacado por q~ê? _Po!"que mexeu em vespeiro, 
naqueles que viviam rnãnlan_do nas tetas da vaca "macaca'_' 
há muitos anos. - - · . 

A privatização af está. Os governos passa4~s_v.ão tiveram 
coragem de privatizar nenhuma empresa, nem mesmo as defi
citárias-como a Mafersa, que tinha um prejuízo de 200 milhões 
de dólares, mas bastava que o_ barbudo ch~fe_ da CllJ', em 
São Paulo, desse um gritinho ... Sr. Presidente. quem ':"ai_atrás 
de grito não acredita na vida e, ma:is ainda, é_ cOmo o bacur_i 
que grita; demais, mas não tem jeitQ, mórbe':ffiesin9I 

E isSó-_()ue está acontecendo neste País. 

O Sr. Amir Lando- Permite~ me V. Ex• um a~arte? 

O SR. NEY MARANHÃO -"-Tenho o nHuor prazer em 
ouvir V. Exa 

O Sr. Amir Lando - Nobre Senador Ney Maranhão, 
V._ Ex• traz ao .conhecimento de!)ta Casa um artigo_ de" suma 
relevância, publicado no Jornal do Brasil. Ouvi parte da leitu
ra. Certos !rechos, que V._ Ex" acaba de ler, impressiona
ram-me sobremaneira. Não há dúvida que aqui se retrata 
a crise real. da Previdência. Não é a crise_ falaciosa1 não é 
a crise da mídia; não é, enfim, a crise com-_que --se quer, 
mais uma vez, engodar o País, mas uma realidade nua e cn~a. 
A crise da Previdência se arrasta por décadas e_ cada vez 
mais se agrava. - estão aí os escândalos, a corrupção e a 
impunidade. E V. Ex* levanta uma_questão que, neste aspecto, 
me faz parabenizar ao menos_ as intenções _do Presidente Co
llor. Realmente, não é mais possível conviver com a impuni
dade, com as pessoas que assaltam o Erário e~ no dia seguinte, 

~ se __ banqueteiam nas altas rodas. 

O SR. NEY MARANHÃO- Esses são os maiores bandi
dos. São piores do que o bandido d6 morro, aquele que não 
tinha família e foi criado sozinho. Mas esses que estudaram, 
colocaram o anel no dedo para assaltar o povo brasileiro, 
esses são os piores _bandidos, pois roubam conscient~mente. 

O Sr. Amir Lando- Concordo plenamente com V. Ex• 
Não podemos ter complacência com essa gente. E f~ço aqui 
um apelo para que essas idéias que o Governo v~rP_.a,limen
tando sejam levadas às últimas conseqüências. Predsamos 
Ver alguém na cadeia. É necessário, neste momento,.a exem
plaridade. É necessário que alguém comece a pagar isso e, 
sobretudo, devolva esse dinheiro ao povo brasileiro, porque 
esse dinheiro é sagrãd_o, é dinheiro público. Temos que pensar 
a Previdência dentro desse contexto mais amplo. Ternos, real
mente, que pensar numa reformulação dita estruturaL Não 
é m.a:is possível conviver com um sistema viciado, vício que 
não é de agora, mas que se arrasta pOr décadas. Por isso 
temos que repensar, reformular, enfim, estabelecer para este 
País uma previdência que realmente atenda ao usuário, e 
não que sirva, simplesmente, -hoje, como l!rna gaiola de ouro, 
em que os dirigentes, como alguns apaniguados, como esses 
assaltantes que V. ExA acaba de anunciar, dividem o bolo. 

Não há dúvidas, nobre Senador Ney Maranhão, de que 
a solução de emergência eventual não é. definitiva. Estamos 
diante de um fato. No clamor nacional, há necessidade de 

_ pagar-se os 147%, que constituem ni.erãmerite Uilia atualizaçáo 
dos proventos, nada mais do que isso. Precisamos cessar com 
o paternalismo que a Nação não suporta. Não podemos, sobre
tudo neste Plenário, fazer leis demagógicas. 

O SR. NEY MARANHÃO- Numa ocasião, nobre Sena
dor- quando V. E:&:aJala em lei paternalista- tive a -oportu
nidade de, em um debate, (votei, mas tenho algumas dúvidas 
sobre aquela lei votada aqui no Senado, de autoria do Senador 
Suplicy), repetir uma frase de um grancJ_e homem do Nordeste, 
SOfi_edo"f, LuiZ Gonzaga que falava sua linguagem simples atra~ 
vêS de seu instrumento de trabalho, sua sanfona. Sobre o 
paternalismo, ele dizia: HEsmola a homem são, ou o mata 
de vergonha, ou vicia o cidadão". Esse paternalismo tem que 
acabar, nobre Senador. 

O Sr. Amir Lando- Exatamente. Na palavra do poeta 
Luiz Gonzaga, vemos toda uma_ realid~de que se esconde 
por trás des::;e paternãlismo, que não ajuda a .construir urna 
Nação forte, uma Nação _sadía, mas que· gera dependências, 
vícios, que se vão tr~rst:nitind<? de ger~çã_o ª geração. 

O SR. NEY MARANHÃO - Não completei a leitura 
do artigo, mas, hoje, toda a imprensa do País estampa nas 
primeiras páginas que o FMI adiou a assinatura da cªrta de 
intenção, aguardando a,decisão do Congresso Nacional com 
respeito a esse problema do aumento aos aposentados. Esse 
problema, Senador, está em nossas mãos. Nós, Senadores, 
homens de cabeça fria, conhecedores profundos dos meandros 
deste País, dos seus trabalhos e da sua administração resolve
remos esse problema· Sentados à mesa, cqlhendo dados, e 
não agindo emocionalmente, como as Lideranças da Câmara 
dos Deputados, que expediram nota dizendo que não tratavam 
da mensagem que Sl:la.Excelência o Presidente da República 
enviou para a Câmara dos Deputados, numa situação de emer
gência. Não se discute decisão da Justiça, tem-_se _que cum~ 
pri~Ia; e o Governo _remeteu, rapidamente, à Câmara dos 
Deputados, projeto para decidir em 48 horas. Pode conter 
erros, mas vamos consertá~los e não repudiar emocionalmente 
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o projeto. O ExecutivO e o Legislativo,_~enádor Amii Lando, 
têm que se entender para o bem do povo brasileiro. 

O Sr. Amir Lando- V. Ex~ levanta utna questão-, nobre 
Senador, que realmente me preocupa: são _essas decisões ata· 
balhoadas_ do Colégio de Líderes, especialmente da Câmara 
dos Deputados. Não há dúvida de que é um Colégio" espúrio; 
que infelizmente não representa o pensamento do Poder Le
gislafivó, mas_ que tem, geralmente, imposto. por" diversos 
artifícios regimentais, uma forma pouco lídima de se legislar. 
E iSSO" que vem ocorrendo no Colégio de Líderes está destruin
do o conceito do Poder Legislativo brasileiro. O ColégiO-de 
Líderes, como tenho dito, é um grupo-de extermínio do Pode-r 
Legislativo brasileiro, porque decide de forma emocional, ata~ 
balhoada, atrabiliária às vezes. ' -- , 

O SR. NEY MARANHÃO- Mais ainda, Senador, não 
convoca a Bancada, para tirar a média da _fiua posição. 

O Sr. Amir L ando - Ninguém convoca nada. Ê exata'~ 
111ente um núcleo, um _quisto ditatorial que hoje reside no 
Poder Legislativo. Tenho-me rebelado, e vou_fazerdeste man~ 
dato um constante libelo a essa atitude, porque não_ é-essa 
a atitude de um Poder Legislativo. Porql!e somos .;I Nação, 
e a Nação não se resume a meia dúzia_ que decide às escoo~ 
didas. Tudo isso é uma farsa, nobre Seriador, porq·ue-na·re!ali
dade o que se quer é buscar a mídia. Essas decisões, que 
parecem perem-ptórias, definitivas, visam ap_enas enga~;~.ar -o 
povo brasileiro. Depois se acertam. Eu entendo assim: uma 
vez tomada uma decisão consciente, 1.1111.a vez sopeSados os 
argumentos, temos que ser coerentes com_ eles~ A _coe_r_é_!l_cia 
é o mfriíiito que se exige na atividacte parlamentar. M;:ts tudo 
iss~ como digo a V. _Exa, faz parte desse teatro da cruelc;J~de 
que se encena, neste Pais, sobretudo, no Poder Legislatiyq. 

O SR. NEY MARANHÃO -No~ ano passado, durante 
almoço com o Presidente da República e vários Líderes, quan~ 
do se tratou da eleição do atual Presidente· MaurO Berievides, 
em que tomei uma posição favorável a S. Exà -·e "[Ião "deddi 
errado, não me arrependo, e era Líder do Governo, àquela 
época -, disse ao Presidente da RePiibHCii., na presença do 
atual Líder Marco Maciel, do Líder Affonso Camargo, do 
Ministro da Justiça e, se não me engano"; do Senador Hugo 
Napoleão, bem como do atual Líder do PTB que nO Séná.do 
da República, Presidente Collor, não eXiste líder. O Senador 
é líder de si mesmo. Temos líderes aqui no Regimento. É 
por isso que me preocupo para que _Vossa Excelência tenha 
maioria no Senado da República. Mas essa maioria Vossa 
Excelência tem que tratar, diretamente, com. cada Senador. 
No Senado, homens que foram govern;a"dores, prefeitos;depu
tados federais em muitas Legislaturas, não vão ouvir conversa 
fiada minha nem de Marco Maciel e de nenhum líder. Vota 
da maneira qu~ achar conveniente. Te-moS IÍdÚes no Senado, 
regimentalmente. 

V. Ex• tem razão Senador Amir-Lando, _a posição que 
tomaram na Câmara d()S DeputadoS, \milãteralmente, sem 
ouvir a maioria:,' é lariieD.tável, muito ruim pãr_a_ o Legislativo, 
principafmcnte-n-Õ- momento em que se fala em parlamen~ 
tarismo, que nas pesquisas, só empata com banqueiro. 3% 
nas pesquisas. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- V. Exame perrliite um aparte, 
no_bre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO - Logo que o Senador Amir 
L~ndo termine o aparte, terei muito prazer em ouvir o ex~Go-

ye~ador do Maranh~o e meU aiTiigo- da--Vellla guard~ •. ex-De
putado, Senador Epitácio Cafeteira-. 

O Sr. Amir Lando- Notm! SeÓ~d_or-·Ney. M.aranhão, 
o Poder _Leg!.slativo_, Piante de um fato, diante de uma emer
gência, ç:lev.e.ria. buscar uma solução._ É e:vidente que soluç~o 
não significa a adesão à prof>Ostà goVeinamen-tal. 

O SR. NEY MARANHÃO - Correto. 

o Sr. Amir "LandO ....:.... l sso di v e ser -deixado berll claro 
aqui e agora. Estou convicto de que temOs de dar uma So-lução 
transitória e, e111: seguida, nos debruçarmos, em profundidade, 
com cónhecimeilto, em busca da verdade, em busca do con~ 
creto. e_do real, não em u.n:~a confrar~3. de ffiefa' dúZia-piua 
alvitrar um!J solução que,_ ger~lmf!nt~,,~é falacio~"!_.C.: _p~da tem_ 
á ~e-r éóm a· realidade. Temo.s qUe buscar a solução no ~eal 
e no concre'to; volto a dizer: temós de ouvir, de aprender, 
de sair daqui de dentro, ir às ruas, ir às filas do INSS Ver 
O que o povo"_eStá-sOfrendo e deCidir, a partir desta realidade, 
não apenas olhar pela televisão. QUéro mai"s. QUero co-nvefSar 
com essa gente para saber os dados reais do sofrimento do 
povo brasileiro, dos filiados da Previdência. É isso de que 
precisamos, conhecer o problema de baixo para cima e não 
f~zermos d~ conta _que estamos legislando e, __ ao contrário, 
ditarmos norm~~ .inúteiS~ impi6J?riã.s, inÍrutífefaS; ín]Usta·s, 
inoportunas e que servem apenas para: complicar a vida do 
cidadão-e nãO pará'libertá~Io e auxiliá~lo. Nobre- Senador, 
parabenizo V. EX" pela leitura que fez desse artigo, trazendo~o 
ao t:onhecimento do Senado da República, e pelos oportunos 
comentários que faz _a _esse respeito. 

O SR. NEY MARANHÃO -Muito obrigado a V. Ex•, 
mas o Seu apàrte esclareCeü ihuitb ·neste proiluiiciamento, 
que con~idero_ de i~p()_r:tâhcia para aleitar a Nação e, principal
mente, o Congresso Nacional, para estar à altura dos proble
m~s. _çuja solução o povo brasileiro lhe confiou. Agradeço 
~ V, EX' ' . . . . · ' . " ' . 

~ O Sr. Epltáclo Cafeteira -Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com prazà, ouço V. EX' 

O Sr. Epitáclo Cafeteira - Nobre Senador ·Ney Mara· 
ilhãO'~V. E-x·, meu amigo particular, tem, na realf<;lade, tarefas 
iriU.ítO di'ficds: Aliás, sempre foi constante n~:Vida-de_ V. EX" 

--tranS:Poih:tr-fardos pesados; Agora, está ~n~rregado de ajudar 
a .Cárregar·esse peSado fardo_das dificuldades do governo. 
Assini comO niais de urha fez disse da tribuna' desta Casa, 
até em declarações a jOrnalistas - receio até de· estar come~ 
te,ndo~ um erro -. que estamos entregues ao_ FMI, que é 
o FMI quem tem ditado todas as normas. E continUaVa preocu~ 
pado de estar cometendo um erro ao dizer que a diretriz 
do Ministro Marc11io Marques M-oreira não .~r.a., de S. Er 
mesmo e sim do FMI; que a Ministra Zélia ;;af:ra .m,uito mais 
por ter confrontado _os nossos c~ed~res do que _ _p_o! sy:_ªs paixões 
no Governo. Mas, hoje, quando V. Exa assblrldu· à tribuna 
- eu presidia a sessão naquela hora -; e· cdrb.eçou a ler 
o editórial do Jornal do Brasil, onde _se confirma "tú:(;lo aquilo 
que eu dizia - e V. Ex• endossa, ao ler para transcrever. 
otr seja, que o FMl não resolve nada da nossa carta de inten~ 
ções enquanto não cumprirmos a determ"inaÇãà~de iraDsferir 
para o trabalhador as despesas da Previdência 'S'ocial- fiquei 
pensando: por que D. Pedro I, no dia 7"de.~~~Í~mbro, deu 
um grito e disse; "Independência ou Morte••"?"AChO que fOi 
um grito muito mais de_ mar_keting, porque iridependência 
não existe enquanto-houver subserviéncia-Ira::ra-~c:eitar o que 
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devemos. Na realidade, este País, quando começou a dever, 
começou a caminhar como um caranguejo. __ Hoie_, esta_mó~ 
nesta situação de recessão, de empobrecimento. Lembro-me 
que Tanctedo Neves e todos os outros político·s que~pa'rt'i~am 
para dirig~r est~ _Pafs_ dijlÍ3:qi -~etppre: ''O Brasil não Vai' pagar 
a dívida externa com o suor do seu povo". Não ·está pagando 
com o suor, está pagando cbhi o sangue. Há multa gente 
morrendo de fome, morrendo na porta dos hospitais, mor
rendo porque não tem emprego, morrendo vítima da violência 
daquele_s que querem ao menos um pedaço de carne para 
levar para casa para os seus filhos comerem. A situação_-d,o 
Brasil é uma das mais triStes; é- -triste porque o_ poyo sofre, 
e é triste porque acórttecem cois'a.S côfuo' 3. ,que ilóS vimos 
agora -e o jotnal.de hoje dá cónta: o Einbaixador da Argen
tina dizer que a corrui?ç_ão ~aquele país ·até que não ~ grande_, 
grande é nO Brasil. A rilc;tci"oÇor[1Jpção que eXiste é óô B'r~sil. 
QUem nós- diz isso é O pessoal da Argentina·, que passou por 
um processo também de corrupção muito _grande, tendo_.ido, 
Como nós, para o nOticiário internacionaL Nobre Senador, 
olho V. Exa com a amizade que sempre tenho, ... 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado, a recíproca 
é a mesma. ; 

O Sr •. Epitácio Cafeteira - . . . com o respeitO de v~r 
uril noTdestino carregando uma·bandeirá difícir e pesada .... - '-

0 SR. NEY MARANHÁO -Na qual eú aéreélito; §~i)i, 
dor. 

O Sr. Epitácio Cafeteira -No qual V. Exa ·acredita, 
mas que, se pudéssemos resumir em poucas -palavras, nós 
diríamos: "o projeto do Governo, çomp Pisse:C?$en~d.or Amir 
Lando, não foi examinado ainda pela Câmara_u: · 

0 SR. NEY MARANHÃO - Mas tínha a obrigação <)e 
ser·. 

O sr. EpitácioCafeteira- ... poique O cOitSelho de Líde
res resolve e está resolvido, está encerrado. Estou de acordo 
com S. Ex• Mas se fosse resumir" esse projetO do governo, 
eu diria: "ESse é um projeto do FMI, e querem nos obrigar 
a votá-lo. Se o FMI ou os editorialistas de jornais~ como 
o Jornal do Br~il, acham que estão _certos, qu~ venham para 
o ·nosso lugar, que se candidatem ao Senado _q_a República, 
que nos.substituam, porque enquanto eu tiver a representação 
do povo do Maranhão, não vai ser nenhum jornf\1, .não. vai 
ser o FMI e não vai ser ninguém, senão o povO_ daquelá terra, 
que me dirá o camiriho a seguir. _E esse caminho ~averá _de 
ser·o da independência, da certeza de que este País·, por mais 
dificuldades que atravesse, há de_ encontrar o seu rumo, se 
não neste .GOverno, num goVerno que possa vir, no presiden
cialismo ou no parlamentarismo". 

O SR." NEY MARANHÃO -Vai ser encontrado neste 
Goverrió, Se'nador Epitáció Cafeteira. · 

O Si-. E:pitácio Cafeteira- PreciSa haver humildade do 
Executiv{>;e; dó Legislativo. · ·_: . . · ~ . , · 

O SR, ·NEY MARANHÃO - E disso o Presidente da 
República tem dado prova. 

O sr: 'Epitácio Cafeteira --Nobre Senador Ney Mara
nhão, o Presidente da Repúblicã tem falado muito, mas a 
sua atitud~ p~o corresponde às suas palavras. O Preside~te 
fala em tliálqgoc .. · . . . . · . · ~~- · · · 

o sR..·.NEY MARANHÃO - Sua Excelência ·erra, mas 
tem acert4do mnito mais, Senador Cafeteira. __ 

O Sr. Epitácio Cafeteira - ... mas Sua Excelência quer 
apenas dizer o que pensa e quer que nós, no diálogo, nos 
limiteinos a dizer: "Sim, Senhor Presidente." Isso é muito 
dífícil. O Presidente quer fazer agenda de consenso: Sua Exce
lênçia entra cOm a agenda e nós, parlamentares, entramos 
com o consenso. Eu acho que nunca houve - talvez tenha 
h3.vido durante o. período de Monarquia - um Pi"e-sí.dente 
da República que tenha se isolado tanto do C~)Dg~cs~o. V. 
Ex~ mencionou que, num almoço com o Presidente da Repú
blica, V. Ex~ disse isso ou aquilO-. tvfas nesta Casa, de 81 
Senadores, talvez n~o tenha 15 _Senadores que tenha!ll almo
çado um dia com o presidente da ,República. O ?rêSiderite 
faz questão de se ~solar e na hora em que se isola, qUer chórar 
o _s_eu isolamento._ Não! Nós não isolamos o Presidente. Sua 
EXceiérlcia é que se isolou dentro de um sistema muito próprio. 
E se o fez, é porque realmente quer governar isolado. EU 
respeito o pensamento de_ Sua Excelência. 

O SR. NEY MARANHÃO - Discordo de. V. Ex• nesse. 
ponto, Senador. O que houve neste País foi uma el~ição Solta. 
O povo deste País fez uma revOlução pelo voto. Eu me orgulho 
de ter sido o primeiro Senador a apoiar o Presidente da Repú~ 
·blica, 

O Sr. EpitádO Cafeteira- Senador, no segundo turno 
votei no Presidente da República. 
' ' .. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador, o Presidente da 
República foi eleito sozinho. Uma parte da classe política 
ó acompanhou no· segundo turno, porque sabia que a direção 
do povo brasileiro era a renovação dos costumes políticos 
deste País. V. EX' sabe que o PMDB e o PFL fizeram uma 
áliançã democrática; um casamento sem amor. O PMDB tinha 
21 governadores e 65% dos prefeitos e o PFL tinha um gover
nador _e _quase o restante dos prefeitos~ Eles se aliaram e 

. o-povo brasileiro viu, naquela época, que aquela aliança estava 
erra_da. Devia ter havido uma eleição direta, não aquela elei
ção inc}i_reta na qual_ os dois se casaram e dividiram este País. 

O Sr. Epitácio Cafêteira - Mas a culpa é do Governo. 

0 SR. NEY MARANHÃO - Foi o povo brasileiro que 
começQu a dar respostas a esses dois grandes partidos nas 
~Jejções municipais, quando os pequerios partidos elegeram 
os prefeitos das capitais. Esse fol o primeiro sinal de que 
o povo não estava satisfeito com aquela aliança entre o PMDB 
e o _PFL, no GOverno do Presidente Sarney. E veio depois 
o troco: o PMDB, com um homem como Ulysses Guimarães, 
a quem.considero_o.Churchill brasileiro- daquela tribuna, 
avisei S. Ex~: não se_ candidate à Presidência da República. 
Lembre-se de Churchill que ganhou a II Guerra Mundial, 
mas perdeu as eleições na Inglaterra -,~e: o PFL, com Aure
liano Chaves, um exemplo de respeito, um homem de serie
dade deste País, teve quase menos votos do que o Dr. Enéas. 
O-sr. Ulysses Guimarães sofreu uma-derrota de 7% do elejto
rijdo brasileiro. Isso, ocorreu por causa da má administração 
da ·aliãn-ça desses dois Partidos que o povo brasileiro não 
tolerou._ Veio, então, ,a renovação dos cost~mes, através do 
Presidente Fernando Collor de Mello. 

O Sr. EpitácJo Càfeteira- Nobre Senador, V. Ex' não 
está respondendo a minha pergunta. O meu querido amigo 
está inovando o seu_ discurso. Em função dessa declaração, 
posso dizer a V. Ex_~, primeiro, que votei no Presidente Fernan
do ·Collor de Mello; segundo, mobilizei os _meus amigos na 
ele_ição de Sua Excelência. 
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O SR. NEY MARANHÃO- V. EX. já estava deCidido 
a mudar os rumos políticos deste País. 

O Sr. Epitácio Cafeteira_- Não estava tão d_~c_idido~_O 
candidato Fernando Collor de Mcllo -deixemos b!.!m claro 
isso- náo apresentou o-pro"grama el~itor~l à_época da sua 
candidatura. O candidato lia e discursava o que o IBOPE 
dizia que_ o povo queria ouvir. O progr.ama que Sua E~celéncia 
apresentou não previa prender o dinheiro da Caderneta de 
Poupança do povo, 

O SR. NEY MARANHÃO- Está sendo devolvido agora, 
Senador Epitácío CafctciY.a. Tem muita gente rica cóm dinhei
ro guardado. 

O Sr. Epitácio Cafeteira -No período das eleições, Fer
nando Collor de Mcllo dizia que se Lula fosse Presidente 
da República iria prender a poupança d? povo brasileiro, 
quando, na verdade, quem fez isso foi ele próprio. Veja que 
essa revolução do povo foi contra a corrupção, IílaS"ela está 
aí, nos guarda-chuvas, nas mochilas, nas bicicletas, em tudo. 

O SR. NEY MARANHÃO -O Presidente da República 
está tentando moralizar este País. É preciso colocar o ladrão 
de colarinho branco na cadeia. Isso está sendo apurado no 
Governo do Presidente Collor de Mello. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - O MiniStfO ~'dá Sãiíde disse 
agora, por exemplo, que a firma do Pa~a_nª_tinha si~9 contra~ 
tada antes do Governo atual. Não é verdade, foí contratada 
em setembro de 1991. 

Durante o discurso do Sr. Ney_ Maranhão o Sr. 
Epitácio Cafeteira deixã a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benévides) - A Presi· 
dência i)ede- aos nobres Senadores, ao orad'?r. e ~o apa_!:_teantc_, 
que obedeçam ao-rito- regimental, sem o que a Taquigrafia 
não procederá ao apanhamento da intervenção e do brilhante 
pronunciamento do orador. · -

O Sr. Epitádo cafeb~ira - D-C Irilltha parte, Sr. Presi
dente, realmente peço desculpas. É um~ -_conversa ~ntre dois 
nordestinos ... 

O SR. NEY MARANHÃO - É comQ talo de macaxeira, 
"por dentro", mas sabemos como saí. 

O Sr. E_()itáCio -Cafeteira- O nobre ·senador Ney Mara
nhão sabe o quanto lhe quero ~em,_ preocupado que estou 
que S. Ex• não fiqUe arreado de carregar o peso que esJá 
carregando hoje. 

O SR. NEY MARANHÃO -Ando 12 quilómetros por 
dia, Senador, e treino judô aqui nas sextas~feiras. Esse peso 
para mim é leve. 

O Sr. Epitádo Cafeteira- Admiro a coragem-e o esforço 
de V. Ex•, mas volto a dizer: o Presidente foi eleito verberando 
contra o GovernO, ó GOVerno- que· ele dizia: '_'Na hora que 
passar a faixa vou prender". E vim aqui pará descer com 
o então Presidente Sarney a rampa do Palácio para ser P!"Cso: 
com ele. E Sua Excelência não prendeu, pelo contrário, pegou 
um helicóptero e foi para Pericumã tomar a bênção ao ex-Pre
sidente. Essa é a realidade: o candidato foi um, o Presidente 
é o_utro~ A fala do Presidente é uma, a fé é outra. Eu gostaria 

~0~---· ..... o sR. NEY MARANHÃO -Senador, pernüta·me; comó 
seu Líder, seu amigo e homem que o apoiou na primeira 

hora, estou_ discordando dessa parte que Sua Excelência falou 
agora sobre o parlamentarismo. 

Sou presidencialista, não acredito no parlamentarismo. 
Daqui a vinte anos, isso poderá acontecer neste País. Um 
País em que o Partido político hoje tem a mesma credibilídade 
de banqueiro j_~~to ao povo, que é de 3%. A nossa Consti
tuição foi aprovada dentro de uma ótica do mundo- o mundo 
do Muro de Berlim, do Leste europeu, da máquina gorda 
do Estado, das criações das estatais, na qual o corporativismo 
vivia mamando nas tetas da vaca Mococa, em que o País 
desviava 7 bilhões de dólares, como desviou o ano passado, 
para sustentar essa máquina inoperante, que tem que ser ope
rada pela iniciativa privãda. 

E eu, Senador, V. Ex• sabe que sou o homem que mais 
ataca os oligopólios deste País. _Contiquo a chamar o empre
sário Antônio Ermínio de. Morais, como aquele que tem a 
cara de anjo e õ CbraÇãOâe Cio quanto à cartelização. 

Vou apresentar um projeto aqui, porque, como V. ~ 
sabe, eu mostre~_ desta tribuna que toda a nossa economia 
está cartelizada, desde _o p_rqblerna do C!lmpo até ao abasteci
mento à grande_ e à média empresa. 

Vou apresentar um projeto lembrando A_gamenon Maga
lhães, aquele projetá que o grande Assis Chateaubriand cha· 
mou de a Lei Malaya. Porque não --ªç!!~nt~, Senador, multar 
o Sr. AntôniO Ermfrió eril-50(firiifhões, a Brastemp em 300 
milhões e o Sr. João Santos em 500 milhões, porque eles 
dizem: vamos pagar. Eles pagam e aumentam o preço dos 
seus produtos. 

Na verdade, somos nós que pagamos a conta. 

Temos que apresentar um pi:-ojeto sério Seriadoi-. Estou 
estuçl.ando tudo sobre as cartelizações, os trusts, nos Estados 
Unidos, porque lá, quem pratica o cartel está sujeito a multa 
e chave _de cadeia. Toca o dedo e vai fazer um "curso de 
leão". Nós tínhamos que apresentar um projeto desses aqui, 
para que_ o Q:mgresso_ o aproVe, porque essa gente, quan~_o 
tiver a certeza de que quando praticar o cartel vai fazer Um 
"curso de leão", vai pensar duas vezes ant~s. Sou um homem 
que defende o '"PoVão", defende a ecqnornia. Estamos em 
outro muildo, Senador~-0 problema não é do FMI. O proble
m-~lé qUe o FMI, neste momento, Senador, não e~t~~xigindo, 
eStá aguardando a posição que o Governo brasileiro está to
mando, em função da inflação. V. Ex• sabe que desde o tempo 
do Governo Sarney até hoje estamos sem contato com a área 
económica internacional. Para que V. Ex• tenha uma idéia, 
esse acordo que fizemos aqui, do atraso dos juros, quando 
e-sperávamoS que entrasse, neste País, _dois ou três _bilhões 
de dólares, entro_u quatro vezes mais. Este-PãT!fj)iedsa-·ae
investimentos externos porque os grandeS: capitais inie-r.õa
cionais, que irialn para o Leste e_uropeu, para a União Sovié
tica, não foram, estão esperando essas nossas deci~ões para 
que o dinheiro venha para cá. Eu estarei viajando, Senador, 
no dia 27. com o Governador de Pernambuco, com o Superin
tendente da Sudene. Nós vamos a um paizinho menor do 
que a Paraíba, que hoje tem a maior reserva cambial do mundo 
- não é o Japão, é Formosa, que em praporciõnalidade a 
sua população, que é de 20 milhões de habita~te~l tem 86 
bilhões de dólares. Querem investir no Nordeste, Senador, 
produzindo açúcar. Querem investir na sua tecia~, querem 
todo_ o nosso Nord~ste,.m.as_temos que abrir o -capí"t"al,_temos 

que mudar esse sistema, a nossa Constitujção: :Veja,- agora, 
V. Exa, esse problemada ~r~vidênga com os 147%,_-d~ aumen
to. Os constituintes -de 88 difninufram aS contribuições para 
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fazer média com os assalariados~ ao mesmo tempo, aumen
taram os beneffcios. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador, já termi' 
o arei esta minha cOlOcação e, em seguida, ouvirei V. Ex• 

Nobre Senador, se V. Ex• examinar direito a nossa Consti
tuição, V. Ex• vetá que ela tem 78 artigos de direitos;-46 
de garantias, 4 de deveres e não tem um e meio de produti
vidade. Temos qu~.mudar essas coisas e o Congresso é sábiO 
para não cont~apor ... 

O Sr. Epitáclo Cafeteira -Nobre Senador, aproveitando 
a afirmação de V. Ex&, eu fui à reunião dos homens do Gover
no, aqui, na Co'missão de COnstituiÇão, Justiça e Cidadania 
-convocado que fui pelas Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania, de Assuntos Sociais e de Assuntos EConómicos. 
Saí daqui, deixando a Presidência ela Casa e fui para lá assistir, 
primeiro, a chegàda dos homens do GoVerno à prestação. 
Primeiro, chegou o Secretário de Política Económica, Dr. 
Roberto Macedo; depgis, o Presidente do INSS, Dr. Jos~. 
Arnaldo Rossi, e, por último, o Sr. Consultor~Geral da Repú~ 
blica. E comecei a ouvir aquela conversa. Já estava, é verdade, 
um pouco irritado com_ a __ falta de consiQeração deleS pela 
maneira como chegaram. O Senado se reuniu e os homens 
do Governo chegaram quando quiseram. Mas houve uma frase 
do se·cretário de Política Ecóriõmíca que me revoltou a ponto 
de eu me retirar da reunião. Quero citá~la aqui no plenário 
porque muita gente não entendeu porque me levantei. Ques~ 
tionado sobre a contribuição do Govern.oplitl! aPrevidência 
-porque a contribuição deve ser triparti te - do empregado, 
do empregador e do Governo, e o Governo até hoje não 
deu nei:thum centavo desde que a Previdência foi fundada 
-, sabe o-que S. Exa téSpmtdeu sobre o débito· do Governo 
junto à Previdência: "Isso é uma' dívida hi[>otéticil". E, sendo 
hipotética, ·como o GóvetnQ tltinca opágcaf; ·ele não quis discu~ 
tir. É verdade que quando tiram os'rei:ursos da_l'revidência 
para obras como Itaipu e outras do Governo·, é'um~tretirada 
real. Então, eu me recuso· a debater com um Governo que 
afirma· cftie as suas -obrigações não· cumpridas são hipotéticas. 
Agora,·~ do trabalhador não é hipotética, ele tem que dar 
tudo, o Governo entra somente---Com a· ingerêncià riã. Previ
dência e 'desViando o di.nheirO aqui e acolá .. Se o Govenio 
não teril 'condições de gerir a Previdência, que a eiltregue 
aos seus legítimos proprietários:- os trabalhadores brasileiros. · 
Eles que, bem como os empregadores, têm contribuído. O 
Governo ·não; ·ele tem $Omente gerido e .mal a Previdência 
So'Cial. Era o quê gostaria .. de acreScentat-aõ-discuiso de V. 
EX"'" quaildo fala qüe o C6tt~so d.eu uni~~rcentual menor. 
EsperáVam"os que o Goveino desse o seu per_.ceotuã.J. e_, ele 
não o fez~. Era esse o aparte que tinha aó discurso dê('V. 
Ex• 

O SR. NEY MARANBÁO.-&nadór EpitáCio cafeteira, 
o nossO dr~:ite. é muito iilt~ressante nà ·medidã em que o 
aparte dê V. Ex* enriqueceu este pronunciamento que estou 
fazendo- -neste momento. Ele mostra a realidade da Previ~ 
dência SOcial no Brasil. Saiba V. Ex• que-essa respoosabiJidade 
do que está itcontecendo hoje na Previdê:Q.cia Social veio cair 
nas costas do Presidente Fernando Collor de Mello. Ésses 
erros, ess~ irresponsabilidades já rem-otain há lQ~go tempo.' 
Veja V~ ~~a que só na área do Funrural, o P~!iicl~~te.E~_mando 
Cóllor de Melo já suspendeu quase trezentos mil benefícios 
que estaVam sendo pagos indevidamente. Por que os governos 
passados, Senador Epitácio Cafeteira, não oomaram as provi~ 

d~ncias cabív.eis? T~ndo em_ ~~!a es$a ~~ti~ .. >de problemas 
qô.e angustiavam o País, houve necessidade, nobre Senador, 
de o povo brasileiro responder através das umas, elegend~ 
um Presidente da República, homem de um Estado pequeno, 
sem nenhum referencial económiCo~ financeiro; cuj"aS ·propos~ 
tas assumidas nos palanques, do Oiapoque ao ChtJ.í, serão 
cur;npridas se Deus quiser, porque o povo brasileirO eStá acom
panhando passo a passo o trabalho que Sua Excelência está 
fazendo. 

O Congresso Nacional, pela sua .. maioria, independente 
de Partido político, com relação a esse assunto, ~té agora, 
n_esses· quase dois anos de governo, tem dado ,a sustentaçãd 
necessária. Eu reconheço isso. 

Também há o apoio que as pesquisas apontam, por exem
plo, com relação ao problema da privatização. 

Q®ndo se falava em privat~·ação, neste País, isso era 
um pecado mortal. 

Havia pessoas que acompanhavam, que mostravam e que 
não aceitavam, querendo que a_máquíri3. fosse Cada vez mfiS~ 
inchada, e o Presidente mostrou logo a sua disposiÇão, -diZen
do: "Vou privatizar logo a empresa que dá mais lucro, para 
mostrar que este Governo vai assumir o compromisso de enxu~ 
gar essa máquina." E privatizou a estatal Usúnínas:- · 

_ Tiye ocasião, Sr. "Presidente_ e ~rs. ~ena9ores, de ouvir 
do Senador de Minas Gerais; Rooan Tito, rium aparte qrie 
fi.C_ciu guai"dado na minha memória, qUe o prejuízo que a Usi
minas deu ao Estado de Minas Gei"ais, .apenas com relação 
ao·rcM, ultrapassou 2 bilhões de dólares, importáncia essa 
que poderia ser inVestida na educação e na saúde do povo 
de Minas Ger'aiS. -- --

E por quê? Porque essa era a diferença dos incentivos 
que o GoVerno Federal dava a esses elefantes brancos, como 
é o exemplo da Siderbrás. 

· _E quem "mamava nesse peito da vaca mococa", Sr. Presi
dente? Era o Dr. Ermírio de Moraes, era~ os 9ligop6lios, 
esses gutéis que são o cancro que existe neste País. 

Precisamos apresentar um projeto ........, e como disse ao 
Se:nador Epitácio_Qifeteira, irei apresentá_~ lo enxuto! Vou con~ 
versar com os melhores advogados, ]unto aO Goveril(), para 
que, quando esse projeto for apresentadO aqui, no Congresso 
Nacional - e através dele, será reverenciada a mem"ória de 
Agamenon Magalhães, pernambucanó, o maior líder do Nor
deste - essa gente que carteliza e suga o sangue do povo 
brasileiro sinta o problema. Tive ocasião de falar nesta tribuna 
que quatro empresas neste Pafs controlam o ranking de 56% 
das vendas em todo_o setor da economia brasileira. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permite'me V. EX' 
um aparte? 

O SR. NEX..\\IARANHÃO - Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador NeyMaranhão, 
a promessa que V. Exa faz está perfeitamente coriâicionada 
a sua atuação no Senado Federal, como também a preocu
pação exibida esta manhã, na reunião do Senado Federal, 
é b·em capaz de denotar o tipo de conduta de V. Ex• aqui, 
no _exercício do seu mandato_~ EsSe assunto é da maior .impri't~ 
tância, mas é talvez um do~ temas mais proibidos no País, 
muitas pessoas o temem como se teme, igualmente, a condição 
do narcotráfico. Muitas pessoas têm medo de abordar a prosti
tuiÇão inf3ntil; o- lenocínio. Há muita coisâ irregUlar oeste 
País que exigem, acima de tudo, um desligamento de determi~ 
nadas condições éticas e comportamentais para que a aborda-
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gem seja mais ampla e mais perfeita. Esse assunto é impor
tante. O monopólio de determinados setores do País, o poder 
aumentar ou diminuir os preços, o pOder brincar com o poder 
aquisitivo, o poder fo&ãr com a preferêriclà da sociedade, 
tudo iSso é muito grave. Ademais quando sabemos, hoje, 
que a mídia é capaz de dirigir a sociedade~ n~o apenàs no 
campo aquisitivo, não apenas nos. bens de·conSumo, mas tam
bém nas preferenciais sel:etivas que influem na existência dos 
partidos políticos do País: Temos visto que a mídia se insere, 
de certo modo, dentro de um quadro ·que ·merece também 
a ·observação de V. Ex• Tudo isso deve ser perfeitamente 
observado. Acredito que o projeto de V. E_x•, além de ser 
muito corajoso, será muito oportuno e bem -condizente com 
os cuidados atuais que todos os brasileiroS tê~ com. o destino 
da Nação. v: Ex• tem meu apoio à soluçáo que pretende 
adotar em propositurã;-petarite esta Casa. 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado a V. Ex•., 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. . , 

Quero que fique bem claro, não sou _contra as grandes 
empresas. Pelo contrário, admiro o grande empresário. Prova 
disso, Senador, é que homenageei, e digo isso em todos os 
quadrantes deste País, o exemplo de emp~s_ário pesado, em-: 
presário firme, forte, que acreditou principabnente no Nor~ 
deste, homem que elogiei e homenageei com o apoio da maio
ria dos Senadores, o Deputado e ex-Senador José Dias Mace
do. Um grupo que controla uma parte do trigo deste País, 
mas não carteliza. Não se senta á mesa para, como sângues 
suga, tirar o sangue do povo brasileiro. Quando houve a aber
tura da comercialização do trigo, possõ-dar um depoimento, 
pois estive com o ex-Senãdor José Dias Macêdo, que, preocu-· 
pado, me disse: "Meu amigo Ney Maranhão, quem sofrerá 
com essa abertura da competitividade do trigo é o nordestino, 
porque· o trigo está' no Sul e o custo para fazê-lo chegar ao 
Nordeste fará o seu povo sofrer.?' . 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- É evidente que os gran
des empresários são louVados e .louváveis, porque conseguir 
ser grande num país onde a economia sempre claudica é sinal 
de habilidade e de competéncia. Mas, daí para cartéis há 
uma grande diferençã, daí para um domínio ilícito, para um 
comportamento antipovo e anticonsumido.r há_ uma g~3:nd~ 
diferença. O que criticamos é o empresário médio, pequeno 
ou grande que se utilize de méto-dos escusos para sua manu
tenção e crescimento. Não interessa, evidentemente, a dimen
são. Os que têm grande dit:nensão mer~~~ ós nossos aplau
sos, e V. Ex• dá um exemplo magnfficq ~o Ceará, que é 
o do ex-Senador José Dias de Macédo. Este realmente é um 
homem digno. Eu era menino e o conhecia como PeqUeno 
comerciante, reveridedor da Willys Overlan~, quando ele fica
va diante do seu estabelecimento, ele próprio atendendo a 
sua clientela, vendendo aqueles jipes que custavam aproxima~ 
damente Cr$ 40 mil e que depois passaram a mais ou menos 
Cr$ 70 mil. 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador, ainda hoje 
na entrada de seu escritório, há como referencial, como uma 
bandeira representando o seu cOiileÇO~ para -ser-um grande 
empresário em seu Estado, um pequeno jipe que ele guard_a 
com grande carinho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalbo- É realmente um homem 
extraordinário. E V. Ex• que já o homenageou, com o meu 
aparte volta a fazê-lo agora por essa lembrança digna de um 
bom pernambucanO Da ho~enagem que P.resta ao Estadp ~izi,; 
nl!o. 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrj_gado a V. EX' 
Esse seu aparte contribuiu muito para engrandecer 9 meu 
pronunciamento. Agradeço a V. EX• - -

Sr. Presidente, continuando, quero_ ler o segundo artigo,_ 
do Diário de Pernambuco, que saiu também é"m quase todos 
os jornais nacionais -do jornalista Carlos Chagas, e sobre 
o qual depQis iarei algumas considerações: 

"Brasflia - A Câmara dos Deputados começo11 
a discutir, ontem, o projeto de lei do Governo que 
aumenta as contribuições. previdenciárias. ·O texto foi 
para as comissões técnicas que, teoricamente, poderão· 
pronunciar-se antes do final da semana. A pergunta 
que se faz é como ficará a Previdência Social se depu
tados e senadores rejeitarem o projeto, sem apresentar 
alternativas. ·E_ª resposta é, 09- mínimo, alatmante: 
sem dinheiro para pagar os 147% de aumento dos apo~ 
sentado~ que ganham mais <!e um salário mínimo, o 
Governo poderá deixar a Previdência Sociarinsolvente. · 
Falida. Emitir não será solução, primeiro porque a 
emissão está proibid~. Depõis, porque repercutiria 
imediatamep.t~ nos_ índices da inflação. 

Enquanio há. temp'2 portanto, haverá que medi
tar. O projeto é ruim? b. Descarrega sobre o lombo 
dos assalariados mais uma conta a pagar, atingindo 
também as empresas. Além do mais, cria uma contri-· 
buição extempOrânea ·sobre os vencimentos dos pró
prios aposentados, inclusive atingindo os que recebem 
salário mínimo e não foram, agora, beneficiados pelos 
147%. . . 

Mas, seria papel do CongreSso simplesmente rejei
tar o que lhe parece injusto?. Dizer não --e Ctuzar oS 
braços, ou lavar as mãos, imaginando qUe Ó- problema 
não lhe diga respeito? 
_ -~es~e caso; a vaca iria para o brejo, e o únpórtanté 
a ressaltar está na responsabilidade solidária do ~.egisla
tivo. Porque ele também é ·poder público e, da mesma 
forma que o Executivo, cabe-lhe empenhar-s~_ na solu
ção de todas as questões nacionais. Especialmente esta, 
aguda, que ameaç.à deitar por terra os saériffcioS feitos 
até aqui pela populaçáo, na busca da esta.biljdade eco-
nómica. - . ~ _ 

O que poderia faZer o Congfesso? As idéiils·oome: 
çam a surgir. O goVe:ma:_d~or Leonel Brizola- ,1_-Ventou 
a fórmula clássica: aumentar o imposto de renda dos 
potentados, 'daqueles que, através de artificiO~ ~ malan
dragens, costumam pagar menos do que os assalariados 
comum. O PT, ainda que estrilando a mais Jião poder, 
levantará a possibilidade de agilizaçlo e votaÇão ime
diata do imposto sobre grandes fortunas.-.. ~ ~ · . 

Haveria que sisteniátizar as saídas. A~,Ii}-~ntar o 
ônus das empresas parece inócuo~ além de~~ru~l. Elas 
se encontram no sufoco,· envolvidas con~.'Iilais de 50 
diferentes formas de taxação. Dos assalafi:idqs, nem 
pensar, muito menos dos próprios aposeflí_3d~S.-

Que tal taxar .o supérfluo? Suger~m.-g(tUcanos, 
aind~ que meio ·sem determina.k_ão. Poderia estar aí 
a soluçãO. Querit te!U uma casa~ 'Um ap3J::tamento, 
quem sabe até dois, vive no limite final,_-1A~ -~ueles 
grande proprietários de cem, duzentos ou até fiiil unida
des, não deveriam ser chamados às falas? A"proprie
dade rural também deve comparecer. Poi q_u~ não i_n
ceritivar a votaçáo do projeto que taxa em. profundidade 
1$ terras improdutivas? Ou a dotar de uma vez por todas 
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o imposto de herança, mas da forma dura como ª-e 
faz na Europa democrátiêã? Será_ PreciSo -filai do cida
dão 'que dispõe de aviõeS particulare!), lanchas, helicóp
teros e verdadeiras frotas de automóveis, sem ser em
presário do se to r de transporte? Mas tudo isso pertence 
a empresas, das-quais marotamertte ele é ~penas sóciO? 
A Receita Federal terá seus mecaniSinÕs d_e_ apúração 
das coisas. ' · ·- · · · -

E daí para a frente. Chegou a-horã de se tirru. 
de quem realmente pode dar, numa espécie de Vertica
lização natural e necessária. A Imprensa tem se empe
nhado, de uns tempos parà cá, na publicação de verda
deiras aberrações econômicas, ou seja, tévelà.ildó-quem 
dispõe, em casa, de .vinte aparelhos de TV, quinze 
vídeos, trezentas camisas e assim por diante. Essa fauna 
é que precisa ser chamada à ordem, os- conhecidos 
e, princip~!!J.en~e, os que- pertnãnecem Iiã ,in91ta. E 
não se· poderá dizer, em momento ai.B,um, que uma 
ação assim irá contrariar a filaiofia 'do ..... sOcial-libera
lismo, da modemidaae ou da liVre concorrência. Ga
nh8.r, sim, mas taxar, por que não? 

Parabenizo o jornalista Carlos Chagas por esse maílufficci. 
artigo que, aliás, está dentro da linha do proj_eto _que devo 
apresentar combatendo os cartéis: _Logi~nte, estão nas 
mãos do Congresso as soluç()es que devem-sei tê_vadas a efeito 
a. longo prazo. Quando o Presidente reineteu_ à_ Câmara dos 
Deputados esse projeto, Sua Exa;léncia estava dete_miinado 
a não discutir a decisão da corte de tiJstiça mais alta, o Supremo 
Tribunal Federal. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, dig9_~p_s políticos que têm 
o sexto sentido que estamos e~ um~ posi9ã<? um pou_C<? _delica
lla, porque as eleições municipais e&táo á porta. Não podemos 
hos furtai de dar uma decisão, mesmo qlle.ela: nos tr'aga pre
juízo eleitoral. Quero lein:brár neSte in~c:p.to a esta Casa, 
~principalmente à Câmara dos_Deputé)dos~· a Medida no 2%, 
que siritplesmente a Cãmara derrubou, pelo motivo de não 
ter incluído, naquela época~ dois mil e :.pOucoS fuiicioriários. 
V. E/<" devem estar lembrados, porque teaho certeza de que 
a maiOria <festa Casa não sofre ~e amnésia, que os funcioná_rios 
público~ .se .revoltaram e pro~.t:ara~ _mostrar_ que ~o erro "da 
Câmara -doS Deputados em ter derrotado aquela Medi~aoveio 
de encontro ao bolso dos funcionários p6blicos •. que oomé
Çaram a bater às portas do Congresso: A solução para o qu~ 
'Tribun!J.l, dete~inou está_~~s _D;J.~sc Qo Congresso-. Mas ~ 
essa lei é-f.a, vamos melhorá-la, vamos nos sentar à mesa 
é ver por onde podemos resolver o probl~ma, se pode haver 
torte no orçamento. Acteditó que!Dã<rhaverá outra saída, 
a não ser··a ·taxação. 'vamos.Set obrig&dos a aprovar essa 
taxaçãO" talVez não a que o Governo mandou, pode ser menos,, 
podem~~ 9l.f!:ar lineard!etlteu Qrçamen~Q. Vamo~ ~rtar tudo 
direi~~ho.p_orque, do oontrário, Sr. Pres~d~nte,.Srs. Sen~do
(08, virão ,cpbrar· aqui ein Brasflia não ·em frente ao J:'alácio 
do Planalto, mas em frente ~o Congresso.Nlicional. São milh~
res e milhares de;~posentados que v<'!m cobrar dos Srs. Depu
tados e Si1i, Senadores o pagamento dos 147%. "Não adianta 
chiar porque quem chia é porco e morre'" 

Temos-que solucionai o pfoblema. O fresidente da Repú~ 
blica teve suas razões, não podia de manerra nenhqma convo
car os Ude·re:s para tratar do modo pelo qual mandaria esse 
projeto . .Àt~ Ciue se convocasse esses Líderes, o tempo estava 
se exaurindo e quem ia ser cobrado era o Executivo. 

• I .. . . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma prova de que o Pr~si
dente da República não tinha nenhum interesse em convocar 

o Congresso era qu"e um dos seus lídereS estava. na China, 
o _ou~ro em Port_ug~ _e o seu primeiro vice-Lfder ia viajar 
quinta-feira passada. Não havia nenhum motivo para convocar 
o Congresso Naci,onal. _ __ 

Dentro dessa linha, temos o problema da Carta, de Inten
ção. O Governo está em constante_ luta·, pois, há 3_0\!-~ anos 
o Bra~il está fora.d.a.economia internacional, fora dos fiAancia· 
mentos. Para V. E~ ter uma idéia, haverá inúmeros J>~nçf,fcios 
para este País que advirão em decorrência da apr9vação do 
acordo da dívida, q'!le foi a melhor.negociação dos juros atrasa
dos feita neste País, realizada agora no Governo do l'fesidente 
Collor. · 

_ o:Ministro ~arcflio Marques MOleira espe~ava--~~tr~-r.
indiretamente dois ou três bilh6es de: dólares, mas entraram 
màis-: de- 12 bilhõ.eS _de dólares nas bolsas de valores e nas 
empresas de todos os setoreir de'Ste País. Haja vista que na 
hora que assinarmos essa Carta a área :fiQ.anceirci internacional, 
que não investiu riO Leste europeu nem na União So-viética, 
vai inve~tir Do-Brasil,· porque o potenciai económico deste 
País não pode ser. CODJ,parado at; da Argentina nem- ao do 
Urugu~. Basta dizer que a população do Uruguai representa 
a taxa de nascimento telatiVa a um imo no Brasil. A indústria 
atgelitiria é uma itidústria antiquada, à n'ossa indústria é de 
tecnologia. -

-o que ~ist~ .•. Sr., _Presidente' e sn;.- senadores, é um, 
campanl:l:a organizada c_ontra o·President<J...da Re_púbiica, umà 
carilpãD:ha'" organizâ_àa :pelos cartéis, por at{ueles que foram 
contranados nos seus mteresses. V e J3 V. Ex• -- e só não 
acredita qúem é radicalmente contra a posição do Presidente 
da República -o dólar paralelo, hoje, está igual ao dólar 
CO_I~ercial. Por que, Sr. fresiqente? Porquê os donos desse!ii 
cartéis, ~es empresários cjue- vivi~am mãmando nãs tetaS da 
l:'Jação, ·no BNDES~ através dos inceiltivos fiScais, reCebiam 
~ dinheiro e mandavam· os dólares para fora, afora os juros, 
que estão altos -e vão continuar assim-'para evit3r que se 
tome dinheiro no:·BNDES, dinheiro do Governo - esses 
empreslfrios t<'!m que trazer os dólares dê lá para cá a finl 
de honrar os seus· compromissos, pagar os seus operáriOs, 
porque sabem :qUe êste Governo nlo vai abrir mão de- sua 
política económica_.- 'Quando o Presidente Çollor diz que "o 
empresáfio que não-tiver competência quebre e. monte uína 
quitanda", quer dizer exatamehte que está protegendo o erá
rio público, está protegendo o traballr.!dor brasileiro. Tenho 
certeza, Sr. Presidente,. como Líder do _GoVerno-, com:o ho
mem que acredita rif:"SSe Presidente, -que a classe política terá. 
juízo; e acredito por(jue tenho 40 anos na vida p~bli~. 

Todos os part1dõs fudependentes, qualquer sigla parti
dáriâ vaí; ter um~ ~inho, vamos ter uma solução. Este País 
espera de suas autoridades, espera deste Congresso soluções~ 
concretas .para a solução dos problemas graves que atraves-' 
sa~ºs. E O Presidente Fernando Collor, que tem menos de' 
dois anos ~o poder, tenho certeza, irá sair ao fim d_o seu 
mandato de cabeça erguida, reverenciado pelo povo brasi
leiro, porque está lutando com suor, sangue e lágrimas. 

Quando cheguei da última viagem que fiz~ China comu
nista, disse na televisão: "A China foi o únicQ paf~de comu· 
oismo deu certo, pela sábia inteligência dd"i]ovo chinês". Du
rante essa viagem; Sr. Presidente, tive uma entrevista com 
o Sr. Jiang Zemiri,_S.ecretário:Oeral do Partido Comunista. 
Na ocásião, eu _shefiava uma dele'gação de 10 Srs. Senadores 
e Deputados àqUele país, onde percorremos seis EstadOs, qu(: 
são maiores que o E&:tado brasileiro. Um país que tem 1,2 
bilhão de habitantes--r- nOs temos 150 milhões, um país, Sr. 
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Presidente, onde 18% de sua terra é .destinada à agricultura, 
~ndo que 65% plantados com as mãos do povo- chinês. Essa 
quantidade de tarra significa 7,8%, Sr. Presidente, do plantio 
!la agricultura d<l Planeta. E esse país, com toda a dificuldade, 
com a lula que teve, dá alimentação ·a 22.% da população 
da Tetra; É diss"'que me Orgulho. E tenho certeza de que 
o povo br~sileiro também vai resolver o seu problema. 
,. Tive, qcasião de dizer ao Presidente do Congresso e ao 
Presid~nte. 4a Câmara dos Deputados que se eu fosse membro 
çla Câmara dos Deputados, Presidente, daria facilidades, pas· 
ft;agel'Jl, estadia, tudo o que fosse possível para que os Cóngres
sistas co~acessem esses países e não para· Írem à E_uropa,. 
:à América dO Sul onde já visitamos tudo; para conhecerem 
outras alternativas e poderem, aqui, resolver os nossos proble

.jlla_s. 
É isso que o Presidente da República está fazendo. Dizer 

que o Presidente está ~solado no Palácio -é uconversa: ·para 
boi dormir". O Presidente está correto, está trabalhando, 
está lutando e cufuprindo aquilo que disse nas praças públicas 
ao povo brasileiro, do Oiapoque ao Chuí. 

Portanto, espero do Congresso brasileiro, da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, equilíbrio para resolvermos 
juntamente com o Presidente os graves problemas que afligem 
·esta Nação. ·· 

Era o que tinha a.dizer. (Muito bemi Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. B~ni V eras, Suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao--nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB:- CE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador,) -:-=Sr. PreSidente, 
Srs. Senadores, na última segunda-feira, ocupando a tribuna 
do Senado Federal, fiz dramática exposiç4-o sobre a carência 
de chuvas na Região Nordestina, o que ge.ra 'fome e inqUie
tação social, ao mesmo tempo em que sugeri imediata teunião, 
de caráter extraordinário, do Conselho Deliberativo da Sude
ne, sob a presidência do próprio Chefe do Pai"•. 

Vários Senadores, em apartes solidários, transmitiram 
dados precisos da real situação dos seus respectivos Estados~ 
também a braços com a crise climática, para cuja atenuação 
consideraram indispensável a intervenção pessoal e direta do 
Primeiro Mandatário do País. 

Sabe-se que já no início da semana o s·ecretário do Desen
volvimento Regional, Egherto Baptista, come-çará pelo Ceará 
um périplo pelo Nordeste, com o objetivo _de, in loco, adotar 
providências concretas, numa conjugâÇão de esforçoS entre 
o Governo Federal e os chefes dos executivos estaduais. 

Enquanto isso, ontem, 13 Senadores e 27 Deputados en
contraram-se durante trés horas com o objetivo de_ prosseguir 
na busca de soluções emergenciais, a serem submetidas ao 
Presidente Fernando Collor, numa tentat_iva de amenjzar as 
angustiantes'dificuldades vivenciadas nopolfgono das secas. 

Uma comissão especial de parlamentares, coordenada 
pelo Senador Beni V eras, ultima !l elabÇ>ração de documento 
co,nciso, cujo envio ao Palácio do Plan(}.!to far-se-á por meu 
intermédio, como intérprete dos anseios de Senadores e Depu
tados, na expectativa de quet sem procrastinação, seja o mes
mo transfocm.ado em providências eficazes e urgentes, acu
dindo a milhares de homens do campo, desfavorecidos, preju
dicados pela intempérie que se abateu sobre nós neste 1992. 

Acredito que a Ministra da Ação Social, Margarida Pro· 
cópia, o Superintendente da Sudene, Elionaldo _Magalhães, 
o Secretário de Desenvolvimento Regi<;m_a!, o Ministro da 
Agricultura, Antônio Cabrera, o Diretor-Geral do DNOCS, 
Engenheiro Luís Marques, todos compenetrar-se-ão de suas 
imensas responsabilidades, superando trâytites burocráticOs 
que possam obstaculizar a programação de emergência, cujã 
execução se· espera para as próxTffi3S horas. 

Não se dirá que os congressistas se omítiram nesta cruZada 
de salvação de uma área territorial sofrida, cuja população 
tem prestado, ao longo do tempo, inestimável contribuição 
ao crescimento nacional. 

Se, agor;., o nosso p-osicionamentO éO de clamar, patetica
mente, por medidas prontas e imediatas, a seguir será o de 
~s~lizar, atentamepte, o cumprimento das determinações ofi
ciais; inadmitindo que recursos eXperimentem malversação 
Ou inadequada utilização pelos órgãos com-petentes. 

No passado, assistimos a espetáculos deploráveis que 
eram as chamadas "frentes de serviços·~ que aviltavam a digni
da"e da pessoa humana. 

Não_ queremos, de forma alguma, que elas sejam reedita
das, mas que se busquem outras alternativas válidas, transfor
máveis em obras duradouras, capazes de permitir a convi

. v~ncra dos nordestinos com· o ·próprio flagelo periódico. 
Se em outros países, utilizando modema tecnologia, os 

efeitos dos baixos índices pluviom:étricós têm sido abrandados, 
por qu·e continua o Brasil a defrontar~se com tal fenômefto 
ciclico de forma reconhecidamente empírica e lamentavel
mente descoordenada? 

Espera-se, pois, que o Presidente Feniando Collor de 
Mello e o Congresso assumam uma decisiva_ postura ei_Il favor 
de nossa região, pondo-se fim às incerteZas -que, a cada ano, 
n:os·cooouzem a quadros· constrangedores, como o de invasão 
de cidades por_ levas de sertanejos acoss~dos pela fome e 
a miséria. · 

Não podemos chegar ao ano 2000 assistindo àqUeles mes=
mos terríveis episódios_,- qUe já no século passado ·atormen
tavam cruelmente a gente nordestina. 

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

O "SR. MAURO BENEVIDES- Ouço o aparte do nobre 
Se..llador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão-PreSidente, Senador Mauro Bene
vides, essa idéia de V. Ex• é uma idéia de um homem que 
conhece profundamente os problemas do Nordeste._Os cargos 
que V. Ex' já ocupou e a responsabilidade que V. EX" hoje 
tem no mundo político nacional quando dirige com tanta ênfa
se, com tanto carinh_o_ e competência o Senado da República, 
são uin atestado do seu zelo pelos interesses nacionais, mere· 
cendo por isso o respeito desta Casa. Orgulho-me como nor~ 
destino, em primeiro lugar~ de ter votado em v_. EX" para 
Presidente desta Casa e, em segurido, porque V. Ex•, indepen
dente de cor partidária, é bom~m de Partido, soldado do 
PMDB, mas que acima de tudo vê os interesses-da Nação 
e do Nordeste. Senador e Presidente Mauro Benevides, lem
bro-me, toda vez que falo do Nordeste, do gr3!).de brasileiro, 
paraibano, José Américo de Almeida, dizia quando Ministro 
da Viação e Obras Públicas, na época de Getúlio;_ - ~·o 
Nordeste hão precisa de esmolas, precisa apenas viabilizar 
o rio São Francisco, os barreiras e seus açudes, para molhar 
as terras calcinadas pela seca, para o Nordeste tomar-se a 
Califórnia da América do Sul, abastecer o Brasil e exportar 
para o mundo". Senador Presidente, Mauro Benevides, se 
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dOs ggvernos de Getúlio~ até hoje a ~idéia de José.Am~ti~ 
~vesse sido aproveitada em pelo ·menos 20%, na prática o 
Nordeste teria hoje um outro panorama. yeja V~_Er, Petro
lina, aquela região do São Francisco, é uma p_~quena Cali
fórnia onde há muitas frutaS exóticas, como chamam os japo
neses, os chineses,· os asiáticos. ·Naquela área do ~ord~ste, 
em Petrolina, onde existe irrigação náo existe miséria, não 
existe· pedinte. E esse era justamente o retrato do Nordeste 
s.e tivessem os governos passados seguido os conselhos do 
grande nordestino José Américo de Alm~~da. Parabéns a V. 
lSx• E, como Líder do Governo, congratulo-me com V. Ex' 
oeste momento. · 

O SR. MAURO BENEVIDES -Muito grato a V. Ex" 
pel~ sua intervenção, nobre líder, Senador Ney Maranhão. 
V. Ex"", que está sempre atento aos problemas nacionais e, 
de forma particular, aos interesses da regiáo. Pode prestar 
eais um- serviço iilestimável ao polígono das secas nesta emerR 
gência. . 

Se esta Casa, consensú:ilmente, entendeu como extremaR 
me~te válida aquela Sugestão, que brotou da espontaneidade 
de um pronu-nciamento que fiz segunda-feira, pe"dindo ao Pre
~idente da República que convocasse extraordinariamente o 
J,)lnselho Deliberativo da Sudene, e ele próprio o dirigisse, 
V. E~, que tem acesso ao gabinete presidencial a qualquer 
momento, como os demais representantes do Parlamento, 
deve levar imediatamente esta idéia ao- Primeiro -Mandatário 

'•do País, dizendoRlhe que, _naturalmen!e, com as implicações 
de uma audiência a ser Cortce"dida áo Presidente do Congresso 
Nacional, o que deve ocorrer nesta semana, ocasião em que 
.fatia-chegar ao ];>residente o documento que está sendo elabo
rado conscientemente por uma COmi:>são de Senadores e De~ 
putados, presidida, coincidentemen~e. pelo Senador Beni V e: 
ras. Esse documento é conciso~ 3.}tóia esta decisão e será,.. 
posteriormente, detalha.do-, çqJ;ll algumas sugestões. 

Não queremos áqlleif:S' prograinas imerlsos, de exeqfi.ibÍ
lidade complicida. QueremoS, sim~ atacar 'ªqueles pontos crú
ciais na atual emergência, reclamando portanto de Presidente 
.úma ação que seja decidida;- eficaz, urgente, porque, partindo 
·da detenninaç§o do Presidente da Republ,ica IJio é de se 
·~9:mitir que elas venham .a -'§ofier qualquer tipo de procras7 tiiÍJ!ÇáoC - - ---- - ~ 

·-·-v. Ex•, Senador Ney Maranhão, ao sair do plenário na 
manhã de hoje;~depois do Jongt)pronunciamento que fez sobre 
á realid~de nacional, poderia prestar mais este serviço aç 
Nordeste, iodo ao Palácio do Planalto;_ ~!!gerir: Presidente; 
convoque a SUDENE, o Congresso solicita,- o-Congresso se 
~mpenha, reclama, po-rque ·os n~estinos estão morrendO 

"Ile fome, invadindo Qdades e criando aquela situação vexar 
iória que nos constrange profundamente, toc~o profund~
mente os nossos sentimentos humanos. 

Portanto, V. -E~, nõb~e Senado:f -Ney M3ranhão, pod~ 
ser, sem dúvida, o primeiro contatO entre ô'"Con!;resso· e ô
Presidente, e admito 9.~ Senhor Fernando Collor, _nesse 
mpmento, já deve ter1ofiíado coiíhecimento dessa iniciativa 
q:,Je ganha-corpo-nas duas Casas do Parl_arn.ento. VAia reunião 
do COnselho-Deliberativo da Sudene, com a presença do pró
prio-Chefe da Nação. Aí, os governadores es~arão presentes, 
J;Ião vão mais, evidentemente, se deter nN.uelas quizilas·que, 
por outra, levam a debate no plenário. Efelf irão, sim, porque 
Premidos por uma realidade angustiante, e vão se dobrar dian
,re de um quadÍo que é dramático e exige a conjugação de 
~for>"s.de.todos os homens responsá\\!!ls do Pais. • 

~ -O Sr. N!;l M&ra!'bão ~~Levarei a sugestão de V. Ex" 
fÓ Senh9!' Pi-esidente.· - ·'" --

0 SR. MA. ORO BENEVIDES -Portanto, Sr. Presidente, 
fiCa Mais esta nos~a manifeStação que, como Senadqr, senti-me 
no dever de vir anunciar à CaSa que este nosso propósito,. 
reiterado, tomou agora corpo, tanto no Senado cOJ;nó na Câ
mara dos D~utados, e a V. ~Sr~ Senador B.ei:l~ V eras, 
·incumbe agilitar no lh.enor espaço de tempo possível a elabo
. 'ração desse documento para que nós o façamos chegar, no 
:p~enor espaço de tempo, se possível até Quinta-feira~ às mãos 
do)'dmeiro ~andaiário do Pais. Muito obdgado. (Muito 
bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (BeniVeras)- Não tenha dúvida, 
Sr. Se-nador, que o esforço de V. Ex• será secundado pelo 
hosso. ~ ~ ~ ~~ 

Com a palavra o nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júlrlor- Sr. Presidente, pennuto a minha 
vez com o nobre Senador Elcio Álvares. ' 

o SR. PRESJDENTE,(Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Elcio Alvares. . 

O SR. EL~IO 4 Y ARES (PFV- ES. Prom(ncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão dÕ orãdor.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tiVe a oportunidade de, anteontem, requerer 
a transcrição de um editorial do jornal O Globo, intitulado 
-"0 Projeto para o Brasil", uma ~a jornalístiCa Cjue,-re"almen
te~ abordou com muita clareza um dos momentos mais graves 
que o País está vivendo e que, evidentemente, o Executivo 
e o C_ongresso n_ão comungam do Jllesmo sentimeritó ·pai'a 
encontrar soluções par~ o problema naciOnal, visto que o 
Presidente da República, numt,t. -~"P:~~s~ão em que_ se _insula 
caâa -v-ez mais, têVe -ã oportunidade de afirmar que é um 
·homem sozinho. 

O Congresso tem comparecido, em todas as oportuni
dades, com a sua colaboração vigorOsa, darido o melhor apoio 
a todas aquelas prqposituras que objetivam, acima de tudo, 
conduzir o País a· dias melhores. ' 

O jornal O Globo, a propósito do problema da Previ· 
dência, um pro~lema que já dominou o noticiário da mfdia 
nacional, um assunto que está sendo cada vez mais comentado 
na:S tribunas parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, 
coloca alguns pontt;>s em que teve a oportunidade de dizer 
que essas questões examinadas poderiam constituir aquilo que 
foi denominado "um projeto para o Brasil". A Previdência 
tem exacerbado o debate, logicamente os que não sãO simpá.:. 
ticos ao Presidente Collor agudizam cada vez mais o problema 
e os que ainda têm alguma simpatia procu:tãm vestir O ·probleR · 
ma de uma maneira que seja favorável ao Governo. 

Mas a realidade da Previdênciã. é ·dramática. E agora, 
talvez, quem sabe, o toque humano dos noticiárioS;-mostrando 
os aposentados nutna situação quase hrirililhante, despertou 
õ sentimento naciõi:Ial, muito mais ainda, para um problema 
que vem se arrastando ao longo dos anos. 

Tenho críticas ·ao compol'!amento do Goyefno nesse epi
sódio da Previdência Sociaf, mas não posso, em sã consciência, 
deixar de reconhecer que o problema que eclodiu agora vem 
ocorrendo através dos tempos. 

Logicamente, uma Previdência Social que a Cãçiã dia dimiR 
nti.i O númerO de trabalhadores ativos e aumenta a massa 
dos beneficiados e dos aposentados não tem outra soluÇão 
-~e~ão ir à falência de uma maneira ruidosa, porque a seguri
dade social, inegavelmente, é hoje fundamental para a vida 
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de milhões. de brasileiros. A- Previdência Social talve:z- seja. 
hoje o assunto que mais preocupa a todOs os -brasileiros. 

Fotografo, dentro do m~u_lar, dentro 4a minha çasa, 
uma situação qt:n::-deve se~ a d~ milh~es ~e 4t~es brasile!ros. 
Tenho um pai com 90_ anos 'de idade,_ inteiramente lú~do·,
que acompanha rigorosamente os noticiáfíos dos jornais, das 
rádios e das televisões, que falam sobre os ben_e_fícios da P~vi
dência Social e sobre· a discussão dos 147,06%, como uma· 
das coisas mais importantes da vida dele~ Não acho justo 
que um brasileiro, depois de ter trabalhado co~ dedicação, 
com honestidade, chegue à ocasião do 6eip1 d_o lazer, e t.enh,a 
preocupações com a própria sobrevivência~ Isso é muito graVe., 

O jornal O GlobO convoca a atenção d~ todos n9spara 
um outro ponto que está passando despercebido. Infelizmen
te~ o Poder Legislativo não deu o tratamento adequado no_ 
momento exato, porque nas ocasiões em que tivemos a oportu
nidade de examinar alguns projetes que se:riam prOfu.nda
mente importantes para a solução do problema, prevaleceu 
um paternalismo que não é adequado. . _ _ _____ _ 

Este assunto da Previdência não pode s~:r: colocado con" 
forme foi, infelizmente, no texto da Cons.ti~uinte de 198S, 
quando concederam muitos_ benefícios e n;fo se preOcuparam 
com as fontes de recurso_s para darem suport~ a esses ben~~ 
fícios. 

Agora, pior ainda: o Judiciário,_poQer_no qual s~;mpre 
vivi como advogado, dá um exemplo que não é construtivO. 
Todos nós estamos solidários com o dram~ (los aposentados, 
contudo não pode o Poder Judiciário_, ·atra-vés da co~cessão 
de medidas liminares, pretender colocar alguém na cadeia 
por cumprir dgorosamente o texto da lei. _ 

Acho que os dirigentes d~ órgão_ pr~videnciá~o _ ou de 
órgão do Governo_ riãq dey_eiit Cumprir· _a Sentença do juiz 
ou a sua decisão _quando ela fere frontalmente o texto da 
lei. . _.·~~ _ . ' ·· 

O texto da lei é cla!íSsimo '. q.ualqu;_r ~~~enaç~O:' _pz?.itci~ 
palmente de sentençf'. Já defimhva, nao_· gp_e_ra de 1m~d~ato. 
Qualquer decisão- e·o Juiz, na decisão, ·preciSa determinar 
as fontes de paga~en~o-~ segue o_ rit~_rffl~;>r.ecatório. 

O Governo, não sei' pOr que cargas d'_á~ua, resolveu reme-
ter ao Congresso, em reginie açodado, dia'xft~ da toada_n_~~OM 
nal, um pedido de convocação esdrúxulo! pOrque, na verdade, 
o Governo deveria se ater, através âOS s'e~~ assessOfes.~ ao 
aspec_to processlJai. propriamente dito,_. ' 1_~_,_·- - -

Quando tívinloS oportunidade de ouvir o depoimento 
do Consultor da Rep'ública, Célio Silv~, ~~ante a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, S. Eii'não deixou claro 
por que o GovernO 'não enfrentou ese ·prci~I~ma com ·a -~aior 
autoridade possível; correndo o risc;;o, _ i~çl~sive, de ter um 
dirigente de órgão -préVidenciário preSÕ OJ)~~a, através do ba" 
beas corpus, provar que ninguém pod~ ~?P.V~riar a ~et~rmi~ 
nação orçamentária 9U contnlriar a geStã'o do dinheir<? público 
para dar cumprimento a uma liminar; q#~úic;io sabemos que 
a liminar é um ãtõ p-reparatório do proce-$so, que não tem 
a força coercitiva -de uma sentença defiriitiva, que submete 
ao rigor do precatório. Esse é um ponto que· não entendi. 

No momento em que o Presiden_te_,, ~nso até que num 
gesto político, tC?nt_a _desviar a atenção .49~ aposentados para 
o Congresso Nacional~ para em cas(!_ ~e. um desfecho, que 
acredito não vá ocofier, entendo que vá, prevalecer o bom 
senso no Congress_o.brasileiro. O_ Co~gíe~o, como câmara 
revisora, mais uma Vez, com sua palavra pOnderada, não vai 
permitir que esse projeto seja arquivadÇ> ou não tenha um 
desfecho. Diante da colocação do Presiá~\li:e da República, 

Jezp.os que $-CCUS,il(, temos que ap:rovar o..,y ~;mo§ q!Ie modificar 
a propost:t' Não podemos nunca nOs omitir, porque~a.convo~ 
cação do Presidente embute inegavel~ente um propósito polí" 
tico que precisa ser cada VeZ ri:tais esclarecido para que os 
que dependem da PreVidência não sejaril enganados. 

O Sr. Benl V eras- V.· EX" me permite um aparte? 

O SR. ELCIO ÁLVARES - Ouço, com satisfação, o 
Senador Beni V eras. 

O Sr. Beni V eras - Escuto sempre com muita atenção 
tudo o que V. Ex .. diz, porque pude identificar, ao longo 
do tempo, a seriedade com que trata os problemas nacionais, 
O- qUe óie leva a uma atitude respeitosa e atenta em relação 
ao que V. Ex' diz. Quanto a essa questão da Previdência, 
esse procedimento que adoto usualmente em relação a V. 
Ex• tem razão de ser. Acho que o Gôvemo, quando chega 
agora pedindo ao Congresso mais recu~os para tratar ãa ques
tão da Previdência, esquece que não tem sido capaz, ao longo 
do _tempo, de tratar adequadamente dos recursos que já se 
en.contram em suas mãos. V. EX' sabe que a Previdência Social 
retém um valor importante da economfa brasileira, valor esse 
qUe deveria ser tratado com_ cuidado, com adequação, de 
m311e:íra 'económica -ê ~rreta, .ajqdan~o o povo brasileiro a 
yivei:'.inelhor. O que se tem visto;· entretanto, todas as vezes 
~~ que se arranha essa questão, é- únl mundo de fraudes~_ 
descuidos, desatenção. Ou seja, é uma íiistitúíção que não 
fiu; por onde merecer o respeito do povo brasileiro e~ mais 
do que isso, merecer mais recursos. Ou seja~ o sentimento 
dos operários e empresários é que estão pegando o se;u dinhei· 
ro e jogando·o numa peneira fuiada, sem fundos,_ pois as 
pessoas que estão na PievidéÕciaonâo tém cuidado_ade_quada~ 
men~ desses recursos. No caso, a Previdência precisa primeiro 
mostrar-se capaz de cuidar bem do dinheiro que já ~em em 
mãos; para depóis-reivírtdicar alguma coisa, alguma· modifi
cação, algum tratamento diferente para as suas questóes. É 
essencial que ela se mostre capaz tle cuidar do dinheiro do 
povo. 

O SR. ELCIO ÁLVARES -Agradeço ao Senador Beni 
Veras, como sempre, muito consciente na colocaçãQ do seu 
pensamento. Na verdade, aflora, através do seu :iparte, um 
aspecto para o_ qual eu gostaria de convocar a atenç;io dos 
me!!S ilustres pares. . , . ; 

Esse projeto foi ã.çodado. Esse projeto viveu o impacto 
da concessão da liminar dos 147%, porque logo depois de 
enviado - e o projeto foi redigido na undécima hora, já 
com õ Congiesso cónvOcado -, houve, por parte das autori
dades do Governo, confissão expressa de que os patamares 
das alíquotas poderiam ser reduzidos. Mais ainda, o Presidente 
admitiu, ontem, ó remanejamento orçamentário para atender 
às deSpesas ocasionadas por esses 147%. Por aí v,erifica"se, 
que, realmente, o alarde que se -fez em tonio da cOncessão 
dos 147% teve _um sentido outro, que não foi~ de. resolver, 
de vez, os problemas da Previdência. Se adotarmos o critério 
de aprovar alíquotas, periodicamente, iremos repetir a mesnia 
colocação da política salarial, ou seja, enquanto não resolver
mos a eCOnomia brasileira, veremos os trabalhadores~ e nós 
mesmos, discutindo, permanentemente, quanto deve ser o 
salário do trabalhador brasileiro. - ~ ' 

ESSe pro jeito; ·aprovado dO jeito c}ue está, não te.Õho dúvi .. 
:'da que dentro de três ou quatro meses 'f\Govemo'repetirá 
a prática de aumentar a alíquota. Então, conforme o editorial 
de O Globo: "O problema é de profun<lldade". Infelizmente, 
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até agora, tem havido um comportamento que eu diria "dar 
dinheiro" para a solução dos problemas da Prevjdência _Sqci:;ll. 
Não podemos fiCar s.ubmetidos, de maneira alguma, a esses 
episódios isolado:tque não levam _a uma conclus_ão definitiva_. 
Imputar somente ao Governo, não. O~ Governo goverria, e 
nós, no Senado e na Câmara, legislamos. Então, é inarredável 
um comportamentO no iníció da nova Sessão LegfslatiVa. Te
mos todos que nos unir para encontrarmos imediatamente, 
uma solução que acabe com o paternalismo. 

Outra coisa que é muito grave em matéria de Previdência 
Social: temo~ que colocar a realidade de um País em crise 
económica. Não_podemos querer fazer benefícios ou criar 
situações político,;;eJeitOreii-as, qüe, am:anhã, refletirão _de ma
neira ruinosa, iildusiVe no 'julgamento dos organismos que 
têm a grande responsabili~ade de _conduzi~ ~te_ Paf~---

0 Sr. Amir Lando- Permita-me V,.Ex• um !,\parte? 

O SR. ELCIO ÁLVARES - Ouço o aparte do nobre 
Senador Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando- Senador Elcio Alvares, V. Ex•, 
com muita profundidade e seriedade, aborda uma questão 
que, realmente, tem sido_ um tormento para este P:lís, que 
é a s~guridade s_ocial pu.que seja ·a Previdência Sociaf'como 
o povo melhor entende. V. EX•; neste-riiôffierito; abOrdava, 
parece-me, o que constituíC:t ãmãgo dessa questão: a necessi
dade de se encarar a realidade brasileira. Pr,ecisamos·mergu
lhar e nos despir de todo esse aparato e ver o que está ocor
rendo de concreto. É precisO _acabar coro _e_sta vis_ão. falaciosa, 
com a crise falaciosa, com a crise maquiiláda - terria que 
muito debati no ano passado, neste Senado d_a República 
-que é a crise-da mídia, para Ver o que é que está aCorifecendo 
na realtdape: como vive a no~S:.a- gente __ brasilc;::ira, esta Qraya 
gent~ brasileira. Precisamos,,como legisladores, ter, conscifúl
te, e de forma definitiva, qtie -é-gfãVe a niiSSão de legislar. 
Não é ifl.ventar soluções 1mâ.gináriã!:;-, e dar uma solução d~Ílt~o 
do po:;sivel do cotidiano brasileiro-.. E SQ_bre isso.- falou-se 
aqui em Agamenon Magalhães, e há uina; passagem que mU1fo 
me marcou, quando ele disse:-"Para legislar" ... isso, refêrin~ 
do-s_e na Constituinte de 1946 - " ... rião ·podemos fugir do 
impériO- dos fatos". Teinos que estar de acordo, ao menos, 
quanto' àoS fatos deste PaK-- E é claro, como bem disse V. 
Ex•,' o -problema da Previdência, -da seguridade social, arras
ta-se - vamos dizer - há décadas. E é evidente que é um 
problema~ que não foi n_em criado por este Governo, mas 
que vem se agravando, porque a crise está aí presente, e 
com a· crise, a arrecadação vem caindo paulatinamente e os 
recursos es_casseando-se, e, conseqüentemente, os benefícios 
não podem ser prestados na forma da lei, na forma da Consti
tuição; que também, em muitos momentos, não se ateve a 
uma realiçlade nacional. Não podemos pegar como padrão 
a França; a Itália, sobretudo altália, _ou qualquer outro país 
do Primeiro Mundo. A nossa realidade é a de um pais que 
ascendia à primeira categoria,-mas que está caindo para a 
quarta, quase. Então isso é definitivo, nobre Senador Elcio 
Alvares. !Temos· que, realmente-, com um extremo bom-senso, 
com sensibilidade e acuidade de um cientista, n9s colocar, 
parece"'IIle? num primeiro momento, em harmonia com os 
fatos .. Ptecis·amos-;--efetiVã"riien:te, saber o que está acontecen
do. E isso -- é preciso que se diga mais uma vez - não 
é ficando, exclusivamente, aqui dentro do Poder Legislativo. 
É saindo às ruas. E a atividade parlamentar não se resume, 
como_ a imprensa brasileira insinua - e isso foi colocado na 
mídia~·pàrá o Pais inteirO, quase coroo uma punição, enten-

dendo que a atividade parlamentar se resum-e apenas à pre
sença nas Casas legislativas. De forma nenhuma. A nossa 
atividade mais importante e· séria, é a conjunção com esta 
realidade concreta e cotidiana do- povo hrasileiro, é sair daqui 
e oUvir, inclusive? aconselhar o povo, buscá-lo nesse contato, 
nessa troca de idéias. Porque já disse e vou repetir mais uma 
vez: o legisladOr não inventa a lei, apenas a escreve. É na 
consciência Coletiva do povo que a lei se edifica? é nas entra
nhas, mesmo da sociedade? como disse Durkheim.l que a lei 
se elabora. E o legislador apenas as formaliza: E isso que 
temos que sab_er, o que é a tarefa de legislar. Basta desta 
form.ª enganOsa; eri1 que meia dúzia se- reúne e· pensa· que 
tem as soluções básicas para o Brasil, que não dizem nada 
com a realidade, pois se constituem de normas inúteis e àispen
sáVéiS.- Como eu- diSse e repito servem apenaS p-ara encher 
á lata do lixo. A nossa produçã-o legislativa é exaustiva e 
de má qualidade, na verdade, de pésssima qualidade. É isso. 
O que V. Ex• coloca, parece-me que o artigo do editorial 
do jornal O Globo caminha pela mesma trilha. Temos que 
reformular e repensar com seriedade, com gravidade, que 
os princípios máiS elementares de elaboração legislativa recla
f!lani e estão eXigindo deste Congresso Nacional. Quando 
falo Congresso Nacional, falo das duas Casas é de nós, do 
que nos toca, o'Selrado da República. De modo que parabe
nizo V. Ex• ao enfocar e levantar aspectos importantes dessa 
questão, com muita seriedade, com profundidade, V. Ex• está 
aqui' chamando. a atenção do Senado da República do que 
deve fazer, cto·;qoe pode fazer para a salvação deste País. 
São muito importantes as manifestaçóes como a de V. Ex a, 
que engrandecem esta Casa Legislativa .. 

O SR. ELCIO ÁLVARES - Agradeço a intervenção 
sempre judicioSà _.dõ Senador Amir_ Laitdo~ que enfocou um 
ponto realmente lmportante. Temos de viver a nossa realida-
4e.. Um país q~p não vive a sua realidade, um país que não 
tem a sensibili~çle dos problemas sociais, um pais que está 
distante exata:rÍl.énte do seu cotidiano, nunca será um pais 
feliz. 

Então, ne~t~ instante, é importante que os dirigentes do
País, seja o Presidente da República, ou todos aqueles que 
t~npl responsabilidade administrativa, õu -os legisladores, per
cebem, acima de tudo, que a solução da Previdência não 
pode ser paternalista, não deve ser paternalista e não pode 
ficar ao sabor d.e, _aumento de alíquotas. Nesse caso, temos 
quase que certeZa, ouvimos depoimentos de representantes 
das empresas, dos aposentados, do Governo. Sabemos que 
aS e_mpresas brasileiras estão exauridas, estão vivendo nessa 
recessão por uíri ·verdadeiro m·nagre. Qualquer aumento é 
altamente ruinoso para a saúde até dessas próprias empresas. 

E os aposentados? Não precisa riem dizer. Quando nós 
tomamos conhecimento, através dos vários depoimentos colhi
dos pela imprensa~ "do padrão de salário do aposentado, não 
é compatível com·a dignidade da vida humana. 

~este ins~.~nte:, fazendo este registro do editorial de O 
Globo, intitulado, '"Um Projeto para 6 Brasil", gostaria de 
fechar com a ~~Y-3. ~ranscrição de dois textos. Se o probleJTia 
foi abordado co_llúnuita clareza, com nlllita lucidez, o editorial 
preconizou uma solução que deve ser examinada não só_ pelo 
Legislativo, maS também pelo Presidente da República, que 
quando propõe-'um:a agenda para o consenso, ele deve, sobre
tudo, enumerai, desde já, quais 6S pontos principais para 
esse d.ebate que s~ deve travar em favor do nosso País. 

Diz O Globo: 
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"Como a situação da Prev~dência-se insere_no dra
ma administrativo, económicc:r e soCial do pafs, uma 
agenda para compreendê-la deverá abranger, além de 
fórmulas conjunturais de recuperação da receita, uma 
radicai transformação do sistema previdenciário, rede
finindo seu esquema de gestão e financfamento, envol
vendo temas como a retomada do crescimento, a expan
são dos salários reais, a ampliação da oferta de emprego 
e a redução do mercado informal. 

Trazer sugCSt6es para essa agenda, procurando 
compatibilizá-la com· a· contenção da iriflãção, é dever 
dos que detêm parcelas de responsabilidade nos nossos 
destinos, seja em funÇão de governo ou .. no exercício 
democrático da oposição, seja na condução ou na infor
mação da sociedade." 

Logicamente, o caminho maissaudável, neste inOmento,_ 
é o Presidente dirigir uma meitsagem ao Coq_g_feS_S<Y pedindo 
um crédito adicioilal, e o Congresso, democraticamente, exa
minando esse pedido, deve conceder a Sua EX~~l-~ncia o di[eito 
de remanejar o OrçamentO, fixando ali, ef!tão, a alocação 
dos recursos necessáríõs pa:ra resolver essa criSe emergencial 
determinada pela liminar da concessão dos 147%, mas nunca 
esquecer que -a Previdência Social é um probtéffia gravíssimo, 
talvez o mais grave enfrentado pelo Governo que está a reque
rer, neste momento, uma-açã<:i COiijU.gãaa do Executivo e 
do Legislativo, para q_ue tenh~mos uma pre_vídência re.alista 
-não a previdência patern-alista- d~t:~tr~--~-ª~~ealidade do 
tempo em que vivemoS, porqUe, conforr!l§_disse muito bem 
o Senador Amir Lando, é iinporfailte que cada um dos brasi
leiros tenha noção do seu tempo e da sua realidade. Não 
adianta a forma utópica, a forma lírica para que, amanhã, 
cheguemos à conclusão de que este Pafs não eStá identificado 
com a verdadeira dimensão dos seus problemas. 

O segundo registro que gostaria de fazer, de maneira 
também rápida, se prende a um noticiário, também divulgado_ 
com intensidade pela televisão, que envolve de maneira muito 
positiva o Congresso Nacional. 

Recentemente, a título de comentários da repercussão 
da nova Lei do Inquilinato, que foi realmente POsta em prática 
através da Lei n'·' 8.245, de 18 de outubro de 1991, tivemos 
a oportunidade de verificar que alguns conceitos que foram 
aqui expendidos durante o debate da aprovação da lei, são 
conceitos que come_çam a ganhar forma dentro da importante 
cidad_ela da relação entre locador e locatári_o: __ . 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deste 
Senado, está de parabéns porque colocou o debate, na ocasião, 
de uma forma que complementa a parte inicial do nosso pro
nunciamento. Lei para ser lei, tem que estar afinada com 
a realidade social, tem que mencionar aquilo que representa 
a angústia da coletividade, tem que saber colqcar os pontos 
que demonstram o equilíbrio entre todos aqueles que integram 
a sociedade. Uma lei que atrita, üma lei que fere, uma lei 
que contunde não é lei. E nesse instante em qüe a nov~_ Lei 
do Inquilinato dá os seus primeiros passos; já que entrou 
em vigor a partir de dezembro, é muito importante lembrar 
o debate que houve nesta Casa e, principalmente na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Foi afirmado naquela 
ocasião, diante quem sabe, da incredulidade do efeito positivo 
de uma nova lei, que o Brasil, desde a Segunda Grande Guerra 
teve cerca de 42 leis de inquilinato, o que-e um verdadeiro 
recorde, demonstrando a instabilid<;tde do painel social. E, 
pela primeira vez, através da reunião dC cõri:llssões iqterminis
teriais. a convocação de locadores, inquilinos e administra-

dores de empresas, tentou-se um texto que representasse um 
ponto de equilíbrio na relação ex locato. Tentou-se um texto 
que traduzisse, acima de tudo, um esforço para que tivésse
mos, dentro da relação inquilino e locador uma nova dimen
são, não mais aquela cm que o locatário fosse altamente pre
miado em detrimento do locador. E, em conseqüência, tive
mos o gravame dos aluguéis altos, da falta de imóveis e de 
quase nenhuma construção civiL Quando tive oportunidade 
de examinar os dados fiquei estarrecido. Antes da última lei 
do inquilinato, nós tínhamos 34% de investimento na á_rea 
da construção civil, qu~ foi_reduzido <;~: 0.5%,_dando ensejo 
à ciranda financeira, que ainda hoje existe, com juros exorbi
_tantes, extrapolando . .Mas, ago_ra,_ com a_nova Lei do Inquili
nã.to, começam a aparecer os anúncios de oferta de imóveis. 
E todos os jornais e a televisão registram um fato, que é 
altamente positivo: a oferta do ·imóvel hoje, que começa a 
crescer. Tínhamos 4 milhões de imóveis inteiramente fechados 
porque o locador não queria alugá-los ao.s: inquilinos. Agora 
os aluguéis são inferiores a uma possível realidade de mercado. 
E aí residiu o segredo da nova lei do inquilínato, ajustou 
a rela_ção e~ locato à realidade do mercado. E isso foi bom, 
porque já começam as primeiras .construções, visando a obje
tivar a _entrega de _novos- imóveis ao mercado de aluguei. E 
não é só o ponto positivo de diminuir o aluguel e de fomentar 
uma estabilidade social que ~ãollavia nessa relação ex locato, 
m_as__talvez seja a indústria da construção civil a que mais 
mobili;z_a mão_-de-obra não qualifícada. Há milhões e milhões 
de brasileiros que não têm qualquer qualificação profissional 
sendo inteiramente absorvidos por esse novo esforço que se 
faz. Já no meu Estado, o Espírito Santo, tenho a oportunidade 
de visualizar as grandes construtoras já preparando imóveis 
para serem entregues à locação, que e~tá inteiramente aces
sível em favor do inquilino. A nova lei do inquilinato fez 
com que a nossa Comissão de Constituição, Justiça e. Cida
dania e que_ este Senado vivcss.em extremos debates, mas o 
legislador está perfeitamente certo quando tem oportunidade 
de compatibilizar o social à realidade do texto legal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazendo esses dois regis
tras, quero nesta sexta-feira afirmar, mais do que nunca, que 
o Congresso brasileiro, principalmente o Senado da Repú
blica, não pode perder a oportunidade histórica de coJnandar 
não só o processo administrativo ou social a nível de lei, 
mas também tem a obrigação de agitar os grandes problemas 
brasileiros, encontrando soluções.-

- Fiquei feliz por ouvir, na sessão inaugural desta convo
cação especial, o dis-curso do Senador Mauro Benevides, o 
nosso Presidente, que hoje, já é uma figura histórica neste 
Parlamento brasileiro. Conquistou a todos nós nesse primeiro 
ano, pelo seu modo de agir, com o maior zelo, pela preser
vação do prestígio do Senado e do Congresso brasileirO. O 
Senador Mauro Benevides teve a oportunidade de agitar aqui
lo que já se transforma num assunto quase que repetitivo, 
em razão do ciclo da seca brasileira. Mas S. Ex~ agitou :muito 
bem. E agora já verificamos, através do impulso da Comissão 
Especial. que o Governo já se movimenta para dar aos nordes
tinos, não uma palavra de solidariedade, porque neste mo
mento da seca a solidariedade é perfeitamente disperisável, 
mas, sim, para dar uma palavra de compreensão e transformar 
aquele problema, que é regional, não em um problema adstrito 
à representação dos nordestinos. mas em uma realidade que 
tem de convocar todos os brasileiros para uma solução comum. 

Considero uma maldade, uma crueldade, quando alguém 
diz que o problema da seca está adstrito ao Nordeste e aos. 
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representantes- nordestinos. Não se trata de um problema re
gional. Não acredito que nenhum dos representantes do Nor
deste usaria esse instrumento Ccfino _motivei eleitoral ou para 
satisfazer as suas _vaidades pessoais_. A seca é uma realidade 
nacional. Mais uma vez, o nosso Senado da_ República, cons
ciente do seu papel, toma a iniciativa de trazer para o grande 
debate nacional um tema da maior importância. 

Ao fazer esses dois registras, quero, a esta altura, dizer 
que o Senado da República, em 1992, está co_nscii:mfe da crise 
nacional, consciente de que é necessário um diálogo cada 
vez mais estreito entre o Presidente da República e o Con
gresso Nacional. Aqueles qu~não __ colaborarem ne~~e sentido 
não estão colaborando_em_fªvor_óP Pitls. Pr:ecisamos~ neste 
instante, unír-nos com· espírito de brasileiros e pãtfibtas -para 
encontrar asgrandessoltições, quer a exemplo da lei do inquíli
nato, quer a exemplo do debate sétio_a_ respeito da Previdência 
Social, o que somente engrandece o S_enado Federal e o Con
gresso Nacional. 

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

O SR. ELCIO ÁLVARES- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Ney Mar;mhão- Senador Elcio Alvares, o tema 
que V. Exa_ aborda, neste manhã, no plenário do Senado Fede
ral, no que diz respeito à união da classe política entre o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo é premente, tem que 
acontecer, porque todos estamos no mesmo barco.--

0 povó brasileiro está acompanhando, passo a passo, 
as posições do Executivo e as do Legislativo. Não adianta 
o Legislativo omitir-se quarido é chamado. Na hora e_rn que 
ele é chamado e não se ·convence daquilo que o Executivo 
deseja, o que deve ser feito? Devemos seritar-à mesa, Senador 
Elcio Alvares, discutir, exaurir os problemas para chegarmos 
a um denominador comum. Esse problema por que está atra
vessando hoje o País transfere a nossa economia para- ã-corripe
titividade. O mundo mudou: o Leste Europeu, ó Muro de 
Berlim; é outro mundo, que mudou rapidamente, e temos 
que acompanhar essa mudança histórica, üiternacioDil.l, mun
dial. O Brasil não pode ficar para trás. ·o Brasil tem que 
acompanhar as estruturas que estão aí. Temos que ter cons
ciência. O nacionalismo tacanho, que acreditava que o FMI 
pretendia dirigir, determinar o ·que devemos fazer, acabou. 
Hoje temos que ter entendimento com as nações. Há quatro 
meses estive com o chefe do governo chinês, Sr. Jiang Zemin, 
que me disse: -A China tem um grailde interesse em estreitar 
a sua amizade com o grande povo brasileiro. Somos o maior 
país da Ásia, a maior pOpulação da terra e os senhores são 
o maior país e a maior pOpulação da América do Sul. Temos 
muita_coisa em -comum. Não podemos ficar isolados, gritar 
aquele nacionalismo tacanho e ficar isOlados. O povo não 
aceita mais isso. O que V. Exa acaba de dizer, nesse pronuncia~ 
menta que está proferindo, é de de suma importância para 
a sensibilidade do político brasileiro e daquele que tem voz 
de comando através do voto popular, do mandato que o povo 
lhe delegou. Portanto, mesmo se tivermos que sofrer, eleito
ralmente, temos que assumir os compromissos de !J.ãO agora, 
demagogicamente, dar uma coisa que, amanhã, seja ·prejuízo. 
Temos que préparãt este País para as futuras gerações. É 
isso.que o Presidente da República está tentando fazer. E 
tenho certeza de que a sensibilidade da maioria do Congresso 
irá Colaborar com o Senhor Presidente da República. Apóio, 

in totum, o pronunciamento brilhante que V. Ex" está fazendo 
no Senado da República. 

O SR. ELCIO ÁLVARES -Agradeço ao Senador Ney 
Maranhão. Temos trocado idéias a respeito de uma integra:ÇãÕ 
maior do Legislativo com o Executivo. ..;"'" 

Ninguém pode exacerbar, a esta altura do debate, para 
colocar um fosso dividindo essa ação que tem que ser conjunta. 

Penso, até, que no ano de 1992, se os condutos do Go- _ 
vemo que não operaram em favor deste diálogo insistirem 
em manter uma posição que não é boa para a Nação, temos 
que tomar aqui, desta tribuna, reações vigorõsas para que 
F! presidentff __ da_República compreenda, acima de tudo, que 

-"o Q:mgresso,jamais lhe faltou. O que acontece_, na realidade, 
é que os elementos que estão dentro do Governo não com
preendem que ,a ação em favor do_ País tem que ser uma 
ação_conjun_ta._ As vezes, chegam até a discriminar o comporta
mento do padamentar, em detrimento, na realidade, daquilo 
que todos nós almejamos, ou seja, !!ID_a soluç_ã_o nacional intei-
ramente consentida. -- ... 

Neste in$tante, portanto,_ em -que a Previdência vive o 
seu momento mais extremo, nós queremos manifestar a todos 
os aposentados, a todos os que dependem da seguridade social 
a nossa palavra de apoio. Mas advertir, principalmente aos 
que vão decjQir, que o nosso projeto de previdência não pode 
ser arrumado acima de acenos dema_g_ógicos e não pode ficar 
distante da realidade brasileira. Q projeto da Previdência tem 
que ser adaptado exatamente dentro da nossa potencialidade 

- firütnceira, qentro_ do que arrecada o país, dentro daquilo 
que é a mecânica de apoio da Prevídência. No momento em 
que diminuem óS trabalhadores aiivos e cresce o número da
queles que são beneficiados pela seguridade social seria impa
triótico não levar em conta a sitUaÇão grave por que atravessa 
o E_rário Nacional. 

Assim sendo, eminente Senador, encerro o meu pronun~ 
ciamento, reafirri:tando, acima de tudo, o propósito manifestO 
do Senado de Colaborar, efetivamente, para as grandes solu
ções nacionais, ma:s uma colabOr-aÇão que não vai se perder 
nunca nos debruns da demagogia. tJIIla colaboração tem que 
ser marcada, acima de tudo, pela grancJ.eza com que esta Casa 
sempre se houve, através dos pronunciamentos que são feitos 
aqui, todos eles calcados no mais profundo patriotismo. (Mui
to bem!) 

Du.rãnte o discurso do S_r_. E/cio Álvares, o Sr. 
Beni V~ras, Suplente de Secretário, deixa a·cadeird da 
presidêflC}a, que é ocupada pelo sr. Nelson Carneiro. 

D,u_rante o discurso do .Sr. Elcio Álvares, o Sr. 
Nelson Carneiro deixa a cadeira da présídência, que 
é ocupada pelo Sr. Amir Lando. 

O SR. PRESIDENTE (Amir Lando) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR(PMDB - ÃC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no final 
da Legislatura passada, o Senado Federal aprovou proposta 
de emenda constitucional, de autoria do nobre Senador Nelson 
Carneiro e dos então integrantes da Mesa Diretora, para disci
plinar o pagamento de subsídios para os deputados _estaduais 
e vereadores e·_que, após a ·sua aprovação nesta Casa, foi 
encaniinhada à Câmara dos Deputados, na seqüência de sua 
tramitação normal. Os problemas relativos a quorum e pauta, 
todavia, impediram que fosse votada na sessão- legislativa do 
ano passado, como seria previsível. 
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Como se recorda, Sr. Presidente e Srs. Senªdores, a Cons~ 
tituição anterior à Carta de 1988 estabelecia que oS deputados 
estaduais não poderiam perêeber, a título de subsídios, acima· 
de dois terços do que percebiam os Deputados Federais, a 
qualquer título. A falta de orde_m clara_ e taxativa 'deu margem· 
a uma série de ínterpretaç6es equivocadas, que ensejaràm, 
em muitos estados, subsídios sUperiores aos d~ Congresso 
Nacional. Tudo porque, com-a aprovaçãO da ConstituiçãO, 
em 1988, retirou-se do texto constitucional o dispositivo sanea
dor, deixando-se a critério das Assembléias Legislativas, atra
vés das Constituições estaduais ou de resoluções internas, 
a determinação dos valores cabíveis a seus integrantes. 

Alguns estados, in9_vãndo _nesse aspecto-, fixaram o" teto
de 90% para· o sUbsídio dos deputados est~~4u~i~; em r~l-~_ça?.-~. 
ao dos federais; outros, em 75%; em 70% -.:. e assim por 
diante. ·-· -

Em virtude de abusos cometidos em. outras Unidades, 
seguidamente denunciados pela imprensa, o·Senador Nelson. 
Carneiro, cônscio de suas aniP'"- ohrigãções'lilstituciOriâiS 
na Presidência do Senado Federal, f.:-z aprov:âf em uritá das 
reuniões da Mesa Diretorá, da qual participei :c-bíno suPlente, 
o citado projeto de emenda constitucional, rna_1S-tã.ide-chanCe-. 
lado pela unanimidade do Pier~:ário, mas. qu·e; 'infetizmen_te, 
não prosperou na Câmára dós Deputados. onde se encon'tra, 
há mais de um ano, aguardando decisão conélUSiva. 

Daí, multiplicaram-se ós abusos, como o _quç está aconie--
cendo, por exemplo, Sr. Presidente, na Assernb[_éia LegislatiVa-" 
do Rio de Janeiro, cujos· Deputados, além dos subsídios nor
mais, também estão pe_rceb~ndo jetons. '"•·' ' , ... 

A Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro está convo
cada, por ato de seu Presidente, para um~pcr{Ódo de sessão 
extraordináiiã, na qual" serão apreciados proj~-rOs que dei_xa:
ram de ser aprovados nt:rsessão legislativa antêiior. Essa _cOnM 
vocação foi seguida por abusos) como os ocor'iidóS nas ú_ltím.as 
sess6cs extraordinárias de "q'uarta e quintaMfeli·,à'.pesta sem~ma, 
quando os Deputados faturaram cerca de _ _q~ãVS> milhões de _ 
cruzeiros em jetons- em apenas dois dias! 

O jornal O Globo publica matéria muitO ilUstrativa a res~ 
peito desse fãto, qUe deve ser condenado por 'todos nós da. 
classe política. Não podemos concordar cohiJsso, pois-_fais · 
práticas vã-o- cOmpro"inete·r -airida mais a: Já 'áOã:Jada credibi
lidade dos políticos perante a opinião púhliêí:{:' ~ 

Hoje é o Jornal do Brasü quem traz matéria semelhante, 
sob o título "DeputadÕ troca férias por jctõii: _As§:_eii_lbléia 
gasta 280 milhões com pagamento extra d~--·ª·giS-dias". E;is 
a íntegra: · · -

"Os Dcputad(;>s do Rio de Jane:ir()_ ~s_tão perdendo 
parte de suas fé,rias. No entanto, SQmente r:tos dois 
últimos dias, eles garantíram o acrésciql.Q de Cr$4 mi
lhões aos seus salários de Cr$6 milhóes.mensais. Isso 
porque o Deputado José Nader (expulso do PDT e 
ainda sem partido) convocou extrao_rd_inariamente a 
Assembléia Legislativa para aprovar~ntçnàs de projeM 
tos e 'desobstruir a pauta de votaç~es eru 92'. A assemM 
bléia gastou, em dois dias, Cr$280 milhõ~s com o paga
mento de jetons." 

Aí se comprova, Sr. Presidente, a distofÇão na prática 
daquela atitude liberal tomada pela Assern_'bJéia Nacional 
Constituinte·, de deixar· a critério das assembléias a fixação 
dos subsídios de seus respectivos deputados;' não há justifi
cativa para __ q_ue um deputado estadual, além de ganhar até 
Cr$8 ou Cr$9 nlilhões por mês, ainda faça jus a subsídios 

por sess~es e_xtraordináfias, um jeton variando em torno de 
Cr$200 mil por sessão. · 

É o que está acont~cendo no_ Rio de Janeiro, Sr. Presi
dente: 'não:_ há 9_u_orur_n, ~~r.a~te .~s se~p~s·_ordináriaS~ ·para 
fo~çar a convóca~ao extraor~I_nána e, en!ão, realizar oito ses-
sões extras em dois dias. · ' -

_ O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V~ Ex~ um aparte, 
nobre Senador Nabor Júnior? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer, nobre 
Senador Ney Maranhão. 

J)__~r_. .Ney Mar~nhão- Senador N,abç>r Júnior, V. EX~. 
como homem_experiente, eX-governador elo s~u estado. Depu
ta:çlp f,~qeral, Senador, tem "terra no. pé'~ e conhece muito 
bem_, ~O!!iO eu, _o-~que-- O povo, hoje, pensa da imagem do 
Légi_sl,a~i,vo. V. Er acaba de dizer que, na Cori.stituinte, fonlos 
os 're~pOn_sáyeis- pelo problema, quando _deixamos isso em 
abertQ, para __ que os peputados estaduais :t;ixassem s_eus subsí
diOs, porque, anteriormente, V. Ex~ sabe, eram proporcionais 
aos de deputado federal e senador. 

Vou citar um caso, a exemplo -de V. Ex•, ocorrido no 
!Y~r.micíp~o de Jaboatão, em Pernambuco,_onde o vereador 
gailha· quase o mesmo que nós, Se.riádores~ Foi aberto inqué
ri~oque não vai d_ar em nada. Lá, o vereador tem 96 funcio
náiÍOS--a sua disposiç_ão. fsso significá, Senador, que a iniag_em 
política dos representantes do povo vem· ·batér dfre-taiitente 
e$~éiin3. de 'nóS,· Porque se_ um verea~pr, um deputado
co~_o_V. Ex~ a~ba9~d~ar-ganha nove_ milhões de c~uzeiros, 
ninguém acredita, principalmente aqueles que tentam dene
grir a imagem do Pod~r Legislativo, que nós, Senadores, ga
nhamos meiiosL Estão cavando a própria cova, e a da de~_o
cracia, porque quanto mais o Poder Legislativo for fõite e 
respeitado, mais a democracia o sêrá; e qUanto mais for deSmo
ralizado, mais se desmoraliza ·a democracia. E na hora em 
que fecharmos isso aqui, a. imprensa· falada e escrita não vai 
ter o direito de dizer o .que quer. É um contraMsenso, mas, 
infelizmente!_ é_ a ~erdade, Senador. Se V. Ex\ assim como 
o Senador E(cio Alvares __;_ o Presidente que está â -Mesa 
neste momento -apresenta um projeto de grande impor
tância e é aprovado, a imprensa não dá o valor e a divulgação 
que merece. Mas, se e_u,_ por exemplo,_ chegasse ali fqra.-
não, que ande ___ aqui com ele, está_ na minha pasta --,Com 
o me\-138 e de.sse_ um tiro para cima; salda no time de Loildfes 
a irnage~ do3~QSso. Co-ngressó.- Eflião, Senador, nóssolrips 
os éulpados. Isso é que tem que mudar na Constituiç[á; Cq-Qlo 
acabei de dizer no meu pronunciamento._ A ConstifUíÇãO tem 
78 artigos de direitos; 46 de garantias, 4 de dever e só_ um 
de produtividade. Então, temos que mudar, porque, do con
trário. Senador, não vai dar certo. É sobre isso que me h;ato. 
Sou um presidencialista convicto. Admiro o parlamep!<l_rjsfno, 
mas, para o Brasil, só daqui azo-anos. Muito menos. _ç:om 
os partidos que aí eStão. Veja V. Ex~ o exemplo desses Depu
tados estaduais e vereadores! _ _t por causa de exemplos Como 
esses que estão em cima da classe. política. V. Ex~ sabe'que 
hoje, nas pesquisas, os partidos têm 3%, empataildó' com 
os banqueiros; e os políticos em geral têm um ponto a meJlós 
que o Presidente. Esse é o reflexo dessa ladroagem. Porque 
isso que está sendo feito, Senador, é assalto ao bolso do pOvo 
e_ tem sérios reflexos. Agora que os nossos subsídio_s)o"ram 
aumentadQs, ninguém acredita que ganhemos menos~9ó :que 
20 milhões_ de cruzeiros já que um Deputado estadu~l"ga,nha 
9 milhões. Então é por isso que acredito que quando o p'e:bis
cito __ vier, "o barata", que é o povo, vai botar um gosto' QJ.im 
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no parlamentarismo, ao entender que optando pelo parlamen
tarismo entregam "'o Congresso, a:o~ J?eputados, o comando 
do País. Senador Nabo r Júllior, a surra vai ser pior do que 
a do tapete em dia de festa! COhgratulo-me cOm V. Ex~; 
estou solidáriêr ·com V. Ex\ e acredito que devemos tomar 
uma medida rápida; se necessário, mudar esse_ artigo da Cons
tituição, ou essa lei, para dar cabo a isso-que está desmora
lizando, exclusivamente, a -classe política. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Vou mais além, ilustre Sena· 
dor Ney Maranhão. _ 

O recebimento de jetónS--sobii- sessões exti"aordin-árias 
é totalmente ilegal. Se- alguém_ ent~ar co~ uma aç@o popular 
na Justiça, vai fazer -com- que ess_es Deputados o deyolvam, 
pelas limitações exp"ressa:S rias· suaS Constituições Estaduais, 
valores proporcionais aOs tecebidC!s_pelos membro~ do _Con
gresso Nacional, de 70 até 90%. No entanto, o Deputado 
Federal e os Senadores não recebem jeton por sessão ·extraor
dinária. V. Ex~ se recorda que, recentemente, no mês de 
dezembro, fizemos aqui mais de 30 sessões extraofdiri.árias, 
para atender à necessidade da votação de _vários proj~tos 
oriundos da Câmara, é aprovados de última hora, sendo que 
o Senado ainda prorrogou por· cinco dias o·s seus trabalhos, 
para aprovar todos ·esses projetas, sem ·qualquer acréscimo 
de despesa para a Casa, p·arà o·Poder Público. _ . - _ ·. ." · 

Então, é ilegal o pagamento dejeton por sessão e_xtraor
dinária, pelas Assembléias Esiaduais, desde que foi inserido 
nas suas Constituições U:m teto pi"óporcional aõ recebido pelos 
Deputados Federais; e, como os Deputados Federais não rece
bem jeton por sessão extraordinária, eles também não pos-
suem esse direito. . _ . __ 

. . 

O Sr. Ney ,Maranhão- O grave é isSo, nobre SeO.idOr. 
Se eles recebem, sendo menor o poder, o povo brasileiro 
pensa que também o ·recebemos. e ganhamos Cr$20 milhões. 

O SR. NABO R JÚNIOR -Concordo com V: Ex• . 

O Sr. Elcio Álvares- Permite...:me V. Ex• um aparte? 

O SR. NABO R JÚNIOR '--Ouço o nobre Senador E leio 
Alvare~. 

ó Sr. Elcio Álvares-_:_ A sua hiStórÍa de hOmem público 
é conhecida por todos nós. Co"rrio Governador, foi de aU.steri.:. 
dade· ábsoluta. Todos os seus exemplos aqui no Senado têm 
sido "tíni.brados no sentido de dar ao mandato a dignidade 
que- el~ necessita e pede. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Isso é um dever de todos 
nós, nobre Senador. 

O Sr. -Elclo Álvares- Então, o seu pronunciamento faz
com ·q~ê,se transforme num porta-voz de toc_?.?s.aqueles que 
se ango,stiam com a prática ·dessa obra. Evidentemente, e 
o Senador Ney Maranhão há pouco falava a respeito da im
pierisá; é lá tem sido muito cáustica com relação ao Congresso. 
Mas, n~; verdade, alguns elementos que integram o nosso 
corpo - e nós _somos um grande tecido - são elementos 
que TI3.0 têm a noção de dignidade de V. Ex• no exercício 
do mahdato. Esses Deputados do Estado_ do Rio, assim proce
dendo, dã9 exemplo que repercute nacionalmente, é evidente, 
de m·aheira altamente ruinosa para o conc_eito do Parlamento. 
Ent~011 j>fpovo fica pensando, por meio desses mau~ exemplos 
e infelizmente, temos de reconhecer que a prática está se 
g~ne;~t(z~ndo - há pouco o Senador Ney Maranhão falava 
de um município de Pernambuco, mas isso se repete pelo 

Brasil inteiro. Está faltando, realmente, naquele que detém 
o mandato, a ética que vai conduzir a prática de seu exercício. 
E~tá faltando aquilo que eu diria- é-até uma expressão 
dura - caráter! No momento em que o cidadão se investe 
de um mandato, que recebeu de seu povo a grave responsa
bilidade de representá-lo- porque o mandato é, e~atamente, 
a corporificação de todas as vontades -, ele não tem direito 
a um gesto pessoal de pecúnia, de ambição, ou, quem sabe 

. mesmo, um gesto até certo ponto solerte, de quer:_er enriq~ccer 
à custa do er~rio, porque somos guardiães de um sistema 
democrático, e esse sistema democrático não irá bem no mo_
mento em que o povo perder a confiança naqueles que foram 
eleitos para zelar pela coisa pública. V. Ex~ traz essa notícia 
profundamente lamentável, publicada hoje, parece-me que 
na primeira página do Jornal do Brasil. Mas is·so tem que 
ser repudiado com veemência. E aqui, no Senado da Repú
blica, tivemos;_ graças a·Deus, no .ano de 1991 -e nisSo 
Presidente Mauro Benevídes, com toda a Mesa, foi muito 

cioso -, até uma prorrogação de f!9SSOS trabalhos e fi~emos 
isso com dedicação_, com espíiito público, e acho que não 
podem, de maneira nenhuma, prosperar esses tristes exem
plos, como estão acontecendo na Assembléia do Rio de JaneiR 
ro. Neste instante, já que V. Ex\ que é um Parlamentar 
cioso da sua dignidade, um Parlamentar que iem a noÇão 
exata do que~-'? _c~mpri~ento do seu mandato, quero me 
perfilar com V_._ Ex~ nesse protesto, para que o exemplo da 
Assembléia ·do Estado do Rio não seja adotado pelas várias 
Câmaras Legislativas do País. 

O SR. NABO R JÚNIOR - Muito obrigado a V. Ex' 
Segundo infonTiéiÇões da imprensa, outras assembléias estão 
incorrendo nessa mesma prática, o qUe é sempre condenável. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos assistindo ao feR 
chamento de dez,enas e dezenas de hospitaiS por falta de recur
SCfS. Vemos, também, repartições que não podem funcionar 
porque estão em situação precária; qUando a escola pública 
não está em condições de atender à demanda de alunos cujos 
pais não podem pagar as anuidades da rede particular, é nessa 
hora que os Deputados estaduais do Rio de Janeiro· e de 
alguns outros e_S~ãdos estão se atribuindo um pagamento inde~ 
vido, ilegal, imoral, para enriquece!, como -disse o Senador 
Elcio Alvares. Porque o salário de 6 ou 8 milhões já é um 
salário acima da média nacional. · - · - · - · 

Sempre tivê a coragem de defender, até de maneira ardo
rosa, o direito dO parlamentar ter uma remuneração condigna, 
devido às exigências da própria representatividade popular; 
ele tem vários encargos sociais, sãO Várias ã.s ·solicitaÇões dos 
seus eleitores. O-próprio exercício do mandato obriga o parlaR 
mentar a um padrão de vida acima da média nacional, manR 
tendo estruturas políticas e até residências paralelas, em du3s 
ou mais cidades -..,por isso defendo o direitO do parlamentar 
receber remuneração condigna. 

-- Pelo mesmo princípio de coerência, sou contrário a esse 
tipo de prática, qUe vem denegrir a imagem da classe política 
e contribuir para, cada vez mais, a população votar em branco, 
OOITiõ aconteceu nas últimas eleições, em que esse voto .de 
protesto chegou a quase 40%. E ainda dizem- que "o- povo 
brasileiro não sabe votar"! 

Não é verdade, Sr. Presidente. Isso _reflete_ com perfeição 
o desencanto da população, do eleitor brasileiro com a classe 
política. Se existe esse repúdiO quase universal às práticas 
político-partidárias, é por causa de a tos como esses, de práticas 
condenáveis, imOrais, c_omo as que acontecem no Rio de Jane i-
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ro e em alguns outros estados, cujos Deputados estão reCe~ 
bendo, indevidamente, jctons por sessões e"XI:i"a:OfdíiLárias. 

O mais grave de tudo isso, Sr. Pre~!derite; é q_Ui-eSsa 
assembléia ainda vai ficar Cm r-egime de sessão extraordinária, 
talvez, até o fim de janeiro, prevendo-se a realização de deze
nas- e dezenas de sessões extraordinárias, corri o pagamento, 
em cada uma, do jeton de duzentos mil cruzeiros. 

Portanto, quero, aqui, na qualidade de representante do 
povo do meu Estado, o Acre, protestar, veementemente, con
tra tal descalabro. Devemos todos, Senadores e-Deputados, 
envidar esforços no sentido de impedir que isso continue acon
tecendo. Faço, em espcci31, um apelo ao Presidente da Câma
ra dos Deputados, para que volte a tramitar, o maís rapida
mente possível, a proposta de emenda a Constituição, já apro~ 
vada no Senado, que coibe essa prática imç>l_al_, repetida pelos 
Deputados do RiO-de Jam'!iro~e outros estados da FederaÇão. 

O Sr. Antonio Mariz- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer. concedo 
o aparte ao Senador Antonio Mariz. 

O Sr. Antonio Mariz- Seilador Nabor Júnior, ia justa
mente referir-me à emenda do Senador Nelson CarneirO, que 
restabelece_ um controle sobre os subsídios às Assembléias. 
Legislativas. Corii-õ V. ~x· ~c recor_da, a Assembléia Nacional 
Constituinte, ao excluir do texto da Constituição esses contro
les, visava, me parece, preservar o Coi1gie~so_Nacional justa
mente dos abusos que vinham sendo registrados nas várias 
Unidades da Federação. As assembléias evocavam para a ele
vaçãO--de--seus--SU-bs:idio_s- o fat-o de o texto. da Constitüição 
ter fixado o limite de_ 2/3 dos subsídios locais em relação à 
remuneração do Congresso Nacional; como_ &empre ultrapas
sava esses limites sob vários artifíCios, isso repercutia negatiVa
mente aqui. Daí decidir a assembléia deixar livres os estados, 
de tal forma que cada um assumisse a responSabilidade por 
suas decisões. A prática, porém, como V. E_x~ acaba de denun~ 
ciar, revelou-se nefasta para a imagem do Pode~ Legislativo, 
daí V. Ex• ter inteira razão quando se pronuncia no Senado 
Federal sobre a questão. A eliminação dos jetons teve uma 
função moralizadora evidente; permitiu, inclusive, maior li· 
herdade de ação do Congresso, tanto da Câmara quanto ao 
Senado, porque eximiu o Poder Legislativo da~eiva de suspeita 
de qualquer interesse subalterno quando realiza sessôes ex·_ 
traordinárias. O Senado, com freqüência, tem_ convo_cado es
sas sucessivas sessões. No final da sessão legislativa do_ ano 
passado tivemos a oportunidade de testemunhar quantas vezes 
o Sr. Presidente do Senado se viu obrigado? cony_ocar extraor
dinariamente esta Casa .. sessões. várias no me~mo dia, na mes· 
ma noite. Como não há qualquer tipo de remuneração para 
essas sessões, fica evidCriciado que o que_ motiva a ação da 
Mesa é o interesse público, é o interesse do. povo brasíleiro, 
é a necessidade de cumprir com o Regimento, de atender 
a determinações do Regimento c não qualquer outra moti
vação lateral. Portanto, V. Ex~ tem inteira razão, é preciso 
restabelecer os controles, na forma do projeto do Senador 
Nelson Carneiro, porque, infelizmente, em muitos e~tados 
as assembléias náo se revelaram à altura da responsabilidade 
que a Constituição lhes atribuiu. 

O SR. NABORJÚNIOR - Muito obiíiado~a V. Ex• 
Diria qUe nós temos que restabelecer a dignidade do Poder 
Legislativo em todo O País, mormente agor_a, __ q_uando se cogita 
a implantação do parlamentarismo. Que mau exemplo o Parla
mento está dando â população brasileira! Quem vai entregar 

a direção dos negócios públicos a parlamentares como os do 
Rio de Janeiro, que procedem dessa maneira? Deixaram de 
aprovar o Orçamento- está aqui, dito na notícia: 

· ·'-'-Até hoje, o Orçamento do EStado não foi vota
do." 

Não estou aqui defendendo o Governador Leonel Brizo
la, do qual sou leal adversário. mas é incrível o fato de não 
chegarem os Deputados estaduais sequer a aprovar o Orça
mento, que é a Lei de Meios, a diretriz principal a reger 
toda a vida económica e social do Estado, Não foi aprovado. 
Deixaram 200 e tantos -projetas da $essão legislativa passada 
para tramitar agora, nesse_ período de co.nvocação extraor
dinária, para fazer jus ao pagamento do jeton, indevido e 
ilegal, conforme demonstrei aqui. 

_Eles mesmos inseriram nas suas .Constituições- em qua
se todas as cartas estadJ.lais consta iss_{) - qu~ os Deputados 
estaduais perceberiam um percentual,_ a qualquer título, do 
qUe Pei-cebem os Deputados Federais. !-á no meu Es~ado, 
por ·exemplo, o te to é de 75%, talve:z o mesmo do RIO de 
Janeir-o. Ora, a qualquer título, subentende-se que se os Depu· 
tactos Federais recebessem jetons por sessões extr_aordinárias, 
eles deveriam receber 2/3 ou 75% desses adicionais ...:.:_mas, 
na medida em que os Deputados Federais não percebem jeton 
por ~essão extraordinária, conseqüentemente, seu pagamento 
nos Estados é indevido e ilegal. . c • • 

Concluo_, Sr. Presidente, renovando o mais veemente ape
lo ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado lbsen 
Pinheiro, e às Liderança~ dQ~ çiiversos partidos naquela Casa 
dO Congresso Nacional, no sentido de agilizar a aprovação 
da emenda a Constituição, já aprovada pelo Senado por unani
midade e que tive a honra de subscrever como int~giarite 
da Mesa Díretora passada, para evitar esses abusos. Não_ pode
mos fugir ao dever de pôr um paradeiro nas imoralidades 
praticadas por essas Assembléias Legislativas e tamb.épt por 
algumas Câmaras Municipais, que também condicionaram o 
recebimento de subsídios pelos vereadores ao que percebem 
os Deputados Federais. Então, isso daí é uma cadeia, Sr. 
Presidente: se os Deputados estaduais recebem nove milhões, 
os vereadores querem receber seis, os Prefeitos Muni"ç:jpais 
também condicionam seus venCimeMos aos vencirrientàs· dos 
vereadores. Há municípios cujaS escolas e postos ~e :s~~de 
estão fechados, que estão devendo aos fornecedor_es~ qu,e não 
têril cOndições de pagar o funcionalismo, no entanto, h~ prefei
tos recebendo seis, oito oti -dez. milhões de cruzeiros, mais 
do que o Presidente da República, por causa desses abusos 
e pela falta de aprovação. ~es.sa ~mend~, porque ela t;;tmbém 
visa discipliilar o ·recebimento dos subsídios dos vere~dores 
e dos prefeitos. . _ 

Não posso deixar de trazer uma palavra de aplauso ao 
Jornal do Brasil por ter tido a coragem de publicar essa maté
ria, para conhecimento não :ape~as dos seus leitores d? .Rio 
de Janeiro, mas também de toda a sociedade brasileira: · 

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

O SR. PRESIDENTE (Amir Lando) - Convoco os Srs. 
Senadores para a sessão ordinária a realizar-se seg'tlfidit-feira, 
às 14h30min, neste plenário. -

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às llh55min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ÀMIR 
LANDO NA SESSÃO DE 15:i.92~E QUE •. ENI:RE· 
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GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE.. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RQ. Pronuncia o se
guinte discurso.) --:- Sr. Presidente, Srs. Senàdores, volto à 
tribuna desta Casa, depois de mergulhar profundamente na 
realidade concreta do meu Estado, Rondônia. -

Há um ensiriamento qüe recolhi, de Maquiavel, que para 
conhecer os montes é preciso -descer aos vales, e para conhecer 
os vales é preciso subir aos montes. Desci do monte de Brasflia 
para o vale, onde mora o povo e, Srs. Senadores, pude sentir 
a realidade do Governo brasileiro, das autoridades, os efeitos 
da nossa atuaçáo parlamentar, os efeitos no seio do povo, 
da ação administrativa do Governo Federal. E, lá, escondido 
no homem simples, como Sócrates recomendava, pude palmi
lhar no dia-a-dia da gente brasileira, que tem a coragem e 
a ousadia de explorar aqueles sertões, e senti as dificuldades 
por que passa a minha gente, a gente brasileira que vive neste 
País imenso e noo; neste País da fartura, nesta terra de_ Canaã 
e que, às vezes, morre de fome, como se estivesse no deserto. 
No dizer de José Américo, vergonhoso é morrer de sede no 
deserto, mas mais vergonhoso ainda é morrer de fome na 
terra de Canaã_. - -

As dificuldades por que passa a sociedade brasileira exi
gem uma retomada de consciênCia do Poder Legislativo, para 
que aqui, de Brasília, possa refleti!' sobre- a realidade concreta 
da vida e transformar a lei num insfti.imento- de salvação e 
de libertação nacionaL A lei, Srs. Senadores, não pode ser 
fruto da mera abstração. A atividade legislativa implica, neces
sariamente, um conhecimento do concreto, do real, do obje
tivo. Não podemos esconder-nos na imensidão do Congresso 
Nacional e aqui pautarmos condutas abstratas para uma popu
lação que não tem nada a ver com iSso, e que- as- leis não 
dizem nada. Entre a porta e- a fechadura, não há relação 
entre a chave e a fechadura. 

Precisamos, sim, legislar, recolhendo, coletando da reali
dade concreta os ensinamentos, as necessidades mais premen
tes da vida do cidadão brasileiro. A lei não pode ser fruto 
da invenção legislativa, maS ela Se produz no seio da sociedade 
mesma, nas suas entranhas, na consciência do povo. O legisla
dor não faz senão escrever as_ leis elaboradas pela consciéncia 
própiia do povo. 

A lei, Srs. Senadores, não pode_continuar a ser resultado 
das elocubraç6es que os legisladores fazem, num processo 
espúrio de negociação, em circuitO fechado, onde meia dúzia 
decide não mais o_seu destino, porque, na realidade, ninguém 
obedece mais à lei neste País pela sua péssima qualidade. 

A lei, hoje, é realmente um arremedo do que se deve 
entender por sua efetiva consistência. 

Ela, Srs. Sen-adores, tem que ser parturida, gerada no 
seio da sociedade, tem que ser uma emanação da consciéncia 
coletiva. No dizer de José de Alencar: "O C6digo Civil não 
é fruto apenas da ciência e do talento, senão o resultado, 
a obra dos costumes, da tradição, da civilização brilhante 
ou obscura de um povo". Esse é o conceito que o -referido 
escritor-deu a conhecer do nosso Código Civil, pois acompa
nhou a sua elaboração pari passo. 

Os ensinamentOs QUe recolhi na FaCuldade de Direito, 
fizeram brotar em mim uma verdadeira devoçãO pela le"i, mas 
sempre imagin-ei que ela fosse obra da seiiedade, obfa da 
reflexão, obra da maturação, e que o intelecto dos legisladores 
, aos poucos, a fosse elaborando diante da realidade, diante 
das necessidades concretas da vida. 

Mas, não, Srs. Senadores, o que se vê é uma profusão 
legislativa, fruto exclusivamente da ambição pessoal de casuís
mos, que não se justifica diante das emanações efetivaS da 
consciénciã popular. Ê por isso que a lei é continuamente 
desrespeitada. Há neste País uma tradição de se desrespeitar 
a lei pela edição de uma nova, ou de outra e mais outra, 
enfim, dezenas e centenas de leis lançadas inutilmente pelo 
País afora. Há uma tradição de não se respeitar a lei. A 

. propósito dizia Getúlio Vargas: "A lei, ora, a lei; a lei -
no seu entender-, devia ser sempre instrumento à disposição 
do poder para ditar nórmas de comportamento. normas de 
imposição de uma vontade, não do Estado, não -do povo, 
mas_ sim do Governo e dos gqvernantes". ____ _ 

Srs. Senadores, esse não pode ser o procedimento a ser 
seguido por ~ta Casa; não- podemos aqui repetir os· erros 
do passado. E preciso urgentemente fazermos um corte na 
história, é preCiso mudar o curso deste rio que vai aos poucos 
destruindo o conceito sag!-"adodo_ dir~ito e da lei. 

É por isso, Srs. Seriad6res, qu-e Cícero, o velho Cícero, 
ainda no ImpéríC.- rOiitaõ.o, referia:.se no seu "Tiatado das 
Leis que a lei tem em si uril Caráter perpetUo QC fransformação 
e O envOlver-se do Direito dev~_- estar sempre em diuturno 
contato com a realidade da vida". 

E para isso, Srs: Senadores, é preciso trocar tapetes e 
salas pela realidade do povo brasileiro. Há que se mudar 
o conceit_o onde a atividade legislativa impi_ica nossa penna
nência cónstan:te em Brãsífía, aqUi isoi3dos dà i:-ealidade nacio
nal. 

Não. Imperioso trocar tapetes e salas por um alcouce 
cruel, lá onde vive a maiOria da população brasileira. Impres
cindível voltar à realidade, peregrinar os confins deste País, 
percorrer o círculo de miséria que Circunda as nossas capitais; 
urge descer ao cotidiano das fábricas, nos roçados, nos garim
pos; é necessário adentrar na vastidão da floresta amazônica, 
mi pequena ·colocação de seringa e observar a faina diária 
do nosso seringueiro. Neste cenário cruel encontrar-se-á a 
in'spiração efetiva e' correta para se editar as leis que devem 
reger este imenso País. Jamais Srs. Senadores, receber o prato 
feito" dos projetas do Poder Executivo e aqui, num processo 
espúrio de negociação alterar-se uma vírgula, uma preposição 
e_ manter os conteúdos que nem sempre servem melhor à 

--Nação brasileira. NãO legislamos para o Poder Executivo, 
legislamos para a Nação brasileira c para todos os brasileiros. 
Mas o que se constata é que, através de abstração constante, 
editamos normas absurdas e inúteis, iinpióp"ii8.S e -Iriju-Stas, 
normas que se jogam na caixa do lixo, porque não têm outra 
serventia, não podem reger a vida dos brasileiros, porque 
não dizem nada a respeito dela. 

A consciência popular Oilde repousa, em última instância, 
a- cidadela do poder político e, conseqUentemente, o último 
respaldo da lei, hoje nos cobra, de forma incisíVa quanto 
a este comportamento alienado e alienante adotado pelo Con
gresso brasileiro. O povo não está satisfeito_~om o Congresso. 
O povo não está satisfeito com o Poder Legislativo. O povo, 
também, é verdade, não está satisfeito com a política governa
mental porque ela não atende aos reclamos da condição huma
na, ~s condiçõ~s de vida do povo brasileiro. Lá em minha 
t~rra encontrei r~_púdios veementes à ação governamental mas 
lá, também; fui -~obrado de forma contundente e, às vezes, 
até, de maneira pouco elegante pelo povo, o qual reclama 
soluções rp.ais adequadas e oportunas à crise nacional. Não 
é negociando, não é sentado em torno de uma mesa que_ 
meia dúzia poderá decidir o destino do País. Não é essa a 
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forma de salvação nacionaL Não_se!á essa a forma_ do consenso 
tão pregado, não será essa a agenda do eiltendim~nto n~cional. 

Srs. Senadores, é Premente que tomemos consciência do 
que se passá nas ruas, do -que ocorre nas -praças, do que 
vem se construindo à margem de nós mesmos, tlo que está 
se edificando no corpo da sociedade, na consciêbcia do povo 
brasileiro. Não adianta continuarmos, aqui, á ra·zer uma pre·ga~ 
ção no deserto ou dispersando palavras no vazio. Não adianta 
continuarmOs ·cOm abstraç6es, elocubrações, fazendo contas 
ou arrumando números. O que importa, sim, ~-que voltemos 
a nossa reflexão para o real, para o ·concreto-para a vida 
do povo brasileiro, para a miséria, ·para- a: fome, que nessa 
recessão bfUtai 'e cruel possivelmente teremos céifadas milha
res de vidas que morrerão de fome, como hOjti já estão mor-
rendo de sede no Nordeste. , , --

Esta é a verdade verossímel, este é ·o- ·quadro, este é 
o cenário! Não é o ·cenáriO dos computados, mas é o cenário 
da vida brasileira. E é para isto que devem voltar-se as nossas 
atençóes, é para isto que deve voltar a nossa consciênCia e 
é para esse fim que devemos· trabalhar, para salvar o Brasil. 
Porque em qualquer ponto da história dess-es ·dias, podemos 
ser sacudidos na nossa tranqüilidade, de repente flagrados 
por- um processo de revol~a popular. Há, _hoje, neste País, 
uma in~atisfaç~? _que_ inãrge~a a revolta, ~-á .n~?te País insat~s
fação, mtranqmhdade e desespero que 1mpdem até a mao 
crimiriosa a rbmpera: ordem e buscar por me:di·~as impróprias 
a salvação da vida de cada dia. 

Essa é a realidade concreta e, talvez, a qualquer momento 
seremos surpreendidos por eventos indesejados,que se el~bo
ram no amargor, no -ód~o da_sociedade, mesmo contrariamente 
e a despeito_ das nossas_in~énções e desejos ... É por isso, Sr. 
Presidente, que assómei .à tribuna esta tarde~ Trago para o 
Senado da República a dor, a insatisfação, ,a ~n_tranqüilidade 

, e o sofrimentó dci- PQvo de Rondônia-; lá do projeto de Vitória 
da União; lá de gleba Anari; do Município deJaru, dos confins 
de Cabuxi, daqueles páramos os quais ninguém 's3.be sequer 
o nome, Iilas onde_ mil}lares de brasileir9s .at;Jônim()S estão 
no ca:bcY-da ·enxaâ~cplriritiüláó -e- semeand9~-paiã:- -a grãndeza 
nacional. Encontram-se absolutaiJlent~ ab~c:Jqnados, porque 
não há mais acesso à educação, à saúde; não há preço mínimo; 
não há estrada; não há' ~ssistência alguma. Sobretudo, o que 
há é exclusivamente abp.nçlono, abandonq .e abandono .... É 
esta gente que me fez um apelo e que não entende por que 
o Governo Federal não. p~rmitiu que s_e _ pq.Qesse financiar 
a safra agrícola deste ano, quando anuncia que quer redimir 
a agri~ultura deste Péj.í~·- ~ão entende por que essa discrimi
nação. ao povo trabaJha_9~! de Roçdóniã, por que o Banco 
do Brasil também não financia o nosso peque-no agricultor 
que tem um lote outorgado pelo Incra çm<;le quer plantar 
e não tem como, sequer, comprar a semente. · 

Sr. Presidente, faço um apelo ao Presidente da República, 
ao Presidente do Banco do Brasil para que olhem essa reali
dade e que transformem, numa penada, algo tão simples mas 
tão grave para a vida do povo de Rondônia. 

Se todos se calam, se a musa pressa resvàla como_ um 
cúmplice fugaz", como diria o poeta, quem são esses malvados 
que não vêem uma reaJidade que precisa ser assistida pelo 
Governo Federal, que mandou essa gente ocupar a Amàzôilia, 
para fazer dela Brasil. e_que hoje a trata como delinqüentes 
ecológicos? Hoje, o nosso homem não tem nem ·mesmo a 

,p.t:oteção da lei que alberga os animais! 

O homem não tem direito à sobrevivência, ó homem 
não tem direito â _preservação da espécie, como, aliás, a lei 
estipula para os altimais! É essa a diferença? 

- Se não há mais lei humana que possa· defender a gente 
da Amazônia, peço a proteção, ao mehos, de acordo com 
o Código de Proteção_ aos .Animai~! _ 

É'isso que queremos ver mudado. E é por isso que chamo 
a atenção para a necessidade urgente de mergulharmos no 
Brasil real, para nos afastarmos das mentiras, das falácias, 
do "país das maravilhas" em que vivemos aqui em Brasília. 

Suplico, Srs. Senadores, que atentemos para: essa reali
dade concreta, onde se dissipa a vida, on.de se resolve o cotidia
no, onde as crianças morrem sem assiStência" médica, onde 
a cólera atormenta a minha gente! E ninguém move gesto 
algum para mudar a perversa realidade. 

Ternos, exatamente, que ver o que ocorre lá fora e trazer 
as angústias, as apreensões, as preocupações para êá refletir 
a realidade social de nossos dias, e, dentro do possível, trans
formarmos em leis as aspirações inequivocamente pop"ulares. 
Esta é uma proposta. O sofrimento da gente brasileira é que 
me faz compreender a realidade onde vive o povo brasileiro, 
onde vive o povo de Rondônia, porque o legislador não inven
ta, mas apenas escreve as leis. 

·o Sr. Ney Maranhão- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. AMIR LANDO -Com muito prazer, nobre Sena· 
dor Ney Maranhã9. -

O Sr. Ney Maranhão --Senador Amir Lando, no exer
cício da Liderança do Governo, acompanhei atentamente o 
pronu·nciamento de V. Ex• O tema que V. Ex• está abordando 
da .tribuna do Senado sobr_e o_ problema do micro, médiq 
e pequeno agricultor e empreSáriO é ·ae suina importância. 
E V. Ex• está falando do fundo do seu coração, _defendendo 
os seus amigo-s, o poVO--do Estado que V. Ex• representa, 
Rondônia. Tive _oportunidade de conhecer um pouco da Ama
zônia~ o Estado de .Roraima. Considero, hoje, a Amazônia, 
e o Estado de V. Ex• em particular, o futuro do Brasil. Com 
re_speitp, Senador Amir L--ando, ao problema agrícola; lembro-
me de um grande líder de u~ c:f_o~ maiores países da Terra 
e cuja população é a maior do globo, a China. Mao Tse-Tung 
dizia "que povo de barriga cheia não pensa em revolução". 
Há três meses visitei a China Continental, um país que tem 
apenas 18% de suas _terras aproveitáveis, o resto é deserto, 
terras cansadas milenarmente. Desses 1&%, 14% são. desti
nados à agricultura; e 65%- desses 14% são plantados na mão 
para dar trabalho aos camponeses. A agricultura praticada 
nesses 14% da China representa 7.8% da agricultura do globo 
terrestre; e o governo chinês alimenta 22% da população do 
inundo. Para nós isso é um exemplo. Falei com os Presidentes, 
Senadçr Mauro Benevides e Deputado Ibsen Pinheiro. que 
países que tenham posições idênticas, problemas idênticos 
aos do nosso País é que têm que ser visitados_, N~o a Europa, 
que já é nossa conhecida. Quem quiser ir que vá por súa 
conta. Temos que conhecer países como a China, que é um 
laboratório para o Brasil. Sabemos, Senador Amir Lando 

·das dificuldades que este Governo, desde que assumiu, vem 
enfrentando. Ele encontrou um corpo iriariimado~ que estava 
na sala de operação, mais para Satanás do que para São Pedro. 
E~ a luta _é selll, trégua. Terei ·oporturiidade de dizer desta 
Tribuna das investigações que foram feitas na Conab, ·órgão 
qu~ centralizou a Cobal, a CFP e a Cibrazem, que eram antros 
de_ladrões. Os nomes dessa gente estão sendo encaminhados 
à Justiça, os nomes daqueles que devolveram, em espécie,, 

I 
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o que tinham tirado dos armazéns da Cibrazem. O que se 
perdeu neste País, Senador Amir Lando, em grãos, sustentaria 
50 milhões de brasileiros. Esse crime foi apurado agora neste 
Governo qtie citã,Sehdo atacado por todos os lados. Há muitos 
erros, concordamos. Como Líder do Governo, ·aceitó--que 
há defeitos mas há muitas_ qualidades. Uma delas é _que ante
riormente o brasile'iJ o pegava o seu ordenado e na primeira 
loja comprava e Se abastecia; hoje, tem o cuidado de andar 
em 10, 15, 20 lojas para pesquisas de preço. 

V. Ex• tem razão, este ano a nossa safra é pequena ainda. 
O Banco do Brasil destinou verbas insuficieiltes,"Cõmo V. 
Ex~ e eu """""":"" cOfii(:f Líder do Governo - reconhecemos. Mas 
o Presidente da República está consciente de que o dinheiro 
que está sendo arrecadado da venda das estatais, desses órgãos 
que viviam pendurados nas tetas ·da vaca "macaca" da Nação 
brasileira, vai ser encaminhado, Senador, justamente para 
essa· área, para a agricultura, para o micro e o pequeno empre
sários, para esses, sim, que precisam da ajuda do GOverno 
para dar emprego ao nosso povo. Congratulo~me -co_m V. 
Exa p·or esse pronunciamento sincero, honesto, de homem 
que está no interior e que conhece a realidade brasileira. 
Tenho certeza de que V. Ex• irá faze-r;-em-pane;--jU:stiç_a_à 
luta que este Governo está travando para a renovação dos 
costumes políticos deste País. Era o que tinha a dizer a V. 
Ex• - · - - --

o SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Ney. M_aranhão, 
em primeiro lugar, agradeço a V. Ex:• o brilh_ante aparte e, 
ao mesmo tempo, quero registrar aqui o Compromisso que 
V. EX" tem assumido com o povo ·de Rondônia. Quando faço 
aqui os apelos em favor do meu Estado, a voz -de V. Ex• 
sempre é uma voz harmónica às aspirações do povo de Rondó~ 
nia e, sobretudo, solidária com aquelas aspirações mais pre
mentes da gente que vive nos Confins da Amazónia . 

. *E, nesse partkular, quero salientar, nobre Senador, a 
discriminação surgida no iníclo'---do Governo -conor, a pretextO 
de atender a pressões ditas iD.terrraciorülis que não querem 
que o Governo desenvolva a Amazónia, mas a Amazônia 
só será nossa se a semearmos com brasileiros. A Amazônia 
será nossa pela presença viva de brasileiros, que serão a célula 
e afortaleza da soberania nacional. De maneira que não enten
do essa discriminação e faço um apelo pessoal a V. Ex•, pela 
amizad<f que nos une, pelo reSpe·ito e admiração recíprocoS, 
que V. Exa leve ao conhecimento do Senhor Presidente -
porque talvez Sua Excelência-não saiba- que o nosso colono 
de Rondônia não tem aceSsO ao crédito agrícola que o Governo 
Federal colocou à disposição dos brasileiros e, por via -de 
conseqüência, aos rondoinenses. Quero ·que-v. Ex" faça cierite 
o Senhor Presidente desta reivindicação, que é uma reivindi
cação- Singela e elementar da cidadania que reside no direito 
de eqüidade, no tratamento igUal, porque a Cons_titUição diz: 
"TodoS. são iguais perante a lei". Não há razão para essa 
discrimiilação. 

. ' 
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Acredito, nobre Senador Ney Maranhão, que talvez o 
Presidente não esteja devidamente informado sobre isso. E 
$e. V. Ex• pudesSe ser o porta-voz da reivindicação do povo 
de Rondônia, ficaria sumarilerite agradecido. Não por mim, 
mas por eles mesmos, que que;r~m esse tratam~nto iguà.l pe~ 
rante a lei. É: esta a minha postulação, algo muito pouco, 
quase nada, nobre Senador. , 

O Sr. NeY.Maranhão....:. Per~üte-rne V. Ex•? 

O SR. AMIR LANDO - Com muito prazer: 

O Sr. Ney Maranhão - Terei pràzer eni leVar a Sua 
Excelência na Próxima seriiària: "a refvindicáção dó povo de 
Róódônia~ Mas quero me complementar, neste aparte, com 
relação à preocupação de V. Exa, quando diz que o estrangeiro 
está tentando, .sabotar o desenvolvimento da Amazónia. Já 
tíve ocaSião, a4Ui. 'Senador, de apartear alguns cOinpanheiros 
da Amazónia, lembrando não só __ o Governo, mas também 
a á_rea ecológica do Brasil, para· que não façamos confusão, 
vamos preservar as nossas árvores, os nossos rios de uma 
maneira tal que não façamos com a nossa floresta e a nossa 
Amazónia o que acontece com a vaca sagrada na Índia. Muito 
obrigado a V .. Ex•. 

. O SR. A]\l:IR :LANDO - Sou~ .testemunha dessa posição 
t;Ie V. Ex• e l'?J.lYO, mais uma vez, a sUa coragem ·de defender 
o homem da Amazôn,ia. Mesmo qu~uldo a política do Governo 
talvez esteja mal informada e malformada, sobretudo, V. Ex' 
tem a coragem de enfrentar, pofque tem um compromisso 
com a verdade· e com o correto. · 

·sr·. Presid~nte, encerro esta minha ·intervençãO da tribuna 
dO Senado da República pedindo-desculpas aos ilustres mem~ 
bras desta Ca.'sa por trazer umâ qu~sclo paroquial, uma ques
tão tipicamente âos confins da Amazónia, dos páramos mais 
remOtoS desta imensidão desconhecida do Brasil. Mas sou 
seu representaD.te'; tomo o seu Cáfé, sento-me à sua mesa, 
participo da sua dieta, trago um relacionamento de um homem 
despido de qualquer título, de um cidadão qualquer, porque 
entendo que; no dizer de Sócrates; uo grande homem -_e 
eu jamais fui üfu. grande hoinem - deve escondei--se no ho
mem comum''. C:;oniO homem comum, participo dessas neces
sidades, dessas aspirações, dessas carências que são tão pou
cas: a estrada, para escoar a produção ao consumr;, a·escola, 
para ensinar os filhos, a educação, que é uma aspiração de 
todos, e a saúde, porque todos querem viver. É só isso que 
pedimos e, sobretudo, o acesso ao crédito agrícola, para que 
se dê tratamento igual a_ brasileiros que têm, mais do que 
nós, a coragetn"e a ousadia de iniola~-se pela Pátria, não 
por decretos fúnebres de endemias rU-rais e da cólera, mas 
para fazer da Amazónia, Brasil. 

Era o que tii1ha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) . , . 

•j!. 

'' . 
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nho Jorge- Dario Pereira - Elcio Álvares - Epitácio cafe
teira - Francisco Rollemberg - Guilherme Palmeira - Hugo 
Napoleao- Joao Rocha- Jose Eduardo- José Sarney- Ju
lio campos - Lourival Baptista - Magno Bacelar - Mauro 
Henevides- Meira Filho- Moisés Abrao- Nabor Júnior -
Oziel carneiro - Rachid Saldanhà Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Ha
vendo números regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --A-Presi
dência recebeu, da Prefeitura Municipal de Campinas, Estado 
de São Paulo, o Ofício n'S/1, de 1992 (n' 1.063/91, na origem), 
solicitando, nos termos da Resolução n<>SS, de 1990, do Senado 
Federal, autorização para ·contratar operação de crédito com 
o Crediop (Créditto Per Le Opere Publiche), no valor de 
dezessete milhões, novecentos e vinte e cinco _mil dólares, 
equivalente a outubro de 1991. 

A matéria será despaChada à Comissão de Assuntos Eco
. nômicos, iniciando sua tramitação em 17 de;f~vereiro.próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Pr_esi
dência recebeu o- Ofíciô n<>"8.131/91, através do qual o Presi
dente do Banco Central do Brasil encaminha ao_S~.n;;t.do docu
mentos relativos à solicitação da Prefeitura do Município de 
São Pauto para emitir e colocar no mercado, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Teso.u(Q ÀQ_Ml,lnicípio de São 
Paulo, para os fins que especificã:-

A matéria Será despachada à Comissão de Assuntos Eco.,. 
nômicos, para ser aneXãda ao Ofício ri" S/66, de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
inscritos. -- ---

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SeD~dores, tenho 
acompanhado com interesse e também com preocupação o 
projeto e o debate em torno do processo de privatização de 
empresas estatais, que atuam em setores em que o Governo -
se lançou e investiu, durante muitos anos, a rriaior parte das 
vezes como uma necessidade imperiosa e estratégica paia o 
desenvolvimento nacional, devido à própria conjuntura eco
nómica em que,-na época:, -se· encontra vã o ·pars' e sua capaci
dade de vultosos investimentos. 

TJtagem 2.2:00 exemplares. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma tese iitdiscuiível 
de que em um sistema capitalista e de livre mercado o setor 
público não deve inibir e tolher a iniciativa privada com investi~ 
mentes competitivos à custa do Erário e do bolso do contri~ 
~buin~e, ifiviabilízando, dessa ·forma, o próprio crescimentO 
da indústria nacional, o aperfeiçoamento do sistema produtivo 
e a expansão do mercado interno e externo. 

Teses acadêmicas a esse respeito é o que não faltam, 
e agora até fortalecidas pelas reflexões surgidas com a reali~ 
dade do Leste Europeu e a crise dos países que viviam sob 
o regime comunista, "onde o sistema de monopólio estatal 
e do exclusivismo do Estado empreendedor é apontado como 
a principal causa do colapso económico, e agora também polí
tico,.dos países da antiga União Soviética. -

Na realidade, em nosso País, há um certo consenso de 
que o GovernO_ deve, aos poucos, e com muita segurança, 
se recolher de algumas áreas de atuação que, na atual conjuri~ 
tura alcançada pelo nosso desenvolvimento, já podem ser assu~ 
rnidas pela iniciativa privada por serem tipicamente desse se
ter, e este processo de transferência de atuaçãcr do se to r públi
co para a esfera privada é a venda de empresas pelo GovernO. 

Nesse sistema de licitação, o Governo já vendeu seis 
empresas, o que lhe gerou uma receita de 1, 7 billTão de dólares, 
parte desses recursos relativos à liquidação de títulos público~, 
recebidos em pagamento de dívida do próprio Governo~ consi
d~rados por uns como moeda alternativa e por outros,. mais 
radicaís, como moedas podres. 

Da lista de empresas estatais que serão licitadas constam 
22, entre as quais a Embraer, a Companhia Siderúrgica Nacio
nal, a Cosipa~ a Açominas e o" setor petroquímica constituído 
por empresa.s controladas pela Petroquisa, subsidiária da Pe
trobrás, que são a Petroquúnica União, a Copesul e a Copene, 
que deverão ser também privatizadas. 

Leio manchetes nos jornais dando conta dos avanços e 
dos dabates em torno do processo decisório e dos entendi~ 
mentes em curso dentro do Governo e em tomo de encaminha~ 
mentes de matéiia legislativa junto a Congresso, inclusive 
alterando a própria Constituição, para tornar viável a venda, 
também, de empresas como a Telebrás, a Companhia Vale 
do Rio Doce e a própria Petrobrás, indiscutivelmente, uma 
das maiores expressões do "património nacional gerado pela 
competência e esforço dos brasileiros", como já afirmei aqui 
em outubro do ano passado, por ocasião do trigésimo sétimo 
aniversário de sua fundação. 

: St. Presidente, Srs. Senadores, a Petrobrás é a qüinqüã.
gésima oitava maior companhia do mundo em fattiramimtó, 
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sento a trigésima oitava fora dos Estados Un~do~, ~ levando 
em consideração outros critérios pode classificar~se como a 
vigésima nona. Ein 1991, durante a Offshore Tecnology Con
fet~nce, da qual participam 13 associações americanas, entre 
as quais a Society of Petroleum Engineers, a Society of Naval 
Architects and Marine Engineers, a Americam Society of Pe~ 
trpleum Engineers e a Society of Mining Enginêé:rs, associa
ções estas constituídas por engenheiros especializados nos vá
rios ramos da tecnologia petrolífera, nesta conferência que 
se realiza há mais de 20 anos em Houston, no Texas_;_ Cõm 
a exposição de equipamentos e exposição de trabalhos técnicos 
pré:-selecionados, cobrindo todas as áreas dos avanços tecnoló
gicos alcançados pela indústria petrolífera no mundo _inteiro, 
no _campo da geologia, perfuração, refino, transporte, enge
nharia, pesquisa e desenvolvimento, a Pe;robrás foi escolhida 
como a instituição que mais cOntribuiu para o desenvolvimento 
tecnológico da indústria do petróleo. - · 

Em maio do corrente ano o Secretário de Energia dos 
Estados Unidos fará a entrega à Petrobrás desse honroso prê
mio durante a conferência de 1992. 

. Iniciando suas atividades, em 1954, em seus campos pio
neiros no Estado da Bahia, com uma produção de 2. 700 barris 
diários, e depois em Sergipe, hoje a Petrobrás produz mais 
de pso mil barris diários, sendo recordista mundial em extração 
de petróleo em águas profundas, atingindo a marca dos 762 
metros de lâmina de água, em Merlim, na Bacia de Campos, 
que juntamente com Albacora, constituem gigáritesca.S reser-
vas, já comprovadas, de 7,8 bilhões de barris. ·-

Em 17 de janeiro Corrente, foi inauguradà em São Ma
teus, Paraná, a usina de petróleo sintético de xisto betuminoso 
da Petrobrás, com capacidade para a produção diária-de 3.780 
barris de óleo bruto retirados das rochas de xisto, 50 toneladas 
de GLP e cerca de cem toneladas diárias de enxofre . . :A venda dessa tecnologia pelo Brasil está sendo negociada 
com uma empresa americana e com Outros p~se_s_inter_~s~~-~~s. 

· Para se avaliar rilelhor a Petrobrás, é Preciso considerar, 
também, as imensas reservas de petróleo -do País, inclusive 
ainda não descobertas e que estão no roteiro das sondas da 
empresa. 

O Brasil possui a segunda maior reserva de xisto betumi
rioso do mundo, correspondente à produção de SOO bilhões 
de barris de petróleo. segundo o Superintendente da Usina 
de São Mateus, recentemente inaugurada, a tecnologia desen
volvida para a exploração do xisto betuminpsQ permite incor
porar ao património do País cerca de 50 bilhões de dólares, 
que ainda jazem sob o solo. 

P'ortanto avaliar a Petrobrás exclusivamente pelas reti
cências ocasi~nais dos seus balanços financeiros e _de lucros 
e perdas, numa conjuntura de crise mundial e local, não é 
o melhor critério para se dimensionar o seu valor, conve
niência, mérito e definir o seu destino, colocando-a no gatilho 
da ppvatização. · 

Empresa como a Vale do Rio Doce, Telebrás e PetrObiás 
foram constituídas pelo Estado em circunstâncias em que não 
haveriam investimentos privados suficientes para desenvol
vê~Ias no ritmo e no tempo em que a ho'ssa estratégia de 
progresso exigia, custaram um grande sacrifício ao País e à 
sociedade, e neles se empenharam com idealismo, entusiasmo 
e competência, administradores, operários e técnfç:os_n~c~o
nais, muitos dos quais jovens egressos de nossas univ~rsida~es, 
o que demonstra o potencial da inteligência, do trabalho e -
da criatividade de nosso povo. -

_ Sr. Presidente, Srs. _Senadores, sou do tempo dos primei
-ros carros chegados a Salvador e Aracaju, quando a gasolina 
ainda era importada, naquela época grande parte dos produtos 
industrializados ainda vinham do exterior. Lembro-me ainda, 
e não faz muito tempo, do telefone à manivela, em que fazer 
um interurbano nacional.era uma aventura, em que se-gastava 
-muito tempo e paciência. 

Hoje, as telecomunicaçõe_s ·no Brasil, com indústria e 
know-how exclusivame~te nacionais, atingiram um nívef de 
aperfeiÇoamento e desenvolvimento tecnológíco comparável 
ao dos países mais adiantados do mundo. 

Sr. Presidente, Sx:s, Senadores, a minha experiência de 
Vida e de política recomenda que o debate em torno da privati
zação de empresas deste porte deva ser feito coxp muito critério 
e prudência. O que o" País _construiu em várias décadas com 
grande sacrifício não pode s_er colocado em disponibilidade 
em algtiinas reuniões, ,quando a _p~ópria Constituição Federal, 
e que ainda não foi alterada pelo Congresso Nacional, no 
mo·mento, dá a última palavra sobre o assunto. 

Relativamente à Petr6brás, Sr. Presidente, à qual estou 
ligado em confiança e entusiasmo, pois das campanhas popu
lares pela sua criação participei em minha mocidade como 
estudante, e depois na vida pública sempre defendi e exaltei,; 
antes como Governador de Sergipe, numa fase áurea de desco
brimento -de grandes jazidas no Estado, e depois como Con
gressista, tecido realizadO 52 pronunciamentOS SÓ nestã Casa, 
o que me tranqüiliza_, quanto ao encaminhamento do projeto 
ae privatização do Governo, é a Cã-utela do Presidente Fernan
do Collor de Mello, imparcial quanto às discussões dentro 
do próprio GOVerD.o no que se refere à Petrobrás, e o compro
misso por Sua Excelência formalmente manifestado durante 
sua campanha presidencial a todos os petroleiros, posicio
nando-se em favor do monopólio con-stitucionalmente estatal 
âo petróleo. 
- --- Sr. Presidente, Srs. Senadores, assim diz trechos da carta 

do então candídato Fernando Collor aos petroleir~s, segundo 
cópia em poder da Diretoría do Sindicato dos Trabalhadores 
da Extração de Petróleo da Bahia, STIEP, conforme publi
cado em A Tarde, edição de 18 do corrente: 

"Asseguro que serei extremamente rigorOso na 
defesa do património público, sobretudo das estatais 
brasileiras, a PETROBRÁS .não é apenas um patri-

- mónio nacioilal qUe precisa ser preservado a todo custo. 
É, acima de tudo, a executora do monopólio constitu
cional da produção de petróleo, que deve ser defendido 
pelo povo e pelo Governo bras_ileiro. 

____ O meu program~ de preservação e de fortaleci
mento da PETROBRAS não decorre de interesses polf-

- ticos· ou partidários~ nlas de minhas profundaS convic
ções que me permitem tornar públicos os compromissos 
que, se eleito Presidente da República, saberei honrar, 
nã. medida exata dos termos aqui expostos e submetidos 
à sua consideração." 

O Sr. Chagas Rodrigues -Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Com prazer;eminente 
Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Lourival Bap
. ~s~a, V._ Ex• trata de assunto da maior importânCia, que está 
realmente na ordem do dia das grandes discussões nacionais. 
Pelo que depreendo, V. EX"' lê documento do então candidato 

' 
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Fernando Collor de Mello, pelo qual Sua Excelência assumiu 
o compromisso de defender o monopólio estatal do petróleo. 
É isso? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Perfeitamente. 
O Sr. Chagas Rodrigues - E se Siiã. Excelência, como 

candidato, assumiu esse compromisso que não esta vá obrigado 
a fazê-lo, será que agora ª~ __ §_x~lênci_a vai contrariá-lo? 
Deixaria muitos brasileiros desiludidos, pois acredito que mui
tos tenham votado em Sua Excelência em virtude desses com
promissos. Se assim é, quer-me parecer que se trata de um 
ato altamente lamentável. O candidato, ao se apresentar pe
rante a Nação, deve ter como sérios seus compromissos. Uma 
vez feitos, devem ser respeitados e cumpridos. De modo que 
admito que alguém que não tenha sido candidato à Presidência 
da República, que não tenha assumido em praça pública esse 
compromisso, possa hoje mudar de pensamento, mas o_ que 
não é possível, o que agride a ética é alguém ser candidato 
à Presidência da República em cima de um programa e, depois 
contrariá-lo frontalmente. Aproveito, se V. Ex• me permite, 
para condenar este procedimento, seja do atual Presidente, 
seja de quem for. Os compromissos assumidos, em praça pú
blica, pelos candidatos precisam ser honrados. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- AgradeçO a V. Ex• 
eminente Senador Chagas Rodrigues, pelo aparte. 

O documento existe, a carta foi distribuída aos petroleiros 
da Bahia e Sergipe e acrescento a V. EX" que aqui está a 
página do jornal que li anteontem a respeito do assunto. Tam
bém assevero a V. Ex• que até hoje não vi nenhuma declaração 
do Senhor Presidente Fernando Collor de Mello a respeito 
da PETROBRÁS, no sentido de privatizá-la ou não. Tenho 
lido em jornais e, por isso, achei por bem fazer este pronuncia
mento, porque a PETROBRÁS é uma companhia que ajudou 
muito o nosso Estado e quando fui Governador tive todo 
o seu apoio, inclusive, como vou dizer mais adiante, estradas 
asfaltadas etc. Tenho certeza que o Presidente Fernando Co
llor de Mello, tendo feito esta declaração, a cumprirá. Acre
dito que Sua ExcelênCia seja um homem de palavra e fará 
com que a PETROBRÁS não seja privatizada. 

O Sr. Chagas Rodrigues - É o que espero também de 
Sua Excelência. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Muito obrigado, emi
nente Senador Chagas Rodrigues. 

Portanto, Sr. Pr~~~ente, S:rs. Senadores, a minha preocu
pação com. a magnitude, a complexidade e as repercussões 
presentes e futuras do projeto de privatização dO Governo, 
no que se refere à intocabilidade da PETROBRÁS, como 
empresa líder da exploração petrolífera do País e gestora do 
monopólio estatal do petróleo, se ameniza pela confiança que 
me inspiram as palavras e o compromisso do Presidente Fer
nando Collor de Mello que, incansavelmente, com imenso 
esforço e sacrifício pessoal, tem procurado resgatar a pauta 
dos seus compromissos de campanha. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como sabemos, a PE
TROBRÁS atua numa área absolutamente estratégica para 
o País, tem relevante significação em nosso desenvolvimento 
industrial, não depende dos cofres públicos e vale bilhões 
de cólares, num montante de difícil e complexa mensuração, 
e não pode ser adquirida por títulos públics e moedas alterna
tivas, que muitos, pejorativamente, denominam de moedas 
podres. 

A PETROBRÁS está também profundamente ligada ao 
desenvolvimento económico e social do Estado de Sergipe, 
onde atua há vários anoS, tem imensas reservas já descoben~s, 
possui considerável capacidade instalada de sua tecnologia 
de prospecção, armazenamento e transporte de petróleo e 
inúmeras plataformas de extra_ção de petróleo em alto-mar. 

A história da PETROBRAS e a história recente do desen
volvimento de Sergipe têm laços profundos de mútuo inter
câmbio que contribuíram para o crescimento da empresa, a 
partir dos poços pioneiros descobertos no Estado. 

Quando Govem~or de Sergipe, tive inestimável colabo
ração da PETROBRAS no asfaltamento das estradas de roda-
gem do Estado. . . 

Como já afirmei anteriOrmente, "Sergipe se tornou, des
de o início da criação da PETROBRÁS, um beneficiário e 
também um grande colaborador dos êxitos_ da empresa, não 
somente pelas suas reservas petrolíferas, mas, principalmente, 
pela participação de recursos humanos, entre eles técnicos 
especializados, formados pela sua pioneira Escola de Quí
mica." 

Hoje, a PETROBRÁS é motivo de orgulho de todos 
os sergipanos que contribuíram para a sua consolidação como 
uma empresa propulsor~ do dese_nvolviment() _do País, uma 
instituição que sempre esteve a serviço do progresso e do 
bem-estar de toda a Nação brasileira. 

Deste entusiasmo, desta confiança e de um grande pleito 
de admiração também participa o Governador do Estado de 
Sergipe, João Alves Filho, que tem procurado prestigiar o 
desempenho e a atuação da empresa no Estado ao qua1 tem 
prestado inestimáVeis Serviços e valiosa contribuição para o 
seu progresso social e económico. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o 
meu pronunciamento da nota publicada em A Tarde, edição 
de 18 do corrente, intitulada "Em defesa da PETROBRÁS", 
assim como a relação dos pronunciamentos que fizemos no 
Senado Federal desde 1971. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE a SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCf!RSO: 

A Tarde 
Salvador, Bahia Sábado 18-1-191 

"EM DEFESA DA PETROBRÁS" 
A diretoriã do Sindicato dos Trabalhadores da Extração 

de Petróleo da Bahia- STIEP-BA -anunciou ontem, em 
entrevista coletiva à imprensa, o começo da "JOrnada de Lutas 
em Defesa do Monopólio Estatal do Sistema PETROBRÁS", 
sob ameaça de privatizaÇão. Durante a entrevista foram distri
buídas cópias de uma carta do então candidato à Presidência 
da República, Fernando Collor de Mello, a todos os petro
leiros, posicionando-se a favor do monopólio. 

Eis o que diz um trecho da carta: "Asseguro que serei 
extremamente rigoroso na defesa do património público, so
bretudo das estatais brasileiras". No caso específico da PE~ 
TROBRÁS, afirma: "À PETROBRÁS não é apenas um pa
trimónío nacional que precisa ser prâervado a todo custo. 
É, acima de tudo, a executora do monopólio cOnstitpcional 
da produção de petróleo, que deve ser defendido pelo povo 
e pelo governo brasileiro". 

E mais: "O nieu progranla de pi-eservaçãt> e de fortaleci
n;ter;t~o da PETRQBR.ÁS_ não decorre de interesses políticos 
ou partidários, mas de minhas profundas convicções que me 
permitem tornar públicos os c~pro~issos que, se eleito prc;::~i· 
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dente da República, sab_erei honrar, na exata ·medida dos 
termos aqui expostos e sUbmetidos à sua consideração". 

Foram feitos 52 (cinqUenta e dois) pronunciamentos 
sobre a Petrobrás, entre !971 e 199!, no Senado Federai. 

1971 

14/abrii 
05/malo 
25/maio 
18/junho 
16/julho 
30/agosto 

1974 
13/março-
21/junbo 
27/junho 
02/agosto 
20/novembro 
25/novembro 
02/dezcmbro 

1977 

04/março 
04/agosto 
12/agosto 
06/setembro 
25/novembro 

1984 
22/outubro 

1987 

29/abrii 
O! /junho 

1990 

!O/outubro 

08/maiO 
12/junho 
26/junho 
05/setembro 
16/novembro 

1975 
"07/março 
15/agosto 
20/agosto 

- 22/Setembro 

1978 
13/setembro 

1985 

21/novembro 
25/novembro 

1988 

IS/setembro 

1973 

12/rii3rço 
23/abrii 
28/agosto 
31/agosto 
05/novembro 

1976 
- 08/março 

02/abrfl 
02/junho 
19/agosto 
17/s~tembro 
04/outubro 
16/novembro 
19/novembro 

1981 

06/abrll 

1986 

08/abril 
27 /novembro 

1989 -

12/dezembro 

Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi-

• dência, que é ocupada pelo Sr. EpitáciO Cafeteirti. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) _:__Com a: pala
vra o Senador Oziel Carn~iro. 

O SR. OZIEL CARNEIR6 (PDS - P A.: Pronuncia o 
seguinte discurso>Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
.Srs. Senadores, na última quinta-feira, inscrevi-me para falar, 
mas o Senador Gàribaldi Alves Filho discursou antes, tratando 
de tema importantíssimo, não aperllls para o Nordeste como 
para todo o Brasil. S. Ex"" referiu-se às dificuldades que o 
povo· .nordestino continua sofreildo, em razão da seca que 
periodicamente assola aquela região brasileira e que, infeliz
mente, nem mesmo com o brilhante da coroa, ofereciâa pelo 
Imperador, já se teve condições de resolver, definitivamente, 
essa dificuldade que é nordestina, que é brasileira. 

Estou solidário, não apemis, com o Senador Garibaldi 
Alves Filho~ mas com tOda a bancada nordestina no momento 
em que, mais uma vez, levanta o seu brado reclamado do 
Governo brasileiro na área federal e também da sociedade 

brasileira para que se busque, efetiva e definitivamente, uma 
solução para o problema nordestino. 

Mas o objetivo de minha fala, naquela ocasião, é exata
mente o que vou abordar agora. Assisti, na antevésPe_ra daque
le dia, ã exposição -feita pelos representantes do Governo, 
Sr. Secretário de Economia, Dr. Roberto-Macedo; do Consul
tor-Geral da República, Dr. Célio Silva, e do Dr. José Arnaldo 
Rossi, nas três ComiSSões: de Constituição, Justiça e Cidada
nia, de Assuntos Económicos e de Assuntos Sociais. Saí dali -
convencido, primeiro, que não se justificava, como-·parece, 
que o desenrolar dos entendimentos ~stão indicando que a 
Câmara dos Deputados, através das lideranças da maioria 
dos partidos ali representados, rejeitasse liminarmente, sem 
maior exame, sem maior discussão, o projeto do Governo 

_que visa, não reestruturar como todos nós desejamos, a Previ
dência Social, mas sim resolver o problema emergente e urgen
te de caixa, para satisfazer decisões do Judiciário que está 
reconhecendo o direito dos aposentados em receber os 147%, 
oriundos daquele aumento do salário mínimo que ocorreu 
em setembro do ano passado. Alegam ter esse direito em 
razão de o Governo não ter regulamentado a Lei de Custeio 
e Benefícios da Previdência Social. E eu saí dali convencido 
de que uma vez cumprido nas decisões judiciais o precatório" 
previsto na Constituição, que determina que nenhuma despe
sa,_ me,smo em sentença judicial, seja paga no exercício se 
não eXistir recursos orçamentários e só sendo feito através 
do mecanismo do precatório que determina que o Governo, 
não dispondo de recursos, programe obrigatoriamente no or
çamento do exercfcio seguinte. 

Então, entendi e pensei que um dos pontos importantes 
desse projeto do Governo, que deveria ser discutido, nego
ciã.do, e que provavelmente deveria ser aprovado era exata
mente o art. 6° que diz: 

"Os pag-amentos devidos pela Previdê"º"cia Social,_ 
em virtude de decisão judicial, de qualquer natureza 
ou instância, para os quais náo haja previsão de créditos 
orçamentários ou adicionais, somente serão efetuados 
na forma do disposto no art. 4o da Lei no 8.197, de 
27 de junho de 1991." 

Ora, se for cumprido o dispositivo ~o precatório, aquilo 
que hoje _é urgência, que é a premência de caixa para atender 
às necessidades da Previdência para satisfazer o pagamento 
dos 147%, estaria postergada e estando postergado o paga
mento, por dispOsitivo legal, sem dúvida nós estaríamos livres, 
não do imbroglio d~ Previdência Social, mas, seguramente, 
dà necessidade de ampliação do caixa para atender a essas 
decisões. 

_O Sr. Elcio Álvares --Permite-me V. Ex• um aparte? 

· ·O SR. OZIEL CARNEIRO- Com muito prazer, nobre 
Senador E! cio Álvares .. 

O Sr. Elcio Álvares - Esse assunto do precatório já 
se encontra neSta Cãsa desde a semana passada e agora sur
preende que o Governo o apresente como o ovo de Colombo. 
Na verdade, tenho impressão de que esse assunto, que vai
ganhar praticamente a imprensa nacional, com a sua discussão 
esta semana,- está ptevisto no texto constitucional de maneira 
clara. Obviamente, o que vai ser discuti~o aí~ a interpretação 
do art. 100, da Constituição, onde !.<~~la de maneira textual. 
Eu gostaria de lê-lo, porque é exatamente o artigo que vai 
servir de niargem ao debate .. "Art. 100. A exceção dos créditos 
de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda 
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Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judi
ciária, far-se-ãó exclusivamente na ordem cronológica de apre
sentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim"._ 
Evidentemente, quem é contra o Procedimento do Governo 
vai alegar a natureza alimentícia do crédito, porém, parece-me 
que esse assunto está inteiramente elucidado no_ art. 195, § 
so, que é muito claro: "§ 5° Nenhum benefício _ou serviço 
da seguridade social poderá ser criado, majorado_ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio total". Obviamente, 
nenhuma autoridade do Goyemo, através de força de conces
são de medida liminar, pode cumprir uma decisão judicial 
que conflita contra o texto constitucional ou contra o texto 
legal. Principalmente o imperativo processual, "que é ITiuito 
claro ao fixar o andamento do precatório e este é tão rigoroso 
que é inteiramente assinalado na ordem de entrada, porque 
se a autoridade cumprir um precatório na frente do outro 
é chamada a responder por crime de responsabilidade. Então, 
esse problema que provocou uma toada tão grande a nível 
nacional, que determinou a convocação do Congresso, eviden
temente deveria ter sido examinado pelo setor jurídico do 
Governo para que não houvesse toda essa celeuma. E, o 
que é pior, o lado da força da mfdia, hoje o Brasil inteíro 
assiste comovido a apresentação das imagens de televisão mos
trando os aposentados inteiramente abatidos perante o gliches 
dos bancos, lado que toca a alma nacional, quando na verdade 
o assunto não podia chegar a esse ponto. Isso teria que ser 
esclarecido desde o primeiro momento. Uma autoridade do __ 
Governo deveria assumir a responsabilidade; se fosse determi
nada a sua prisão requeresse o habeas corpus competente 
para lhe garantir um direito que é legítimo. A despesa pública 
é executada por pessoas previamente determinadas, seja a 
nível municipal, estadual ou federal. O Presidente da Repú
blica faz a designação dos executores do Orçamento. Então, 
o cidadão que tem responsabilidade de pagar, que é o executor 
do orçamento, deveria dizer: "Não cumpro essa decisão judi
cial porque ela vulnera, fratura violentamente o dispositivo 
constitucional". Vai se_ abrir o debate jurídico e a questão 
está inteiramente elucidada pelo dispositivo constitucional. 
TemoS ·que tétConsdêilcia, é ésse ·o papel do Congresso Nacio
nal, de que o a·ssunto ·da Previdência e Segi..iiidade Social 
tem de ser o número um no debate que vai começar, aqui 
no Congresso, a partir -.do dia 15 de fevereiro; 'A. essa altura 
em que se começa a discutir se há caráter de prestação alimen
tícia na concessão da liminar ou-não, íSSo será inteiramênte 
despiciendo, porque, na-verdade, o que temos que discutir, 
exatamente, é que nenhuma autoridade pode pagar qualquer 
determinação judicial, isso sentença transitada em julgado. 
Agora, uma liminar que é precária ao- extieÍno só pode ser 
concedida, e cito um exemplo, já tive oportunidade de reque
rer várias liminares, quando o cidadão recibe da prefeitura, 
do Estado ou da União os seus vencimentos e aparece uma 
autoridade e mando reduzir. Muitas ve_zes o juiz concede a 
limin~para que seja mantido o recebimento. Ai pode, porque 
evidentemente aquele pagamento tem respaldo orçamentário~ 
não pode é inóvar. Isso a: Constituiçãonõ.-§ So dO art. 195 
é muito claro: qualquer pagamento de seguridade que au
mente ou dê qualquer outro sentido tem que ter a fonte de 
custeio determinado, sob pena de sofrer responsabilidade 
por parte de quem pagou, o chamamento a responsabilidade 
pública por ter feito o pagamento íiidevido. Parece-me assim, 
à primeira vista, que essa questão, que vai ocuPar evidente-

mente o de_bate não só através dos veículos de comunicação, 
como as tnbunas do Congresso, é uma questão de lana-ca
prina. Temos ,que discutir exatamente isso. O Governo não 
pode pagar de forma nenhuma, desde que não tenha o respal
do salvo, evidente, se houver uma interpretação do texto cons
titucional que permita. Há um detalhe para o qual gostaria 
de chamar atenção: estou ao lado dos aposentados, acho que 
isso é realmente um processo de martírio, é um processo 
que deprime. Vemos, esses inúmeros cidadãos que têm direito 
ao ócio ou ao lazer, inteiramente expostos, freqüentando filas 
de bancos; aquele gesto hoje, que tive. a oportunidade de 
ver, um cidadão mostrando o seu cheque para ingressar com 
uma ação individual. Isso é uma tortura para quem sabe o 
que·~ ·uma ação judicial, ainda mais expor o aposentado a 
esses caprichos. Entendemos que nesse ponto o Governo de
veria ter cumprido o texto constitucional, deveria ter cumprido 
o texto legal. Agora não se pode colocar uma peneira sob 
o sol porque há necessidade urgente de tomarmos uma posi
ção. Isso atinge não só o Executivo, mas também o Legislativo 
que tem de imediatamente estudar esses aspectos da seguridde 
social não importa aí a questão do direito, náo importa o 
volume do dinheiro - p-ara que não aconteça o que está 
ocorrendo, o que· nos nos contrista muito, saber que o aposen
tado está exposto, praticamente indefeso, e· se tomou infeliz
merite- nos últimos 10 dias, motivo de vários noticiários alta
mente desprimoras-o-s-pata-um paísque pretende ter uma orga
nização social justa. Dessa maneira faço esse registro. Eviden
temente o assunto é polêmico, vai haver discussão em. tomo 
dele, mas entendo que em virtude do texto constitucional 
o Governo já devia, hã inuito fefupo, ter se. conscientizado 
dessa realidade, tomando as providências devidas, para que 
não perdurasse o calvário dos aposentados em nosso País. 

. O ,SR- OZIEL CARNEIRO- Obrigado, nobre Senador 
Elc10 Alvares. Também eu, como todos os Congressistas de 
um modo geral, lamento todo esse impasse e essa situação 
deplorável, até humilhante, em que se encontram pessoas 
que, hoje, estão aposentadas, mas que, seguramente, traba
lhar~?J e trabalharam muito não -s6 pelo bem-estar de seus 
familiares como pelo progresso e desenvolvimento do nosso 
País. 

Mas, embora não sendo jurista, e como V. Ex& referiu-se 
aí que não entendeu por que alguém do Governo não assumiu 
e~sa responsabilidade, também fiquei surpreso e mais surpreso 
at~da_porqu_e no dia 16 de janeiro de 1992- creio que 16 
fm qumta-fe1ra- o Sr. Dr. Arthur de Castilho Neto, Advoga
do-GeraL da União, publicou no jornal O Globo um artigo 
com g~ande embasamento jurídico, tratando do problema d~ 
cumpnmentQ_ do precatório e, depois de examiná-lo à luz 
dos artigos da Constituição, tratado o problema da necessi
dade- c?mo disse V. Ex•- de qualquer benefício da Seguri
d!d~ Soctal tem que haver a contrapartida de recursos dispo
mvelS, ele acrescentou, e· vou" ler esta parte do artigo do Dr. 
Arthur de Castilho Neto: · ·· 

Como se não bastasse, o art_ 100 da Constituição 
F~d~J;al_d~ter~a qu~ os pagamentos devidos por deci
sao Judtc13l seJam feitos por precatórios a conta de 
créditos respectivos, incluída no orçamento a verba 
necessária para o pagamento. Poder-se-ia argumentar 
que, no início deSse art. 100, ... - é o que V. Ex

-acabou de falar- .. ~ há a exceção dos créditos alimen
tares entre os quais estariam, em princípio, incluídOS 
os proventos da aposentadoria e as pensões das viúvas 
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e outros herdeiros. O Supremo Tribunal federal, no 
entanto, -recentemente orientou.;se' ri((sen:tido de_não 
dispensar esse precatório neni mesino em relação aos_ 
créditos alimentares, para evitar na pi:"átiCa situaÇões 
como essas da Previdê:t::tcia Social (Ãção Direta de In
constitucionalidade no 571, ajuizada pelo Conselho Fe
deral da OAB, liminar, 28-11-91, sobre o parágrafo 
único do art. 4• da Lei 8.197, de 27 de jtiriho de 1991)." 

Então, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou so
bre essa questão nessa ação de inconstitucionalidade proposta 
pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

E continua: 

Daí por que a União-Federal, longe de tentar pre
judicar os aposentados, tem-se apoiado em princfpios 
constitucionais sobre os quais sustenta que às Iimin3res 
concedidas pelos j_uizes de 1• Instância v3o de encontro 
à Constituição. E que nãO permitirão à administfação 
federal cumprir adequadamente as decisõ_es judiciais. 
Não há recursos para isso e a prisão de administrade,:)res 
ou o bloqueio de receita não serão suficie:rites para 
atender aos aposentados e pensionistas. O Congresso 
Nacional rejeitou---em bloco a solução do aumento de 
contribuições. O Executivo está realmente se~ dinQei
ro~ sem receita previsíVel, sem solução para -o:s ·caSóS 
judiciais da Previdência. 

Isso é dito pelo Advogado-Geral da União em artigo 
de 16 de janeiro de 1992. 

O Sr. Epitácio Cafeteira-Permite-me v. Ex• um aparte? 

O SR- OZffiL CARNEIRO- Pois não. Ouço, com muito 
prazer, o aparte de V. Ex"-, nobre Senador. 

O Sr. Epltácio Cafeteira- Nobre Senador Oziel Carnei
ro, estou acompanhando, com muita atenção, o pronuncia
mento <Ie V. Ex• Em primeiro lugar eu repetiria uma ·frase 
que, há dias, disse, aqui, num aparte, se não me engano, 
ao nobre Senador Ney Maranhão! Causou-me espéc!~ _e re
volta - e, por isto, retirei-me da reunião onde estavam o 
Secretário de Economia, o Presidente dg .!N_SS e o Sr. Consul
tor-Geral da República - a resposta dada pelo Secretário 
de Economia quando perguntado sobre as contribuições da 
União para com a Previdência Social. A Previdência nasceu 
tripartite e até hoje o Governo Federal não pagou a sua parte. 
O Sr. Secretário Roberto Macedo dizia: "Essa dívida é hipoté
tica". Com toda a legislação que existe obrigando o_Goveino 
a pagar a sua parte, o Governo considera a dívida hipotética! 
Se a dívida fosse de uma das outras duas partes, seria sonega
ção; mas sendo do governo, é considerada hipotética. O Go~ 
vemo apenas tomou conta da Previdência Social, sem contri
buir com coisa alguma para ela. Até mesmo em fez de dar 
assistência social ao ruríCU.Ia, resolveu, para aposentá-lo, usar 
o dinheiro do trabalhador. Isso levou a Previdência ao estado 
terrível em que se encontra. Em segundo lugar, quero comen-
tar o artigo que V. Ex• lê, defendendo-o. -

O SR. OZffiL CARNEIRO- Não o leio, defendendo-o. 
Leio-o, esclarecendo-o. -

O Sr. Epitácio Cafeteira - Mas lê, apoiando-se nesse 
artigo. A prevalecer isso, o Executivo e Legislativo passaram 
o "conto do vigário" no aposentado. A decisão Judicial é 
de 1991, quando o Orçamento de 1992 não tinha ainda sido 
votado. Não houve nenhuma manifestáção do Executivo, que 
mandou o OrçamentO~ em agosto. Ele poderia ter enviado 

uma emenda em dezembro diante do fato consumado da deci
são do Supremo. Ou o próprio CongressO Poderia ter feitO-
uma emenda para modificar essa questão. Houve recurso para 
o Supremo até a última hora, _para chegar em janeiro e se 
dizer que, como não está no Orçamento, não pode ser pago 
em 1992. Na minha maneira de entender, esses precatórios 
se incluem na excepcionalidade do art. 6• Isso é para alimento. 
O Brasil inteiro assiste aos aposentados desmaiando ou mor
rendo· nas filas por falta de comida. Será que algué:rit pode 
pensar que esses 147% são para importar automóvel, comprar 
jet-ski ou mansão? É para outra coisa que não comprar alimen
tO para a família? Não é isso, nobre Senador. Temos de enCon
trar uma forma de resolver essa questão, e o· Governo tem 
de entender que é pr~ciso retirar o supérfluo. Tenho eme-nda 
aprovada no Orçamento. Não teria nenhum constrangimento 
se todas as emendas dos parlamentares servissem para esse 
pagamento, assim como os recursos dos célebres CIACs, que 
agora já estão reduzidos à metade. Até o seu idealizador, 
o Sr. Lelé, com toda a sua equipe já se retirou, porque não 
há mais garantia de qualidade no que está sendo feito. O 
que entendo é que temos de encontrar uma solução para 
a Previdência. E o Executivo tem <Ie et,tt~_nder que ele é um 
dos principais responsáveis, exat3.mente porque jamais contri
b~iu _para a Previdência. Tomou conta da Previdência: fez 
ltaipu, fez um pedaço de Brasüia, fez mil coisas. Mas não 
cuidou de preparar uma poupança para o trabalhador, o que 
era a finalidade da Previdência Social. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Nobre Senador Epitácio 
Cafeteira, cofucidentemente, pensamos da mesma maneira 
em relação à situação dos aposentados. -

Disse há pouco......;... e disse também o Senador Elcio Álva
res que me honrou com um aparte - que todos deploramos, 
todos lamentamos, como cidadãos e como cristãos, ver- um 
pobre aposentado sofrendo, penando na fila de uma casa ban
cária na expectativa de receber a sua aposentadoria, que, 
infelizmente, não lhe dá as condições de bem-estar que gosta
ríain-os- que todos os brasileiros tivessem. 

No entanto, no que diz respeito à seqüência do aparte 
de V. Ex•, eu gostaria, embora não seja jurista, de lembrar 
que o Governo não tinha por que provisionar no orçamento 
de 92 - já aquela altura enviad() ao Congresso e aprovado 
por várias comissões, ou subcomissões~ e pela comissão espe
cial de orçamento - senão depois de receber a condenação 
judicial e registrar naquele livro do precatório. Aí então ele 
faria a sua programação de provimento de recursos para o 
exercício seguinte. _ 

Essa não seria minha incumbência, ·até por que não tenho 
procuração nem autorização para isso. Sou o Líder de um 
Partido que se tem mantido numa posição de independência 
em relação ao Governo na Câlnara Federal, embora apró~-
vando projetas de interesse do Governo que são também 
de interesse do povo brasileiro. 

- - AcJ.Ui no Senado não participamos do Bloco do Governo, 
--que-e integrado, se não estou equivocado, pelo PFL, pelo 

PDC e pelo PRN. 
Mas estamos aqui, como cidadão e como Senador, na 

tribuna, exatamente por entendermoS que, se for cumprido 
o pre"catório, a necessidade de recursos para resolver essa 
questão emergencial da Previdência Sõcial, ela se reduzirá 
substanciahnente, por duas razões: primeiro, porque não exis
tem os recursos no fluxo de caixa da Previdência para atendi
mento imediato; segundo, porque, não constando do orça-
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menta, teria que haver remanejarnento de recursos orçamen
tários~ ou então, o que--seria pior, sem dúvida, a emissão 
de moeda inflacionária. -

E isso seria muito pior para o País, e este -e o põnto 
em que desejo chegar. Pelas minhas atividades, estou há mui
tos anos ligado à economia e entendo que, exatamente no 
momento em que a inflação dá sinais, embora sinais tênues 
de que está recuand_o, não seria possível que o Governo, 
desastradamente, voltasse a emitir e novamente surpreeride 
a Nação com a mudança de sua política económica._ 

E preciso que todos façam uma reflexão s_obre o quanto 
a inflaqão pode ser suportável nesta Nação, mas a recessão 
é insuportável no Brasil. É insuportável exatamente porque 
o País está em desenvolvimento e a cada ano precisa oferecer 
à força de trabalho pelo menos um milhão e meio a dois 
milhões de novos empregos. Daí por que vim à tribuna. Já 
havia falado sobre isso _com o Líder do PMDB, o nobre Sena
dor Humberto Lucena, ainda na quarta-feira, para que procu
rasse, se fosse possível, atendendo a um apelo meu, examinar 
a questão do precatório eXatamfiite porque isso reduziria subs
tancialmente a necessidade imediata de pagamento, pois deve
ria ser pago apenas aquilo que já estivesse efetivamente- pago
ou judicialmente decidido; esse seria pago nos dias imediatos. 

O Sr. EIClO Álvares- Permite-rtle V. Ex~ um aparte? -

O SR. OZIEL CARNEIRO- Com a palavra V. Ex• 

O Sr. Elcio Álvares- Senador Oziel Carneiro, é evidente 
que o raciocíniO lógico, processual, é este: tem-se que escrever 
o crédito através do precatório, para que o Governo solicite 
ao Congresso a inclusão na proposta orçamentária. Parece-me 
que o caso-dos aposentados não é a questão de direito, é 
a realidade do problema. Estas imagens que estamos vendo 
-- gosto muito de citar o problema, dentro dessa emoção 
nacional- mostram que o Brasil é um país que vive emoÇões. 
Fala-se da campanha do menor, e todo mundo se empolga; 
levanta-se.uma pedra, e todo mundo acompanha, desde que 
a mídia eletrónica controle. No caso dos aposentados, pare
ce-me que o efeito é-"iiiVerso. Estamos vivendo uma situação 
muito difícil, ninguém precisa assoalhar isso, porque é a reali
dade brasileira. Todo mundo está vivendo mal. Temos uma 
ternura toda especial pelo quadro do aposentado -eu estou 
ingressando na área dos sexagenários, como todos que já leva
ram uma vida de trabalho. 

O Sr. Epitado Cafeteira- E com muita honra. 

O Sr. Elcio Álvares- Com muita honra. Entend~, Sena
dor Epitácio Cafeteira·, que o GoVerno não _de:veria _?dqtar 
o critério do precatório, mas nesta emergência - está certo 
-deve lançar mão dele; o Governo tem a Obrigação de pedir 
um crédito e o Congresso tem a obrigaçãode resolver! dentro 
do próprio Orçamento, que conforme disse o Senador EpitáCio 
Cafeteira, foi votado agora nos últimos dias de dezembro, 
para encontrarmos uma solução de emergência. O aposentado 
não deve ficar exposto mais um ano e meio e dois anos para 
receber o dinheiro que lhe pertence. Aqui faço o apelo no 
sentido de que o Governo use o disPositivo para resolver 
a situação emerg_endal em juízo, m_as não cóii~retize o preca~ 
tório comO medida efetiva, porque os aposentados que vierem 
a ganhar hoje - já tenho experiência como advogado --:
só vão receber daqui a dois ou três anos. Um prec3iório, 
normalmente, seja na Fazenda municipal, estadual ou federal 
demora, em média, para ser pago, três 'anos. E, talvez, o 

aposentado de hoje não vá ter vida nem saúde para receber 
o crédito que lhe pertence. Então, que o Governo lance mão, 
agOra, do p_recatório; é norma constit!Jcional - e~tá dentro 
do texto constituciorial- mas que tente, efetivamente, com 
o Congresso brasileiro, encontrar, através de um crédito adi
cional, uma medida que venha a minimizar o _sofrimento dos 
aposentados do Brasil. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Mais uma vez agradeço 
a V. Ex~ a intervenção, Senador ElciQ Álvares. Quando me 
referi à processualística do precatório, foi exatalne-iite -porque 
a questão é uma questão urgente, urgentíssima, premente,. 
é uma questão de fluxo de caixa. V. ;Ex~ tem lido na imprensa 
e ouvido de companheiros do Congresso Nacional que o pro
blema da Previdência Social, estaria dividido em duas ques
tões: uma nova, que é uma decorrência da ConstitUição de 
1988 e do retardamento do Governo em fazer, em tempo 
hábil, a regulamentação da Lei de CUsteio e Benefíc_ios da 
Previdência Social que deu essa interpretação em relação aos 
147% oriundos do aumento do salário mínimo adotado a partir 
de' setembro do ano passado; e a segunda questão é a mais 
séria, é o problema estrutural. 

Ouvimos- e muito dos Senadores que aqui se encontram 
estavam presente_s à reunião cOnjunta -das frês ComisSões__; 
a declaração de que o Fundo de Previdência e Assistência 
Social só existe no papel. E não existe de fato, por quê? 
Simplesmente porque há um desequilíbrio entra a receita e 
a despesa da Presidência Social, não havendo o crédito, não 
havendo receita maior do que a despesa, evidentemente não 
.existe o Fundo de Previdência Socíal de fato; ele pode existir 
de direito. 

O Sr. Epitácio Cãfeteira - Permite"· me V. Ex~ um -aparte? -

• 0 SR. OZIEL CARNEIRO - Ouço V. EX' com pràzer. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Realmente, não há o Fundo 
de Previdência. O Fundo de Previdência deveria ser o acúmulo 
daquilo que os contribuintes vinham pagando, somado à pa.rte 
do Governo para, no futuro, cada um servir-se do Fundo. 
Quando o Gove-rno,- além de nãõ dar a sua cota, resolveu 
usar o dinheiro do Fundo para fazer política aposentando 
o rurícula, acabou com o Fundo da Previdência Social daqueles 
que contribuíram. Se o Governo separar ·os aposentados da 
Previdência Social dos que não são da Previdência Social, 
mas do Fundo Social do GovernO, e deixar a Previdência 
Social, que é do trabalhador, garanto a V. Ex~ que vai haver 
recursos. Veja V. Ex' que o principal comprador das ações 
da Usiminas foi a Caixa de Previdência dos FuncionáriOs do 
Banco do Brasil, quem comprou a Marfesa foi a Caixa de 
Previdência dos Ferroviários. Então, a Previdência, desde que 
o Governo não ponha a mão nela, vai muito bem, obrigado. 

O SR. OZIEL CARNEffiO - Nobre Senador Epitácio 
Cafeteira, novaritente, as idéias de V~Ex~ coíricidem, erit par
te, com as minhas. Estava dizendo exatame!lt~ que este pro~
blema urgente de pagar os aposentados pôs a nu, definitiva
mente, aquilo que no passado vinha sendo empul!ado: a difi-_ 
culdade da Previdência Social. Tmbérn nós ternos que ter 
a corage"m- suficiente para dizer que na Previdência, na Seguri
dade_ Social brasileira, u:qta _das únicas no mundo __ que age 
assim, fofam incluídos beneficiários que t.tão contribuem para 
a Seguridade Social. 

Também nós temos que dizer que foram ampliados os 
benefícios da Previdência Social. Já repeti aqui e volto a dizer: 
não sou um cidadão formado em direito, mas em medicina! 
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hoje com uma vid_a empresarial, e acompanho os interesses 
da cidadania brasileira. Faço isso desde o tempo de estudante 
quando fui presidente da União Estadual do Estudante e mem
bro do Congresso da antiga União Nacional do Estudante. 

A verdade, porém, é que as coisas são de difícil interpre
tação. V. Ex• referiu-se à aposentadoria do trabalhadorrural. 
Aí, a Constituição foi auto-aplicável. Para a questão surgida 
pelos 147%, ela dependia· de_uma _regulamentação para a Lei 
de Custeio e BenefíCio da--Previdência So_ciat 

Mas o _()bjetivo de nÜ1,1h~ Yinda â trib_una do Senado hoje 
foi, pHme"irO, conclãmar os meus colegas SenadQres e os nos
sos companheiros da Câmara dos Deputados, para que apro
veitemos definitivamente esse episódio tão lam_entável e pro
curemos, de maneira efetiva e definifiVa, coni:Íihuir _com as 
nossas idéias, com os nossos_esforçás, Oo sentido de resolv_er
mos o problema da Previdência Social, que é um pro~lema 
estrutural, um problema muito mai_s sério do que a simples 
obrigação de pagar aquilo que os aposentados alegam que 
têm direito. 

Eu já disse em certa ocasião, em reunião com os Senado
res, que tudo o que for direito adquirido eu respeito, e a 
niinha posição, com6 Senador, será a de lutar para que se 
respeitem esses direitos adquiridos. Os meus votos são real
mente no sentido de que se encontre a solução para o problema 
dos aposentados: a questão dos 147%, sem, todavia, haver 
emissão inflacionárlã..-E que também esta questão seja definiti
vamente o marco necessário para-que o Brasil reestruture 
sua seguridade social. Que aqueles que trabalharam para o 
desenvolvimento deste País, ao chegarem à vel}Jice, ao se 
tomarem inativos, poss-am; pelo menos, receber da sociedade 
brasileira a compeiiS8.Çã<faO bem-estar, e não da humilhação 
por que passam no momerfto---: _ _ __ 

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

Durante o discurso do Sr. Oziel Carneiro, o Sr. 
Epitácio Cafeteira, aeiia a cadeira da presidência, que 
é -ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 39 Secre
tário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Amaz_onino Mendes - Antonio- Mariz - Cid Sabóia 
de Carvalho - Eduardo Suplicy - Flaviano Melo - Gari
baldi Alves Filho -Henrique Almeida - Hydekel Freitas 
-José Paulo Bisol- Louremberg Nunes Rocha -Mansueto 
de Lavor- Marluce Pinto --Maurício Corrêa. 

o SR. I'RESíDENTE- (Rachid Saldanha Deriz) - Con
cedo a palavra ao n-obre Senador Magno. Bacelar. 

O SR- MAGNO BACELAR. (PDT ,..- MA. Pronuncia 
o_seguinte discurso.) -Sr. Presidente, ~rs. Senadores, inf~liz
mente, nos últimos tempos, todas as iniciativas do Governo 
têm sido alvo de polêmica, de contestação, por parte da im
prensa, por parte da sociedade e, muitas vezes,_ do Congresso 
NacionaL Mas o pior,_ Sr: Pres~d~nte e Srs. Se:n~dore_s_~_ é que 
essas críticas, irifelizmente, são legítimas, pela maneira como 
o Governo vem desenvolvendo as suas ações. 

Nesta tarde, inscrevi-me para falar, e falar: con~estand~ 
sobre o último recenseamento que já e~tá sendo alvo de discus
sões, de recursos de prefeitos e de governadores de Estado, 
tendo em vista a falta de critério com que foi realiZado. 

No Estado do Maranhão, principalmente na cidade_ de 
São Luís, Capital do noSso EStado, foi realizada uma pesquisa 

em que 17% da população declarou não haver sido ouvida 
neste recenseamento, o que !~varia a crer, se não fosse -o 
significado da própria palavra recensear, que é ouvir cada 
um, e a pt'opaganda do Governo foi exagerada em dizer que 
seriam recenseadas pessoas que moram debaixo da ponte, 
em palafitas etc. Na realidade, não sei se houve uma prepa
ração dos recenseadores ou se rea.Imfmte há o descaso e a 
má_ gestão, que tanto lamentamos, que levou a um fim ou 
a um resultaçlo tão condenável e tão contestado quanto está 
sendo o resultado deste censo, que ainda sequer foi concluído. 

Ouvi há pouco tempo e vi __ no noticiário declarações do 
Presidente do IBGE, afirmando que no Estado do Rio de 
Janeiro haverá mais um ou dois meses de atraso, em face 
das dificuldades de acesso às f~velas. 

··o Sr. Epitácio Cafeteira- Permite~· Ex' um apa!_!e? 

O SR. MAGNOBACELAR- Como maior prazer, nobre 
Senador._ 

O Sr. Epitáclo Cafeteira - Nobre Senador M~gn9 Bace
lar, o noticiáriO dOs jornais foi fárto a ·esse- respeito. Primeiro, 
a contratação do pessoal para fazer o recenseamento foi feita 
a preços irrisórios. Inúmeros agentes recenst:ad~res inici~yani 
e entregavam logo o serviço, porque não queriam cOntinuar. 
Por outro lado, nas grandes cidades, em virtude da violência 
ter aumentado, e aumentou principalmente pela recessão que 
este País vive, em inúmeros casos não se abria a porta para 
o agente recenseador. A imprensa também registrou, no rádio 
e na televisão, condomínios onde o agente recenseador não 
atravessou a p-orta de entrada do condomínio. Eu mesmo, 
que tenho duas residências, l.J.IDB aqui e outra no MaranJião, 
não fui visitado nem numa, nem noutra. Isso é comum. Acho 
que o que temos aí não é sequer uma caricatura da reàlidade 
brasileira. O censo deveria ser um retrato, pois não temos 
uma cariçatura. Posso garantir a V. Ex• que muitos agentes 
recenseadores, pelo que recebiam, preenchiam as fichas em 
casa e entregavam, a seu bel-prazer e ele não representa abso
lutamente o retrato deste País. Precisa tratar a coisa séria 
com seriedade. Não será pretendendo fazer um censo a um 
preço conveniente ao Governo, que vamos ter um recensea
mento neSte País. Muitos Estados ficam prejudicados, muitos 
municípios foram prejudicados eu destaco aqui o Estado do 
Maranhão, que é llm dos que já vem sendo prejudicado com 
este recenseamento. Tenho a impressão que nós temos que , 
não apenas fazer os nossos discursos quantó a isto, mas procu-_ 
rar uma fOrma de fazer um recenseamento sério: Temos casos 
no Maranhão que o número de eleitores está representando 
quase 2/3 da população recenseada, o que demonstra que 
não houve recenseamento no Maranhão. Meus parabéns a 
V. Ex~ que levanta um assunto da maior gravidade, até por 
que a distribuição dos recursos dos fundos de participação 
dos Estados e Municípios têm por base a população. Essa 
população está fraudada ou alguém está sofrendo, alguém 
está ganhando ou alguém es~á perdendo. V. EX" está corr~to, 
tem o meu apoio, e estOu pronto para, junto a V._EX\ iniciar
mo-s qualquer demanda no sentido de que haja um recensea':' 
mento de verdade. O Governador do Maranhão pode contar 
também cOm a minh<=!_ voz, aqui, defendendo um novo recen
seamentO pa~a o Estado do Maranhão. 

O SR. MAGNO BACELAR - Agradeço a V:. EX' nobre 
Senador Epitácio.Cafeteira, qu:: _nãO _só me -ho~ra e enri9ue~e 
o meu discurso com a sua parttc1pação, mas pela expenênc1a 
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e pela seriedade com que sempre tratou a coisa pública, mere-
ce nosso crédito e o nosso respeiro·.- - - -

V. Ex• se referia ao retrato. Julgamos até, nobre Senador, 
que o recenseamento deveria ser uma radiografia, para que 
soubéssemos os males que nos afligem. Falou também em 
municípios, onde a população é quase igual _:_- SegUndo esse 
recenseamento que contestamos nesse momento -ao número 
de eleitores. Eu ia citar um exemplo: o Município de Sítio 
Novo, no Maranhão, tem 12 mil habitantes e 11.470 eleitores. 
De onde, Sr. Pi.-esidente, Srs. SenadoreS, se depreende que 
este, sim, é um Município do Primeiro Mundo. É o que é 
pior: todos alfabetizados e todos maiores de idade. É incrível, 
mas a isso no-s: levam os_ números apontados pelo Censo. 

O Senador Cafeteira aludiu também ao fato da prejudicia
lidade para os Municípios e Estados da Federação, tendo 
em vista que as· cotas do Fundo de Participação são calculadas 
percentualmente ao número de habitantes. O que vai resultar 
de tudo isso é a redução dos recursos, já agravada por uma 
recessão que atravessamos sem precedentes, além da injustiça 
de números falsos. 

Poderíamos até pensar, Sr. Presidente, que, proposita
damente, o Governo manipula os -números por que s6 aSsim 
a miséria em que vive o nosso povo, que tem· uma das rendas 
per capita mais baixas do mundo - com a subtração dos 
habitantes -poderia melhorar um pouco. Falso. Falso pressu
posto que levaria, partindo-se de uma premissa de nlimeros 
contraditórios e inexistentes como esses, a prejuízos incalcu
láveis para a nossa população. 

O Senador Epitácio Cafeteira sugere também um movi
mento que devemos fazer. Eu quero conclamar os prefêitos 
e governadores dos Estados que se sentem, e comprovada
mente estão, prejudicados a entrarem com ações para que 
se realize um novo Censo, para que se ·corrijam os números, 
porque pior do que corrigir, pior do que gastar novos recursos 
para isso é continuarmos nos iludindo e_ governando um país 
com números falsos, não sei propositadamente omitidos ou 
se por ineficiência do Serviço Público. 

Precisamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, resgatar a 
credibilidade nas coisas públicas deste País. 

Eu gostaria de ter aparteado o nobre Senador Oziel Car
neiro, mas como sou um homem dado ao respeito, às normas 
e ao Regimento da Casa, e V. Ex• havia sinalizado duas vezes 
já, avisando que o tempo do Senador já havia se esgotado, 
para não prejudicar o raciocínio de S~ Ex'~ eu não me pronun
ciei. Mas gostaria de não só hipotecar a minha solidariedade 
ao pronunciamento do Senador, como dizer que, tal como 
esta denúncia que faço agora nesta Casá -sobre a qtial gosta
ria -de voltar a falar com números mais exatos, com estudos 
mais detalhados; hoje apenas me proponho a alertar para 
que não se deixe passar a oportunidade de corrigir um erro 
grave, de con-seqüências funestas para o nosso País. Dentro 
do raciocínio do Senador Epitácio Cafeteira, cabe a nós, tal 
como no movimento levantado por um pronunciamento do 
Senador Mauro Benevides, em que todos nós tomamos parte, 
defendendo a necessidade de o Governo adotar medidas sérias 
e concretas com relação à seca no Nordeste, não admitir que 
o Congresso se omita taffibém diante do problema dos aposen
tados. Foi dito aqui~ anteriormente, q~~ haveria uma dúvida 
se~ pelo art. 100 da Constituição, se trataria de alimentos 
e se, no ! 59 do art. 195, os nú!tleros_ ou os débitos previden
ciários não estariam incluídos. Eu me pergurito, Sr. Presi
dente: com a miséria que ganha o povo brasileiro, com o 

arrocho salarial que: lhe é imposto, os 147% não seriam-, real
mente, uma pensão alimentícia, tendo em vista o pouco que 
recebe o trabalhador que se aposentou, que trabalhou e deu 
a força de seu trabalho para o engrandecimento do País e 
que, ao invés de ser premiado com uma aposentadoria, é 
castigado quase que crimiriosameDte peJos administradores? 

Não é justo que a Classe política se omita e não quero 
discutir aqui se o Senhor Presidente da República te":'e m_ais 
um gesto publicitário ou Se quis envolver o Congresso. _Assu
mamos as nossas responsabilidades. Se convocados a opinar, 
devemos nos debruçar sobre o problema, para que não _se 
fique com precatóríos, com decretos de medidas imediatistas 
que não levam a soluções, como não leva ã solução dar cestas 
de alimentos no Nordeste, ao invés de dar trabalho ao nosso 
~!ornem, remunerá-lo condignamente e criar o desenvolvimen
to para aquela região. Concluo dizendo que medidas urgentes 
são necessária_s para o reajuste dos aposentados e para evitar 
o que eu chamaria de mais uma fraude, que representa o 
Censo a que me referi e que, felizmente, ainda não está sequer 
concluído. 

Eram estas as palavras que gostaria de proferir nesta 
tarde como advertência aos nobres Srs. Senadores, como polí
ticos e responsáveis por·este País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg". 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFi __;_ SE. Pro
nuncia o seguinte- discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores na semana passada, este Plenário 
teve a oportunidade de ouvir o eminente Presidente desta 
Casa, Senador Mauro Benevides, que, analisando a situação 
do Nordeste, veio a propOr que :a Sudene realizass_e uma reu
nião especial da qual participassem os Srs. Parlamentares, 
os Srs. Governadores da região, os Ministros afetos à área 
e o Senhor Presidente da República, para tentarmos de uma 
vez por todas encontrar uma solução para aquela área, tão 
sofrida e tão tumultuada quando no momento em que ocorreu 
as secas. 

Usaram da palavra também os Senadores Garibaldi Alves 
Filho, Teotónio Vilela Filho e um representante do Maranhão, 
que vieram ~~r a sua palavra de apoio, solidários ao sOfri
mento daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crian
ças que estão ·a morrer de fome, à míngua, sem trabaJho, 
sem água, sem alimentos e sem saúde. 

Foi uma tarde, a meu ver, interessantíssima no Senado 
da República. 

Naquela oportunidade, Sr. Presidente_, declareique não 
pretendia mais ocupar a tiibuna este ano para falar sobre 
o meu sofrido Nordeste. Não pretendia fazê-lo porque há 
22 anos venho fazendo isso, da tribuna da Câmara dos Depu
tados, onde permaneci por 16 anos e, agora nos últimos 4 
anos, aqui, no Senado Federal. Não seria um ato de omissão, 
mas seria um ato de revolta e de repúdio esse silêncio, ante 
a indiferença das autoridades que, desde tempos imemoráveis, 
falam mas nada fazem para acabar de uma vez por todas 
com aquele sofrimento invísíver e indescritível por que passa 
o nordestino em peiíodo como este. 

Sr. Presidente, vivi uma 'época em que se assistia à~orin:i
ção de frentes de trabalho; e me referi a essas frentes de 
trabalho na semana passada; as frentes de trabalho dos "ma-



Janeiro de 1992 DIÁRIO DO CbNGRES!iO NAciONAL (Seção II) Terça-feira 21 137 

gronus" - dos magros e· ·ctos nus ~ que ·emp-unham suas 
enxadas e suas foices para nada fazerem para justificar um 
salário de fome de meio salário mínimo para continuarem 
sobrevivendo. Esses magros e O \.IS do Nordeste, Sr. Presidente, 
abrem estradas, fazem tanques em área de cristalino que não 
retêm água e, quando retêm, salinizam. Em suma~ficam·na~ 
quele sofrimento incrNel do "levru.-. a pedra para o alto do 
morro e deixá~la rolar novamente" para novamente levá-Ja 
para cima", "carregar água em cesto", como se diz no meu 
Estado e na minha região. Enquanto isso, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, Estados como o meu já estão, praticamente, 
cortados por adutoras. · _ 

O Nordeste, como um todo, tem o seu levantamento 
pedológico já realizado. Sabem os Governos onde está o crista
lino, e onde está a área Sedimentar, o que se ·pode fazer 
por uma e por outra região. Estão estudadas as _ dry farms, 
nas quais se procuraria investir no plantio de gerófilas, como 
a palma~ a algaroba, o sabiá e outras tantas pl:intaS- qUe sobre
vivem àqueles períodos de seca e que são capazes de manter 
vivos os animais e fornecer algum alimento às populações. 

Mas as dry fanns não existem além do papel, Sr. Presi
dente e Srs. Senãdores, e as adutoras estão aí cruzando diver
sas regiões do Nordeste, levando suas águas às indústrias, 
às grandes cidades~ a uns poucos projetes de irrigação, ma-s 
no seu trajeto morrem o gato, as cabras~ os carneiros, as 
crianças, as plantações, pois ainda não puderam ser sangradas 
no lugar devido e dar a água~ que no Nordeste é sinal de 
vida. 

Ora, Sr. Presidente~ Srs. Senadores, visitei o meu Estado 
neste fmal de semana e lá constatei tudo isso que acabo de 
citar. Grassa a fome, as-estradas com o trânsitõ difícil, porque 
nelas estão o pastoreio dos animais. Os homens estão magros 
e nus, porque não comem, não têm como trabalhar, não têm 
como se manter. As crianças estão a morrer das doenças mais 
comuns que ocorrem nesta época, a diarréi~_, a desidratação, 
as infecções começain a surgir, a tuberCulose, que se dizia 
dominada, reaparece. 

Quando se fala, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na seca 
do Nordeste, alguém, com a má vontade que_até não se enten
de, diz: "0 nordestino tem por vocação reclamar, o nordestino 
que é o iildustrial da seca e espera agora, para- Ci ano que 
vem, um ano eleitoral, a instalação, mais uma vez, desta já 
rendosa "indústria". 

Mas, Sr. Pt:esidente e Srs. Senadores, neste lamento que
ro t:imbém dizei" que é preciso que haja essa reunião na Sudene. 
com os Srs. Ministros, com os Srs. Parlamentares e com o 
Presidente âa -RepU:biít::a, -para--que se -direeione, de uma vez 
por todas, atendimento ao homeiJ:?. nordestino. Não podemos 
ficar presos às frentes de trabalho que não levam a coisa 
alguma. Não podimos estar a distribuir, em quantidade insufi
ciente, cestas básicos. Não podemos continuar a ver este geno
ddio que, ciclicamente, ocorre no nosso País. 

Daí por que,-Sr: Presidente e Srs. Senadores, dizer van_ta
gens e das esperanças que todos nós depositãmOs riu ma reu
nião como- esta .. 

O Nordeste, Sr. Presidente e Srs. SCD3.dores, é uma Re
gião de praias belíssimas, de. recãntos q_ue char,narn atenção 
não só dos brasileiros como do mundo inteiro, cOmo as Sete 
Cidades do Piauí, cOmo a Gruta de Anjico, no meu Estado, 
onde ·vivia Lampião, como a Pedra Furada, na minha cidade 
natal, e outras regiões de um altíssimo potencial turístico, 
e o que se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores? Nós, brasileiros, 

nem sequer falamos em visitar o Nordeste, em reabrir e refor
çar esta indústria sem chaminés, que é a -indústria de turismo 
naquela região. 

Para minha alegria, Sr. Presidente, vi ontem na televisão 
e li nos jornais também que nós que não c·onseguimos descobrir 
e sentir o Nordeste estamos sendo descobertos e sentidos 
pelos nossos coinnãos da América Latina. 

O Rio Grande do Norte já leva vóos charters de argen
tinos, outros sul-americanos já ocupam o Sul do País, já che
gam até à Bahia, e os europeus procuram sentir as belezas 
da Amazônia, do Sul do País, saltando, como se não existisse 
o Nordeste na geografia deste País. 

Por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vim à 
tribuna nesta tarde não como lamento, nem como aquele 
que pretente fazer mais um discurso ne_sta Casa, mas para 
chamar a atenção, fazer um apelo, registrar perante o Senado 
da República o fato de que estamos caminhando para mais 
um genocídio, o genocídio dos homens, das mulheres e das 
crianças do Nordeste do Brasil. 

O Sr. Antonio Mariz- Permite-me um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROL.LEMBERG- Com· muita ·hon
ra- Senador Antonio MMariz. 

O Sr. Antonio Mariz - Senador Francisco Rollemberg, 
V. Ex• situa bem a questão da seca nordestina, quando revela 
a intenção de já trazer aqui esta denúncia pera -ausência de 
ação governamental para resolver o problema. De fato, asSi-
nalr o estadode calimidade em que se encontra o Nordeste 
é clamar no deserto. As providências não são tomadas, tudo 
se restringe, especialinente, -ao discurso demagógicO-nO mo
mento de seca. Mal caem as primeiras chuvas, os planos desa
parecem, as intenções se eclipsam, os projetes são arquivados, 
até que um novo flagelo se abata sobre a região. E quando 
analisamos a questão nordestina vemos que, na verdade, ela 
é o reflexo da situação social brasileira. Ainda há poucos 
dias publicou o IPEA uma pesquísa sobre a qualidade de 
Vida no Brasil, em que sitou cinco Estados nordestinos, enca
beçando a lista dos mais pobres, dos mais carentes, mas ainda 
assim revelou que São Paulo, que tem uma população que 
alcança uma renda per capita de cerca de oito mil dólares, 
encerra em seu território núCleOs p0pulacion3ís -vivendO em 
condições exatamente indênticas às nordestinas. 

Uma cidade sit1,1ada a 30 quilômetros do centro da capital 
paulista portanto, na Grande São Paulo Pirapora do Bom 
Jesus -tem tem índices iguais aos do mais pobre dos Estados 
nor~~-~~~q~~ __ O -~Is!~§~~-~ -~E~li_"!_S _o _g_u1l!I_"O_l]rª~il~ir9 levado 
30-extremo. V. Ex• se referiu às praias do litoral nordestino, 
à sua belez_a paisagística, a_os recursos turísticos que ali se 
encontram. Mas é preciso, também, anotar as condições de 
vida dessas áreas. Quem compara o sertão setni-árido às condi~ 
ções de vida das populações que ali residem e trabalham com 
o quadro das éapitais, das cidades litorâneas, verá que o con
traste é também camoroso, o da riqueza e da pobreza. Quem 
visifa as pi-aias do Nõrdeste e se depara com a quantidade 
de barcos de turismo, de iates, de recantos de luxo, de hotéis, 
e toda sorte de recursos voltados para o conforto, para .a. 
diyersãq, vê ali, também, o retrato do Brasil, das distâncias 
sociais, do Brasil, do confronto· e-ntre a extrema riqueza e 
a extrema miséria. Portanto, vejo a questão nordestina como 
a face mais trágica da realidade social br~sileira. Isso se agrava, 
inais ainda, ão menos no plano éticO~ quando encontra na 
Presidência da República um homem do Nordeste, gover-



138 Terça-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Janeiro de 1992 

nador nordestino que tem, por sua vivência, conhecimento 
da causa de situação local, que viveu, enquanto governador, 
o drama das populações castigadas pela seca. Agora, uma 
nova estiagem se anuncia. O Instituto de Meteorologia, orga
nismos nacionais e internacioiulis preSum-em a seca, estabe
lecem o risco_ da seca, e o fato de em 1991 terem sido já 
escassas as chuvas, o problema já se revela em toda a sua 
gravidade, começando pela falta de água potável em muitas 
de nossas cidades. O que se anuncia como medida de combate 
à seca? Que eu saiba, nada mais do que a distribuição de 
cestas básicas. As reiteradamente denunciadas "indústrias das 
secas", de certo modo, se transferem do Nordeste para o 
Sul. A indústria da seca existirá agora no Sul do País, nos 
centros produtores do País, pois que as cestas sequei são 
comercializadas, adquiridas in loco, sequer são compradas no 
Nordeste, mas são transportadas dos centros produtores do 
Sul para a nossa região. Isso significa que a distribuição dessas 
cestas tem um efeito limitadíssimo. Por que se não circulam 
as riquezas, apenas se minora a fome das popUlações atingidas; 
compóem~se trens para distribuir água, circulam carros-pipa, 
mas nada se faz para a ativar a economia, para que circule 
o mínimo de riquezas para que mantenha viva a economia 
atingida pelas secas. Quando V. Ex_•_e_rgue aqui a sua voz 
para denunciar esse quadro trágico é, sem dúvida, atingido 
pela descrença, pelo desalento. Mas isso não retira do seu 
ponunciamento o alcance, a significação e a_ irriportâriciã. que 
ele tem. É preciso que cada um de nós que aqui Presenta 
o Nordeste traga o seu testemunho, sobretudo afirme o seu 
protesto diante da indiferença do Governo da República. 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG -, S_enador Anto
nio Mariz, o aparte de V Ex• teve o dom de ilustrar o modesto 
discurso que vamos elaborando, no decorrer dos instantes 
em que ocupamos o microfone, nesta tarde. aqui no Senado. 

Tem razão V. Ex• O Nordeste é apenas o retrato da 
miséria em seu grau extremo - aliás, a diferença social, a 
miséria no Brasil, é um fato que choca a todos nós, a todo 
instante, a toda hora, em qualquer lugar onde estejamos. 
V. EX' lembrou São Paulo, cuja cidade a 30 quilómetros do 
centro vive numa situação do nordestinidade. Mas V. EX" 
faz lembrar um pouco mais ao lado, no Vale da Ribeira, 
São Paulo tem o seu Nordeste, com todos _os_ déficits que 
a nossa região .apresenta. Há pobreza, há miséria, há desem
prego, há fome, há doença, não há distribuição de terra, não 
há água, nãO há coisa alguma, é o Nordeste paulista. 

Minas Gerais, o rico Estado de Minas Gerais, Conseguiu 
com que lá no norte do Estado, a região de Montes Claros 
fosse incluída na área da Sudene, para receber os possíveis 
benefícios que poderia caber ao Nordeste, porque ali também 
a miséria grassa de uma maneira impTessíonante. -

E em qualquer cidade, Sr. Senador Mariz, quer no sertão, 
que no litoral, a miséria, a pobreza, a fome, as doenças, 
marcharam pari passu com a riqueza, com o monopólio e 
com a indiferença daqueles que possuem mais. 

No sertão nós encontramos a seca destruindo as pastagens 
destruindo roças, e o sertanejo sobrevivendo graças a alguma 
coisa que a natureza lhe dá. No meu Estado, de uma maneira 
especial pude observar esta semana o umbuzeiro, a produção 
de caju que, quase por um milagre, foi excepciOnal, a jaca 
e outras frutas que suportam esse tipo de clima estavam permí
tindo que o sertanejo sergipano e aquele da região litorânea 
ainda não passassem fome, mas já não iilcluem na sua dieta 
e proteína animal, a carne, porque já é inacessível ao seu 

bÕldo. QuandO, numa região como aquela, a arroba de boi, 
hoje, que está muito magro, já ultrapassou os vinte e cinco 
mil cruzeiros. 

V. Ex• tem razão quando diz que as disparidades sociais 
neste grande País, que é o Brasil. não chocam mais porque 
se distribuem de uma maneira quase equânime nas outras 
regiões e se concentram de uma maneira dolorosa no Nor
deste. Por isso, Sr. Senador, em sendo nordestino em vivendo 

·a miséria da nossa região, a pobreza, o descaso, a desatenção, 
a pouca preocupação tão bem enfatizada por V. EX", que 
lembrou um fato da maior importância, é que só se pensa, 
só se projeta e só se pretende investir no Nordeste quando 
a situação chega ao extremo, e às primeiras gotas d'água todos 
os projetas se esvaem, nada mais se faz, riada mais se toma 
prioridade ou preocupação nacional. 

Os projetas aí estão para as barragens subterrâneas, ten
tando canalizar rios da região. Não conheço nenhum rio do 
Nordeste que tivesse sofrido esse processo tecnológico_para 
poder ser perenizado. O Ceará tem um dos maiores rios secos 
do mundo, Igatu. Se tivesse barragens subterrâneas sucessivas 

-seria um_ rio que forneceria água a todo ""o seu vale. No meu 
Estado, que é pequeno, alguns rios já não são mais perenes, 
lá, até se poderia fazer uma interligação das bacias dos seus 
rios com a do São Francisco. O Governador do meu Estado_ 
tem procurado cobrir a região COm adutoras, não a usando 
com toda a sua potencialidade porque não é possível. Mas 
não estou fazendo um discurso sergipano estou fazendo _um 
discurso nordestino, e não posso partir da exceção para o 
todo, e tenho que dizer, Senador Antônio Mariz, que quem 
vive naquela região desde priscas eras, desde a infância, como 
tarilbém disse na semana passada do meu primeiro contacto 
com os retirantes, com a morte da mulher, na porta da casa 
de meu pai, no instante em que dava a mama da morte em 
massa de nordestinos na minha terra, da migração para as 
grandes usinas sem conseguir emprego, sem conseguir traba
lho. Foi uma tragédia que me marcou muito e que me acompa
nhará por toda a existência porque tenho certeza, neste longa 
vida que Deus está me dando, eu, possivelmente, não a con
cluirei, não farei a viage, vendo resolfida uma questão tão 
crucial. 

O Sr. Amir Lando- V. Ex• me cOnc_ede Um aparte?-

0 SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo palavra 
a V. EX" Senador Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando - Senador Francisco Rollemberg, 
V. • faz, nesta tarde, um lamento que é um lamento de morte 
do povo nordestino. E V. Ex• o faz com dor n'alma e denuncia 
com uma consciência crítica de quem tem ainda sensibilidade 
para sentir uma realidade atroz que, aos poucos, o esqueci
mento e a mente vai esmagando, sepultando, definitivamente, 
no Nordeste sofrido, como se a morte, a fome, a sede fizessem 
parte do cotidiano nordestino, como que fosse um dado secular 
que os Governos, os candidatos questionam, levantam mas, 
pela lei da inércia, permanece do mesmo jeito, do mesmo 
tamanho. É profundamente deprimente ouvir o quadro que 
V. Ex• retrata, como fazem os demais Senadores da bancada 
nordestina, aquele quadro que os poetas, que os_ escritores 
denunciaram em suas obras imortais, como "Morte e Vida 
Severina", cito como exemplo. Enfim, é "esta_ vida que se 
morre de fome um pouco, por dia, e de velhice antes dos 
30", como disse João Cabral de Melo Neto. Mas até onde 
esta realidade, que não é uma fícção, -que não é uma falácia, 
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continuará a ser- O grande moinho da morte e da falta de 
esperança de vida para uma porção importante não só em 
número mas em qualidade' do povo brasileiro, que é o povo 
do Nordeste. É realmente um registro que V. Ex• faz, cujo 
resultado, de antemão podemos dizer que é pouco_ ou quase 
nada. Mas vale aqui a persistência e eu me -solidarizo _com 
V. EX" e com o povo nordestino, como Senador do Norte, 
também, disposto não a dar a mão, mas uma contribuição 
para se encontrar o caminho definitivo da redenção do Nor
deste. Ele existe, como V. Ex• bem sabe, mas é preciso enfren
tar essa realidade brutal, é preciso que a verdade desse cotidia
no tão perverso bata na face dos governantes deste País e 
do Congresso Nacional, como um todo. Enquanto as abstra
ções, os interesses individuais presidirem a conduta política 
do Brasil, por certo os nordestinos continuarão a morrer de 
fome, condenados à miséria eterna sem esperança de um ama
nhã, mas é preciso romper esse ciclo diabólico das carências 
e dia virá em que o Brasil realmente se conscientizará dos 
seus problemas, das suas deficiências e passará por certo a 
trabalhar para os brasileiros e para a Nação. Essa hora de 
crise soa como um dobrar de sino fúnebre pelo país afora, 
mas talvez o nível e o grau de alienação da maioria prefira 
orar como a Ozarina, dentro do teatro, sem ver o cocheiro 
morrer de frio na carruagem. E é essa a realidade, as lágrimas 
da comoção nas reprentações, mas essa fleuma da insensi
bilidade diante do real tão duro e tão doloroso como V. EX" 
descreve. O meu aparte fica aqui, nobre Senador Francisco 
Rollemberg, como alguém que também sente a dor dos nor
destinos, embora do Sul, mas que no mínimo tem a sensibi
lidade da espécie humana. E nos colocamos à disposição de 
V. Er·e dos nordestinos para juntos- pensarmoS mim Brasil 
melhor. Muito obrigado. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Nobre Senador 
Amir Lando, dia virá, V. Ex• bem o disse, em que o brasileiro, 
em que os governos deste país perderão a fleuma de olhar 
a miséria, a morte e o genOcídio e se voltarão para o Nordeste 
com a mesma obstinação com que se fez a Transamazônica, 
com que se fez a Ponte Rio-Niterói, com que se construiu 
Itaipu, como se constrói necessários metrôs iias grarides cida
des. Se essa obstinação vier coiil essa fleuma e com um pouco 
de amor, tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de 
que haveremos de resgatar para o Brasil o Nordeste que possui 
mas que não tem, que há de ser resgatado e incorporado 
ao nosso património nacional, uma região de homens e mulhe
res dignos, inteligentes, trabalhadores e produtivos, traba
lhando na sua região sem precisar emigrar, como se fez para 
construir, MadeiraMMamoré, como se faz até hoje para o sul 
do País, como se tem tentado fazer e se fez na época da 
exploração da borracha. Mas esse povo há de ficar na sua 
terra acreditando nela, sabendo que lá há de encontrar o 
seu sustento, há de encontrar a sua estabilidade, há de ser 
o lugar onde constituirá a sua famflia, onde amará seus filhos, 
onde viyerão seu netos e onde repousarão seus ossos com 
dignidade no final da sua vida. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores, não _falo _mais nesta tarde, 
a minha palavra foi um lamento e um gesto~de amor para 
com o meu povo e com a minha região, e lamento que mais 
amor não tenha porque se mais amor tivesse eu mais daria 
ao meu Nordeste e ao meu Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) ~-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Con
gresso foi convocado para tratar da questão da seguridade 
social, e aqui estamos no Senado da_ República sem ação, 
estamos, em verdade, refletindo sobre a questão da Previ
dência Social, sem saídas, mas nunca é demais pensar sobre 
o País, perisar sobre as suas questões cruciaiS; sobretudo nesta 
Casa de Leis que deve à Nação uma reflexão mais profunda 
sobre o conteúdo das normas que elabora e aprova, sem um 
conteúdo real que atenda às necessidades da coletividade bra
sileira. 

Também~ Sr. Presidente, nesse passo, vi-me compelido 
a deixar registradas nos Anais algumas observações de cunho 
pessoal, algumas idéias recolh:idas no decurso desta sessão 
extraordinária. - -

Na verdade, a crise da previdência é uma realidade inequí
voca, não há como não nos colocarmos em discordância com 
os fatos, o fato é que a previdência, por difererifeS razões, 
chegou ao clímax da crise e necessita urge-nte reformulação, 
reformulação no entanto não se pode confundir com extinção 
da Previdência Social ou com a idéia pura e simples de priva
tiiãçãO. 

Com efeito, temós que tét tuCCoiiSfitliiÇãO a inspiraÇãO 
para buscar, em conjunto, a solução para a Previdência. Não 
podemos ser simplistas com a leitura da Constituição, no Títu
lo VIII - Da Ordem Social, especialmente no Capítulo II 
- Da Seguridade Social, Seção I -, Disposições -Gerais a 
ela pertinentes. 

Sr. Presidente, o Brasil fez uma opção em termos de 
ConstituiÇão Federal por uma seguridade que, em última aná
lise, lastreia-se nos seguintes objetivos: 

"I- universalidade da cobertura e do atendimento; 
II-uniformidade e equivalência dos benefíCios e servi

ços às populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos be-

nefícios e seDtiços; 
IV- irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V- eqüidade na forma de participaÇão n-o cúSteiO; 
VI- diversidade da base de financiamento; 
VII- caráter democrático e descentralizado da gestão 

administrativa, com a participação da comunidade, em espe
cial de trabalhadores, empresários e aposentados.,. 

Não há dúvida de que o sistema previdenciário vem se 
deteriorando ao longo de mais de duas décadas. As fraudes 
permeiam de forma a comprometer os objetivos da seguri
dade. Não há como escapar de um quadro que nos deu oportu
nidade, a CPI, realizada no decurso da última sessão legislativa 
ordinária. Podemos verificar O que, efetivamente, vem ocor
rendo em termos de previdência, ~obretudo no INSS. 

As fraudes se multiplicam tanto no emprego das verbas 
arrecadadas, quanto na arrecadação em si. Não só há sone
gação propriamente dita, mas também há evasão, enfim, me
canismos que ludibriam o direito da Previdência Social: o 
direito à arrecadação. 

O que se pode observar é que a PrevidêD.Cia vai mal 
e que não se faz quase nada para consertar a sua administração. 

Os serviços públicos em geral sofreram, na gestão do 
Governo Çollor, um desmonte formidável. A pretexto de mor
denizar o Estado, de diminuir o seu tamanho buscou-se no 
corpo dos servidores a construção de um verdadeiro bode 
expiatório dos problemas nacionais. E o serviço público foi 
desmantelado, como se a diminuição da folha de pagamento 
resolve~se a problemática do País. --
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Assim, foram colocados milhares de servidores em dispo
nibilidade, ilegalmente pretendo-se, inclusive, reduzir propor
cionalmente as suas retribuições.- E viu-se que nada de econo
mia se fez, a não ser de luz e de cafezinho, porque -os--servidOreS 
têm direito à percepção da sua remuneração integral quando 
colocados em disponibilidade, na forma da Constituição vi
gente. 

O Governo rêalnlcnte se recente de maior instrução jurí
dica, porque- a--toda hora ofende as leis e a Constituição, 
a pretexto de pareceres e ihformações aparentemente ~gê
nuas e de boa-fé, contudo superficiais e equivocados. 

Tudo isso vem ocorrendo e a celeuma em toi-no da Previ
dência cresce e as soluçóes~desaparecem. Temos que definiti
vamente, extirpar essa gestão de desperdícios da cçlisa pública, 
sobremodo na Previdência Social. 

Enfatizo aqui um dado que realmente me pareceu cons
trangedor e incompreensível,_ qur •do se pensa nas regras da 
boa gestão: dos SOO Procurado. . ~._lr._ INSS, com um milhão 
de feitOs em juízo, 240 foram colocados em disponibilidade, 
a título de economia pára o Estado brasileiro. As ações foram 
correndo à revelia, as condenações _se multiplicando, as frau
des, em proporção geométrica, e o.dinheiro e a receita do 
INSS sendo esvaídos por esses procedimentos crimiiiosos. 

Sr. Presidente, o INSS, ao menos,- Perante o Senado da 
República, p~rante o Poqer Leg_isl~tivo, pór intermédio de 
seus dirigentes superiores, constatada esta realidade negativa, 
esta multiplicação de fraudes, de desvios do dinheiro público 
e malversação se comprometia péfaiite a Nação, de forma 
clara e insofismável, a punir os responsáveis e a envidar esfor
ços- como se diz- para, realmente, acabar co_m =a intpimi
dade, mãe do crime que estiro ula a mão criminosa a sua prática 
permanente. Mas, em verdade, este quadro adverso vai se 
solidificando, e as punições tardam, vão sendo proteladas e 
falham. 

Está estampado no O Globo, de domingo próxiri:J.o passa
do, como era fraudado o INSS no Rio de Janeiro. O Globo 
mostra o comprometimento de autoridades do setor com toda 
a sorte de fraudes que vilipendiaram os recursos sagrados 
do trabalhador brasHeiro.- Tenho dito e repetido que a Previ
dência é, sobretudo, uma questão que diz respeito aos traba
lhadores, pensionistas e aposentados e aos empregadores. 

Sobre o desinteresse explícito pela apuração, também 
O GlObO estampa um artigo em que esses fatos são denunciados 
através de unia diligente investigação que o jorrial faz. Não 
sei as razões, mas a boa imprensa tem o dever de ser a consciên
cia, o fiscal dos "intereSses da comunidade. E o Instituto não 
colabora nas investigações~ 

Até quando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta atitude 
de inércia, de complacência, de comprome~imen~~. CQ.:gtinua_rá 
a ser a nota da atitude do IN~S, -especialmente? 

A situação é muito ridícula -não encontro um adjetivo 
mais apropriado - mas que bem ilustra o desinteresse do 
IN'SS com relação às grandes questões que o envOlvem, ao 
mostrar que o maior devedor do INSS é uma açougueira humil
de, conforme registra o Jornal do Brasil de ontem. 

É realmente um acinte, uma brincadeira sádica uma Pro
curadoria de Instituto tão importante, com tão volumosos 
recursos a recolher, devido à sonegação, à evasão~ à falta 
de pagamento, erurm, as formas são muitas e os débitos estão 
acumulados, que não-õs pague, muitas Vezes, Por atos de 
sonegação, outras vezes por evasão em geral solte uma lista
~m como essa. Mas é necessário gravar na lápide para que 

não caia no esquecimento, porque isso desmoraliza toda ques
tão junto aos devedores da Previdência. A irresponsabilidade 
é tamanha, a farsa tão imensa, que não são verdadeiros: não 
s6 com ielação ao primeiro maior devedor, como também 
ao segundo, ao terceiro. Pergunta-se se isso é fruto da simples 
burrice, do despreparo, do descaso, do desinteresse, ou se 
é, realmente, resultado de má-fé, õnde talvez se queira enco
brir os reais devedores. Mas não é possível que se ajuíze 
uma ação que envolve um bilhão de cruzeiros, em ordem 
de grandeza, contra uma devedora que não tem como pagar. 
Analisando o cadastro do INSS, poderia a Procuradoria logo 
eliminar gastos e perda de tempo com ajuizamento de- ação 
de cobrança de quem apenas detém um açougue, nem se 
sabe se tem empregados, e mesmo que os tivesse, mesmO 
devendo o recolhimento há um século - e a Previdência 
não tem essa idade - não poderia chegar a um quantitativo 
dessa ordem de grandeza. 

Indisfarçavelmente, o descaso e o desrespeito-c<llil a coisa 
pública vêm imperando neste -País, e, por isso, é preciso" mudar 
e reestrurar em outras bases a nova- Previdência. 

_ Entendo que a Previdência de've-sCt ge"rida pelos interes
sad()S _, pelas partes interessadas, sobremodo o~ tra_b_alhadores, 
os ~po~entados, os empresários. O GOver_nO, embora mantido 
o Caiáter púólico, deve r(:stringír-se a uma p~sição -de fiscali
zação, porque hãO" é possível conti~uar-sf? cOJP. essa metodo':' 
logia da destruição sistemática e inlpíedosa da Previdência. 

O que se está procede-rido neste País é a destruição desla
vada, ostensiva da Previçl~~cia SociaL ~_ã9·é_i_sSo que orçl~ua 
a--ConstitUiÇão -Federal, não é iSso--que o senso comum do 
brasileiro espera. Enfim, Os _escândalqs se multiplicam e as 
punições, pouco ou quase nada. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex' me p~rm_i_te ~aparte? 

... O SR. AMIR LANDO- Com muito prazer :nobre Sena
dor Suplicy. 

O Sr. Eduardo SnpUcy-Prezado Senador Amir Lando, 
V. Exa coloca a defesa do princípio da gestão dos fundos 
da Previdência Social especialmente por parte daqueles mais 
interessados, os trabalhadores e os aposentados, que hoje 
vêem os seus direitos serem vilipendiados pela maneira com 
a qual este Govenio, agravando o que havia se passado em 
governos anteriores, pouco tem- realizado. Na última sexta
feira, em São Paulo, centenas, alguns milhares mesmu--de 
pessoas com 55, 60, 70, 80 anos de idade em forma pouco 
usual na história brasileira, foram às nias para defender seus 
direitos e protestar pela maneira com que o INSS vem sendo 
administrado. É da maior importância que o Congresso Nacio
nal, ao examinar a solução para o impasse da Previdência, 
pense nessa direção de colocar os trabalhadores, os aposen~ 
tados pelos seus representantes ao lado dos representantes 
dos empresários, passando-lhes a responsabilidade de, junta~ 
mente com o Governo - claro - administrar esses fundos 
não na condição unicamente de men1bros de um Conselho 
Nacional de Seguridade Social, mas passahdo a participar efe
tivamente da gestão. V. Ex•- salienta aquilo que a matéria 
de O Globo trouxe, no domingo, sobre a lista dos inadimw 
plentes. Alguns nomes estavam nessa lista de inadimplentes 
de maneira equivocada. A direção do INSS também comentou 
I#ativamente aos apelos que fizemos, alguns Senadores e 
Deputados, para que a Previdência Social se esforce em cobrar 
dos inadimplentes, especialmente considerando a cobrança 
daqueles que sempre contribuíram adequadamente durante 
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anos para a Previdência, quando tantos. não cumpriram com 
suas obrigações e devem quantias extremamente volumosas. 
Pois bem, a direção do INSS comentou que o art. 61 da 
legislação sobre o Plano de Custeio menciona que, caso sejam 
cobradas essas dívidas, não poderia o seu resultado ser utili
zado para custeio, para pagamento de benefícios aos segurados 
do INSS; poderia apenas ser utilizado para reservas técnicas. 
Ora, isso pode estar no art. 61, tendo sido decidido pelo 
COngresso Nacional; mas essa disposição de maneira alguma 
diminui a responsabilidade dos administradores da Previdên
cia Social de realizar todo o esforço, assim como não exclui 
a responsabilidade do Congresso Nacional, neste momento, 
de pensar em instrumentos que· possibilitem a cobrança com 
maior eficácia- daqueles que não têm pago - às vezes, por 
muito tempo.;_, sejam instituições públicas, prefeituras muni
cipais, sejam empresas em todo o território nacional. Temos 
de ser rigorosos nessa questão, e exigir do Executivo rigor 
na cobrança dos inadimplentes, bem como exigir a informação 
correta por parte do INSS sobre aqueles que efetivamente 
estão devendo à Previdência-Social. 

O SR. AMIR LANDO -Nobre Senador Eduardo Supli
cy, V. Ex" tem toda a razão nas colocaçõe~ que faz, dando 
um brilho muito especial a este pronunciamento. Mas veja 
V. Ex•, o que me preocupa é que o príineiio é~Um aÇOugueiro, 
o segundo, uma pequena casa de modas, Sinai Modas, e o 
terceiro Banco S:ifra, mas nenhum deles eram devedores, 
ao menos devedores dessa monta. Isso quer dizer que os efeti ... 
vos, os reais devedores estão escondidos sobre essa nuvem 
de fumaça e, possivelmente, permaneçam na obscuridade, 
mais uma vez continuam a nãO quitar suas dívidas com a 
Previdência Social. Veja V. Ex- que não posso admitir a exis:.. 
tência de um órgão que não sabe quem lhe deve, e que paga 
o indevido, e tem o dever de gerir a vida de milhões de 
brasileiros -13 milhões de aposentados, fora os demais bene
ficiados. Ora, é iõcoticebível administra-re dessa forma. Não 
é imaginável, pelo menos dentro dos princípiOs da boa gestão, 
que alguém possa admitiistrar a Previdência desse modo, onde 
não se sabe quem deve e se paga o indevido. _Ora, esse dilema 
diabólico não pode continuar a gerir a Previdência neste País, 
porque não há como irrigá-la com novos tributos, não há 
como providenciar o aparte de recursos, se continuarem sendo 
esvaídos de forma tão irresponsável. Quem não poderia prever 
que indenizações bilionárias fossem pagas a acidentados? 
Quem não poderia desconfiar das cifras e dos números? O 
bom senso, o senso comum, a racionalidade mediana pode
riam refutar o que vinha ocorrendo. Mas o que se verifica 
é que tudo se move nas engrenagens do lodaçal da corrupção. 
É a corrupção que comanda, o déficit da Previdência é, sobre
tudo, um déficit de administração, um déficit de gerência 
de boa gestão. E entendo que se deve afastar o caráter político 
da gestão da Previdência; que os interessados, efetivamente, 
por mecanismos próprios, escolham os dirigentes e possam 
dispor desses recursos - claro~ na forma da lei. O CongreSsO
não pode lavar as mãos como Pilatos e dizer que essa é uma 
questão do Executivo. É uma questão nacional a qual o Con
gresso Nacional tem que dar solução. Evidente, não será nesta 
sessão extraordinária, porque a matéria requer indagação, 
investigação profunda. Temos que ouvir os diversos segmentos 
da sociedade, temos que ouvir o povo brasileiro, para saber 
o que ele quer, porque nós, legisladores, devemos, sobretudo, 
fidelidade ao povo que nos elegeu, do qual somos manda
tários. 

Ele é o mandante, ele é a fonte do pode.r, ele nos instituiu 
seus representantes, e nós devemos sentir a sua vontade, os 
seus desejos,-as suas aspirações e, sobretudo, as suas angústia-s, 
e as leis devem ter essa parturiÇão social. Repito mais urna 
vez, tenho consciência de que nós não podemos inventar as 
leis, mas apenas escrevê-Ias,porque as leis se fazem nas entra
nhas da sociedade e não nos acordos espúrios das lideranças. 
Devemos, exatamente, num trabalho de profundidade, hercú
leo até, buscar uma solução. 

Mas vejam V. Ex'"\ foi convOcado o Congresso Nacional 
para resolver a questão de caixa da. Previdência. Um projeto 
de lei foi enviado pelo Poder Executivo, que fundamental
mente quer que se inigue a previdência com novos recursos, 
novas contribuições e novas taxações. Inequivocamente, de 
forma atabalhoada, porque, hoje, o próprio Governo dá uma 
solução, cujo mérito não quero discutir, e decide recorrer 
ao precatório, para pagar eventuais direitoS dos previden
ciãrioS~ pelo que deverão sei"- pagos no próximO· exercício. 
Conseqüentemente, perde o carãter "de urgência a "alocação 
de novos rec~os. 

Ora, essa posição do GOVerno de não saber o que quer 
ou de não querer o que deve saber, faz com que nós percamos 
o -objetivo dessa convocação. Se o Govenio- quer- dar essa 
solução -·não quero nem discutir o mérito, a constitucio
nalidade - mas quero dizer que o Governo ora dá uma orien
tação, ora outra, e o Congresso fica aqtif"sem. destino, sem 
objetivo no váCúo -e- no- VaZiO iilapropri::ldo para quem tem 
alguma coisa séria para fazer. 

É por isso, Sr. Presidente, que· vOlto a dizer que a crise 
da PreVidência se localiza, primeiramente numa questão: a 
carência de boa adminiStração, boa gestão e boa gerência. 
É isto que o Brasil precisa e a Previdência redama co-m urgên
cia. Segundo: que ela passe a ter maior rigór na arrecadação 
e no emprego das suas verbas·. Verifico que a impunidade 
impele à corrupção, conrournmoto contínüo, e que aOs poucos 
tudo cai no esquecimento, corilo diz o jorrial O Globo, e as
fraudes não são apuradas, e os crimiriOsOS-fião SãO-punidos, 
e o dinheiro público não volta mais. 

Os corruptos e os corruptores, ainda, acintosamente fre
qüentam os bons lugares, os melhores restaurantes, as mordo
mias mais sofisticadas, freqüeiltam a coluna social constante
mente, e o povo trabalhador fica sem os mínimos direitos 
constitucionais. 

Entendo, Sr. Presidente, que a correção das pensões dos 
aposentados deve acompanhar, como quer a Constituição, 
o índice de atualização monetária. 

Não há dúvida de que esse é um direito líquido e certo. 
Hoje, os 147% são um clamor nacional. E o próprio Governo 
assim o admite e tenta agora esconder o sol com a peneira, 
quando diz que não vai pagar. 

A Justiça se pronuncia nesse sentido; a sociedade brasi
leira quase tomou para si mesma o direito dos aposentados; 
há vontade popular e, nós, representantes do povo, não pode
mos trair o consenso nacional que os 147% representam. 

Agora, o Governo ao invés de buscar as defesas que 
julgava necessárias previamente, depois dos fatos em trami
tação, vem -como diz o Senador Elcio Álvares- descobrir 
o ovo de Colombo, que é a questão do precatório. 

Não vou discutir o mérito desse procedimento e nem 
a sua constitucionalidade. Mas quero dizer que o Governo 
deveria ter acJ.otado e_s~_!lcprovidência, p~via e previdente
mente, para tratar melhor da Previdência.- Mas parece que 
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são estreantes os nossos governantes, e as "coisas acontecem 
de forma atrabiliária, neste -País. 

De fato, Sr. Presidente, queremos é que os larápios sejam 
colocados na cadeia, especialmente aqueles do colarinho.bran
co, para que não continuem a estimular a prática criminosa; 
que o INSS preste toda a colaboraçãp para as investigações 
e a punição dos culpados; queremos-que quem deve ã Previ
dência pague, porque é uma dívida sagrada com o povo brasi
leiro; queremos, enfim, o correto_ e o i!lteligente emprego 
das verbas da Previdência Social. 

O Sr. Elcio Álvares- Petmite-me V. Exa um aparte, 
Senador Amir Lando? 

O SR. AMIR LANDO- Com muito prazer, nobre Sena-
dor Elcio Álvares. ·· · - · 

O Sr. Eldo Álvares- A sua intervenção, hoje, no debate 
em torno da Previdência alonga e enriquece o debate que 
se está ferindo em torno da matéria. 

O SR. AMIR LANDO -É bondade de V. Ex• 
O Sr. Elcio Álvares- Mas_ ~u acho 9. ieguinte: o Governo 

criou uma situação sui generis~ no momento ein que procura 
a via de escape através do precatório. Se nós fizermos um 
exame de tempo, esta convocação_do Congresso Nacional, 
açodadamente, foi feita para atender a um problema grave, 
qual seja, no entendimento do Governo, a concessão de limi
nares concedendo 147% aos aposentados, que teriam um 
reflexo de cerca de 11 trilhões de cruzeiros nas disponibilidades 
financeiras do Governo. Pois bem, nós estamos aqui pratica
mente dobrando a segunda semana e, palidamente, o Senado 
da República tem mantido, através do patriotismo, do espírito 
cívico dos seus integrarites, debates à' margem, mas que não 
têm, na verdade, nenhuma intimidade com o debat_e de :mérito 
que está sendo feito na Câmara. Agora, no mo_men~o em_ 
que o Governo ~olocou uma situação que não é boa para 
o Congresso e nem é boa para ele, apenas para argumentar 
se a Câmara derrubasse o projeto dO _Governo, ficaria mal 
o Governo, ficaria mal o Congresso e o apq~_entado. Há uma 
recusa, hoje, unâni_me em relação ao projeto do Governo. 
Tive a ocasião de assistir a todos os debates realizados perante 
as comissões, que são as competentes Pài-a apreciar a matéria.· 
Empresários, aposentados, traba~~ador~s. membros de sindi
catos, todos foram unânimes em repudiar o projeto do Gover
no. Então, até politicamente, abstraindo aí o lado real e con
creto de todo o Congresso ter realmente compreensão do 
problema dos aposentados, obviamente um projeto dessa or
dem, aumentando alíquotas indiscriminadamente, não passa
ria nunca num ano eleitoral, porque isso tem reflexo direto 
nos resultado~os Municípios brasileiros. Então, veja o se
guinte, e este é -o raciocfuio do absurdo: o Govert:(ó manda_ 
o projeto, convoca-nos extfãordinari_amente - estãmos aqui 
praticamente já há uma semana e meia, aguardando a trami
tação normal do projeto, que está demorando na Câmara 
dos Deputados, pois já deveria estar aqui no Senado há muito 
tempo - e, de repente, o Governo, como se~ descobrisse 
um "ovo de Colombo", entefide que o procedimento tem 
que ser através de precatóiio. E, baseàdó eisSo simplesmente 
- e af Vem outro absurdo -, quer editar um decreto de 
um dispositivo· que-·está cOiitido na Carta Maior, que é ·um 
dispositivo constitucionã.l. Agora·, tem um lado, que eu diria 
até certo ponto terrível para aqueles que estão defendendo 
o ponto de vista do Governo- e hoje o Senador Oziel Carnei-

-ÍÕ, que é sempre brilhante nas suas intervenções, tentou de
monstrar que era simples: condenação em juíz.o, ingressa o 
precatório, numera-se o precatório, o Governo coloca no Or
çamento e paga. Tenho o maior apreço pelo Senador Oziel, 
mas S. Exa não é advogado. Um precatório, seja a nível muni
cipal, estadual ou federal, demora, no mínimo, trés anos para 
completar o seu périplo, através das secretarias, das tesoura
rias, e, então, seria mais uma pena ignominiosa em cima 
dos aposentados fazer com que -eles se submetessem ao regime 
processual do precatório. Então, não acredito que-o Governo 
vá realmente editar esse decreto. Se ele o fizer, por que é 
que fomos convocados? A Nação pagou uma fm;turna_ para 
essa convocação extraordinária, e o Governo, simplistamente, 
vem dizer qoe o precatório resolve o problema e que vamos 
então apreciar a matéria com muito mais tranqüilidade? Há, 
airida, o lado grave: o Governo não pode submeter_os aposen
tados, de maneira nenhuma, à tramita_ção processual do preca
tório. O Governo, como o Congresso brasileiro, tem a obriga
ção moral de pedir um crédito adicional para resolver, de 
imediato, a situação dos aposentadoS. E nós assumimos _o 
compromisso cívico- porque cada Senador aqui tem a noção 
exata do cumprimento do seu mandato - de abreviar esse 
suplício, que chega, até certo ponto, a provocar em tOâos 
nós, hoje, um sentimento de revolta. Não suporto mais ver 
o pobre do aposentado nas filas dos ~ancos, nos escritPrios 
de advocacia em Curitiba, em Salvador, em todo o Brasil. 
Há quinze dias a televisão só se preocupa em mostrar O lado 
dos aposentados: em filas, sob a chuva, aposentados exibin~o 
os seus contracheques. Isso tem que parar. O Governo_ tem 
que dar uma tranqüilidade a esses trabalhadores e_pagar_o 
que lhes é devido, os 147%. O que aconteceu é que o Go:v_e_rno, 
com a inexperiêncfa de._su3 aSsessoria jurídica, permitiU que 
esse debate das concessões de liminares tivesse uma tramitação 
que culminou com essa malfadada convocação do Congresso 
brasileiro. Então, neste instante, gostaria de afirmar que estou 
inteiramente favorável aos aposentados, mas confesso, infel~z-:_ 
mente, que o caminho é mesmo o 9-o precatório, porque está 
lá na Constituição. É o art. 195, § 5o, e, em matéria de seguri
dade social, qualquer decisão em juízo .Ou -que Venha a alterar 
evidentemente essa decisão teria de ser feita através do preca
tório. Então, mãis -uma vez, eu me congratulo com V. Er, 
Senador Amir Lando, sei das suas preocupações no cumpri
mento do seu mandato, V. Ex• ~ente__que este Congresso, 
este Senado principalmente, deixou de ocupar um espaço so
cial o ano passado, mas nós vamos recuperar, se Deus quiser! 
este ano, trabalhando ativamente para que nós não tenhamos 
a oportunidade de reeditar esse triste episódio da convocação 
do Congresso brasileiro, quando está na lei, está na Consti
tuição, a solução natural que teria de $er emprestada a esse 
- para nós, advogados, para nós que lidamos com a justiça 
-episódio jurídico intei:r:amente contornável através do pro-
cedimento legal compatível. Felicito, mais uma vez, V. Ex•, 
e acredito que sua voz irá ilustrar, principalmente sobre o 
aspecto jurídico, essa questão malfadada da Previdência, que 
está muito explicada e infelizmente pouc~ solucionada. 

O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Elcio Álvares, 
V. Ex• dá um aparte, no apagar das luzes do_ meu tempo, 
que merecia uma apreciação mais áfupla, até pelo respeito 
e pela admiração que tenho por V. Er Mas veja V. Ex• 
que- ó~que eu quero enfatizar são as contradições do Governo: 
primeiro, manda um projeto para aumentar a contribuição 
relativa à Previdência, .ou seja, aumentar o seu caixa para 
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suprir o déficit causado pelos 147%, que ele avaliou inicial
mente em 11 trilhões de cruzeiros --:-_essas contas foram feitas 
e refeitas, mas ninguém sabe nada, ninguéril sabe o que deve, 
ninguém sabe o que paga, ninguém sabe o que efetivamente 
custa à Previdência, que precisa é ser reformulada. Depois, 
acha uma solução mágica como se fosse o "Ovo de Colombo", 
como V. Ex• .disse, que é aparentemente contraditória: se 
não vai pagar, para que arrecadar mais? É a pergunta candida
mente elementar que se deve fazer. 

O Sr. Amazonioo Mendes- Permite-me V. Ex• um apar-
te? 

O SR. AMIRLANDO -Com muito prazer, antes porém, 
quero dizer mais uma palavrinha para concluir. 

Veja V. Ex• que há uma contradição: se não vai pagar, 
para que recolher? 

Quanto à reformulação ampla e geral, essa realmente 
envolve um trabalho mais demorado. A verdade é que o Go
verno está perdido_ e nós, aqui, perdendo o nosso tempo. 
O povo brasileiro preferiria a· noSsa presença nos nossos ar
raiais, nos nossos cónfiiis _lá de Rondónia, para lá mantermos 
o nosso contato direto e dar alguma palavra de consolo. Mas 
não há .dúvida que há um clamor nacional pelos 147% e o 
Gover:Do não tem como fu_gir, hoje~ eisa-questão. ___ _ 

Então, a pergunta que deve ser formulada a este País 
é: até-quaD.do a imprevisão, o despreparo, ·o desperdício-cõnti
nuarão a reger a coisa pública? 

O Sr. Amazonino Mendes - Permite-me V. Ex• um a par-
te? 

O SR. AMIR LANDO ~:._ Ouço, com prazer, o nobre 
Senador Amazonino Mendes, com a complacência do nobre 
Presidente. Serei breve em seguida, para concluir meu pronun
ciamento. 

O Sr. Amazoliino Mendes -Serei breve, ilustre Senador. 
Mas, em verdade, V. Exa, como sempre o faz, quando abOrda 
um assunto, desponta com competência, com inteligência e 
com uma capacidade extraordinária de analisar a matéria de 
forma até didática. É muito enriqueCedor o discurso de V. 
Ex• a propósito deste remoroso caso da Previdência. Todavia, 
eu gostaria de trazer à colação de seu magnífico discurso algu
mas-opiniõeS que, segUndo imagino, são pontos de vista quase 
que isoladas. Portanto, eu pediria, previamente, tolerância 
e vênia, caso eu me prolongue neste meu aparte. 

O SR. AMIR LANDO - Com muito prazer, a Mesa, 
certamente, será complacente. 

O Sr. Amazonino Mendes - Mas, eu me recordo da 
época em que era Governador e me confrontava com as reivin
dicações dos meus queridos professores da minha terra. Um 
determinado mo_vimento logrou considerar na Constituição 
do Estado a obrigação de três pisos salaria_is para o nosso
professor, além de ter uma gratificação, que convericioná
vamos chamar de "giz" que era o professor em sala de aula, 
com 50% do salário recebido. Então, no cas_o, passaria a 
quatro pisos e meio, absolutamente impossível de o Governo 
atender, sob pena de gastar os recursos do Erário exclusiva
mente para essa reivindicação, que era, na verdade, extrema
mente justa. Aquilo fez com que o GQverno, ao examinar 
a situação da arrecadação do Estado, verificasse que o distrito 
industrial, na Zona Franca de Manaus, teria fatorado, naquele 
tempo, no exercício anterior, 6 bilhões de dólares e recolhido 

apenas 50 milhões de dólares aos cofres públicos. Aí obser
vamos· que tínhamos onde buscar os recursos para atender 
àquela necessidade. Assim trabalhamos, assim conseguiniOs. 

Ocorre qrie ·a chamada crise fez com que hoje o profeSSor. 
sem embargo do princípío constitucional, apesar do esforço 
prévio anterior do Governo, voltou a receber hoje apenas 
um salário. Na verdade, vivemos um momento de extremada 
crise, nesta Nação, de difícil solução, haja viSta o-que oCOrre 
com a dívida interna e externa dos Estados; a _própria dívida 
pública brasileira, interna e externa; o Fundo da Habitação, 
que é um outro desastre, estimado em 20 bilhões de dólares; 
o desastre da Previdência, da qual tivemos a honra de sermos 
Presidente de uma COinissão Parlamentar de Inquérito. V. 
EX" corihece o trabalho, eXtremamente ajudado por V. Ex•, 
nobre companheiro Elcio Álvares. O fato é que a Nação está 
nos estertores, e falt~f;- e como falta!- sintonia, não entre
o Executivo e o Legislativo, mas de brasilidade. Isso, falta 
demais. O que se- -observa, sobretudo aqui neste Congresso, 
é a preponderância dos grupos partidários, de grupos ideoló- _ 
gicos partidáriOS. "Ideologia", entre aspas, por que nós, a 
bem da verdade, percebemos que são raros es partidos que 
conservam sua identidade ideológica, para faZer uma homena
gem ao ilustre Senador Eduardo Suplicy, o PT é um dos 
Par_tidos que conserva sua ideologia, como outros partidos 
d~ ~squerda. Mas os partidos, de um modo geral, confundem 
a Sua programação e o seu modo de ação. O que se tem 
observado e o que se observou, sobretudo no final do ano, 
no final do exercício, no apagar das luzes, quando todo o 
Congresso era consciente de que se deveria votar o ajuste 
fiscal, ele foi condicionado a uma açodada votação da rolagem 
da dívida dos Estados. 

O SR. AMIR LANDO - Eu não votei e não votarei. 
Registro o meu voto, embora tardiamente. -

-O Sr. Amazónino Mendes - Nesse caso da Previdência, 
sabemos que a sua situação no Brasil é muito mais _prófilfida 
do que se está discutindo. Descobrimos que temos um aposen
tado para dois da ativa. Esse número não existe no Mundo. 
Concedemos direitos, vantagens que países avançadíssimos, 
riços, não têm c_ondições de dar. Nós nem tínhamos, engana
mos os aposentados. A par desses erros estruturais. temos 
um problema conjuntutal insolúvel, que é o problema da frau
de, a desordem. Agora mesmo a Pre_vidência está a braços 
para informar alguns devedores, não consegue sequer infor
mar! Lemos, outro· dia, nos jornais, algo estapafúrdio - até 
comentei isso com o nobre Senador José. Paulo Bisai - um 
certo cidadão, que se aposentara pelo regime estatutário mas 
que, antes, era celetísta e, ao se aposentar, passou a receber 
duas aposentadorias: uma de o_rigem celetista e a outra de 
origem estatutária. Um cidadão probo, correto, sério, verifi
cou que aquilo era um enriquecimento indevido e procurou 
devolver a aposentadoria exedente aos cofres públicos e foi 
à busca de orientação na própria Previdência. E o que ocor
reu? A cada dirigente da Previdêncía, c_:om quem mantinha 
ou prestava as informações e pedia orientação, ele era extre
mamente louvado, aplaudido e saía com a esperança de que 
esse seu problema estaria resolvido. Qual não era a sua surpre
sa de que continuavam a chegar os dois cheques, obrigando-o 
a bater às portas do Presidente do Tribunal de Contas, CJ.ue 
lhe aconselhai-a a usar Darfs e fazer recOlhimentos mensais 
de devolução. Veja V. Ex•, não é fraude, é desordem. A 
Previdência não sabe o que tem, não sabe o que manipuJa. 
Concordo plenamente que o Governo, a• .. avés dessa press· '), 
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foi pego com a "calça nas mãos". Não há dúvida. Mas, veja 
V. Ex·~ as decisões_judiciais, em teimaS de· pielinlina-r de 
mérito, têm sido, também, a_busivas. E se de fato o GOverno 
não tiver recursos para fazer frente? O que o Governo _vai 
fazer, o que o Govetno teria que fazer? ApriOristicamente, 
aumentar a receita da Previdência, embora sabendo, de ante_
mão, que é do conhecimento do público, que dinheirO na 
o mínimo, uma temeridade, porque não se sabe qual o seu 
destino. Se ele é malbaratado nas fraudes, ou se desviado 
na incompetência. Então, ilustre Senador, o- Governo tem, 
a meu ver, um grande mérito, exatamente- onde estão as críti
cas, o de haver convocado extraordinariamen~e o Congresso~ -
Nacional, para discut~r com profundid3de, de vez, essa maté
ria. Estão surgindo perspectivas de substitutivos, pressões para 
que o Governo realinhe o Orçamento através de uma abertura 
de crédito especial, como propõe-, inteligentelllente, o nosso 
ilustre Senador Elcio Álvares. É possível! Vamos discutir o 
Orçamento. Se não for possível, se com isso vamos, como 
popularmente se diz: "descobrir um santo para eõbrir outro". 
Vamos estudar a matéria. Mas temos que estudar profunda
mente a questão estrutural da Previdência e este é o momento 
oportuno. E aproveito o ensejo, desculpando-me, porque eu 
disse que seria breve e não o fui, para Cuinprimentar a nomea
ção de um grande_ brasileiro, que foi nosso companheiro na
quela CPI, que tanto nos orientOu, que term.!_nou timbrando 
aquela Comissão com sua competência, fazendo com que ela 
fosse a única, na história deste Congresso, que teria logrado 
êxito e no prazo certo e fufimo de 45 dias, falo do Deputado 
Reinhold Stephanes. Faço votos que: esse ilustre homçm públi
co assuma a Previdência com mão-de-ferro e- se esqueça das 
questões políticas e que arroste esse próblema como sfdniagina 
que possa fazê-lo, com extremada seriedade, buscando a mo
dernização da administração da Previdência. Apenas para con
cluir, Sr. Presidente, peço desculpas por ter me alongado, 
quero parabenizar o ilust_re orador que trouxe à baila uma 
matéria tão importante e, ao mesmo tempo, oxalá quem sabe, 
imaginar que talvez tenha trazido alguma contribuição, sob 
outro ângulo, para a matéria. 

O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Amazonino 
Mendes, V. Ex• abordou a questão trazendo ã ton:nfiirfades 
de facetas, riquezas de detalhes de quem conhece a questão, 
e pode fazê-lo sobriamente. - -

No entanto, não posso fazer agora Urila abordagem analí
tica, corno seria ifietitória, ao aparte de V. Ex• 

Devo dizer que es:sã questão da Previdência Social, para 
ser debatida, precisa de uma ampla participação nacional. 
Esse assunto- não vejo qUe seja agora a-hora-, a sociedade 
tem de maturá-lo, terri de absorvê-lo aos poucos para ""que-
a Previdência, realmente, possa d~sempenhar as funçõe~ cons:
titucionais que a nossa Carta maior estipUla. 

Sr. Presidente, cjuero dizer, para encerrar: que transfor
mar a Previdência Saciai é pieclso; punir também é preciso, 
e, sobretudo, restaurar· urgentemente o pãtiíiiiónio público 
vulnerado pelas fraudes. 

É preciso que a coisa pública mereça -respeito ·maior da 
Nação e dos brasileiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente 

e Srs. Senadores, leio, nesta oportunidade, ofício que estou 
enyiando hoje _ao_ E_;mo. Sr. Comandante-em-Chefe Fidel 
Castro Ruiz, dignfssimo Presidente da República de Cuba, 
nos seguintes termos: 

Brasília, 20 de janeiro de 1992 
Excelentíssimo Senhor 
Comandante~em-Chefe Fidel Castro Ruiz 
Dignfssimo Presidente da República de Cuba 
Havana, Cuba. 

Senhor Presidente 
Ao Il'l:esmo tempo que expresso minha solidariedade ao 

-povo cubano, reiterando meu protesto contra o bloqueio eco
nómico promovido pelo Governo dos Estados Unidos da 
América -contra esse país irnião, veilho fazer um apelo no 
sentido de que possa ser comutada a pena de morte imposta 
a Eduardo Díaz Betancourt, da mesma maneira como foi 
decidido pelo Conselho de Estado de Cuba no caso de Daniel 
Candelario Santovenía. 

Estou conscie11te ~a gravidade das acusações contra 
Eduardo Dfaz BetanOOurt, que_confessou tez: conspirado para, 
com· o uso de amias, atentar contra a: Vida de autoridades 
cubanas, inclusive contra a vida de Vossa Excelência. Certa
mente, entreiãnto, a solidariedade dos povos do mundo à 
Cuba se solidificará na medida em que o respeito- à vida se 
sobrepuser contra aqueles que têm tentado derrubar_,_ pelo 
uso da força, as conquistas sociais e de valorização da digniw 
dade do ser humano que tem caracterizado a Revolução cuba
na. 

Respeitosamente, Eduardo Matarazzo Suplicy - Sena
dor do Partido dos Trabalhadores 

Srs. Senadores, Presidente Rachid Saldanha Derzi, consi
dero que o povo cubano vem ·pãSSã.iido por dificuldades ex
traordinárias para manter as conquistas de tránsformaÇão so
cial e económica que conseguiu alcançar nesse-s 1:iltimos 30 
anos. 

Em que pese nações como o México, Argentina, Peru, 
Brasil, Chile e outros terem relações diplomáticas normais 
comerciais e culturais com Cuba, o bloqueio económico -
inclusive, por algum tempo, o próprio Brasil acabou sendo 
parte -liderado pelo Governo dos Estados Unidos, ainda 
permanece. 

Mas justamente aquele país que tinha, nesses_ últimos 
30 anos, uma relação privilegiada com Cuba, em função das 
transformações havidas, acabou por não poder continuar com 
aquele relacionamento, ou seja, a União Soviética, agora Co
munidade dos Estados Independentes, ou a Rússia e os países 
que a:tltes faziam parte da União Soviética cortaram grande 
parte das suas relações, antes intensas, com Cuba. Os Estados 
Unidos, por sua vez, mantêm o corte, o bloqueio a qualquer 
tipo de relacionamento econôiilico com Cuba. Em alguns mo
mentos tem-se visto um ou oUtro facho de luz visando à norma
lidade entre as relações dos Estados Unidos e Cuba do povo 
norte-americano com o povo cubano. Ainda há poucos dias 
houve um encontro de grande importância, realizado em Ha
vana do qual participaram pessoas dos Estados Unidos, da 
Comunidade dos Estados Independentes e da própria Cuba 
mesmo, e dentre essas personalidades, o ex-Secretário de De
fesa dos Estados Uriidos durante o Governo do Presidente 
John Kennedy, Robert MacNamara. Li, há poucos dias, no 
jorrfãl O Estado de S. Paulo, o diálogo ali havido e como 
Robert MacNamara pela primeira vez, desde a crise dos mís
seis em 1962, tornou-se ciente de que havia em Cuba, naquele 
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ano, mísseis apontados na direção dos_ Estados Unidos conten
do bombas de grande alcance, e que estiveram próximoS de 
aram o Papa João XXIII a convencer John Kennedy e Nikita 
Kruchev os Chefes de Estado dos Estados Unidos e da União 
Soviética a dialogarem no sentido de conseguir sobrepujar 
aquela crise. Temos visto, e jã no ano J?a5Sado aqui expus, 
como em território no_rte-arnericano, na Flórida, próximo de 
Miami, havia acampamentos de forças paramilitares sendo 
treinadas para realizar uma invasão armada em Cuba. Em 
29 de dezembro, três cubanos que saíram de Miami~ portando 
armas, acabaram sendo presos quando tentavam adentrar ter
ritório cubano com vistas a levar armas, as metralhadoras, 
os explosivos a serem utilizados contra o Presidente· Fidel 
Castro e outras autoridades. Ora, esse não- é uni 'caniiilho 
ad~quado para transformações que possamOs considerar, de 
acOrdo com aqueles que têm esperanças, na possibilidade da 
democracia, em especial, de se continuar avanços de transfor~ 
mação que viabilizem a libertação do ser human_o, a libertação 
de condições de miséria, de condições que atentam contra 
a vida, contra o direito a se te"r educação, moradia, saúde 
adequada e assim por diante. 

No próximo-dia 7 de fevereiro, um grupo de brasileiros, 
liderados por Frei Beto, Fernando Morais, Chico Buarque 
de Holanda, vai a Cuba levar mantimentos, aparelhos, objetos 
que possam significar ajrida, em especial na área da saúde 
onde faltam materiais e equipamentos, vai realizar uma via
gem de solidariedade ao povo cubano e expresso a minha 
solidariedade a esses brasileiros que lá irão. Nos próximos 
dias, na cidade de Nova Iorque, também haverá manifes
tações, das quais participaram Harry Belafonte, artistas, inte
lectuais inclusive brasileiros, em mais um momento de solida
riedade ao povo cubano e de protesto ao bloqueiO que o 
governo dos Estados Unidos continua a promover. 

Mas, na medida em que aqui no Brasil_ defendemos o 
direito à vida, defendemos o princípio de. que não haja a 
pena de morte, assim como também, há poucos dias, o grande 
escritor, Prêmio Nobel de Literatura, amigo do povo cubano, 
o colombiano Gabriel Garcia Marquez, enviou mensagem ao 
Presidente Fidel Castro, pedindo que fosse comutada a pena 
de morte daqueles que foram flagrados quando agiani contra 
as instituições e as autoridades de Cuba, também queremos, 
aqui, juntar a nossa voz na mesma direção. 

Faço, isso;- Sr. Pi'esidente, Srs. Senadores, ao mesmo 
tempo em que externo a necessidade de o Brasil poder se 
aproximar mais de Cuba, compreender seus problemas viabili~ 
zando uma saída coerente com os ideais daqueles que querem 
a real democracia, que querem a realização da justiça social. 

Envio essa _ca_rta, Sr. Presidente, poucos dias após ter 
recebido em minha residência, em homenagem e em solidadie~ 
dade ao própriO poVo Cubano, ·a- Sra. Wilma SpiD, Presidente 
da Federação de Mulheres de Cuba, senhora do Vice-Pre
sidente Raul Castro, faço de maneira solidária e fraterna ao 
povo cubano. 

Muito Obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- APre
sidência convoca sessão ordinária a· reãlizar..:se amanhã, neste 
plenário, às 14 horas e 30 minutos. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às J7h25_min) 

ATO DO PRESIDENTE N• 6, DE 1992 

Dispõe sobre a execução orçamentária, no âmbito 
do Senado Federal, Órgãos Supervisionados e respec
tivos Fundos, na antevigência da Lei Orçamentária para 
1992. 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, 

Cons~derando o disposto na Lei n" 8.211, de 22 de julho 
de 1991, e · · · 

Considerando o disposto no Decreto n" 424, de 14 de 
janeiro de 1992, resolve: 

Art. 1• No âmbito do Senado Federal, Órgãos Supervi
sionados e respectivos Fundos, até a data da sanção da Lei 
Orçamentária para o exercíCiO -de 1992, a despesa pública 
será executada de acordo com o previsto no § 1" Jo artigo 
48 da Lei n• 8.211, de 22 de jullio de 1991. 

Art. 2" Este Ato entra em vigor na data de sua publica· 
ção, retroagindo os efeitos a esta data. 

Art. 3" Revogam-se as disp-osições em cOntrário.
Senado Federal, 20 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 

Benevides, Presidente. 
ATO DO PRESIDENTE N• 7, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conforp::tidad~ __ com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1972, e tendo 
em vista o que consta de Processo n" 021.278/91-1, resolve 
aposentar, voluntariamente, PEDRO DE SOUZA, Analista 
Legislativo, Área de Segurança, Classe "1•", Padrão III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 
40, inciso III, alínea "c", da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea 
"c", e 67, da Lei n" 8.112, de 1990, e artigo 11 da Resolução 
SF n"_ 87, de 1989, com proventos proporcionai:!;" ao teinpo 
de serviço, observado o-disposto no artigo-37, inciScYXI, da 
ConstitUiÇão Federal. 

Senado Federal, 20 de janeiro de 1992~ :-Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 8, DE 1992 
_o Pre.sidente do_ Senado Federal, no uso da sua compe

tência regtmental e regulamentar, de conformidade com a 
delegaç~o de C?mpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão D1retora no 2, de 4 de abril de 1973 e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 020.758/91-Ü, resOlve 
aposentar, voluntariamente, ROBERTO SALERNO Ana
lista Legislativo, Área Médico-Odontológica Classse :'Espe
cial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal 
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea "c" da Constituiçá~ 
da República Federativado Brasil, combinado com os artigos 
186, inciso III, alínea "c", e 67, da Lei no 8.112, de 1990, 
e artigo_ll da Resolução SF n• 87, de 1989, com proventos 
pr~porc10~ai~ ao tempo de serviço, observado o disposto no 
artigo 37, mc1so XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 20 de janeiro de 1992.--Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 9, DE 1992 
_o- Pr~sidente do Senado Federal, no uso da sua compe

tênCia regimental e regulamentar, e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, resolve_ designar JOÃO 
BOSCO ALTOÉ, Diretor da Secretaria ~dm!nistrativa, em 
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exercício, para resi)ónder pdO expediente dã. Diretoria-Geral 
nos eventuais impedimentos do titular. ' 

Senado Federal, 20 de janeiro de'l992 C1a...,a.dor Mauro 
Beoevidest Presidente. 

ATA DA 1' REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETORA 
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 1992 

Às doze horas e dez minutos do dia dezesseis de janeiro 
de um mil, novecentos e noventa e aois, reúne-se a Comissão 
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presi
dência, com a presença dos Excelentíss~o$ Senhores Sena
dores MAURO BENBVIDES, Presidente, ALEXANDRE 
COSTA, Primeiro Vice-Presidente, MÁRCIO LACERDA 
Segundo Secretário, SALDANHA DERZI Terceiro Secre: 
tário, IRAM SARAIVA, Quarto Secretário, MEIRA FI
LHO; ~ENI VERAS E LAVOISIER MAIA, Suplentes. 

Deixam de comparecer, por motivos justifiCados, os Ex
celentíssimos Senhores Senadores CARLOS ALBERTO DE' 
CARL!, Segundo Vice-Presidente, e DIRCEU CARNEIRO 
Primeiro Secretário. · ' 

O Senhor Presidente dá início ã reunião e comunica aos · 
pres~ntes as providências administrativas para o pagamento 
da aJuda de custo aos Senhores Senadores, relativa â convo
cação extraordinária do Congresso.Nacional. 

O assunto é debatido pelos presentes, que aprovam os 
procedimentos adotados em ocasiões anteriores, conforme es
tudo apresentado pelo Diretor-Geral. 

En: seguida, o Senhor Presidente submete aos presentes 
Requenmento do Senhor Senador Pedro Simon solicitando 
a edição, pelo Cegraf, das obras completas do ex-Senador 
Alberto Pasqualini. __ · 

É designado o Senhor Segundo-s~cretário pai-a relatar 
a matéria, juntando-se, antes, o orçamento resp"ectivo a ser 
fornecido pelo Cegraf. · ·· · 

O Senhor Presidente, ~ntão, concede a palavra ao Senhor 
Prin;1eiro Vice-Presidente, que apresenta parecer contrário â 
solicitação de funcionários da firma Sitran -Indústria e Co
mércio Ltda., servindo como ascensoristas nO Senado Federal, 
para exame de diferenças sala.riais e contratação pelo Se11ado 
(Processo no 013416191-Q). 

Após discussão, o-parecer é aprovado. - .. ·-
Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro Vice-Presidente 

faz colocações sobre o Cedesen ante a reforma adminiStrativa 
em estudos. @órgão, até a irriplantação das alterações propos.; 
tas, deverá restringir atividades. . ·-

Prosseguindo, o Senhor ~residente concede a palavra ao 
Senhor Quarto Secretário, que apresenta parecer favorável 
à aprovação da prestação de contas do Fundo Especial do 
Se~ado Federai - FUNSEN, relativa ao primeiro trimestre 
de"1991 (Processo no 008612/91-9). 

Os presentes, após discussão, aprovam o parecer. 
A seguir, o Senhor Diretor-Geral faz uso da palavra e 

apresenta ao exame dos presentes as seguintes matérias: . 
a) Processo PD-000857191-2, em que as servidoras do 

Prodasen, Regina Célia Pereira Fernandes de Souza e Yeda 
Maria Safe de Matos Coutinho, requerem que o pagamento 
a que têm direito, correspondente â _diferença de vencimentos 
relativo a progressão, seja realizado com a devida correção 

. monetária.- -

É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a 
matéria. 

b) Expediente do Senhor Presidente do Grupo Brasileiro 
da União Interparlamentar, solicitando o reexame do .Ato · 
no 54, de 1988, da Comissão ·r>"iretora (Piocesso no 
013967191-6). . 

É desigilado o Senhor Segundo Vice-Presiâente pai-a rela
tar a matéria. 

c) Processo n• 018353791-6, em que Antonia de Fatima 
Gomes e outras candidatas aprovadas no Co.ncurso Público 
para Enfermeiro, realizado pelo Senado Federal, solicitam 
prorrogação do prazo de validade do referido Concurso por 
2 (dois) anos. ' 

A_ Comissão Diretora autoriza 3 prorrogação do prazo 
de validade do Concurso, pot 2 (dois) anos, a partir de 11 
de novembro de 1991, na forma do artigo 37, inciso m, da 
Constituição Federal; 

· d) Expediente do Senhor Senador Esperidião Amin, re
querendo o pagamento da diferença entre o cargo de Chefe 
de Gabinete e o de Assessor Técnico,' para o servidor LÍlio 
Chaves Cabral, referente ao período entre a data da solicitação 
(4-2-91) e a data em que a solicitação foi deferida (24-6-91). 

É designado o Senhor Primeiro Vice-Presidente para rela
tar a matéria; 

e) Processo no 004600/91-6~ que contém a preStação de 
contas da Associação dos Servidores do Senado Federal (AS
SEFE), relativa ao quarto trimestre de 1990. 

É designado o._Senhor Tçrceiro Secretário para relatar 
a matéria; 

I) Requerimento no 1.014, de 1991, do Senhor Senador 
Henrique Almeida, requerendo ao Póder Executivo -:- Minis
tério da Economia, Fázenda e Planejamento informações 
acerca da produçfio de Co~ro dQ Es.tado do.Amapá, nos anos 
de 1989 e 1990, com decisão favorável do Senhor Presidente 
ad referendum da Comissão Diretora. ' 

Os presentes decidem referendar a decisão do Senhor 
Presidente; 

g) Requeriníento no 1.015, de 1991, do Seilhor Senador 
Henrique ~lmeida, requerendo ao Poder Executivo- Minis
tério da Infra-Estrutura informações acerca da produção de 
ouro do Estado do Amapá, nos anos de 1989 e 1990 com 
decisão favorável do Senhor Presidente ad r:-eferend.:U. da 
Comissão Diretora. · · ' 

Os presentes decidem referendar a decisão do Senhor 
Presidente; 

h) Requerimento no 1.018, cJe 1991, do Senhor Senador 
Pedro Simon, requerendo ao Poder Executivo -·Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento informações acerca 
de seg~uos de aeronaves, com decisão favorável do Senhor 
Presidente, ad referendem _d;t Comissão Diretora. 

Os presentes decidem referendar a decisão do Senhor 
Presidente. 

Nada mais hayendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
en.cerr3.da a reunião, às doze e cinqüenta_ mimitos, pelo que 
eu, MANOEL VILELA DE NJ:AGALHAES, Diretor-Geral 
e Sec~etário ~a Conlissão DiretOra, lavrei a preserite Ata que, 
depoiS de assmada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da ComissãC?_ ;Qir~tora, 16 dç_ janeiro de 1992. -
Senador Mauro Benevides, Presidente . 
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~~~~~~~~~~~~~ 
EXPEDffiNTE 

CI!NTRO GRÁFICO DO SBNADO PI!DERAL 

PASSOS I'ORTo 
DireiOr-Geral do Seaado Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Excativo 

DIÁRIO DO CONGR!lS!Q NACIONAL 
lm.preuo sob respouabilidade da Mesa do Sendo Fcdenl 

CARI..O!I HOMERO VIEIRA NINA 
Diresor Ad•I.iiltra1ivo 

ASSINATURAS 

WIZ CARLOS DB BASTOS 
Diresor lltduatrial 

Semestral ··-··-··-·-·-·-·-·-·----·-··-·--·-·---·-- Cl$ 3.519,65 

PlDlUAN AUGUSTO OOuriNHO MADRUGA 
Oirelor Adjuto T~n~gem 2.200 exemplares. 

Ata da 7• Sessão, em 21 de janeiro de 1992 

'-.' 

3' Sessão Legislativa Extraordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Lucídio Portella e Epitácio Cafeteira. 

, ils 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRIJ. 
SiiNHiS OS Sl<.S. SI!NAVOIU!S 

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Cos
ta - Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes - Amir Lancto -

, César Dias - Cllagas. Rodrigues ..: CícfSabóia de Carvalho -
, .Çourinho Jorge- Dario Pereira- Eduardo Suplicy- Elcio 

:Alvares- Epitácio Cafeteira- Francisco Rollemberg- Gari
··.baldi Alves- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão- Hum
; Qerto Lucena - Joáo França -João Rocha -Jonas Pinhei

. - ro- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio 
·.Port~lla - Magno_ Bacelar - Mansueto de Lavor - Mârcio 
· Lacerda-- Maur(cio Correa- Mauro Benevides- Nabor Jú

, · nior - Ncy Maranhão - _ Odacir Soares - Oziel Carneiro -
Rachid Saldanha Derzí - Ronaldo Aragao - Ruy Bacelar -
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 38 Srs. S-enadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessãO. 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS nossos trabalhos. 
O Sr. P Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

. ' .. A VISO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO . 

~r: 
·.;, A~iso 0° 769/91, de 18 de dezembro passado, encami
• nhando cópia da DeciSão, bem como do Relatório e Voto 
:: do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, relativos à Auditoria 
M·: Operacional realizada na Companhia Brasileiià de Trens U r
,., banos- CBTU. ' . 

(A Comissão de Serviços de Infra-Estruturq..) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai a publicação. A matéria será encaminhada 
ã Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, para Conh'ecime·n:
to. O expediente lido vai ã publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A Presi; 
dência comunica ao Plenário qUe a Comissão- Diretora, em· 
reunião realizada no dia 16 último, referendou a decisão do 
Sr. Presidente, favorável à tramitação dos Requerimentos-noi: 
1.014, 1.015 e 1.018, de 1991, de autoria dos Senadores Henri
que Almeida e Pedro Simon, de informações aos MinistérioS 
da Economia, fazenda~ Planejamento e da Infra-Estrutura . 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - António Mariz - DirceU Carneiro 
- Esperidião Amin - Flaviano Melo - Gerson Camata 
-Henrique Almeida- Hydekel Freitas-Josaphat Marinho 
-José Paulo Biso!- José Richa- José Sarney- Lavoisi_ef 
Maia - Marco Macícl - Mário Covas - Marluce Pinto' 
-Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid<Ís)- Há oradores 
-inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa.) · 

Concedo a palavra ao nobre SenadorNàbor Júnior. (Páu~· 
sa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos 
sabemos- q-ue, lamentavelmente, o País vive uTna quadra difíéil . 
A recessão económica continua a produzir seus tristes efeitOs, 
atingindo todas as camadas da população mas prejudicando,~ 
sobretudo, os trabalhdores e os modestos servidores públicos; 
podendo-se incluir, também, os micro e pequenos empre,;. 
sários. -

Como se esse quadro Dão fosse suficiente, Sr. Presidente, 
a Região Nordestina enfrenta, novamente, os maléficos e' inl-' 
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piedoso-s efeitos de uma longa estiagem._ Que_~o, hoje", mais 
uma vez, manifestar-me sobre este assunto: a seca. Tratarei 
de dois assuntos relacionados à estiagem; um diz respeito 
diretamente ao meu Estado, o Piauí e, o outro, à Região 
Nordestina. 

Sr. Presidente, os nossos depoimentos têm-Sido trazidos, 
e aí estão nos Anais do Congresso Nacional, mas também 
gostaria de incorporar aos Anais, pedindo a atençãO das auto
ridades competentes para essa longa e expressiva entrevista, 

, um autêtico depoimento prestado pelo Sr. Secretário de Agri
cultura do Estado do Piauí, o ex-PrefeitO Júlio César de Carva
lho Lima. Essa entrevista-depoimento fof cOncCdida aos ilus
tres jornalistas Edm_undo Moreira, Jacqueline Dourado e Zó-

'--<zímo I avates,-eendo sido publicada no jornal O lliã, da edição 
de domingo e segunda-feira, dias 1~ e 20 do_ P<?~rrente mês. 
Menciono aqui, ligeiramente, alguns tópicos dessa entrevista 
que desejaria fosse dada como lida. 

O título é esse: "A seca castiga 1 milhão de piauienses." 
Na parte introdutória, lê-se o seguinte: 

Quase dois terços do territóriO do Piauí foram atin
gidos pela escassez de chuvas_. Em vátfas- regiõeS, oS 
agricultores perderam os plantios e replantios. Há mun
cípios onde falta água até para o consunio humano. 
O agravamento da seca levou o governador Freitas 
Neto_ a decretar estado de emergência em mais 27 muni
cípios. Agora~ já são 68 os municípios castigados pela 
estiagem no estado. O secretáriO de Agricultura, Júlio 
César de Carvalho Lima, estima que a seca castiga 
diretamente um milhão de piauenses, que estão sem 
trabalho, sem comida e sem água. O governo ~ta4ual 
está dando redação final a um documento que vai ser 
encaminhado ao governo federal reivindicando recur
sos para assistência imediata aos flagelados e propondo 
medidas de caráter permanente para que os sertanejos 
piaU:enS:es possam conviver coni a -secaosem sOfrimentos. 
Veja a avaliação que o secretá'rio de Agricultura faz 
do quadro da seca nessa entrevista: 

E aí vem-, Sr. Presidente, a entrevista com alguns 
tópicos, onde se lê: "92 terá a menor média de chuva 
dos últimos 30 anos anos." '~A população do semi-árido 
precisa urgentemente de água e alimento"; "A meta 
de produção de um milhão de toneladas de grãos está 
ameaçada"; "Por causa da seca, existem pessoas pas
sando fome em todos _os Municípios"; "Falta compe
tência para o aproveitamento de nossOs recurSoS hídri
cos''; e, finalmente, ''A questão fundiária é mUito Com~ 
plexa no Piauí". 

Sobre esse assunto-~ -dizia S. s• o Secretário de 
Agricultura: 

"Estamos muito preocupados com a ques
tão fundiária do Piauí. A questão é complexa. O Gover
nador quer fazer um plano de política fundiária eriqua
drado dentro do grande plano do Governo Federal, 
para que o Piauípossa tirar o maior e o melhor proveito 
desse plano nacional que será lançado pelo Presidente 
Collor." 

Sr. Presidente, quero, pois, ao dar como lido este tlepoi
mento, solicitar sua transcrição, porque Dão é depoimento 
de um político que está aqui no Congiess<f Nacional e que 
não pode permanentemente estar no seu Estado e nos Municí
pios. É o depoimento do Secretário de Agricultura, que está 
vivendo diariamente esse prOblema e, de certo modo, é a 

~utijtí~a:cre Inais cobrada neste iilStã.Qte~ porque o probfema--.
da seca, além do seu aspecto social, vem destróçar a agricUl-
tui-a,-destruir as iaVouras, os plantios e os replantios. - ' c- • 

Esperamos todos nós que este ,assunto, que vem desde 
o século passado, que já foi tanto discutido no Imj:>ériq, na 
Câmara e no Senado, que, vez por outra, merecia declaraçõ~s _ 
enfáticas, não só do Chefe do Estado, o Imperador,_ como 
do Primeiro-Ministro·, Presidente do Conselho, que ~s~e a~.i 
sunto, repito, possa ser devidamente equaciOnado. O proble..:
Illa da s~ca não pode continuar a ser t~ata~o:eSpo~adi~e-!lt~, _ 
só quando o flagelo se faz sentir. _:Ess~ -ªss~nto tem dé ser. 
estudado, meditado, planejado e uma política precisa ser exe
cutada, à base, sobretudo, da agricultura irrigada. Que os._ 
poços sejam perfurados, que as barragens ·sejam constrUídaS,' 
que_ os rios perenes continuem com maior v:olume .d'ágUa, 
que outros rios que desaparecem nas estiagens possam ser 
conservados. 

--o- certo, Sr. Presidente, é que a ciência e a- teCriologia 
devem e podem ser colocadas a serviço dessas iiÍl.ensas popu13~ 
ções que, muitas· vezes, enfrantam sucessiVamente à_drama 
terrível, um dos piores dramas que afligem a humanidade 
em determinados períodos, em qualquer parte do Universo. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aParte? 

O SR. CHAGAS R.ODIUGUES- V. Ex' tem o aparte, 
nobre Senador e Presidente desta casa. - - -- -

-O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Chagas Ro_dxi~ 
gues; nas duas intervenções que fiz na tribuna do Senado 
Federal, semana passada, focalizando o problema da seca 
que novamente, alcança a nossa região, o Nordeste, eu desta-· 
cava, com o apoio não apenas de V. Ex•, mas igualménte ~ 
dos Senadores Magno Bacelar, Amazonino Mendes é Hum:· 
berto Lucena, que não teria mais sentido que· nós rios·defrÕn.:-? 
tássemos com essa calamidade e _a_s suas con~eqüênciaS cada
vez mais dantescas, sem que tivéssemos utilizado até hoj<; 
toda aquela tecnologia que·, em Outros países; -mininíii:ã, ·subs
tancialmente, os efeitos dos reduzidos índices pluviométiicôs_-
em determinados períodos. Hoje, V. Ex• vem à tribuna com~ 
a sua autoridade-de ex-Governador, conhecedor profundo 
âa realidade do seu Estaâo, o Piauí, e-·oferecé,· realmente;
novos subsídios para que nós nos defrontemos com esse espet~ 
tro das secas, mas saibamos fazê-lo utilizando tod_os aqueles 
instrumentos que a moderna tecnologia colocou à disposição . 
dos países desenvolvidos. Diria V. Ex• que ontem esti\ie Coôi" 
o Secretárió de Desenvolvimento RegiOnal, Dr. Egbirto :sa.::-
tista·, niinutoS- anteS -de S. EX" se deslocar para o Estado dó· 
Ceará. E o enfoque que demos à palestra foi exatamente 
a necessidade de o Governo Federal imediatamente adotar 
providências que caracterizem o desejo firme, -decidido, inaba
lável de atender à área chamada Polígono das Secas. Hoje, 
o Secretário se encontra no Ceará. Na manhã de hOje, màn:ti:. 
nha conversações com o Govermldor_ CirO Gomes e cinri ·aTgu-iiS.'-
dos Secretários que -irite_gram o primeiro escalão govemamen..: 
tal no meu Estado. Esperamos que dessa reunião saianl medi
das exeqüíveis não apenas para o Ceará, mas para o NOrdeste. : 
Esperamos também que o Presidente da República, com quem·· 
devo estar nas próximas horas, decida, afinal. sobre aquela' 
nossa sugestão, apoiada entusiasticãritelfte po.r V. Ex•, no seQ.-
tido de que o Governo convoque, extraordinariaMente, o Con .. 
selho Deliberativo da SUDENE, e o próprio Chefe da Nação 
assuma a direção-daquela assembléia. Assim, as providênci-as 
que surgirem daquele encontro serão efetivadas porque emà-
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nadas do próprio Chefe da Nação. Portanto,_ ao apartear V. 
Ex• neste instante, quando reclama a utilização de uma mo
derna tecnologia para red_uzir os efeitos da baixa pluviosidade 
que alcança o·Nor'deSte ~e. agora, a pluviosidade é nenhuma 
-,eu pediria·a V. Ex;-quc reiterasse aquele ape~o, que já 
foi praticamente -de ..-toéla a Casa, no sC_ntidõ-de que o Presi
dente Fernalldo COIIor convoque imediatamente o Conselho 
da SUDENE, que Sua Excelência próprio se desloque para 
Recife ou para qualquer outra cidade do interior nordestino 
e possa, realmente, adotar todas essas medidas reclamadas 
por milhares de famüias que estão sendo acossadas pelo espec
tro das __ s_ecas nessa conjuntura. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Nobre Senador Mauro 
Benevides, incorporo o valioso aparte de V. Ex~ ao meu mo-
desto discurso. -

V. Ex• fala com dupla autoridade, não só _de um grande 
Senador, filho da região castigada, mas também de Presidente 
do Senado Federal. V. Ex- teve e tem todo o nosso apoio. __ _ 

Nesta hora, desejamos expressar, maiS uma vez, a nossa 
solidariedade a todas essas p-opulações de todos os Estados 
do--Nordeste e esperamos, num veemente apelo, que não é 
meu, que é de todas as bancadas nordestinas, que, apesar 
das dificuldades da hora presente, as autoridades federais, 
a começar por Sua Excelência o Senhor Presidente da Repú
blica, volvam o-seu pensamento e tomem medidas imediatas 
e concretas em favor dessas populações flageladas. O drama 
das secas já foi escrito, e descrito e, cada vez, torna-se pior. 

É um dos dramas mais pungentes que Se pode contemplar, 
de que se pode ter notícia em qualguer parte do universo, 
inclusive nas regiõe·s mais pobres da Afri~a; o _drama das secas 
é tão pavoroso, tão triste, como é aquele que às vezes se 
observa em qualquer pais, do chamado Te!ceiro ou Quarto 
mundo, do continente ainda mais sub~esenvolvido que, la
mentavelmente, ainda é a África. 

O Sr. Oziel Carneiro-· Pefmite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Com muito prazer. 
O Sr. Oziel Carneiro - Nob~e Senador Chagas Rodri

gues, ontem, quando ocupe1 a tribuna do Senado, apresentei 
a solidariedade da representação parlamentar da Amazônia, 
que sempre esteVe aliada à representação parlamentar do Nor
deste nas dificuldades que as duas regiões sempre enfren
taram. Ouvi ·a· discurso do Presidente do Senado Federal, 
Senador Mauro Benevides, e, naquele momento, não tive 
a oportunidade de aparteá-lo. Lembro-me bem de que S. 
Ex• fez a sugestão de que o Presidente da República convo
casse urna reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE 
e, hoje, S. Ex• a repetiU, num aparte a V. EX" Eu gostaria, 
dentro desse meu espírito de apoio e de solidariedade aos 
angustiantes problemas que a estiagem vem provocando cicli
camente no Nordeste, de oferecer wn adenda à sugestão do 
Presidente Mauro Benevides. E que o Presidente da República 
não se limitasse apenas a convocar o Conselho_ Deliberativo 
da SUDENE e comparecesse, na capital de Pernambuco, para 
discutir as questões ligadas à seca nordestina, às dificuldades 
por que, periodicam~nte, _P_<!~-~-a __ ~_ua população; que essa 
iniciativa foSse maiS ampla, e Sua Excelência o Senhor Presi
dente da República, além de convocar o Conselho Delibe
rativo da SUDENE, se deslocasse para aquela região, acompa
nhado pelo menos dos Ministros da Economia, da Ação Social 
-que agora é um nordestino -, da Saúde, da Agricultura 
e também dos Presidentes do Banco do Brasil e da Caixa 
Económica Federal, para que pudessem percorrer, como go- -

vemos passados já o fizeram, a? reg_iqes mai.!i.SOfridas, onde 
a estiagem mais atingiu não apenas a economia, mas até as 
condições de sobrevivência daquelas populações~ S6 depois 
de ver seca naquela região como outros Presidentes já vií-am 
no passado, Sua Excelência então iria à reunião da SUDENE 
e ali tomaria medidas efetivas~ não apenas para solucionar 
o problema momentâneo, causado pela estiagem de 1991/92, 
mas, sobretudo, que Sua Excelência buscasse dentro das novas 
tecnologias, dos novos conhecimentos sobre essa problemá
tica, encontrar uma solução definitiva. Todos sabemos que 
o Nordeste, quando não enfrenta o problema da seca, é, sem 
dúvida, ~:~m celeiro de produção da agricultura brasileira_; e 
o exemplo é que a indústria têxtil de São Paulo abastecia-se 
no Nordeste com o seu algodão, por ser ele de fibra longa 
e_, sem dúvida, podia produzir os melhores tecidos. É preciso 
que a sociedade brasileira se inteire e, com o seu patriotismo, 
se junte às vozes nordestinas e à ação dos políticos e autori
dades do Nordeste, para que s_e tenha a solução definitiva 
. Ex• pelo discurso oportuno que faz na tarde de hoje. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Nobre Senador Oziel 
Carneiro, agradeço a V. Ex• o aparte, pois V. Ex·- é um autên
tico Senador não apenas do Norte, mas de todo o Brasil, 
porque preocupado com os grandes problemas nacionais; atra
véS do seu aparte V. Ex• presta um expressivo rdoiço às 
nossas palavras. 

Sr. Prestdente, chamo a atenção dos cientistas, dos cen
tros universitários, dos pesquisadq~~s para o problema da seca 
que se vem alastrando. Antigamente, só havia seca rio semi-á
rido, no sertão, no alto sertão do meu Estado. Hoje, a estia
gem Se expande e já se faz sentir até no litoral piauiense 
e no dos outros Estados nordestinos. 
- - Durante muito tempo, só havia seca no leste piauiense, 
nas áreas limítr9fes com __ o Ceará, Pernambuco. e a Bahia; 
agOra a Seca chegou ao oeste piauiense,atravessou o rio Par
_ria1ba e está avançando no rumo do norte, atingindo dezenas 
de municípios do Maranhão. 

Há, portanto, esse fenômeno, para o qual queremos cha
mar a atenção dos cientistas, dos estudiosos, dos pesquisa
dores. 

O Sr. Hugo Napoleão~ Permite-me V. Ex• uma aparte? 
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Pois ~ão, 

O Sr. Hugo Napoleão- Eminente Senador Chagas Rodri
gues, V. Ex• fala com muita propriedade, nwn momento extre
mamente adequado, da seca do nosso_ Estado, que se faz 
presente de maneira inclemente e talvez seja a pior de todas, 
segundo noticiou a imprensa nos últimos vinte anos. Ontem 
mesmo, no Jornal Nacional, vimos cenas lastimáveiS, transmi
tidas através da TV Globo, da seca no muniCípio de Simões, 
no Sul do Estado, onde, a par de toda situação que se complica 
em termos de alimentação, de saúde, de sanitarismo, há o 
gado que morre implacavelmente. É bem verdade o que V. 
Exs diz ta.mbém com relação ao litoral piauiense. Estive, há 
poucos dias. na sua gloriosa cidade de Parnaíba, Luís Correia, 
quando tive a oportunidade de ver uma característiCa extrema
mente local; os ventos são sobremodo fortes. enquanto não 
chegam as chuvas. E o tempo das chuvas chegarem já passou. 
Essa é uma aflição que, certamente, V. Ex• ,como Governador 
que foi, e eu também, tivemos a infelicidade de presenciar 
no nosso Nordeste, sempre tão sofrido. Oxalá as medidas 
adequadas sejam tomadas para o bem da nossa sofrida popula-
ção. Muito obrigado a V. EX" -
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O SR. CHAGAS RODRIGUES-_::_: Agradeço ao nobre 
Senador Hugo Napoleão o aparte que traduz um depoimento 
veraz de um homem público;-que esteve recentemente visi~ 
tando o nosso EStado nos últimos dias. Eu estiVe lá há uma 
semana. 

Mas, Sr. Presidente, como disse inicialmente, O meu granw 
de objetivo era pedir a transcrição do depoimento do Secre
tário de Agricultura do Piauí, que, mais do que ninguém, 
é responsável por uma importantíssima pasta nesta hora e 
está enfrentando problemas terríveis, e pôde dar um depoi
mento que merece ser lido, rnedítado, e para o ·qual solicito 
as atenções e as providências das autoridades competentes. 
E quero dizer, corno ficou aqui ·evidenciado, que, quando 
se trata de um assunto candente, importantíssimo, que fere 
profundamente as nossas populações, todos nós aqui estamos 
unidos, não só todas as bancadas do Nordeste, mas das demais 
regiões, pois S. Ex•s os- ilustres Senadores de outros Estados 
têm manifestado a sua ·solidariedade e secundado os nossos 
apelos em favor dessas populações castigadas. 

O Sr. Marf:ó Maciel- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Ouço o aparte do nobre 
Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Macie1- V. Ex•, Senador Chagas Rodri
gues, fere, na tarde de hoje, um tema extremamente impor
tante para a nossa região. V. E;x::• corno eu, somos Senadores 
de Estados do Nordeste, que têm um tema de extrapolação 
nacional, porque a seca no Nordeste, não somente é algo 
que produz seqüências sodáis inuito grãndes, mas- gera, tam
bém, uma redução de safra, o que compromete sensívelmente 
o abastecimento naciOnal e até as políticas de governo de 
controle à inflação:- Daí o tema ter a meu ver, umasighifi.Cação 
ec_onômica, e também, talvez a mais importante, uma signifi
cação social. Cumprimento V. Ex• pela oi>ortunidaáe- de trazer 
à casa--a-discussão desta questão que, infelizmente, desafia 
governos e governos há mais de séculos. Devo dizer qi.le estou 
integralmente de acoido c_om as preocupações que V. EX'" 
expressa, que, aliás não são apenas minhas, mas já foram 
transmitidas aqui até pelo Presidente da Casa, o Senador Mau
ro Benevides, e por muitos-outros companheiros que apartea
ram V. Ex•, inclusive alguns_ que não são nordestinos, mas 
que sentem as agruras que a seca provoca. Quero iniciar este 
meu aparte, cumprimentando V. Ex• pela oportunidade do 
tema, e dizer, mais uma vez, que estou integralment~ solidário 
com as palavras de V. Ex• Quero também dizer que não 
tenho dúvidas em fazer essa afirmação, que 6 Presidente Fer
nando Collor, que foi Governador de um Estado do Nordeste, 
filho de nordestinos, compreende muito bem esse drama, e, 
tenho certeza, não hesitará em articulações com os Governos 
estaduais, em adotar as providências necessárias que se im
põem, para que essa instalibidade climática não provoque 
também maioreS: tensões sociais, maiores _dificuldades para 
os nordestinos, de modo especial àqueles que se situam no 
semi-árido. E falar em semi-árido no Nordeste é falar em 
praticamente mais de 50%_ do território nordestino. Por isso 
quero cumprimentá-lo e dizer que, de minha parte, tem V. 
Ex.--o meu apoio e ã. rriinha solidariedade, mas vou mais além. 
Tenho certeza de que o discurso_ de V. Ex• será ouvido pelo 
Presidente Collo_r, pelos Ministros incumbidos da questão, 
designadamente o Ministro Ricardo Fiúza, nordestino ilustre 
que acaba de ser alçado ao Ministério da Ação Social, departa
mento do Governo ao qual cabe o desenvolvimento das políti-

cas de combate às secas; por isso tenho certeza de que provi
dências se seguirão às palavras de V. Ex• Pode V .. Ex• ffcar 
certo que tem sempre o meu apoio e a minha solidariedade 
toda, vez que sua voz se ergue com a seriedade que lhe caracte
riza, com o espírito público que _constitui a marca de sua 
ação parlamentar e, sobretudo, quando ela disser respeito 
a questões do Nordeste que exigem a unidade das bancadas, 
acima dos_ sentimentos partidáríos, que exigem uma ação iTite
grada para que possamos. evidentemente, fazer com que o 
Nordeste possa enfrentar de outra forma o estigma da _seca, 
as estiagens prolongadas evitando, de modo particular, que 
as _populações sejam tão duramente atingidas, e conseqüen_~ 

-temente, tão duramente_ pensalizadas com a ocorrência do 
estio. Portanto, receba com a minha solidariedade a expressão 
da minha certeza de que o Governo Federal se mobilizará 
na direção que V. EX" aponta, para que a seca do Nodeste 
seja devidamente enfrentada e para que os nordestinos e, 
de modo particular, os do semi-áiido, sejam devidamente 
assistidos. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Nobre Senador Marco 
Macjel, ouvi com muita atenção o aparte de v. Ex• e o- inCor
poro ao meu discurso, levando em conta que se trata de um 
valiosíssimO depoimento, pois V. Exa fala na sua. dupla autori
dade, não só de ilustre Senador, representante de_Pernam~ 
buco, o grantle Estado da área norde~~ina, como, também 
de um homem público que já foi Governador do seu Estado, 
foi Ministro -de Estado e, hoje, exerce a alta função de Líder 
do Governo nesta Casa. O aparte de V. Ex•, mais· úma vez, 
traduziu o seu elevado espírito público e o seu empenho em 
lutar, também, em favor dessas nossas populações tão .dura
mente castigadas nesta época. 

O Sr. Guilherme Palmeira- Permite-me V. Exa um apar-
te? 

O Sr. Humbe"rto Lucena- Permite-me V. EX"' um aParte? 

O Sr. Guilherme Palmeira- O nobre Líder Humberto 
LUcena -tem prioridad~ no aparte. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Com autorização do 
nobre Senador Guilherme Palmeira, que havia solicitado o 
aparte anteriormente, concedo o aparte ao nobre Líder Hum
berto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Agradecendo a gentileza 
do nobre Senador Guilherme Palmeira, desejo enfileirar-me 
nos_ apartes ao discurso de V. ~x· porque, na verdade, tam
bém sou nordestino, e o meu Estado, como já tive a oportu
nidade de dizer neste plenário, atravessa, sem dúvida, um 
dos anos mais difíceis no que tange ao seu semi-árido, consti
_Í-I:lído pelas zonas do Sertão, Cariri e Curimataú. Neste ano 
de 1992, pelo menos até agora, diante da prolongada estiagem 
que, ·se ultrapassar o limite do dia de São José que, como 
sabe V. Ex•, marca bem o calendário no que se refere aos 
anos de seca, a região enfrentará, realmente, uma realidade 
duríssima. Estive há poucos dias no Alto Sertão da Paraíba, 
visitando as cidades de Cajazeíras, São José de Piranhas, Ita
poranga e outras, em companhia do Governador Ronaldo 
Cunha Lima; ali se desenrola o drama que V. Ex• conhece 
bem, como todos nós nordestinos, com as populações famintas 
e sedentas, começando a chegar às cidades, compostas por 
pessoas já possuídas de alto sentimento de agressividade diante 
das necessidades que enfrentam. Pois bem, o socorro até agora 
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prestado a essa populações é insigiüfícii~te, diante das s~~s 
carê-ncias: O que mais uma. vez. qUerO repetír ao intervir rio 
o Nordeste é profundamente contristador _que tenhamos que 
fic3.f ,-aqUi, a- l'epefit, quasé todo- o- àno,- pois ocorre uma 
seCa: no semi-árido, as mesmas palavras de se_!!!Pre que clamam 
por aSsistêriciã emergencial às p-opulaçoes flageladas pela cala
midade. Hoje, seria de se supor que, se no plano federal, 
todoS oS ·governos tivessem destinado recursos maciços à exe
cuç'ãb. de um programa de irrigação--=-,.porque sabe V. Exa 
que- somente a solução do problema da água tornaria o semi
árl"do .fértil e, ·portanto, criaria ali uma infra-estrUtura resis
tente _aos efeitOS -das secas periódicas - esse problema já 
estaria soluciOnado. Quero, portaritó, ·solidarizai-IDe com V. 
EX·· e -dizer que estamos atentos,- a:p'o'iando __ a: iniciãtiVa do. 
Presidente Mauro Benevides ao criar a~ CómTSSâõ ·que- lloje 
se reunirá para elaborar um document~ que-espelhará ~s rei
vir;Idiçações do Senado, e, por que não dizer, do Congre_sso 
Nacional, e que será encamírihado ao Senhor Presi~ente da 
República e às .demais autoridades competentes, para que 
possam ser tornadas medidas, a tempo e a hora, capazes, 
sen~o de salvar, de pelo menos atenuar o sofrimento daqueles 
iimãos nordestinos que lá estão passando por momentos de 
tantas dific-uldades. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Nobre Senador e Líder 
Humberto Lucena, o aparte de V. Ex•, que também ouvi 
com especial atenção e gratificado, f~c~ incorporado a este 
meu pronunciamento, e vem corroborár o entendimento de 
que todos _os homens públicos do Nordeste, desde os- ·mais 
modestos aos mais brilhantes, competentes e líderes .como 
V. Ex1 , todos estamos preocupados e,·de certo modo, vivendo 
esse drama que atinge os nossos irmãos da grande região 
nordestina. 

O SI-~ Gu-ilherme Palmeira- Peúnite V. Ex• um aparte? 

O SR. CHAGÃS RODRIGUES~ Ouço V. Ex• com muito 
prazer, nobre Se"n3.dor Guilherme Pahneira. 

O Sr. GuilherÔte Palmeira- Nob~e Senador ChagaS R o-. 
drigues, realmente era -desneCessário acrescenta-r-maiS ~l_gu~_a 
coisa não só ao pronunciamento •. cot:_n._o__ sempre brilhante, de 
V. Ex•, assim_ como aos apartes que _a_qui foram dados por 
diversos Senadores do Nordeste, do Norte e até do Centro 
do País, hipotecando solidariedade à. manifestação de V. EX", 
quando comen~a a reportagem de um jornal da nossa região, 
que mostra que mais uma vez se repete aquilo que é dito 
há 30, 40, 50-anOs, talvez quase um século, n_ão só no plenário 
desta Casa, mas através da imprens~ dp~ órgãos de divulgação. 
É lamentável que tenhamos que voltar à tribuna do Senado 
Federal, da Câmara Federal, das Assembléias Legislativas, 
das câmaras municipais, para repetir aquilo que é ultanimid3de 
dentro do clamor nordestino. Fui Governador de um Estado 
nordestino, Alagoas, ofereci alternativas, e o que faltou foram 
os recursos. Então, como Sempre, em· determinados momen
tos, queremos soluções paliativas para que O povo não morra 
de fome, para que o rebanho do pequeno e mesmo do grande 
agricultor não seja disimado pela seca que sabemos acontecer 
quase que normalmente. Então acho, caro Senador Chagas 
Rodrigues, que chegou a hora, agora que temos um Presidente 
o -- de buscarmos soluções. Compreendemos a crise que 
vive a economia brasileira, mas não adianta simplesmente 
deixar-se de oferecer o carro-pipa ou a cesta básica ria hora 
em que também não temos alternatiVas para que se resolvam 
esses problemas de forma definitivã:- atraVéS da irrigação, co-

mo disse o S_enada:r Hum.be_rto Lucena, o que todos nós apoia
mos, ou pOr oU.trãs soluções que sejam mais baratas ·cto que 
a irrigação. Como exemplo, cito .o meu Estado de Alagoas, 
onde tivemos condições de, quando Governador, oferecer 
abastecünento d'água para 30- põvoaâos -e 12 cidades-sede 
de municípios, o que ·outros governadores também fizeram, 
aproveitando as águas do rio São Francisco. Nós que somos 
vizinhos do rio São Francisco, por que não se partir daí para 
atender às populações urbanas e rurais dos municípios e, em 
seguida, idealizarmos um projeto mais amplo de irrigação, 
vindo a ofere_cer condições para o abastecimento d'água à 
população, o que já diminuiria em 50% as aflições em que 
viye o nosso povo. Todos_ nÓ$ que estamos aqui, que fomos 
governadores e_ hoje_ Senadores, ou tive:n;tos outro tipo de 
mãndato, sabe:rilOs que a saída para o Brasil não é o cliente
lismO;- agora ·não basta diz_er que é_ 6 clientelismo que está 
_causando esse grande mal_ao.Nordest_e e por isso lá não chegam 
os recursos. Falta a execução dos programas oferecidos pelos 
municípios e pelos Estados. Não adianta simplesmente querer 
impor um plano nacional para o Nordeste, porque o Piauí 
vive uma situação, Alagoas vive outra, Pernambuco outra, 
e assim por diante. Assemelham-se no sofrimento, mas as 
soluções podem ser diferenciadas e muito mais baratas, muito 
menos onerosas. Há a falta de desejo e de- coordenição; preci
samos sacrificar determinados tipos de program~;~.s de afirma
ção-pessoal para executar os de .afirmação coletiva, do,s. recla
mos das necessidades das populações mais carente_s, a!, sim, 
encontraremos o caminho. Acredito que o Presidente Fernan
do Collor venha a se sensibilizar; Sua Excelência tem procu
rado e dado demonstrações, de que quer modernizar o País 
com a privatização eco~ outras medidas adm.ni&trativas que 
de forma quase unâninie louvamos, outras não têm aCQn,tecido 
e que, também, de maneira geral são criticadas. Acho que 
há soluções, mas as soluções devem ser desse tipo. O Con
gresso e_ os govern~dores_ já afereceram Çlp._ v4"~as oportuni
dades, Sen_ador Chagas :RoP_rigues,. inÚJI!.er<,ts ~lt~:rnati.vas. o 
que falta é que elas sejam adotadas e postas em prática, sem 
o que jamais teremos soluções para os problemas nordestinos, 
em particular, e nacionais, ~e m.an_e_jra. geral. A nossa- voz 
precisa ser ouvida, acatada, respeitada e compreendida. Te
nho fé e. esperança de que isso venha a ocOrr~r. com 111ais 
um nordestino no Governo, mas não podemos no.s calar sob 
pena de sermos responsabilizados, cc-responsabilizados, pelas 
omissões. Precisamos most~ar que estamos atentos. a esses. 
problemas e que os estamos defendendo, tentando buscar 
soluções. 

O Senador Beni Veras recentemente chamava minha 
atenção para a comissão que está oferecendo alte:rnativas para 
o GOvernq Federal. E eu mesmo me propus a chamar atenção 
do Presidente mais diretamente e dizer que Sua Excelência 
precisa ouvir essas comissões e as soluções propostas, para 
que elas não permaneçam nO papel. Espero poder dar essa 
contribuição, pOder colaborar humildemente com o discurso 
de V. Ex", que tem a solidariedade de toda a Casa. Conver· 
sarnas, propomos, mas precisamos ter um instrumento para 
cobrarmos mais do Executivo, para que aquilo que estamos 
elaborando, que estamos sugerindo chegue aos ouvidos do 
Presidente da República e não se perca no caminho da buro
cracia nacional, que está caduca, que está falha e que precisa 
ser reavivada. Quero mais uma -vez,- solidarizar--me com o 
discurso de V. Ex" Estou a seu lado, ao lado da Casa, para 
lutarmos por soluções que não sejam simplesmente paliativas. 
O povo está morrendo de fome e de sede. A hora é de, 
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com o Presidente Fernando Collor de Mello, que é nordestino 
e alagoano, encontrarmos realmente a solução que todos nós 
queremos, que seja definitiva, perene. Portanto, -~olid~arizo:mc 
com o discurso de V. Ex8 

, _ __ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Nobre senaqor G.ui
lherme Palmeira, agradeço o judicioso aparte d,e_ V~ Ex",_ um 
homem que conhece de perto os problemas do Nordeste, 
que governou o grande Estado cJas Alagoas. Estou certo_que 
as palavras de V. Exa irão repercutir nos altos escalões da_ 
República e concorrerãa·para que· as áutCiridades competen~es 
sejam mobilizadas a fim de, nesta hora, tomarmos as provi
dências que se fazem necessárias em favor dessas populações 
altamente castigadas. 

O Sr. Júlio Cãm(lOs- Permite· V. Ex' um aparte!? 

O SR. CHAGAS !{OI;JRIGUES _:_:TemV. Ex• o à parte. 

O Sr. Júlio Campos- Nobre Senador Chagas Rodrigues, 
estávamos em nosso--gabinete quando ouvi o seu ·pronuncia
mento relatando o drama de mais uma seca no Nordeste brasi
leiro. Desde quando garoto, freqüentando o Senado Federal, 
como afilhado do saudoso e eminente Senador Filinto Müller, 
eu já via, já escutava Seiladores do Nordeste a falar sobre 
a seca naquela região do Brasil. Depois, como ~eputado Fe_de
ral por dois mandatos, também freqüentando esta Casa; sem
pre víamos a denúncia de que a situação da seca no-Nordeste 
continuava. E, lamentavelmente, ainda neste ano de 1992, 
quando o mundo todo se modernizou com técnicas as mais 
avançadas, o nosso querido Nordeste brasileiro continua so- · 
frendo o problema da seca como se estivéssemos -ainda no 
século passado. Irresponsavelmente os governos passam, e 
o Nordeste continua esqUecido no· seu- prohlema mais crucial, 
que é o -problema da ,seca. · · · · · · · -

Nós 'vemos países que têm .desertos, como Isra~l. ql!-~ 
já Co-nseguiiaffi;Concteérl.ólogia, superar<? problema da falta 
de água. E o Brasif, um País rico, um País com tanta tecno
logia, já- pOderia ter hoje resolvido o problema da seca _do 
Nordeste. Parece-me que há falta de vontade política para 
esse acontecimento. E o brasileiro nordestino continua sofn!n
do cada vez mais: passando fome, passando sede. Vimos nà 
televisão no último final de semana cenas lamentáveis do que 
vem ocorrendo no interior do Nordeste c_om relação à própria 
riqueza·nordestina em termos de produção pecuária. O que 
é preciso é reâlmente o Governo Federal concientízar-se de 
uma vez por todas e impor como bandeira de Governo, como 
meta, como programa de desenvolvimento do País a resoluçã_q 
dos problemas da seca nordestina. O Nordeste é uma região 
de terras ricas e tem condições, com tecnologia, de ser um 
grande produtor de frutas, de alimentos. Já visitei projetes 
agrícolas do Nordeste brasileiro que realmente se equiparam 
aos de qualquer país do Primeiro Mundo. No entanto, vemos 
até hoje o povo n·ordestino sofrendo. Mato Grosso é um Esta
do que, graças· a Deus, não tem problema de seca, não tem 
problema de enchente, é um estado que considero ser a solu
ção dos problemas brasileiros· no que concerne ã produção 
agrícola. Mato Grosso deve alcançar_, J!CSta ~afi? _de 1992, 
cinco milhões de toneladas- de grãos na produção ~grícola. 
Quero, em nome do Centro-Oeste, enl rfome do Mato Grosso, 
trazer a nossa-solidariedade dizendo que devemos parar com 
obras suntuosas, vamos cortar certos programas ql!-e são neces
sários para- o País, mas que não são tão priOritáriOs ·quailt6 
o problema da fome, da seca do Nordeste. E necessário inve~
tir em um programa sério. E neste instante-, apelo ao Presi· 
dente Fernando Collor, que é filho de nordestino, que fez 

política no Nordeste e que surgiu como ca!Jdidato a Presidente 
com_o Governador do Estado de Alagoas, que pare qualquer 
programa, até mesmo os_ CIAC, por mais impõrtar:tte~ _qu"e 
sejam, e que destine r_e.c1,1rsos financeiros, imediatam~n_t~, n~s 
próxrmas horas, para iniciar um programa a curto, méÇio 
e longo praza para resolver o problema ~a se·ca do Nordest_e .. 
A min_h.a solidariedade, o meu apoio e a certeza de que, ~o_rr,10 
ocorreu no interior _do Piauí, onde grupos de emp~es~rio~ _ 
mato-grossenses adquiriram terras e estão h~je produ;!:in.dp, _ 
com tecnologia avançada, arroz, soja, milho, é necessário . 
acreditar_ no_ Nordeste c. resolver de uma vez por todas os 
problemas da.seca nordestina. O meu abraço, a minha solida
riedade e a_certeza de que se _depender desta Casa, do Co~
gresso Nacional, os prqQlemas da seca do Nordeste serão 
resolvidos a curto prazo. 

O SR. CHAGAS-RODRIGUES- NÓbre-Senador J.f!io 
Campos; em ·nome das populações nordestinas, agrcrdeço a 
manifestaÇã'o de solidariedade de V. Ex\ que ·governou o 
Estado de Mato Grosso-, e que é um homem público que 
acompanha a solução deste problema. não só no Brasil, mas 
também em outras regiões,·c·omoem Israel. V. Ex~ dá adiretriz 
certa. Ê necessário que- haja vontade política e·que nós nos 
sirvamos das univerSidades, da tecnologia, do conhecimento 
científico para atacarmos este problema, que não se trata 
apenas de um problema -·c- isso já daria urna grande impor
tância a ele -de produção econórriiCa, de desenvolvimento -
econômicó~ É um problema que está diretamente ligado à 
dignidade da pessoa humana, ao sofrimento de populações 
indefesas,- àqueles que nesta hora não têm para quem _apelar 
e, entregues ã própria :;or_te, perambulam e.morrem de sede, 
e de fome-. ~ . 

De modo que muito agradeço o aparte de V. Ex~. 
Sr. Pr.esidente, encerro aqui as minhas considerações. 

Gostaria de tratar de outroS assuntos ·relacionados ao terna, 
mas já abusei da boa vontade e da tolerância- de V: .E)::\ 
porque não foi um discurso meu, foi ~~- ~i:séurso de _líderes 
das mais importantes bancadas e de-homens públicos das mais 
diferentes regiões do País. Termino aqui essas ·p·alavras de 
profunda soliâãriedade a essas populações nordestinas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os homens do Execu
tiVo tarribém compreendam que há brasileiros, írmãos ·noSsos, 
morrendo de fome e de sede_no Nordeste. O nosso_ dever 
é fazer o que estiver ao nosso alcance em favor dessas. popula
ções. Com mais.este pronunciam~nto rio Congtesso, com a 
sen-sibilidade dos homens· que _estão à frente do_ Executivo, 
a começar pelo Senhor Presidente da República, que é homem 
do Nordeste, espero que todos nós, juntos, cumpramos o 
nosso dever, levando a nossa solidariedade em palavras e 
em a-ções, em favor dos nossos irmãos do Nordeste. (Muito 
bem!) 

(Documento a que-se tefere o Sr. Chagas Rodrigues em 
discurso.) 

JÚLIO CÉSAR: 

A SECA CASTIGA UM MILHÃO OE PIAUIENSESac 

Política Local 

DepoimentO 

Entrevista a 
Edmundo Moreira, 

Jacquelini Dourado e 
Zózimo Tavares 
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~· · ·QuaSe dois terços do território do PiaUí fo-ram atintfdos 
· ·pela escassez de ctiúvas. Em várias regfõeS~ CIS-'agi'íciiltdreS 

perderam os plantios e replantios. Há_ m~nicípios onde falta -
. . águ:a atê para o consumO humano. -o agr3.vamt!nto da seca 
• t(evou'O governadpr Freitas Neto a decretar estado de_ emer

, ·f ·gência .em milis 27 municípios. Agora. já são 68 OS mui1idPloS 
castigados pela estiagem no Estado. O secretário de AgriCul
·tora, Júlio Césai de Carvalho Lima; estima que a seca castiga 
mretaritente um milhão de paiauienses;que estão_ sem traba
lho; senl comida e sem água. O governo estadual está dando 
redação final a um documento que vai ser encaminhado 

O Dia- Emergencialmente, o que deve ser feito para 
aSsistência às populações atingidas pela seca? 

· · )úlio César - O forne·dmenfo" de água, de alimentos • 
recuperaçãO 'de poços, perfuração e equijJaméntos d~ poços 
e construções de· óbras de interesse coinuín ·aos municípios 
atingidos. 

O Dili- A meta do governo do Piauí, no setor agrícola, 
para este ano, é produzir um milhão de toneladas de grãos 
alimentícios. Essa irregularidade das chuvas vai sacrifi~ar essa 
produção? 

. ~~o. gover!}P feçiera! r~i_vindicando re_çq.r,sos para assistência Júlio César- Nós plantamos na última safra um milhão 
imediata aos flagelados e propondo medidas de caráter perma- e quarenta -e trésmil hecares. É verdade que foi o ano de 
nente para que os sertanejos piauienses possam.cOfryi.ver com ~aior regul~r.idaçl_e ~as chuvas. Além das. precipitações terem 
a 'seCá 'sem· sofrimeTitos. Veja a .iValiação que. o· Se_cretário. ~Çio elevadas, houve u~a boa distiib~ição. Este aryq,_ c9_mo 
de Agr!~_ultur~ faZ~~o quadro da seca_n·~sta entre~ist~:._ .. já fC?i. 4i~~· haV~r~ um~a redt~,ç_ãÇ> ,das ;c,h1:1vas e q períodÇ> .~ai 
' ·· ·o· bia - Secret~Hb.' qual é hõfe' ô 'quadro .. p.íllViílinéÍrico :;er reduzido._ ~J-ltao, nos estamos preocupadc_>s. Sempre proJe-

qQ t"stado? tináe chOv~ e onde falta. Chuva? . tamos uma .. safra de um mi!hão de tc;>11eiadas de grãos, com 
· · · · ' uma ressalva: desde que haJa regulancJ.ade nas.çhuvas, o que 

j~uo César - Todas as previsõeS dos órgãos' técnicos . Oão está aco"ntecendo. 
ofi1=iais são de que' haverá uma diminuição, este ario, da média _ ~"as ajnda temos fortes.e:spe~apç~s t:t~ p~odução de urna 

: p~p;ecípitaçã~_pluyj,O~étti_ca_.~e~ cópar.â9ã? à rn~4i~ _dp~_ úl!i:_ . boa ~a.fra~ .. __ . . . · o • • ••• - _ 

. , fllO.s ~anos. Ou SÇJa_; n~ reg1ao do ~~m1ándo, no ·111 urqc_fp10 Estamos sugerindo que o .governo. <iidquira ~ementes de 

. , prt9~ c~oveu ehi torno• de 400 mJI_ír,ne!ros, no· últimp ~no, cUlturas de ciclo rápido, corno feijão. e algocf.~o, A estas alturas, 
ele vai ter agof~ 'u~a" redução ~III. tqrno d~ _25' por· cento. . na região do se mi-árido_, pão çompensa'mais plantar ~~rpç~tes 
I~so é ocas~qnad~ pe_lo fenómeno d~nprninado El ~inp, que de arroz, milho .e. outras de ciclo longo. 

~ ócprre na costa do Paçífico, nas ptü'Xímidades do Peru, com o· Dia - Ónde ·a SeCreÍar·i~ con~ta!ou qu~ vai hâver 
· umá elevação da·te:mperatura, aqui no Nordeste, e c.onseqüen- pro.d.Uçclo -foi feita alguma coisa para garantir o armazena-
t~'lneriie" uma ditnin.uição no Sul. ·z~sc{ ocasiona the·~a no Sul mento e o escoamento da safra? 
""7""e já_ est~ "c?me1ándo- e uma djmin~içãO d~s~Cll,Uvas aqui 

,,na __ regiãq dq ~e11u-~ri?o. - '.,~,. .· , .. , :- ·Júlio Çés~r- P gC?ve·rfiO., preocupado ~r:n.4·produção, 
hoje a vocação mais ,viáyel .do estado.-: aliá~. e:lç elegeu 

· "92 terá a menor média de.chuva dos úitimos 30 . çcimg Prioridade- es~á moÍlHÍndo· ufn mOinho d.e Çakárió 
anos." ~ . , , ·, ·. . · . 11a região do cerrado, no m:unicjpiC) de Antônio ~_lmeida. 

É-verdade que isso não ocorre Já no extremo-Sul do Piauí, . O.gov~Ji"rtO recuperou toda a malha rodov~ár~a,·e· esSe programa 
ohde a influência climática é do Planalto Central. Lá houve está em àndarilerito. Também está preocupado .eJll reforçar 
um período de estiagem, mas as. ç4uvas já retornaram, os o sistema energético, pã.ra que os projetas de irrigàÇão·tenham 
campos estão Plâ.itt'ai:los e existe uma euforia muito grnade ·caniiiiuldade. O governo preciSa faZer grandes investimentos 

- dos: agricultores, que esperam colhet uma boa safra. nesse setor. 
''' •' • 0 L • ' 

O Dia-~ a ~egião do serni-áridp, continua s:e~ chuva? 
,Júlio Cesar- O Governador Fr~itas Neto. fez no final 

da semana uina reunião com toda a, sua equipe envolvida · 
no setor produtivo agrícola para que nós apontássemos as 

. medidas que o. governo deve tomar p~~a o com bate. à estiagem. 
Ele solicitou sugestões para medidas emergenciais.e medidas 
duradouras. · · 

·:Á População do semi-árido precisa urgentemente 
de água .e a,limento." 

Nós vamos· encaminhar ao governador, até segunda-feira 
à tarde, um documen.to para que o governo do Piauísubineta 
à Sudene e ao governo federal, em bloco com todos os gover
nadores nordestinos, para que a União ajude os Estados dO 
Nordeste a e~tfr~ntar os efeitos da se.ca. 

"A meta de produção de um milhão de _toneladas 
de grãos está ari_leãÇ.ada." 

.Nós não queremos .apenas medidas paliativas; mas medi
. das duradouras de convivência com ·a seca. 3ssegur3ndo a 
, permanência do agricultor no seu ·meio, evitando~se o éxocfo 
~rale o e.svaziamento do Piauí. -· ··-

Na região Norte, temos dois grandes projeto.s, de irriga
ção; em Parnaíba e Piracuruca. Ao lado disso,. a· governo 
distribuiu, através do Programa de Apoio ao Pequeno Produ
tor Rural, sementes de arroz, milho e feijão e. haveiemos 
de distribuir ainda mais, nesses municípiOs atingidos pela estia
gem . 

Afora, também, a grande transformação, a revi"talização 
por que passa a Emater. A empresa ficou parada no tempo 
e no espaço ·durante algum tempo. Agora, ela vai ser peça 
importante nesse processo. · 

·-~Nós vamos fomentar a agricultura dos cerrados, dos perí
metros irrigados, do serni-árido e, prinCipalmente, a do peque~ 
no produtor rural, que é responsável pela produção de mais 
de 8_0 por cento dos alimentos do Estado. 

"É. pOssível conviver com a seca sem tanto Sofri
mel_lto. E nós vamos cgn~eguir issq." _ 

O Dia- E existe infra-estrutura para depois da colheita? 
··Júlio César - Como eu falei, o pequeno produtOr é 

responsável por mais de 80 por cento da produção agrícola 
do .Piauí. E ele sempre faz a agricultura de subsisténcia . 

Recentemente, o secretário de Fazenda fez urna expla
n~ção na Assembléia Legislativa. Depois, eu também fui. 
Um deputado perguntou-me por que o setor primário tef11: 
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Q.uarta-feira zz.: 1~5 
um percentual muito insíghifiCante na- receita- úib~utáff:l d.o 
Estado. ; ·- · ,. 

Eu, respOJ}~i _qup isso ~c à& porqu_e a agrjc_ultupt ~o Piauí 
é fei~a, quasf!Tila, ~ua tQt.alid_a~~ 1 .p~I_o_ PC?qlJ-êJ\o produtor e 
este, como ,eu,já dJsse~ faz aagricU!tura_desubs\stê.npia, não 
comercializa e não vai pag-ar-tribUtoS.' - -

o de São João do Piauí, o de .São Raimundo Nonato, o de 
· _P.e!iro II. Todos -~ses municípios estão nâ. regiãO d3. enier
gência. 

, E AMo, nó_s Y.arnos aproveitar o pOtencial existente_c;.g!!rar 
novos potenciais·e.operar a irrigação- prOgramada., Nós, vamos 
acelerar 05. serviçes nas obras que estão ·mais. pró~ima-s;_ da 
conclusão. '· • , · • ' · - •, ·':. · ~ 

·E mais: o secretário-levou para a Assembléia os dados ---O Dia- O Governo do Piauí decretou estado·_çtÇ_enier-
relativos à -safra 89/9tJ.- .. ·gência em mais de60munlcípios assolados pela seca. O.Eirado 

Na safra seguinte, a de 90/91 • houve um aumento signifi- tem idéia de quantas pessoas estão sofrendo. díretamenté: os 
cativo de .280 mil parahmais de 800 mil toneladas, apenas efeitos _da estiagem:? , "" _ . , ~ . _;. ~~_r ,. _l. '· ., 1 

com a regularidade de c . uvas._ . · -
· , 1 ' ; ~ • 

1 
' • '" ' • -· ~ •· --"- ' "Falta~ Çojllpetênciã _p:à.ra ·a~roVeil~miefltó: de' cios-

''0 Piauí·va-i i:rtig~r .ma:s· 4"0-illirhe(:Y:i,n;:s:'.~ ~ ~ . ~ 1 ,· Sós' recurs?~ ~hídricos:'' . · · · -· · ·,· 
"E:. iitãO, nóS- 1·á r.'ecllp-·e ramos a'rmãié.ns,' nó_s estamos -cons- • • · · · · ·' -· · - - , • · • _. · - ·-. . . . . . . , , _Júlio César'-;-; .Nc:$5- estimamos ql!-e~ nesSes_ JJlllnicíPios, 

t~l}t,emente Sihto,riizá~o·~ ,cp.~ ,ás ~~.n.cos, J?Íln~ip~l_m~h~e 0 que t&m em tornq çl~ 60 por cento-da área dü; qtfldO •. exis,tam 
:aãn~d do Bre3:sp, J?~ra T~n,~nci~~ ~s saf~~s •• e~ntrro.~ .. e~t!f!i?!ando um milhã.o de habitantes. Tem muita gente sofrendO. Agora. 
os agricultOres a consegmrem 9 fil'l.ancrarhento, porque agora, pasSándo fome, ek1Sieffi pessoas··eri(tddo's_ d5 mUnicípios. Há 
cori:t a equivalêrid'a',- 'há uina:. sC"gtirança muito gfande para um reflexo no Esta'do tOdo. Quando hã6se produZ; 3 piodi.rção 
o agricUltor em tomar empréstimo e viabilizar 0 seu ne_gócio. evidentemente não ,c,.ircula. Há, em consequência, ppta dimi-
A correção monetátia do empréstimo é a mesma CbrreÇão , ... 1. · d • . , .. . . . , .n.utç~o na, oferta ~e.& !_mentes _e e~~~ão os preços.-
monetári~ dOS preçOs ~ímrtiO_s-gara~tidos pelo.governo,.' O Dia- S.e.cr-étário o Piauí tem' Vár'ios reserv?tó'rios 

~ Dza_-, ~~cret~no, o que se diz é.~ se,gu~nt~: ~nqu~~to _ de 's'up~rfície como' áçud~s e bari-àgen~' os poços jori-arltes 
.. ~ Ko!9:s~: for. 9~pe~dc~. de chuv~, v~ I, est~r s~mpre S~JeitO' ' ~o. tii~i.o,r lenç~l fr~t1co'1 ~te. Por que: 'à~esar disso, o E~t'ad~ 

a ~~se f~noii:eno, ~a s:c.a, de s~ ,per9sr . .p~o.?uS~9· de e.x.odo _ passa fóme e seqe,. ,pois existem mu'iias 'regi'õeS· 'af ein, 'qúe 
rural ~te. l':l'ao é ~oss1:ve!. ;rm,a_ ~ol~~a.o. _âef!.r:utiva _ pa~a .. es~a a poptii3Ção não tem ~gua nem para' tJeber? 
questao,; ftm de que a reg1ao não fique na ~eterhadependencia : . • Jtilio. CéSãr -:-;-~!~~Q ~Udci_é fal~-~~ 't~~n,'plogia, de. re~cla
da chuva. . ,gem ,qe __ nossos ag~Jcultores, que 11~9 _est~p acomp~anhándo 

"Por Causa da seca', existem PessOaS pas'sãrido fome - o avanço tecnológ~C_o 'p_b,setor. Nós tem_ os que ter co~pe.t~_ricia 
em todos os municípios." para Uriü1~alta pro'~pti.vidade. É faltá de_'c'r~ditO.,N9stemos 

'Jiilio cesa-r ..:....=. ~Ê põSsíveJ, slni~. ·o :PiaUr, ·em "'tOda a sua ~'que ter cOmpetência para regir um próJ~~ó, i,rri~ado, ~_arl_P,I~~
hrsiórhi, Con~eguiu· ap·enaS ·1s·rhíl"heCta+res d~ ~~rig~ç_ão: No, : tar_ cultura 9ue tenha u_ma resposta f~na?c~1ra n1a1s ~1gmf1~ 

, fitu~l. go~~r~~· :nó~s · ~e.Y':Vt.OS Jff~tar IlJai~ ·;m:iij_TI h·e_ct8:re~, _ou ' ~~Iva. . . - : - ___ , _ __ _ _ ; . _ , _ . 
45 rtuL Co'nio nós vàmos fazer Isso? A traves· désSes grandes Tudo ISSO o governo está vendo. Mas nao e uma sol\,.lçao 

' 'projetoS':Erh GitàdalU.pe,'dént-ro\te ddiS ·anoS vamos irrigar I .jsólada· que vai resolver o problema; te~ que ser uma 3.ção 
ll'mil 1e.800 Ile'ci.ire-5. · ·'-' ' ·' ' ·· · · ·conjuntá. . , .Y •• • 

.. Ein Painafuci,'7 inn e soo,· Pifaéú'rUca·, em tOr~o de 6· . "A quesúiO"fundiária é muitCt'conl'ple"xa-nO Plad,í." 
mil. ..-,--,-· "-; 1, - ••• - • , , , , o,. ,_, . . -/.'"- +-·, 

Agora, a questão de convivência com -á se~ é; taínhém, O Dia- Com..o" s.air disso, enfrentar a·seca. e ·a,u_lti€mtar 
. uma questão de ,formação. · , :_. ~ . a produção agríçola do Piauí sem fazer Urna revisão fundiári::o: 

Nós estamos, montando, aqui rta.sede da Secretari(J. de n9 Estado_?_ '~ ·· _. . . 
. '.Agli.eU.Itura um Depattarileri.to de Metereologia, _com os rnes- . : Jiílio César......: N_ós estamos mu.ito Preocupados com 'a 

mos eqUipamentos que já tem 0- ceará .. Nós vamos .ter cop.di~ qJleStão- fundiária- Ó0
1 

Piauí. A questã'o· é ·muito ·complexa. 
·ção'de prever as condições do clima com 30 e 60 dias e.também · ·o Governador quer" fazer um plano de pó lítica fundiária en
diarlãiitefite. - quadrado dentro do 1grande plano do_ goVe'rno federal~ para 

Díariâniente, ri6S va-mOs saber se vai chover em quatro__ cjtie O Piauí possa· ti'r'a:r o maior e o melhor proveito 'desse 
ou cítlcO ·regiõeS di:) Estado+ VamoS sabt!r se _vai chqver e pla_no nacio_nal, que sefá lançado pelo Presidente Collor: 
se vai contiriuar chovendo. Isso vai dar segurança ao·agricultor. Durante o discurso_ do Sr. Chagas Rodrigues, o 
Nós vamos dizer a hora de plantar. Isso já se fa?: nP.Ceará. Sr. Mauro Bkftevides, Presidente; "deixá a _cadeira da 

"O _gqv_er~õ do Piauí eStá- se aparelhândo pára presidência, que é ocUpada pelo Sr. Epitácio Cafeteira. 
saber qúando c onde vai chover." · · · Durante o discurso do Sr. Chagas ROdri"gues, o 

• · • • · · · · Sr. -Epitádo-Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, 
O Dia -:.......: E o que será feito nas regiões_ mais s-e~s~ que é ocupadà~pelo Sr. Lucfdio Porte/la, Suplente_ de 

onde .i~ se sabe que as chuvas_ são poucas'! . Secretário: '." --
JúliÓ ·césar - Eu citei apenas os grandes projetes de . 

irrigação. Mas nós_ temos outros projetes. Por exemplo: Socai~ 
na, uma barragem conhecidíssima_no Piauí, que foi_ construída 
para irrigação. Bá tempos ela está paralisada.- Nós vamos 
implantar brevemente um projeto de irrigação pata aproveita
mento de todo o seu potencial irrigável, que é_em_tomo~de 
1.200 hectares, na região maisseca do Piauí. -

Fronteiras, Pio IX, PaufiStana, todos esses municípios 
serão beneficiados. Há, ainda, os_ açudes em construção, como 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Supliay. -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ..:...·sP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Se'ni revi$áO do orador.)~ Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, e início este pronuncia!llento extemando a 
minha solidariedade ao povo do Nordeste e às palavras do 
Senador Chagas Rodrigues, que hoje discorreu sobre a seca 
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e colocou também a necessidade de haver o empenho ~e 
todo o CongressO Nacional e do Executivo, ao lado das-autori
dades estaduais e municipai~. para se chegar a uma solução 
depronto·a mais uma calamidade decorrente da s_eca. 

Gostaria de ressaltar, no que diz respeito aos aspectos 
de dificuldade, de fome da população mais miserável, q_ue, 
justam-ente. cásÕ estiveSse eril vigência o Imposto de Renda 
negarivo e o Programa de Garantia de Renda Mínima, apro
vacto·p~Io Senado em 16 de dezembro último, para viger em 
1995 e,- quem·s-abe, em 1993, se assim decidir a Câmara dos 
Deputados -e o Poder Executivo. Tipicarrtéhle teríãiriOs-. pelô
menos, uma solução de emergência para que nenhum ser 
humano estivesse em condições de· fome diante da privação 
de oportunidades de trabalho decorrentes_ da seca que ora 
aflige o Estad-O ao Senador Chagas Rodrigues, o Pia ui, bem 
como outros Estados do ~ardeste. 

Sr ... _Presidente, gostarí3., ~está tã.rde_, de chamar a atenção 
para -o-agravamento da 'sitiiã.ção de deSem-p-rego em muitas 
re~iões brasileiras, não_ ~p~~~s __ ~o Nordeste, em virtude da 
calam1áaàe_da Seca, mas também em outros Estados, em fun
ção da continuidade da política recessiva. - _ 

Por exemplo, no Estado de São Paulo: a Fundação Siste
rria Estadual de AnáliSe 'de Dados e EstatíSticâ, Seade, e o 
oepartameiltO Tn-t~-rsindiCarde EstatístiC-as ê EstudoS Sócio-E
conómicos, o Dieese·, div-ulgaram ontem que o índice" de de
semprego cresceu, pela primeira vez, erri dezembro em relação 
a novembro, desde 1985, atingindo 10,5% da _população eco
nomiCaffienfe _atíva n-a-gtande São PaUlO. "Eiri (unção dàs festas 
de fin"al de ano e __ do aqueciinento económico que caracteriza 
o' período, era tradição ~ez~mbro reg"iStrar maior oferta de 
emprego. Em 1991, no entanto, a taxa de desemprego cresceu 
de 10,2%, ein n6Vértthro para 10.5%, SUperior também aos 
9,8-% _,registrados _em ig!lal período de 198-5, ano em que ·a 
Fundação Seade e o biéese inidárãlil a pe$quisa. · 

Com issO, o- riirmero ae·êfesempreiiqOS na i-êgi __ ão __ ~~tro
politana de São _Pauloaum_entou_de __ 9Ç.l7__mil para 935 mil. 
O desemprego só:ilao foi maior porqo-e -o-comérCiO cOntratou 
o .mesmo número que a indústria mailÇ!Ou embora, _37 mil 
pess_oas, afirmo_u a _coordenadora da pesquisa da Seade, Sr• 
Anes Andraus, mas o setor de serviços diminuiu 9 mil postos 
de trabalho, enquanto os classificados reduziram 10 rilil empre
gos .em dezembro. 

As pessoas mais· afetadas foram as· de mais de 40 anos, 
chefes de domicnio e experientes profissiórialmente. 

O desemprego se caracterizou príndp3Irnente pelo cresci
mento do trabalho precário, ?em carteira assi~ada, que atinge, 
hoje, 258 mil pessoas, 90 mil a mais do que há 12 meses. 

É uma situaçãO extremame-nte gr3:~e,que leva a aqeditar 
q_ue este primeiro trimestre poderá ser também de intensa 
gravidade. 

Mas, além disso, nós temos no Estado de São Paulo e 
em alguns Estados_ do Sul do País um_ outro fenómeno que 
agrava a situação do desemprego; refiro-me aos efeitos da 
aprovação da lei sobre a Zona Franca de Manaus, aprovada 
pelo Congresso Nacional ao final de 1991. · ·. . . 

Encontram-sé na Tribuna de Honra os Vereadores de 
São José dos Campos: Amélia-Amura,"do -Partido dos Traba
lhadores, e Luiz Paulo Costa, do Partido Socialista Brasileiro, 
que fazem uma visita ao Congresso Nacional e trazem um 
dossié sobre a situação da PANASONIC e de outras empresas, 
especialmente da área eletroeletrónica, que estão cogitando, 
senão já decidindo, fechar as suas linhas de produção na área 

-- - ------ ... 

de São José dos Campos e de Campinas. transladando essas 
linha~ de produção para Manaus. 

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúr
gicas, Mecânicas e_de Material Elétrico de São José dos Cam

-pos; por sua diretoria, elaborou o seguinte manifesto: 

"São José dos Caffipos atrav~ssa ~~ma das mais· 
sérias crises de sua história. De um lado, a recessão 
económica que, em 1991, ocasionou a tlemissão de mais 
de 80 mil trabalhadores. E, de outro, a política de 
reestruturação industrial do Governo Federal que criou 
as Zonas de Processamento de "Exportações - ZPE, 
yerdadeiro paraíso fiscal que propor,ciona a quase total 
isenção de impostos, atraindo as indústrias para Ma~ 
naus." · 

A verdade é que a referência é sobre.a Suframa, -a Zona 
Franca de Manaus. 

"Iniciamos o ano de 1992com o anúncio da transfe
rência da PANASONIC do Brasil, que possui dUas 
unidades produtivas em São José dos Campos, sendo 
que uma delas, a PANABRAS, será quase totalmente 
transferida para Manaus. A primeira medida da empre-

. sa foi a demissão de· mais de 150 trabalhadores. e o 
anúncio de mais de 900 nas duas fábricas. Esse fato 
abre precedente para a ida de outras fábricas;e algumas 
delas como a Ericsson e â Philips já se· pdsicionaram· 
favoráveis à transferência. Caso esse processo se efe_ti~ 
ve, estaremos diante de um grave colapso da .economia 
joseense, uma vez que· a base de sua suStentação é 
a indústria. 

Para nós _dos Sindicatos dos .Metalúrgicos de São 
José dos Campos e região, essa política, além .de equi
vocada, é prejudicial a toda economia nacional, benefi
ciando apenas as multinacionais que dispõem de nossa 
~conomia e de nossos trabalhadores como melhor lhes 
convêm. Por isso, não po"demos ficar apáticos a esse 

~- pr~cesso; temos. sim, que nos mobilizar em defesa de 
salários"" rilais dignos, estabilídade no emprego e em 
defesa de nossa soberania econôrnica, política e social: 
além de lutar pelo. fim da "festa fiscal" que assola o 
nosso País." 

Em anexo, diversas matérias de jornais da região a respei-
to da polémica gerada em torno do tema. , 

No encontro que haverá agora entre os Líderes_do Senado_ 
Federai e da Câmara dos Deputados e o Ministro Marcílio 
Marques Moreira, na Presidência da Câmara dos Deputados, 
vou_ solicitar a informação sobre quais são as conseqüências 
da evasão fiscal que decorreu dos projetas aprovados pelo 
Congresso Nacional no segundo semestre do (lno pas~ado, 
uma vez que me lembro de, pelo menos, quatro proJetes, 
tãiS com·o aqueles que permitiram incentivos às _expo~tações, 
reintroduzindo os diversos tipos de incentivos fiscais e credi
tícios às exportações; o projeto relativo à Lei RoUanet de 
Cultura; o projeto relativo a incentivos ao-cinema e o projeto 
relativo à Zona Franca de Manaus, que contribuirão _para 
que hija maior renúncia de diversos tipos de imposto~, seja 
Imposto sobre a Renda, Imposto sobre Produtos Indu~tria
lizados, até porque, na medida em que o Congresso Nacwnal 
examina como resolver o impasse da Previdência, o impasse 
do Orçamento· da União cabe ao Congresso Nacional ter a 
consCiência das informações relativas a esses· dados. 

- Quero também ressaltar a angústia dos_ aposentados de 
todo o País, na medida em que o Presidente Fernando Collor, 
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por decreto, ontem, adiou para 1993, o pagamento do reajuste 
de 147,6% aos aposentados e pensionistas, que recebem mais 
de um saláiiO mínimo por mês. ~_- -----

A medida qualifica os valores de au-men_to como créditos 
precatórios, o qUe significa os valores de aumento como _crédi
to precatório\ s,ign_ificand,o que,as despesdas referentes a esses 
147% seriam mcluídosno o~ça!_lle_nt95!<:.:)9~3_., - . _ ~ 

ora. como fica a Situaçâó? 

Alguns já reCeberam 147%. O decreto não tem força 
de lei, e o aposentado não terá de devolver o dinheiro. 

E quem ainda não recebeu? - _ -
Por esse decreto.- não poderá-recebcr,·enquanto nao hou

ver novas decisões· da Justiça, e essa ·me~fida q_~e, segundo 
a OAB, segundo os melhores juristaS_deste Pãls, é caracte
rizado por inconstitucionalidade,. possivelmente será d~rru
bado, e inclusive o Partido dos Trabalhadore.s.estará agmdo 
na direção de questionar junto ao Supremo Tribunal Fed~ra~ 
a constitucionalidade desse decreto que, em verdade, constitUI 
uma maneira de não se dar o devido respeito aos aposentados, 
àqueles que por tantos anos C?J]:tr!buíram cumprindo com 
suas obrigações para com a Previdênci~ S_qc~al. . . . 

Enquanto iSsO, aguardamos _as informaçõe_s_do Executivo 
com respeito-aos Uúmeros_da Previdência Socíal. Na semana 
passada obtivemos 3_1_ ~olumes como 500 página_s cada um, 
com cerca de 10 nomes. de devedores da Previdência.SociaL 
O Presidente do INSS ficou de nos enviar a súmula de dados, 
que- nos pudessem dar um retrat? !eal_ d~ _q~_aqtg rep_~esenta 
isso, bem como_ a· lista dos 600- niaThres devedores; os dos 
setores privado e público. Ainda estamos aguardando essas 
informações que, prometidas para dentro de três dias, ainda 
não nos chegaram às mãos. ·- ---- ~--~ :-

. Se autoridades da Previdência Soçial atentarem para o 
art. n"' 61 -do Plano de Custeio, tia lei que_ defi_!l:e o Plano 
de Custeio, qUe- diz. que- Os recursOs -advindo& da cobrança 
junto aos devedores não poderiam ser ~estinado~_ ao custeio, 
mas sim para reservas técnkas:--Queremos ressalt_ar _q~e esses 
recursos uma vez-cobrados dos devedores, se adminiStrados 
como re~ervas técriiCa.s, certamente cOnStifulí-ãõ-;-põderão re
sultar em fluxo de recursos que-contribuirão pat:a_o orçamento 
geral da Previdência Social. Então-é necessário, sim, qu~ o 
Coilgresso- NadOilal obrigue ou faça çom que o Executivo 
tenha todos os instrumentos, inclusjve junto à Justiça, para 
cobrar dos inadimplentes_o _quanto_ estão _devendo, porque 
soa estranho o que se está querendo: cobrar mais daqueles 
que, C'orretamente, pagaram as suas contribuições p~ra aPre
vidência Social ao mesmo tempo em que, com a devida ener
gia, não se cobra daqueles que estão deVendo a Previdência 
Social. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESI!)ENTE (Lucídio Portella) -·Concedo a 
palavra ao· nobre Senador Nabo r Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -.AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão_do orador.)- Sf. Presidente 
e Srs. Senadores; o jornal Correio Braziliense, na edição de 
hoje, publica matéria da maior gravidade, a meu juízo, ~obrew 
tudo porque coloca o- prestígio do Congr~sso em evidente 
conflito com a opinião pública brasileira e, prinCipalmente, 
com alguns Parlamentares que não tiveram a oportunidade 
de ver aprovadas e~endas q~:_~e fqr~m ofe~ecida~ ~ Proposta 
Orçamentária~ -·qu·é- se transformou na Lei de Meios para o 
exercício de 1992. 

Com o título: "Nove deputados ficam com 30% do Orça-
mento"; o Correio Braziliense publicou a seguinte matéria: 

- "0 Orçamento Geral da União para o corrente 
ano é de Cr$51 trilhões e 309 bilhões, mas a Comissão. 
Mista do Orçamento do Congresso, depois de aumentar 
a receita e multiplicar por nove os valores enviados 
no ano passado peJo Governo, apropriou-se· de _Cr$25 
trilhões e 50Q bilhões, um fato inédito. Tão ano.rmal 
é o Orçamento· de 1992 que o CentrO de Processamento 
de Dados .do Senado Federal se re_cusou a fechá-lo 
e até agora ele não foi remetido ao Planalto- para a
.sanção presidencial. 

Do total de Cr$25 bilhões e 50Q trilhões, o ex-rela
tor-geral da COmissão Mista, deputado Ricardo Fiuza 
(PFL-PE), hoje ministro da Ação Social, reservou 
Cr$15 trilhões e 900 bilhões para atender a si próprio 
e a mais oito deputados._ Os restantes Cr$9 trilhões 
e 600 bilhões distribuiu com emendas a 532 parlamen
tares, ficando de fora 18 dePutados e senadores, qu_e 
tiveram suas emendas rejeitadas e_ outros 25 parlamen
tares que não apresentaram nenhuma emenda ao Orça
mento. 

O ex-rl!lator-geral retirou ~--mais Cr$3?0 bilhões 
dos Ciac, em valores corrigidos ~, no seu parecer de 
18 de dezembro último, proibiu o Presidente da Repú
blica de adequar a execução-de despesas fixadas ao 
ingresso da r"eceita, de abrir créditos suplementares 

-durante o ano baseado em excesso de arrecadação, 
de remanejar as dotações desiiilãdas ·ao financiamento 
de custeio e.do investimento agrppecuátio, de propor 
.outro índice,de. reajustamento. dos valores da receita 
e :da despesa' diferente do fixado no substitUtivO . 

As emendas foram aprovadas_ na Comissão- Mista 
e no Congresso, pelo grupo dos.nove deputados, atra
vés de acordo com os partidos de opo-sição- PMDB, 
PTB, PDS, PSDB, PT, PDT, PDC, PL, PSB, PCB 
e PC do B. Mesmo sabendo que não havia número 
para deliberação em uma única reunião--da comi~são 
nem do plenário do Congresso, nenhum dos partidos 
que a compõem pediu, em momento algum, verificação 
de quorum, votando não apenas b PT para "constar", 
segundo alegou seu líder, deputado- José Denoino, na 
sessão do Congresso que votou o parecer final, quando 
elogiou o reiator-geral pela forma como fez a partilha. 

Nos quadros a seguir, estão os valores das emendas 
aprovadas ____,_ e que irão à sanção- do Presid~nte da 
República- conhecidas como corpó- estranho mtrodu
zido na proposta orçamentárià de 1992, visto que nela 
o Governo fá' havia contemplado, com valores reais, 
a cada um dos estados, atendendo a reivindicações de 
todos eles. Todos os quadros foram obtidos pelo Cor
reio Braziliense no Prodasen. 

Depois· de montado todo o Orçame-nto e procla
mado o resultado, cujas emendas aprovadas estão nos 
quadros anexos, para elaboração dos autógrafos a se
rem enviados ao Presidente Fernando Collor, o Depu
tado Ricardo Fiuza endereçou ao_ Prodasen mais de 
500 emendas; convulsionando o serviço. · 

Conforme a imprensa registrou na ocasião, o Pro
dasen não tinha de onde tirar recursos para atender 
à exigência, a não ser subtraindo-os do próprio Gover
no, mas, ainda assim, faltava-lhe autoridade para fazer 
tais alterações. 
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Além disso, todo o trabalho já realizado teria que 
ser desmontado e refeito, precisando de mais zo· dias 
para concluí-lo, isto se houvesse solução para o proble~ 
ma, pois as sugestões apontadas para obtenção de re
cursos não podiam ser aceitas, porque prejudicavam 
órgãos dos poderes públicos, o que a~abaria ocorrendo, 
segundo os técnicos. O grupo dos nove deputados, po
rém, insistia em que o Prodasen fízes_se essa "conta 
de chegar", sob a alegação de que não houvera número 
para aprovar ·nada, nem na CoriliS~ão Mista e nem 
no plenário do Congresso, onde tudo fora feito em 
acordo de lideranças. 

Enquanto não se resolve o impasse, o Orçamento 
Geral da União para 1992 continua no prelo, com a 
recusa do Prodasen em fechá~lo." 

Como se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadore~. essa ma_téria, 
publicada hoje pelo jornal Correio Braziliense, que é o jornal 
de maior tiragem da Capital da República, com larga tradição 
na imprensa brasileira, é da maior gravidade porque, com 
dados colhidos junto ao Prodasen, que está fazendo um traba
lho de consolidação de todas as emendas_ apresentadas ao 
Orçamento do ano passado, evidencia um fato da maior gravi
dade; nove Deputados - Deputado Ricardo Fiúza, de Per~ 
nambuco; Hélio Rosas, de São Paulo; Paulo Hartung, do 
Espírito Santo; Geraldo Tinoco, da Bahia; José Luiz Maia, 
do Piauí; José Carlos Vasconcelos, de Pernambuco; Sérgio 
Guerra, de Pernambuco; Nilson Gibson, de Pernambuco; e 
Eduardo Jorge, de São Paulo- cons_eguir:;ufi. aprovar 15 tri
lhões, 901 bilhões, 130 milhões, 736 mil cruzeiros em emendas 
ao Orçamento _de 1992, enquanto os demais 532 Parlamen~ 
tares, incluindo Senadores e Deputados, conseguiram aprovar 
apenas 9 trilhões e 600 bilhões_ de cruzeiros. 

Ora, Sr. Presidente, por ocasião da diScussão e votação 
do Orçamento Geral da União para 1992, tive a oportunidade 
de procurar o Líder do meu Partido, Senador Humb~rto Luce
na, para reinvindicar uma distribuição equitativa dos recursos 
do Orçamento aos parlamentares através de emendas, para 
evitar que determinados Parlamentares se beneficiassem, con~ 
forme demonstra essa reportagem do Correio Braziliense, em 
prejuízo e em detrimento dos demais. Consta da referida re
portagem a relação dos Parlamentares que tiveram suas emen~ 
das totalmente rejeitadas, entre eles alguns ilustres membros 
desta Casa, como o Senador Cid Sabóia de Carvalho, o Sena~ 
dor Fernando Henrique Cardoso e o Senador Mário Covas, 
além de vários Deputados da maior expressão política, en~ 
quanto um Deputado só, o Deputado Ricardo Fiúza sozinho, 
aprovou 10 trilhões, 752 bilhões em emendas, beneficiando 
evidentemente o seu Estado, em detrimento dos demais. 

O meu Estado, por exemplo, o Acre, que tem o dobro 
da população do Amapá e o dobro da população de Roraima, 
foi contemplado com menos recursos do que esses dois Esta~ 
dos, apesar das inúmeras emendas apt_:c~~ntadas. Isto é uma 
discriminação injustificável, que não aceitamos. De agora em 
diante, vamos exigir uma distribuição equitativa dos recursos 
orçamentários pa-ra os exercícios :ViridOuros, que contemple 
todos os Senadores e Deputados) sem nenhuma discrepância, 
para que não se repitam fatos como esses que aconteceram 
com o Orçamento para o corrente exercfcio. 

Agora, cn:nais grave de tudo_, segundo a notícia, é que 
mesmo depois de votado na Comissão Mista por meia dúzia 
de parlamentares -porque nunca houve quorum regimental 
para a aprovação do Orçamento na Comi~são Mista e muito 

menos no plenário do Congresso-, quando já se encontrava 
no Prodasen para a devida consolidação de todas as emendas 
aprovadas, 500 novas emendas foram encaminhadas para se~ 
rem incluídas no Orçamento de 199?, o qll~ é_ inaceitável 
e injustificável. 

O Sr. Cid Sabóia de Cárvalho --Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Nabor Júnior? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer, concedo 
o aparte a V. Ex• 

O Sr. Cid Sahóia de Carvalho- Senador Nabor Júnior, 
esse assunto que V. Ex~ traz ã-tribuna do-senado é da maior 
gravidade. É evidente que há uma corte de privilegiáâos no 
Congresso Nacional no que se refere a essa questão Orçamen~ 
tária. Mas nós, ambos, que somos do PMDB, enten8emos 
que esse assunto deye começar a ser· tratado - como bem 
disse_ V. Ex~, ao contatar o Senador Humberto Lucena -
na própria Bancada do Partido, como também nas Bancadas 
dos demais partidos os nossos Colegas têm por· obrigação 
ferir esse assunto do modo mais eficiente, porque o-qUe V. 
Ex~ denuncia descredencia absolutamente o Congresso Nacio~ 
nal. Veja V. Ex~ os n9mes citados daqueles que tiveram todas 
as suas emendas rejeitadaS. São cidadãos de grande destaque 
nesta Casa e no CongressO Nacional, excetuando o meu nome, 
que V. Ex~ citou ... 

O SR, NABOR JÚNIOR- Não apoiado! 

O Sr. Cid Sabóiade Carvalho- São pessoas de dignidade 
comprovada, de comportamento elevado. Esses Parlamen
tares que não conseguiram aprovar suas emendas, via d~ regra, 
não recebem a pecha de fisiologistas, assistenc~alísta"?,-ou não 
se incluem naquela história de ''é daridO qUe se recebe", um 
capítulo que ameaça voltar à administração brasHeira,' com 
ligações perigo-sas para corri o_ Cóngresso Nacional. Presto 
a V. Ex~ minha inteira sofidãr1edade. No entanto., essa infor~ 
rilação publicada pelo Correio Braziliense enobrece alguns 
e. no que pai:"eça promover outros, descredencia~os. evidente~ 
mente, porque, na verdade, mostra q favorecimento, e nin
guém obteria verbas tão altas, é evidente, sem um çomporta~ 
menta anómalo, no mínimo, eticamente Condenável. Talvez 
os que tenham gu_?rdado os princípios éticos estejain neSsa 
lista dos que não aprovaram nenhuma emenda. Meu apciio 
a V. Ex' 

O SR. NABOR JÚNIOR- Muito obrigadopelo'aparte. 
Note, ilustre Senador Cid Sabóia de Carvalho, que o Depu~ 
tado João Alves, que foi designado Relator da proposta orça
mentária de 1992, foi afastado da sua função exatamente por 
denúncia semelhante a essa. S. Ex~ estaria beneficiando algu~ 
mas regiões do seu Estado no Orçamento, no entanto, está-Ú 
repetindo o mesmo fato. Foram feitas denúncias, as quais 
tive oportunidade de assistir, no Congresso Nacional, segundo 
as quais, depois da aprovação da proposta orçamentária, te~ 
riam sido incluídas o_utras emendas quando o Orçamento já 
estava no Prodasen para a devida consolidação. Está-se repe~ 
tindo o mesmo fato. Isto é inconcebível. Não podemos, de 
maneira alguma, concordar com isso. ijós lutamos tanto··para 
obter recursos para as nossas Regiões, para os nossos Estados, 
que são carentes, apresentamos uma série de emendas, e vim.os 
aprovado o mínimo possível de recursos, enquanto nove Parla~ 
mentares- dos quais quatro são da Bancada de Pernambuco 
-conseguiram aprovar todas as suas emendas, em detrimento 
da maioria dos outros Parlamentares. Isto é inconcebível! 
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Portanto, Sr. Presidente, congratulo-me com o Correio 
Braziliense, que acaba de prestar um relevante serviço a este 
País demonstrando, de maneira cabal, insofismável~ com da
dos obtidos junto ao-Ptodasen, que é um órgão desta Casa 
que merece o maior respeito, o maior apreço, que esses_dados 
são verdadeiramente estarrecedqres e essa situação não pode 
continuar. -

Eu vou me empenhar nesse sentido. Teriho -ce-rteza de 
que outros companheiros aqui do Senado e da Câmara tam
bém o vão, no sentido de que haja uma melhor distribuição 
das_ verbas públicas, para beneficiar todos os Estados da Fede
ração, e não apenas um número reduzido de Estados, ao 
bel-prazer daqueles que têm mais Ou men-õs·acesso ã Cõ!llissão 
Mista de Orçamento. 

Quero pedir, inclusive, a transcrição dessa matéria publi
cada pelo Correio Braziliense com a relação dos recursos, 
das emendas aprovadas por parlamentares, para que a Casa 
tome conhecimento_e as providências sejam tomadas na opor
tunidade devida. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador Nabor Júnior, 
permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NA:II<JR JÚNiOR -·concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Nabor Júnior, também 
fiquei surpreso ao ler a notícia do Correio Braziliense de hoje 
relatando essas discrepâncias. Sou o PreSidente da Comissão 
Mista de Orçamento, e parece que em determiriaçto trecho 
a matéria informa- que na última reunião da Çomissão não 
havi~ número -é um pouco de exagerol Quando da reunião 
onde foi aprovado o relatório, os trabalhos se iniciaram às 
8h da noite e foram até às 5h da manhã. No .Plenário da 
Comissão havia nU.i:núõ SuJidentê," éónlo ·m-arid3 a-R-esolução_ 
n9 2, para a sua aprovação. Então, nesse particular, a infor
mação dada pelo Correio Braziliense não é verdadeira. Estra
nhei que essa informação do Correio Braziliense tenha sido 
obtida no Prodasen. Como Presidente da Comissão Mista 
de Orçamento, solicitei-a ao Prodasen cintes da compatibi
lização desse Orçamento - o Prodasen disse-me que não 
poderia fornecê-la. E, hoje, V. Ex• informa que o citado jornal 
a obtev:e do Prodasen, a quem, como Presidente da Comissão 
Mista de Orçamento, formulei essa indagação por esciito, 
Senador Nabor Júnior, para que nos fornecesse uma cópia 
daquilo que havia sido votado no Congresso Nacional. E o 
Prodasen disse-nos que precisaríamos de uma autorização do 
Relator-Geral, o que é um absurdo. Então, se o Correio Brazi~ 
liense pediu essa informação e foi ___ ª-~en_(!!Q_O -pelo-PrOsasen, 
é muito estranho. QuantO-às -elnendas, V. Ex~ tem to-da a 
razão, quando se atribUi e onde se diz que o Relator aprovou 
10 trilhões de cruzeiros... - -----

0 SR. NABOR JÚNIOR- Quinze trilhões. Esses nove 
parlamentares conseguiram aprovar 15 trilhões) 901 bíihões 
de cruzeiros e os outros 532 parlamentares aperias 9 trilhões~ 

O Sr. -Roualdo Aragão - E o que é mais grave é que 
depois do Orçamento aprovado pelo Congresso Nacional -
e eu gostaria de deixar aqui bem claro e bem explícito que 
a nossa responsabilidade cessa quando ele é aprovado naCo
missão Mista e é enviado para o Congresso que o votará 
e o enviará para a sua consolidação- no Prodasen - a notícia 
do jornal diz que foram ainda colocadas mais de quinhentas 
emendas. Isso é lamentável! Foi contra isso que trabalhamos 
na CcnniSSâo Mista de Orçamento e s-ofremos as maiores pres-

sões. Mesmo assim, criamos uma comissão, composta de todos _ 
os partidos políticos, para acompanhar a consolidação do Or
çameJ?to, dep<;>is que ele fosse aprovado pelo Congresso Nacio
nal. Então, todos os partidos políticos, por essa comissão, 
estavam repr-esentados na formação da consolidação deste 
Orçamento no Prodasen. Ficamos abismados co-m essa notícia 
do Correio Braziliense, até porque o Orçamento ainda não 
foi enviado para a sanção presidencial, o que é outro absurdo. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Interrompendo um pouco 
V. Ex\ da maneira que o Prodasen está alegando, que não 
tem condições de fechar o Orçamento porque apresentaram 
quinhentas emendas, que vão aumentar a despesa e não tem 
receita para cobrir, o Orçamento tem que ser fechadO e a 
despesa não pode ser superior ã receita. Ora, para encaiXai" 
mais quinhentas emendas, evidentemen_te que vão ter que 
fazer remaQ.ejamento de verbas ou o Orçamento vai ser defici
tário. A Constituição· não permite -mais ci.ue se aprove um 
Orçamento deficitário, daí a dificuldade do Prodasen em achar 
que não tem cOndições de fechá-lo e, certamente, vamos enve
redar pelo mês de fevereiro sem ter a proposta orÇamentária
publicada no Diário Oficial. Com isto, o Governo não terá 
condições de fazer a execução do Orçamento da República 
para o corrente exercício financeiro. -

O Sr. Ronaldo Aragão - Na realidade, se isso estiver 
ocorrendo, é um absurdo. Se a desp_esa não_ tem a receita 
correspondente, ele não vai fechar nunca. A -in(óimação que 
obtivemos é que ele estava sendo compatibilizado no DOU. 
Isso é um absurdo também. 

O SR. NABÓR JÚNIOR- Compatibilizado em quê? 

O Sr. Ronaldo Aragão-No DOU, o que é outro absurdo. 
Não dizemos isso com certeza, mas estivemos aqtii na semana 
passada e procuramos saber onde estava o Orçamento, se 
ele já tinha sido fechado. Disseram que ele estaria sendo 
enviado para o Departamento de Orçamento da União, ·pa·ra 
que houvesse essa compatibilização. Queremos deixar bem 
claro que a nossa responsabilidade, como Presidente da Co
missão Mista de Orçamento, cessou no dia em Que entregamos 
o Orçamento para o Congresso Nacional. A partir daí, ares
ponsabilidade não é mais nossa. Houve quorum em todas 
as matérias votadas, por isso há um equívoco· na infOrmação 
do Correio Braziliense. Reafirmamos que na votação do Orça
mento houve quorum suficíente. Agora, essas emendas colo
cadas a posteriori da votação, pelo Congresso Nacional, é 
um negócio muito sério. Para isso, para precaver a COmiSsão 
Mista de Orçamento, nomeamos uma ComisSão, com repre~ 
sentantes de todos os Partidos, para acompanhar a consoli
dação do Orçamento. Era esse o aparte"que queríamos-dar 
a V. Ex~ 

O SR. NABOR JÚNIOR - E~te~do, eminente Senador 
Ronaldo Aragão, que V. Ex~ se conduziu com a maior serie
dade como Presidente da Comissão Mista de Orçamento do 
Congresso Nacional. Tarú:o- a:ssim, que para evitar qUalquer 
acusação de favorecimento, V. Ex~ não chegou a- apresentar 
nenhuma emenda à proposta orçamentária, conforme consta 
aqui da relação dos parlamentares, que não encaminharam 
nenhuma emenda ao Orçamento da União. 

Mas também entendo que V. Ex\ como Presidente da 
Comissão Mista de Orçamento, está no dever de procurar 
a direção _do Prodasen, se possível for, até a direção do Senado 
Federal, a quem o Prodasen está sujeito, para pedir explica
ç6es a respeito dessa denúncia do Correio Braziliense que 
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é da maior gravidade. Yeja bem V. Ex\ conforme diz o jornal, 
depois de o Orça_mento ser aprovado pela Comissão e pelo 
Plenário~ mais 500 emendas foram encaminhadas para Serem 
inclufdas. Isso é ilegal, isso-é imoral, isso é--inconcebível. Não 
podemos aceitar isso de maneira alguma, Sr. Presidente.-Creio 
que-nenhum parlamentar pode concordar com essa prática. 
Isso é uma fraude, repito, isSo é uma verdadeira fraude, que 
foi, indusive, objeto do afastamento do Deputado João Alves. 
As acusações que se faziam a S. Ex• eram as de que no Orça
mento do ano passado também se adotou essa mesma prática, 
a de se encaminhar ao Prodasen, depois da proposta votada 
no Plenário do Congresso Nacional várias eriiendas para serem 
inseridas no Orçamento quando ele estava na fase de consoli
dação no Prodasen. 

O Sr. Ruy Bacelar-- Pe-rmite-me V. E:c~ um aparte: 

O SR. NABOR JÚNIOR- Com m.rito prazer;cnbb;e 
Senador Ruy Bacelar. 

O Sr. Ruy Bacelar- Senador Nabor Júnior, perplexo 
estou com o seu pronunciamento comO- também com-as infor
mações do Correio Braziliense em relação·ao Oi'çamento da 
República. V. EX' muito bem disse que o Deputado João 
Alves de Almeida foi afastado em face das denúncias da não 
adequada aplicação do Orçamento passado_ e foi substituído 
pelo, hoje Ministro~ peputãdõ R.iCardo Fhfz~. Se verdade.iras 
as informações· do Correio Braziliense, é algo que preciSa 
ser melhor investigado. Mas, ·estarrecido também fiquei cóm 
as declarações do no~so COlega, Presiden.te_ da Comissão de 
Orçáriie"i'ITÕ, Senadc:>r Ronaldo Aragão, q~~ndo alega que, 
solicítando a um dos órgãos da Ca:sa 1 d9 ·Senado Federal, 
o Prodasen, informações sobre o andamento da consolidação 
orçamentária, o Prod3.sen alegou que só poderia dar informa
ções com uma autorizàÇão do Sr. Relator. Veja V. Ex• a. 
que ponto chegamos. S. Ex~ é ou não Pre~idente? É ou não 
é responsável pela Lei Orçamentária do ~a_ís? Se se passasse 
com V. Ex~ ou áté com o Senador Ruy Barcelar, ou cõm 
outro colega qualquer, acredito até com o Senador Ronaldo 
Aragão, caberia, não tenho dúvida, o afastamento iÍnediato 
de todo _o pessoal d~rigente do ~rodas_e~_, porque issó é uma 
ofensa não somente ao e-minente Seriador Ronaldo Aragão, 
mas a todo o Senado Fed~ral, a todo o Çc:_mgresso Nacional. 
Por isso, quero parabenizar V. Ex' por esse veemente prOnun
ciamento que faz, na certeza de que o Presidente da Casa, 
do Senado, ou do Congresso Nacional, irá iil.vestigar, se p.eces
sário, nomear oti indicar uma comissãó &~ alto nível, para 
verificar se são verdadeiras essas denúnicjls, hoje veículadas 
pelo Correio BrazUiense. Obrigado a V. EX'. 

o SR. NABO R JÚNIOR- Agradeço a v. Ex• pelo a par-
te. 

Sr. P"residenté, ~o: Problema se- reveste· d_e uma gravidade 
muito maior, na medida em que se observa que não adianta 
mais votar matéria na Comissão" Mista, nem no Plenário. 

O Senador Ronaldo Aragão fez reparos a uma das infor
mações do Correio BrazUiense, segundo a quaJ a matéria foi 
votada na comissão, sem quOrum. S. Ex• que informou a 
matéria foi votada com o quorum estabelecido pela Resolução 
n"' 2. . ----,--- --- · - -

Agqr~, no Pien~rio,_o orçãmerilo foi vOtado petas liderãn
ças. Tódos nós sabemos que não havia quortup.. As lideranças 
votaram. 

Mas não adianta mais votar na coniiSsão. Não adianta 
mais a eXistência desta Comissão Mista. Ela tornou-se -desne-
ce_ssária e·o Plenário também. . 

Na medida em que a matéria- é -v0tád3. lia cÕmissãó e 
depois rió Plenário, ainda e emendada na fase em que está 
no Prodasen, para consolidação. Então, deve-se eliminar a 
Comissão. · -

A Comissão não tem mais nenhuffia autoridade. Não 
tem_ condições políticas de votar matéria alguma e nem: o 
Plenário, porque depois de votada, a matéria ainda sofre modi
ficações através de emendas que o Relator encaminha para 
a devida consolidação. - -

Quero, aproveitando a oportunidade dessa denúnica, pé
dir à direção do Congresso Nacional, aq senador Mauro Bene
Vides, que é o· Presidente do Congresso Na.cionaJ, e ao Presi
dente _da Câmarados Deputados, Ibsen Pinheiro, que const)
tuam uma Comíssão que seja integrada por representantes 
d_e todas as bancadas com assento nas duas Casas do Congresso 
Nacional, para averiguar a veracidade dessa denúncia do Cor
reio Braziliense que considero da m~ior gravida de. Talvez 
esse fato seja mais grave acontecido dentro do Congresso 
Nacional nos últimos tempos e merece realmente uma investi
gação aprofundada para se concluir se realmente tem ou ·não 
fundamento. Porque, se tiver, isso é inaceitáveL Eu, como 
representante. do Acre, que foi um Estado que teve o· men-or 
núniero de eniendas aprovadas, apesar do nosscresforço, ape
sar de termos 3 representantes integrando a Comissão Mista, 
um Senador e dois Deptuados, foi o Estado mais prejudicado. 
O Acre teve apenas algumas emendas aprovadas, esta mós 
aquém de Roraima e aquém de Rondônia, apesar de ter uma 
população que representa quase o dobro destes-dois outros 
Estados. ·' 

Quero deixar aqui o meu veemente proteSto e; ao mesmo 
tempo, reafirmar o meu apelo ao Deputado Ibsen Pinhei:i-o 
e _ao. Senador Mauro_ Benevides_ para que constituam uma 
Coin.is'sao C:fe inquérito para investigar a veracida<je e trazer 
a elucidação desses fatos ao conheciniento da Nação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO (PMDB . .:.... CE, 
Pronuncia o seguinte_ di"scurso. Sem revisãO . .do oràdor.) -
Sr. Presidente, ~rs. -~enaç:lores, depois dos oradores que me 
antecederam, eu tenho, na verdade, a emoção de trazer ã 
tribuna _do_ Sena~o um tefi!.a igualmente muito importante. 
O -nobre Senador Chagas Rodrigues faJou sobre o.drama da 
seca na nossa região e o representante do Estado do Acre, 
o nobre Senador Nabor Júnior, nos trouxe _esta denúncia alta
mente_ contudente. Mas eu _querq e~plicar, aqui - ainda, 
que- esse fato se reveste de gravidade e alcança, de modo 
brutal, a Comissão Mista de Orçamento, porque as irregula
ridades consumadas ocorrem depois que cessa a própria-com
petência da Comissão em causa, o que Significa dizer que 
o apelo do nobre Senador Nabor Júnior está absolutamente 
certo; porque é dirigido à Presidência do Congresso Nacional, 
na pessoa do nobre Senador Mauro Benevides. Mas este é 
o Brasil no qual estamos vivendo no momento. 

_ ~u tr_agq, ~baila, aqui, nO seriado, a qUestão dos aposen~ 
tados com a áU.t.oridade. d~ quem, na Assembléia NaCional 
COnstituinte, muitO lutou por essas-pess:õas, hoje degradadas 
pela administrãção brasileira: na falta de cuidado, na falta 
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de zelo com aqueles que envelhecem. Estou me reportando, 
notadamente. ao aposentado da Previdência SoFial. A P~esi
dência da República, Sr. Presidente, Srs. Senadores, encon
.trou um modo_ absolutamente irresponsáVel de esvaziar o Po
.d!!r Judiciário e aS_Slias deCisões, -por ~ntender cJ:úe as decisõe_s 
relativas a prOveritos se eqUiparam a outrasdecisõe~ que_de
vem esperar por conSignaçõeS a serem feitas n_o OrÇã.~_entD 
da República par?- justificar o pagafll:ento meses e meses de-
pois. - -- -

Lembro-me, perfeitamente, do Governo- Ca:s~ello Bran
co. E foi exatamente no período em que governou o Brasil 
Humberto de Alencar Castello BranCo Cfue· -se estabele~eu 
um mecanismo capaz de diminUir-as aptidôes do :P~dê~·)udi
c1átiO ·e ·a· que=se dizia, então, na filosofia da administração, 
era isso·: -~Muito bom! A Justiça decidiu, mas temoS: que espe
rar_ o Orçamento" .. 

O art. 100 da ConstituiÇãÓ, é·certo.-é~drCetà e é_j~~to;' 
o que está errado é a iiif6ri)retação dada pelo Palácio do 
Planalto a essa questão. 

Na verdade, Sr. Presidente, basta analisar o que seja 
uma aposentadoria, basta verificar a natureza jurídica do pro
vento para que se _saiba que ela tem a mesma natureza de 
tp_da e qualquer verba alimentícia e, mais ainda, juridicamente 

. provento_ e pensão é absolutamente a mesma coisa em sua 
essência, em sua natureza. 

O homem trabalha 30, 35 ,anos; o homem trabalh;i __ e 
procura perfazer. completar o seu direito à aposentadoria. 
Ao completar o seu direito à aposentadoria, o seu salário 
transmuda-se em provento. O provento é exatamente a sUbsti
tuição ·do salário, porque o salário é a verba paga pelo traba
lho. O. provento· é o direito concedido em face dos anos em 
que alguém trabalhou no período exigido por lei, compleinen
tando, portanto, o dire:rto a· percepção sem trabalho daquilo 
que passa a ser provento-. · · 

o ProVehtO", ~Si:. Presíderiie, no eStrictu s~n~~ é uma coisa 
e pe:Osão é- óUtra; porqtie"ã pensão-"fica éomo favc;>~ ~_al~uém 
que sucede o que tinha o direitO à aposentadoria, mas, na 
verdade, essa verba que chega à viúva ou aas filhos, tem 
a mesma natureza, o mesmo sentido social, a mesma locali
zação técnica da doutrina _qu~ se con~ere ~-o~-_groVentos_. O 
provento é para a·alimentaÇão, logo o proyento _se refere 
a alimento. O pio"Vento é pará a riecessldade básica do cidadão, 
e aqUi; rio Brasil, onde os proventos são iri-fsóriOs-, ele-s somC:ri· 
te como exceção é- que sãO bOns, ·a- regia e ciifc.fsejam pequenos, 
que sejam insufieiéitteS, cõSpri:>"ventOs- hão chegam, _Sr_. Presi
dente, para a alimentação digna de um_ cidadão. 

Portanto, está absolutamente errado o Governo Federal, 
quando entende que os proventos não estão contidos na exce
ção da Constituiçãó" que, sem-essa providência or_çamentária, 
manda pagar as decisões judiciaís-qUe di&ain- respe_iio a ali
mento. 

Não sei como entender-que alimento tenha uma nãtureZa 
jurídica diferente da dos proventos_. A verba alimentícia tem 
o mesmo sentido em qualquer hipótese do provento de qual
quer cidadão. 

0- provento é para a vida; o provento- é ·o prêmio ao 
que trabalhou; o provento é a dignidade resguardada para 
alguém que já não pode- trabalhar; porque há aqueles que 
se aposentam e ainda poderiam trabalhar; mas o_ que a massa 
brasileira conhece é aquele que se aposenta porque já não 
pode trabalhar ou porque adoeceu gravemente, ou porque 
já tem a idade avançada, ou porque já é tomado porenfermi-

dades tantas qu_e não lhe permitem a dinãmrca:- do_ quadro 
da sociedade. . 

O decreto pre.sidencial é, portanto, absolutamente in· 
.constitucional e irresponsável. Também irresponsável, porque 
_se_ o governo tem ess_e entendimento, por que convocou e~
_traordinarjamente 9 Congresso Nacional para subir o percen
tu·al das alíquotas, o percentual das contribuições em· favor 
da Previdência para buscar os recursos e_ pagar oS 147~06% 
de reajuste_aos aposentados? Que G_Qverno é este que ~uda 
de idéia a cada-instante, a cada momento? 

Há poucos dias estivemos numa reunião conjunta diCo
missãQ de Constituição, Justiça e Cidadania,,da Comissão 
de: Assuntos Sociais, da Comissão de Assuntos Econôrhicos, 
porque o Governo pretendia nos convencer da necessidade 
da subida do percentual das alíquotas .das contribuições para 
poder pagar os-147,06%. E, agora, o mesnio Governo que, 

-::no decurso do exame do seu projeto, entende que o precatório 
é necessário, quando na verdade o sentido e absolutamente 
_outro, e o Governo está tão convencido disso que mandou 
este projeto, também inconstitucional, para o exame da Câma-
ra e do Senado., , . , _ 

Srs. Senadores, estamos diante de um fato- que é nlaior 
que a sua própria inconstitucionãlidaOe; porq-ue isso _é, acima 
de tudo, o sinal de que a adminiStração pública no Brasil 
perdeu as suas _próprias diretrizes, pe_rdeu os seus rumos, já 
nãO sabe os destiriOs que pretende alcançar. O GOverno pró;. 
põe hoje aumentar as alíquotas para pagar e, depois, baixa 
um decreto dizendo que não paga e adiá. para o ano de 1993 
o ato_ pelo qual o Executivo honrará as decis6es judiciàis. 
Isso sim, esvazia O Poder Legislativo,_~omadQ_ d~ chofre, nesJe 
rilomento, em pleno exame de um projet_o de lei, mas atinge 
o Poder JudiciáriO, porque a natureza das decisóes indicou 
o pagamento imediato, determinado por juízes de tribunais. 
Mesmo se dependesse do precatório, era preciso que isso 
fosse_ reivindicado perante a autoridade judicante, perante 
o julgador, para que este, então, na sua decisão, determinasse 
a iJ).clusão em orç_á.mento, para depois a medida ser consumada 
financeiramente, ser consumada monetariamente, a moeda 
honrar a decisão. Mas, nãot Nenhuma decisão judicial fala 
nissO! O Governo" em nenhum recurso _fala nisso. Não- há 
uma petição do Governo da República! Não há nenhum reque
rimento nenhuma fala processual do Governo nas compe
tentes açóes alegando isso& Isso veio de improviso, por causa 
de ~m artigo publicado em um dos jorrais do Pafs. Cr_eio 
que no jornal O Globo alguém escre~eu que o Governo não 
estava obrigado ao pagamento, porque a solução era ma_IJ.~ar 
incluir no Orçamerito e pagar depois. O Orçamento será fe_itq 
em 1993, para então somente no de.curso desse ano, c9m 
o Orçamento desse ano honrar-se o pagamento determinado 
nas ações judiciais_. 

Se o Governo tinha esse convencimento, por cJ.ue- não 
alegou isso nas respostas dadas às ações impetradas? Porque 
este é um assunto a Ser tratado quando do exercício do direito 
de respostas previsto no C6digO de Processo Civil. Ao respon
der às ações que queriam a revelação do direito-ao reajuste, 
o Governo deveria ter falado n_a questão da inclusão orçamen
tária. Esse decreto_ veio de improviso, Um mau improViso,~ 
um improviso desgraçado e irresponsável, que atinge a própria 
dignidade do Poder Executivo. 

O asStiilto que-trago à tribuna do Senado, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é da maior gravidade. Ele é o índice Ço que 
é o Brasil de agora e acontece exatamente quando os jornais 
denunciam o retorno da velha filosofia fisiológica, assisten-
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cialista, safada, desonesta, aquela história de que "é dando o que dev~ e dá o mau exemplo do calote. Ele pode dar 
que se recebe". · ~,' · ·~~"-·, _ .Jõ·--·-~--~--'· ·o calote, não é nada, mas quem dá o calote no Governo 

Os dois novos Ministros, pessoas tãi:).festejadas--deritro·· é deVedor temfsso, 'é sonegador de impostos;_sófre aS ações 
do .Congresso Nacional, não poderão ter, no mome·nro, -as devidas, tem' oS bens penhor~~os, sofre os rigo!es <;lo Có~!go 
solicitações razoáveis a quem atinge ·po·stos tão altos, pois · de Processo CiVir-na parte· tle execuç_ão: 'QUe"rO dizer que
chegam no momento exato· em que ·o góv-erno consuma ·o' 'o noSsO Códigó qe Próc_esSd "CivU, elaborado' na época do 
atentada contra a massa dos aposentados:·-···· · · · ' ·· · ~i~is.~~ ·:t\lff~~q Bl!~J~, é ~$sé~cialmen.te faséistil~ ·piilléi'paiM 

E.: mais ainda: chegam no momenro~~em~·que a··ptdptiá · mente nessa parte em que_· o detentor de crédito tudo pod~ 
Nação desconfia da razão pela qual chegam. Seria uma tenta- contra o devedor, mesmo contra as regras mais comezinhas 
tiva·pa-"ta· ti:i-ar o Congressô·NaCional ~~ sua pnstura fiscalizaM da cidadania_. 
dora?•Seria para ·evít3.r _a derrota, que· já: está desenhada? Eu acho que 0 Governo não sabe 0 que é provento; 
Porque o Cóngresso-n-ão-há de aprovar·enrabsoluto o proje~_q 
de lei aumentado as alíquotas, principalmente depois que- ~s'Se ,! P G_.Qv_erqq ~~o sabe a, n~ture~z~jilrfdica q9 provento; o gover~ 

no não sabe que o provento ~ a substitu!ção do saláriÇ).- O 
decreto foi baixado? Essas duas indicações ·s-eriam tentativas Goyemo esqueceu_que_ salário é para alimentar a quem traba
para converter _o ._posicic;mamento dos P~rtiçlos políticos __ no lha, .que se .. trabalha para ter 0 q_ue comer, Rara ter 0 qlle 
âmbito do CongreSso N_a.CI_·o __ nal? J:: ess~ ,a pergunta .q_ u_e. _e, stá, vestir, para as .essencialidades da vida. O Gov.emo. esqueceu 
sendo feita e que, de certo modo, desfigüra a nomeação do tudo isso; pensã naturalmente que provento é luxo. Falta 
Deputado pernambucano Ricardo FiUzã. _e a do Deputado ao Governo, dentro da sua atividade lendária, dentro da sua 
Reinhold St~phanes, uma pessoa com.peten~e que já.dirigiu atividade psicótica, chamar a esses cidadão$d~ _mar~jás ou 
a Previdência Social. Mas o fato de .s~bs_ti_~l.J\f_quem lá estava, então repetir, diante doS olhos da Nação, a far.sa_ da privati
evidentemente, nãO Se· tótr{a honroso, pór'q-ue o Ministério zação da U.síminas, a farsa de_ muitas outras p~iv~ti_zaçQes.,. 
foi devidamente "desmoralizado pela direção que suportou até Depois Çfe_.ôpera_r as Pfivã~íia.ÇOeS, sàbe~se perfeitamente que·, 
o momento em que se providencia e-ssa~ãJteração ·nos quadros em frutos ell]- f~_vor p9 povÇ), q povo nada colh_eu dessas p_rivati~ 
direcionais da RepúbJica. _ -_ - ~ - - d d zações, muitO menos a venda _ as_ p:t;:tnM?es dos. ministros, 

-Sr .. Presidente e Srs. Senadores, o· .d~~-e.to baixado pelo dos __ imóveis_ funcional~--:~e tsso _serviu _di pro-mÕçãO __ ou _Qe 
Presidente Fernando CoJlor de Mello manQ.an.do adiar o -paga- mofjVo pira· o pagam_ento ~e p~g~!l?_~_~fll_revj~_tas, e-m- jornais, 
men~o dos. aposentados, se não for iriconstitucional, se não c-omo_ tema de publiciàaâe-; não serviu ao _estômago do brasi
for a.tentado à legalid;:tde, -é aciina de tuçiQ ~ma irresponsa- !e iro, não serviu à Educação, não serviu a habilitaçãq. Dizia~se 
bilidade social, porque não sabemos qu.fll'.o destino desses que ~s-~s imóveis seriam vençU4_os pa-iã. a- COnStrução_de __ casas 
aposentados. ---- - 'r. - -----. · p-op-Ulares. Onde estão as casas populares? 

_É melt~or morr~r que envelhecer n~~H~ Pai~; é_ melhor ·-- A-verdade é qu~ esta~os num momen~~ da maior g~a,~i
morrer trabalhando_ ·do gue_ se aposenta~ <f candidatar~~~ ao dade. O decreto presidencial caracteriza a falência moral.da 
desr~spefto e à ffiiSé'ria:: ·o~que se faz ao·-,tpo~entado do B~sil Nação. 
é, antes de tudo, um d~respeito à_ pes~da· humana. Isso é 
fato--queâeveria Se! cOmunicado em tom de denúncia* Organi- _ Estamos diante_ de _-um f~to _de muito J?esar, ·ae- mUita 
zação das Nações- Unjdas, ao seu depart.ámento dé defesa tristeza, quando _o, GoVétno joga-cOm a· Çongresso Nacional, 
dos.direhos humanos, porque o que o GõYetiiolaz e~- ã_Cima convoca:~t; seffi m'ênor·_nece_s"sidade; quando o Governo brinca 
de t1,1do~.~ t_çans:fig~~~~~Ç>_d~ Constituiçãç:·.q;poverno IIJJ$ti.fita =c_omTHii prójet~ âé lei sa_bendo que ele é absolutamente íncons
a Coh'stttuição, fere _o seu texto, des_respeJta o seu sentido, titucional e nos traz aqui para examinar esta peça, de má 
aproveita-se cova~demente de um princípiq -~onstitudõnál jus- procedência. O GovernO está brincando ao baixai urit decrCto 
to p:ar~_peWeta~ ~ -~~túSt~-l~:social e ~-~Ie~~~do legal.. __ _ que sabe que será corrigido- pelo Podei- Judiciário_, porqUe 

Nao se1 que maJs de 1rresponsabdtdade se possa cometer é abusivo,-acima ·de tudo abusivo, juridicamente, no aspecto 
atravé~ de um deçreto. N~m ~esmo _n.a~;~P9cas ~e ~~.x~ção; sociil e no asp~cto _i11stitu(:ional. - _ 
nem mesmo quando os geherats assumiram a Pres1dencta- sem Srs. Senadores, a tarde de hoje vivida por esta Casa, 
o veredito do povo;·nem mesmo naS'Ocastõe!i"do Estado Novo num dia-de. interrupção do recesso para" uma convoc3Çãó es
cusava-se tanto em matéria de decreto; Nem•mesmo no tempo drúxula, extraordinária e desnecessária_, serviu pará ch~mlãr 
do abusivo decreto-lei da ditadura de Gétúlio Vargas, nem a atenção para :muitos problemas e--junto este que denuncio 
mesmo neste tempo se abusava impunertiente da paCiência Como mais grave do que foi denunciado pelo Senador Nabor 
do povo-~· ., :: ~·- ,-;,,.,_t ·-- ' j· - Júnior, que -tratqu dq Orçamento da República, essa parafer-

Agora, vejam os. Senhores, em Criscilírilã., inanlfestaÇão nália que inferniza as duas Casas do Congresso Nacional. 
popular; em Fortaleza, manifestação popular; em Salvador, Mais grav~ ess~ d~creto do que a própria seca; a -própria 
na Bahia, maniiéstaçào popular. E quantia es~as mertifes- seca fica menos Importante do que isso, pois é um fenónleno 
tações se generalizarem, Srs. Senadores~·pa_~a_ onde iremos? natural, e esse decreto é·um fenómeno dos homens; é a má 
Quem deterá as convulsões sociais ditadas pela miséria e pela formação· dos homens, é a má-formação moral dos que assis
fome, principalmente na região Nordeste; o·nde esse d_ecreto, tem Sua Excelê_ncia o Sr. Presidente da República, qUe acaba 
para os aposentados, é mais gra'Ve ·do que a própria seca'? d~ pratiC!lr esse decreto indígno e que espero seja corrigido 
No Ceará~ no Paiuí .:...... os Srs. ouviram o seriãaor Chagas peJo Poder Legislativo em seu período normal de funciona
Rodrigues ~· em qUase toda a Bahia, _em parte de Minas mente, quem sabe, ou pelo Poder Judiciário, por sua Corte 
Gerais, no Rio Giartde do Norte, em parte do Maranhão, mais importante, o Supremo Tribunal Federal. 
a seca está instalada mesmo. É a fome, é a· sede, é a miséria, Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
é a flagelação. 

E é num momento como este que o Governo se recusa O sR: PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Concedo a 
a cumprir os desígnios da lei, a alterar regulamente,a apagar palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE, -Pronuncia 
o seguinte-discurso.) -Sr. Presidente; s~s e Srs. ~eQador~~~ 
por estas dependências do Congresso Naciáilal j"4_c;;irCul~ra~_,
no exercício de mandatos eletivos, como representantes .das 
diversas unidades da federação brasileira, como represeflíaD~ 
tes da: nacionalidade, uma plêiade de homens iJustres, ·expres
sões admiráveiS da cultura, da inteligência, da 9edica:ção a:o 
progresso e engrandecimento de nosso_ Pafs e daformaç_ão 
e aprimoramento da cons_ciên_cia políticã e cívica nacional. · 

Eu, que já tenho mais de 40 anos d~ mandat,o~ políticos, 
e já venho do Palácio TirãdeD.tes no Rio de Janeiro, tive 
o privilégio de conhecer grande parte dos homens que pontifi
caram na vida pública do País e que hoje j_á perteiiee!m, ~m 
significante relevância, ã nossã- História. _ _ - _- _ - __ _ -

Qüertf, tendo sido parlamentar até-1913, não ·conheceu 
ou reverenciou o Deputado Raul Pilla, pela polidez, dediéação 
e inarredável fidelidade aos seus ideais, sob a balldeirã. do 
Partido Libertador e em sua luta obstinada pelo sistema parla-
mentarista de governo? -

Transcorreu ontem, dia 20 de janeiro, o seU ceritenári·o 
de nasc1mento, e pelo seu exemplo de conduta parlamentar 
e -de homem públicO merece ser lembrado neste recinto do 
Senã.do Federal, como um tributo: às comemorações que de
vem estar ocorrendo em sua terra natal, Porto Alegre. 

Fui colega de Raul Pilla na Cãmara dos Deputados, no 
Rio de Janeiro e em Brasílía, e dele nie aproximei por "inter
médio de Luiz Viariila Filho, que também foi,_ jl!nt~_ com 
ele, constituinte em 1946. __ -- _ -_-- - - -

O jornal A Tarde, da Bahia, em sua -edição- de 19 de 
janeiro corrente public!'a um primoroso artigo ~o Cfi!ine~te 
Ministro Paulo Brossard, outra grande expressão da cultura 
e da-política nacional, que nesta Casa deixou muitas saudades, 
seu coriteriâneo, traçando um conciso perfil do ilustre gaúcho 
que hoje tenho também a honra de lembrar, 

Raul Filia, médico, jornalista e professqr, iniciou sua 
vida pública como Secretário da Agricultura, elegeu-!!e Depu
tado_ Estadual em 1937, quando, Presidente da Assembléia 
Legislativa, conheceu o_exílio, e posterionrif:nte, a partir de 
1945, elegeu-se Deputado Federal por cinco legis!aturas. 

Aos 30 anos já e_ra conhecido e respeitado nacional.mente. 
Em seu artigo, 9 Ministro_Paulo Brossard, define o '_'seu 

estilo", que. "tinha a transparência de um cristal: em um palmo 
de coluna resumia o essencial a respeito de qualq_uer assunto~'~ 

Como parlamentarista convicto e atuante, indubitavel
mente uma das maiores expressões dessas idé1ã.s no Brasil, 
Raul Pilla fez inúmeros adeptos de relevante expressão, como 
Afonso Arinos, Milton Campos e Aliomar Baleeiro. 

Deixou várias obnis de peso sobre essa doutrina. 
Foi autot de várias emendas constitucionais -VIsando q 

implantação do regime parlamentarista no Brasi!. _ _ _____ _ 
Em 1966, em emocionado discurso a que assiSti, z,3. Câritâ.·

ra dos Deputados, onde foi aplaudido de pé, dizendo-se decep
cionado com o sistema do bipartidarismo, que resultou na 
extinção do PL, fez a sua· defesa do Congresso-que ~·embora 
abafado, paralisado, humilhado pelo Poder dos Poderes, é .... 
a grande caixa de ressonância, onde chegam e tomam voz 
as aspirações nacionaisn. · -

Pela sua luta e doutrinação em tomo dessas idéias- parla
mentaristas, ele fez por merecer o apelido de "papa do Parla~ 
mentarismo", idéias estas que, cem anos depois do seu nasci
mento e quase vinte após sua morte, voltam a torriar corpo 
como alternativa constitucional para a nosso sistema de_ gover
no, sobre o qual o povo terá que se manifestai erii plebiscitO 

·previsto· para o ptóximo ano, e Qesçle já _suas.o.bras_e sUas 
idéias expressas por vários autores ocuparão espaç·o nas refle
xões da imeligência n_a~io_nal. . 

- Sr ... Presidente, Srs. Senadores, -desta tribuna do- S-enado 
rendo a minha homenagem a este vulto ilustre que, .com iílilito ; ... 
brilho e destaque, fez parte, por muitos anos, dos quadr~J·i 
da viela pública brasileir~ _e do Congresso Nacional, no ·seio 
do qual deixa o seu !!Xemplo e a repercussão do seu ideário 
e de sua luta. _ _ , .-'.o'·~.-=; ~.:c 

Peço a transcrição, com o meu prohl:lnt;:i?mento do _artig(;l 
de autoria do eminente Ministro Paulo Brossa:r:d, intituladO 
"O Centenário de Raul!'illa", publiGado em A Tarde, ediÇão 
de 1~ ~o cprrente. ; , , ,- , __ - , , ~;-· -·~'V•J t'~' , 

__ ... '. 
DOCUMENTO A QUE SE REFEli,E I;J SR, LótJR1, 

VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: . . 
--, .. ' 

ATARDE 

Salvador,Bahia eDomingo e19·1·!9gz 

O CENTENÁRIO DE RAUfi'ILLA 
. . ·' . .-· 

P,aulo Brossarc!. 

Daqui a dois dias transcorrerá o -c~ittenátiO -de 
nascimento de Raul Pilla. Não estafe'i"aql..ii; mas a rrii* 
nha ausência n·ão significará- ésqlledmento._ Eu não po
deria esquecer o homem público que tnais fundamente 
marcou meu espírito na fá:se de sua formação, am_igo 
de cujo coração estive perto desde que nos aptoxi· 
mames e até o fim de seus dias. 

_ Médico, c:uja çarreira seguiu·ó.cam!n~D_~o_I~~qra_; 
tório, devido à deficiência auditiva, e do_ magistél'io,
sua vocação doffifnante, jorn-a~iSt,a p·rcifisS-íonal ~urante 
algum tempo e 'jOrnalista habitual 1 salvo nos períodos 
de censura, a que_nunca se submeteu, polítiCO militante 
desde jovem, exerceu papéiS reJe:v~nt~s. na vida pública 
do País ainda moço, e ainda moço conheceu as' durezas 
do exílio. Na casa dos 30 anos, já eiá ú·rna personàlidaP:e 
nacional, a dÇspeitO de sua rtatiJ_iãl :discrição e _f{:cato: 
não levou muito_ tempo e figura Vá ,entre_ os_ h~r!l~~-S _ 
públicos maiS re:speitáveis, graçáS ·a ~5_u'a_ Vidã. sem ~a-~· 
cha,_sua desaptJ)içãó_pessoal, sua integridade moral, 
sUa fidelidade aos princípios abrã.çados na mocidade: -

A clareza era a marca do seu espíritO. Sua inteü· 
gência·parecia iluminada e, como se. dispusesse de Ien· 
tes poderosas, via as coisas em todos os seus aspectos, 
mesmo_ os m~is __ íntimos, e as distinguia cada qual a 

. s_eu modo. Afeito â investigação científica, a objetivi· 
_ __ -:-- 9.ade "ºão era JJm_a preocupação;potque era uma -canlc· 
- -terfstica. Seu estilo, enxuto e terso, tinha a transpa

rência do cristal: em um palmo de. coluna, resumia 
o essencial a rFspeito de qualquer assunto. V~ava 
temas ju.rfdicos, ptecipuamente cónstitucioriâis, com· 
a segurança de um mestre: mais de. um professor teve 
de baixar as -:;tiJllas, rendido, djante do professor de 
~_edicina. Era c.ulto, sem ser erudito.. Pregador fiel 
e tenaz do parlamentarismo, fez adeptos em t,odo o 
País_: Milton Campos, Afonso Arinos_, Aliomar _Baleei~ 
_ro_fqram alguns dos convertidos . .-Homem polido-e re~ 
·servado, não lhe pisassem no poncho que a réplica 
~inha cortante, se bem que cortês. De hábitos simPles, 

- '?ra elegante por natureza. Devoto da música,· apr~cia .. 
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dor do cinema, freqüentador ·ctos -clásSicOs, rião -desde
nhava a boa mesa, nem a bebida adequada, embora 
comedido. Não faltava a Lima aula. Ele realizavã à 
perfeição o Conc-eitõ -ào estadista democrático, na defi
nição de Bagehot, um homem invulgar que exprimia 
idéias comuns. - - --

Tudo o que se disser de sua integridade é pouco; 
tudo o que se disser -de seu idealismo é pouco; tudo 
o que se dizer de seu espíritO- público será pouCo. Ele 
foi ti:m eXemplar humano modelar. 

Nesta época em que os políticos sãO geralmente 
mal vistoS e tratados de maneira Pesprimorosa, ele foi 
político a vida inteira, sem dej::{a( de ser a personi
ficação da decência, da correçãO, da honestidade, da 
respeitabilidade. Foi deputado estadual e _era presi
dente da Assembléia em 1937, quando do golpe de 
10 de novembro;-foi deputado federal em _cinco legisla
turas. Ao falecer, em-1972, estava retirado de tudo. 
Era infinita sUa tristeZa. Tudo o que pregara fora des
truído, até o seu partido, que ele tanto estremecia. 
No manifesto que endereçaria ao derradeiro congresso 
partidário e que a dissolução autoritária dos partidos 
tornou sem objeto, eScreveu ele estas palavras emocio
nadas: "_O meu voto, pois, se eu entre vós p-udesse 
estar, seria por esta fórmula liberaL Livremente entra
mos neste histórico e glorioso partido, livremente, ago
ra que ele deixa de existir, cada um de nós, inspirado 
sempre pelos altos ideais libertadores, deve tomar o 
seu rumo. Continuaremos juntos, embora sem persona
Jidade partidária própria? Separar-nos-emos, disper
sar-nos-ell].OS? A vós cabe decidir, pois que eu, aqui, 
mais não posso fazer do que apresentar-vos opções. 
E, qualquer que ela seja, será sempre a despedida do 
existir como entidade política:.-·carn-s <::n-mp-anheiros. 

Todos nós.havemos de relembrar comovidamente, nes
ta hora dolorosa, os nossos grandes políticos e doutrina
dores, de Silveira- Martins a Assis Bfisil, oS- nossos 
grandes chefes revolucionários,-de Gomercindo Sarai
va a Honório Leme. Esses pertencem à História, como 
à Hist6ria- pertence indelevelmente o glorioso partido 
que ora se extingue. Mas, o que a mim mais -dói e 
comove é deixar, como que orfanados e abandonados, 
os correligionárióS obs-curos, cuja dedicação a urna cau
sa e fidelidade a um ideal poderiam servir de lição 
a outras gentes. Servifarn e sacrificaram-se _sób a nossa 
gloriosa bandeira e agora nem mais hasteá-la lhes per
mitem. Esta é a minha maior triSteza, para não dizer 
indignação ... 

Em 66 despediu-se da Câmara ·çom ·um discurso 
que emocionou a Nação. Foi aplautlido de pé. Depois, 
o recolhimento. Perdera a companheira, que lhe ilumi
nara a juventude e que haveria de dourar-lhe a maturi
dade. Não eram muitos os que o freqüeii.tã.vam. Mas 
era os amigos fiéis. -

Na passagem do centenário-_de seu nascimento, 
a idéia política a que se dedicara mais do que a qualquer 
outra, o sistema parlamentar de governo, está de volta 
às ruas. Depois de um século, o País dirá se prefere 
o presidencialismo ou_ o parlamentarismo. segu-ndo di
zem as pesquis·as, a corrente parlamentarista é predo
minante, com larga vantagem. Se assim for,_ Raul Pilla 
terá nesse momento sua glorificâçao. O mmo:r- dos seus 
sonhos ter-se-á concretizado. Assim o queira Deus. 

O professor Paulo Brossard, ex-ministro da Justiça 
e antigo senador, é ministro do Supremo Tribunal Fe
deral. 

~O SR- PRESIDENTE (Lucídio Pottel!a) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 

O SR- MÁRCIO LACERDA (PMDB -MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'!"~ e.Srs. Senadores, 
a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Depu
tados sobre o narcotráfico apresentou o seu Relatório e as 
suas conclusões nos deixam muito preocupados. 

Segundo o referido Relatório, Os consumidores de drogas 
do País têm entre 15 e 25 anos, o- qUe q-u-er dizer que a escola 
é o·grande espaço físico-otide agem os traficantes:- \ 

Não podemos cruzar os braços diante de uma constatação 
tão grave, poiS a responsabilidade de combater os narcotra

_ficantes não é apenas dO Governo e da Polícia- Fed.eral. más 
de todos nós, membros da sociedade brasileira. 

No dia 7 de novembro próximo passado, o Ministro da 
Educação, Dr. José Goldemberg, compareceru à CPI e afir
mou que estimulará, nos próximos meses, a criação de cursos 
sobre drogas nas escolas, para que os alunos sejam ínforinados 
sobre o problema e alertados para o perigo qUe correm. 

O Programa, segund9 9 Ministro, integra ó Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento da Educação (FNDE), há dois anos, 
mas praticamente não saiü do papel, tendo sido adotado, 
apenas, por algumas escolas em Porto Alegrf?. 

Esse dado revela a falta de conscientizaÇão de alguns 
de nossos governantes e até mesmo dos educadore:s que ainda 
não foram capazes de avaliar a gravidade do quadro atual. 

O Relatório da CPI mostra o agravamento do problema 
de drogas no nosso País, o que justifica, de acordo com o 
Ministro GoldemOerg, uma ilia10r- ateOÇãõ- aO-MíilíStêiió.da 
Educação, que formará milhares de professores que irão-intro-
duzir o assunto nas escolas, orientando os alunos. _ 

Segundo estatíStica da Escola Paulista de Mediciria; em 
1987, 27% dos estudantes de 1' e 2• graus já haviam utilizado 
drogas. Em 1989, o índice foi praticamente-O inesino, 20,9%, 
mas a tendência, ainda de acordo como Ministro da Educação, 
é de que, em menos de 10 anos, a onda das drogas chegará 
a atingir 50% dos jovens em idade escolar. 

Este é o quadro assustador da invasão das drogas nas 
ilõ:Ssás- esCOlas, ameaÇandO seriamente os õossos estudantes 
e comprometendo o futuro do nosso País. 

Preocupado com esse problema, antes mesmo de conhe
cer toda a sua dimensão, no dia 13 de junho do corrente 
ano, apresentei pro]etOâe lei nesta CaSa que "tOrna obriga
tório-o -enSino··sobre drogas, erit_orpecentes e- PSicotrópicos, 
nas escolas públicas e privadas de 1~ e 2'-' graus". 

~usfifi(fUero ProjetO peta necessidade que têm -as nossas 
crianças e adolescentes de serelll orientados para que não 
caiam-Desse equívoco, que -já ocasiOnou tiagédias incOntáveis 
nas -Sociedades de quase todos os países. 

Diante do Relatório conclusivo da CPI, e das declarações 
do Ministro da Educação, o citado projeto reveste-se de gran
de importância e deve ser objeto de disCussão e deliberação 
do Congresso NacioJ!a~, para qUe-possã.mos i'e~erter e~se_ qua
dro sombrio que é uma ameaça constante à nossa sociedade. 

Se nos omitirmos, eStaremós colaborando para que o 
crime organ_izado escravize_ a_ nossa juventude e se cumpra 
a previsão do relator da CPI de que o narcotráfiCo V3.i domln.ar 
o Brasil. 
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Não podemos permitir que isso_ aconteça, pois estarão 
em risco os no-ssos_ filhos e. os nossos_ netos, e estará compro
metido o nosso futuro como Nação livre e soberana. 

O Reratório da CP! deve servir de alerta para todos 
nós e, mais do que isso, deve nos impulsionar para agir no 
sentido de interromper es·se fluxo criminoso de drogas, soman
do os nossos esforços aos esforços do Governo, para que 
dessa forma possamos salvar os noss_os_jovens. 

Devemos declarar guerra, sem trégua, âs drogas e aos 
narcotraficantes, iniciando, já, uma campanha de esclareci
mento nas nossas-escolas e aprovando, em regime de urgência, 
o Projeto'de Lei_ do Senado n" 215, que será ci ponto de 
partida para interrompermos o processo _comandado pelo nar
cotráfico e dar condições aos estudantes de resistirem aos 
apelos das drogas, entorpecentes e psicotrópicos, fazendo op
ção por uma alternativa de vida mais saudável e fugindo, 
assim, do_s_ guilhões implacáveis impostos por aqueles que_ se
meiam a morte e_ procuram dizimar a nossa juventude. _ 

Sr. Presidente-, S~--e SrS. Sen-adOres, não é_ sem razão 
que se diz que o sonho da casa pn5pria,_da grande maioria 
do povo brasileiro;- está cada vez mais distante e ínacessível. 
Os financiamentOs do Sistema Financeiro· de Habitação, para 
aquisição da casa própria, estão cada _dia ·mais esc"i:tssos e difí
ceis de se obter, alegando o Governo, Sempre, a fãlta de 
recursos, em decorrência da baixa captação, hoje, do merca
do. Assim, os_ aspirantes à moradia própria enfi-entam iodo 
tipo de dificuldades, especialmente os dos_ condomínios de 
cooperativas._ As distorções m-aioies, nesse Setor, ficam por 
conta da demora na entrega dos imóveis, nunca efetivada 
dentro do_ prazo_ contratual, _e ___ das exorbitantes majorações 
das prestações, o que, praticamente, dificUlta oU mesrriO inVíã-: 
biliza a aquisição da casa própria por parte dos compradores, 
que não podem, assim, pagá-las. 

Segundo queixas _dos adquirentes dos condomíniC?s de 
cooperativas, a ·caiXa EConómica Federal, órgão re_~ponsável 
pela concessão dos empréstimos, vem -custeando indiscrimina
damente a construção dessas moradias, aprovando financia
mento sem aprofundado e técnicO eXame de viabilidade, e 
liberando verba suplementar, mediante simples solicitação das 
cooperativas. Esta solicitação baseia-se, tão;,somente, em ins
trumento particular, assinado entre as cooperativas e os com
pradores, que, através de cláusula ali ~n~sef.ida~ autor~za_m as 
cooperativas a reivindicarem essa suplementação_ ao, agente 
financeiro-. - -

Na verdade, os problemas de atraso na entrega dos imó
veis e a majoração excesSiva das prestações, que vêm prejudi
cando os condóminos- compradores dessas cQoperativas -, 
parecem envolver a Caixa Económica Federal, as coopera-
tivas, os construtores_ e os órgãos assessores. __ __ 

Outra distorçáo do processo, com prejuízos reais _p~ra 
os cooperativados~ é o não-ressarcimento integral, a que têm 
direito, em face do _atraso e de_mora de conclusão e entrega 
da obra, já que, em virtude de documento particular, firmado 
entre os compradores e as ·cooperativas, aqueles só fazem 
jus a reembolsarem setenta por cento de indenização. Assim 
como esses prejuízos, as cooperativas impõem os coopera
tivados_outras formas lesivas de direito, sem sofrerem qualquer 
fiscalização por parte das autoridades competentes, como, 
por exemplo, o valor das prestações pagas. No início do paga
mento, esse valor é, geralmente, fixado pelos condomínios 
das cooperativas em trinta por cento do salário do comprador. 
Mas os constantes reajustes dessas prestações, estabelecidos · 

pelas COOPeratiVas; em função, segÚndO elas, da suplemen
tação-de verbas, concebidas pela Caixa Económica Federal, 
e, ainda, o achatamento salarial, fazem com que essas presta
ções, já no fim do cOntrato, corresportdãm a- duas vezes os 
vencimentos do cooperativado, o que o leva a não poder 
arcar com a dívida. 

Então, está ocorrendo, Sr. Presidente, que os coopera
tivados, em muitos condomínios de cooperativas, por todos 
esses motivos, não estão conseguindo ter ace~o aos seus. apar
tamentos, e resolvem partir para a sua ocupação. É uma.situa
ção caótica e injuSta para tód-a essa legião de compradores, 
que, empregando suas únicas economias pessoais, com o maior 
esforço-e sacrifício, encontrain os maiores obstáculos e dificul
dades para habitar os imóveis. 

A Caixa Económica Federal prometeu apurar as respon
sabilidades, visando a uma solução definitiVa para a queStão, 
inclusive com auditoria em seus próprios serviços e juntO aos 
condomínios de cooperativas. Anunciou também apuração 
de irregularidades na concessão indiscriminada de financia
mentos, suplementação de verbas e reajustes extorsivos: Infor
mou que está sendo organizado um cadastro de cooperativas, 
de_ empresas de ·construção civil, que operam neste setor, e 
órgãos assessores para evitar, daqui para a frente, essas irregu
laridades, bem corno estudos mais aprofundados e cautelosos 
sobre a viabilidade dos projetos e das rendas dos coopera
tivados- adquirentes. 

Não obstante essas promessas, Senhor Presidente, já se 
passaram alguns meses e nenhuma providência coricreta foi 
implementada para sanar esses erros e irregularidades. Desse 
modo, fazemos um veemente apelo, e mais do que isso, uma 
cobrança ao Governo Federal, para que, efetivamente, sejam 
tomadas medidas efiCazeS e iritediatas para solucionar o pro
blema, objetivando acabar com a morosidade na entrega do 
imóvel, os reajustes exorbitantes das prestações e a suplemen
tação de verba, o que encarece a obra. Era o que tínhamos 
a dizer sobre o assunto. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL ~ -RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) ~Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, rece
bi, na semana passada, correspondência do Presidente da Câ
mara Municipal de Ariquemes, no Estado de Rondônia, Ve
reador Hélio Júlio Bezerra, solicitando apoio e articulação 
política no sentido de corrigir a injustiça a discriminação de 
que foi vítima o distrito de Nuar Cujubim. 

Du.rante os últimos anos, o dis_trito de Cujubim vem lutan
do para se emancipar do Município de Ariquemes, no plano 
político e administrath_'o, por entender que já chegou a hora 
de se transformar num município autónomo. - -

A crescente população de Cujubim, seu desenvolvimento 
agrícola e suas condições de infra-estrutura já cj'edenciam 
o distrito a pretender sua independência política e adminis
trativa. A comunidade de Cujubim está firm_e_mente decidida 
a lutar por sua emancipação e, nesse sentido, solicitou sua 
autonomia à Assembléia Legislativa do Estado. 

Para espanto dos habitantes do distrito, a Assembléia 
Legislativa aprovou, recentemente, legislação concedendo 
emancipação a 17 distritOs do Estado de Rondônia, mas não 
incluiu Cujubim entre eles. 

Segundo me escreve o Vereador Hélio Júlio Bezerra, 
esta atitude da Assembléia trouxe revolta e indignação junto 
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à população do distrito. Ninguém entendeu os motivos que 
levaram a· Assembléia Legislativa d~ Rondônia a emancipar 
distritos sem maior potencial agrícola e de população pequena, 
deixando Cujubim fora da lista, apesar do progresso· e do 
desenvolvimento que caracterizam a região. 

Assim, daqui do Senado Federal, quero fazer um apelo 
aos deputados da Assembléia Legislativa de Rondônia no 
sentido de rever sua posição, incluindo éujubím entre os distri
tos selecionados para adquirir sua emancipação político-admi
nistrativa, corrigindo uma grave injustiça. - --

Em sua carta, o Vere3.dor Hélio Júlio Bezerra me informa 
que, da lista de distritos que solicitaram emiliicipação à AsSem
bléi~ Legislativa de Rondônia, Cujubim ocupa um honroso 
quarto lugar em população e potencial agrícola. Portanto, 
como a Assembléia concedeu 17 emal)cipacipações, não se 
justifica o fato de Nuar Cujubim ter sido esquecido. 

Como estou convetiCído da justiça- do pleito da co·muni
dade de Cujubim, vou envidar todos __ os esforços possíveis 
no sentido de reverter esta situação de dependência em que 
o distrito se encontra. 

Na posição de Senador por Rondônia, encaro a reivindi
cação dos habitantes de Cujubim como--plenamente justifi
cada, diante do grande progresso e dinami_zação que o distrito 
vem apresentando nestes últimos anos. Pretendo lutar pelos 
direitos da comunidade de almejar sua emancipação político
administrativa e decidi~ os rumos de sçu Próprio deStino. 

Era o que tinha a dizer: Muito Obrig_ádo. 
Documento que se refere o Sr. Odac~r. Soares. · 

ESTADO DE RONDÓN)Ã 
PODER LEGISLATIVO 

Câmara Municipal de Ariqi:u~_mes 

Ofício n' 039/92/CMA-GP. 
Ariquemes-R0,9de Janeiro de 1992 

Exm'=' Sr. 
Senador Odacir Soares Rodrigues 
Sena-do Federal 
Anexo II Gabinete 31 
Brasfiia-DF 

Excelentíssimo Senador, 
Tenho a honra de cumprimentar Vo~a Excelência e na 

oportunidade venho solicitar apoio e articulação politica de 
vossa parte, para que se consiga revertei e corrigir a injustiça 
e discriminãção de que foi vítima o Nuar Clifubim. Em recente 
Lei aprovada pela Assembléia Legislativà'\:!o Estado de Ron
dônia foram emancipados 17 (dezessete) Distritos do nosso 
Estado de Rondónia. Enttetarito-dentre elas, a grande maioria 
não possue a infra-estrutra física e pOtencial agrícola, isso 
sem falar no aspecto populacional que se houvesse sido levado 
em consideração, -cujubim seria logicamente o 49 Distrito a 
ser emancipado. Hoje Cujubim fica na condição de Distrito 
do Município de Rio Crespo (ex-Cafelândia), é inaceitavel, 
o incompreensível e revoltante o que fizeram com a Comu
nidade de Cujubim. 

Portanto~ solicitamos de Vossa Excelência que envide 
todos os esforços necessários junto aoS O Orgãos- competentes 
dos Governos Estadual e Federal, para ·que o--m·ais breve 
possível Cujubim adquira· sua emancipação político-adminis~ 
trativa. 

No ensejo reafirmo a Vossa Excelência protestos de consi-
deração e apreço~- ·- · 

Atenciosamente, Hélio Júlio Bezerra, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Pre~idência 
convoca os Srs. Senadores para a sessão ordinária a realizar-se 
amanhã, neste plenário, às 14h30min. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as J6h45min.) 

COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária reaUzada 
às 14h32mm do dia 28 de novembro de 1991 

As quatorze- horas- e- trinta e dois minutos do dia vinte 
e, Qi,to. de novembro d_e mil novecentos e noventa e um:, na 
Sala de Reuniões da Com'íssão~ sob a Presidência do Senador 
Mauro Benevides, presentes ós Senadores Carlos De~Carli, 
:Seni Veras e_Meira Filho, reúne-se a Comissão Díretora. 
Ausentes, por motivos juStificados, os demais membros. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Carlos De'Carli que, em seu Parecer apresenta 
a Redação _do vencido- para o turno suplementar do Substi
tutivo do Senado ao Projeto. de Lei _da Câmara no 85, d~ 
1991 (no 1.793, de 1991, ria Càsa áé origem), quedá nova 
redação ao § lo do art. ~o e aos- arts. 7o -e 9o do Decretq~Lei 
no 288, de 28 de fevereiro de 1967, ao caput do art. 37 do 
Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abi-il de 1976 e ao caput e 
§ 2o do art. 10 da Lei no 2.145, de 29 de dezembro de 1953. 
Aprovado o Parecer, e·nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá pOr encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio 
Fernando Ferreira Leite, Assistente ad boc, a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi-
cação. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de novembro de 1991. 
.....;:._-Senador Mauro Benevides, Presidente._ 

COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 18h38min do dia 3 de dezembro de 1991 

As de-Zoito horas e trinta e oito minutos do dia três de 
deÚÍnbro de inil novecentos· e noventa e um, na Sala de 
Reuniões da Comissão, Sob a Presidência do Senador Mauro 
Benevides, presentes os Senadores Dirceu Caineiro, Beni V e
rãs e Rachid Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão Díretora. 
Ausentes, pof motivos justificados, os demais membros. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Dirceu Carneiro qúe, em seu parecer, aprese-nta 
a Redação do vencido para o turno suplementar do Substi
tutiVo do senado ao Projeto de Lei da Câmara no 94, de 
1991 (no 1.446; de i991, na Casa de origem); que dispõe sobre 
as ·sanções aplicáveis aos_ agentes públicos nos casos de enrique
cimento ilícito no exercício- de mandato, cargo, emprego ou 
função na administração pública direta, indireta ou funda
cional e dá outras providências. Aprovado o parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, 
Assistente ad h~, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pêlo Senhor Presidente, vai à publicação. 

- Sála de_ Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 18h48min do dia 3 de dezembro de 1991 

As dezoito horas e quarenta e oito minutos do dia três 
de dezembro de mil novecentos e noventa e um, na sala Reu~ 
niões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Berre
vides, de presentes os Senadores Dirceu Carneiro, Beni V eras 
e Alexandre Costa, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, 
por motivos justificados, os demais membros. Abertos ostra
balhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador 
Dirceu Carneiro que, em seu parecer, a-presenta a Redação 
final do Projeto de Lei da Câmara n' 94, de 1991 (n' 1.446, 
de 1991, na casa de origem), que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos age!l~eS públicos que pr~ticarem ato de impro
bidade e dá outras providências. Aprovado o -parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, 
Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 20h48min do dia 3 de dezembro de 1991 

As vinte horas e quarenta e oito minUtoS do- düf tiêS 
de dezembro de mil novecentos e noventa e um, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mau
ro Benevides, presentes os Senadores Dirceu Carneiro, Beni 
Veras e Rachid Saldanha Derzi, reúne-se i Comissão Dire
tora. Ausentes, por motivos justificados, os demais membros. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Dirceu Carneiro que, em seU parecer, apresenta 
a Redação do vencido para o turno suplementar do Substi
tutivo· ao Projeto de Resolução no 87, de 1991, que retifica 
a Resolução no 33, de 1991. Aprovado o-parecer, nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, Assis
tente ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. -

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 12b30min do dia 4 de dezembro de 1991 

Às doze horas e trinta minutos do dia quatro de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões da 
Comissão sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, 
presentes ~s Senadores Dirceu Carneiro, Beni V eras e Rachid 
Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes~ por 
motivos justificados, os demais membros. Abertos os tra~a
lhos o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Du
ceu Carneiro que, em seu parecer, apresenta a Redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 126, de 1991 (n' 18, 

de 1991, na Câmara dos DepU.t3.dos), que aprova _o ato que 
outorga concessão .à Rádio Universal de Morrinhas Ltda., 
para eXplorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de e~clusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na 
cidade de Morrinhes, Estado do Ceará. Aprovado o Parecer. 
Ainda com a palavra o Senador Dirceu Carneii.O. (,lpreseiita 
parecer com a Redação Final do Projeto de Decreto Legis
lativo n•127, de 1991 (n' 10, de 1991, na Câmara dos Deputa
dos) que aprova o ato que outorga concessão à Rád1o ,SoCJe
dad~ de Soledade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Soledade, Estado da Paraíba. Apiovado 
o Parecer e nada olais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá-por en~errada a reunião;· lavrando eu, AntoniO Femarido 
Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 13h do dia 5 de dezembro de 1991 

As treze horas do dia cinco de dezembro de mil nove
centos e noventa e um, na Sala de Reuniõ.es da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, presentes 
os Senadores Alexandre Costa, Dirceu Carneiro ·e Rachid 
Saldanha Derzi; l'eúne-se a ColriísSão Diretora. -Auserites, pOr 
motivos justifiCados, os demais membros. Abertos os traba
lhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Dir
ceu Carneiro que, em seu parecer. apresenta a Redação- final 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de 1988 (n' 143, de 
1986, na Câmara dos Deputados), que aprova O- texto do 

__ Acordo .de Cooperação Cíentíficã, TéCôica·e TecnolOgica;-ce- -
lebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Popular da Hungria, em Budapeste, 
a 20 de junho de 1986. Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Antonio Penando Ferreira Leite, Assis
tente ad boc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 21b.<lsmin do dia 5 de dezembro de 1991 

Às vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos do 
dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e um, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência Uo Sena
dor Mauro Benevides, presentes os Senadores Rachid Salda
nha Derzi, Lucídio Portella e Meira Filho, reúne-se a Comis
são Diretora. Ausentes. por motivos justificados, os demais 
membros. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senador Rachid Saldanha Derzi cjue, em seu 
parecer, apresenta a Redação final do Projeto de Resolução
no 101, de 1991, que dispõe sobre a remuneração dos Servi
dores do Senado Federal e dá outras providências. Aprovado 
o parecer, e nada mais havendo a tratar~ o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio Fernando 
Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária reaUzada 
às 22h do dla 5 de dezembro de 1991 

Às vinte e duas horas do dia cinco de d~.Zerrlbro de ~ii 
novecentos e noventa e um, n,a Sala de Reqni~~~, da Com.iss3.o, 
sob a PreSidênCia do SenadOr M3.uro Benevldes, presentes 
os_Senadore& Rachid Saldanha Deizi, Lucídio Portellã. e Meira 
Filho, reúne-se a Comis~~o Ditetota. Atisê--fiies;·por-mótívos 
justificados, os dei:iiais membros: Abertos_ os trabalhos, o· se
nhor Presidente conce~~ a palavra ao Senador ~~-~hid Satda- _ 
nha Derzi que, em- seu parecei; apfeseiitã a Re~ação final 
do Projeto de Resolução no 100, de 1991, que dispõe sobre 
a remuneração dos Senad()ies. Aprovado o parecer, e nada 
mais havendo a tr3.tar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Antonio Fernan_do_Ferreira· Leite, 
Assistente ad hoc, a presente_ Ata _que, uma vez rubri_çada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação._ _ :__ -- . < 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 1991. 
--Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO.DIRET6Ri 
Reunião extraordinária realizada 

às 8h30min do dia 6 de dezembro de 1991 
Às oito horas e trinta rriÍrit.itOs do dla ___ sêís' -de -cieze'm_bro _ 

de_mil novecentos e noventa -e um, na Sal~ de Reufllõe{da 
CoriiissãO, so_b_ a PreSidência -do Senador Mãufo_ Benevides, 
presentes os Sena4ores,_A1ex;tnQre Costa,_ ~a~hid Sald_~nha 
Derzi e Beni V eras, reúne-se a_C()mi~~o ,Diiitôra_._A_USentes, 
por motivos justific3cfoS;.os· demais membl-os. Abertos ostra
balhos, ~ Senhc_x P_residente concede a palavra ao_ Sena_dor 
Rachid Saldanha Derzi que, em seu-parecer, apresenta aRe
dação Final do Projeto de Decreto Legislativo n• 29; dei984 
(no 69, de 1984; na.Cãmara dos Deputados), que aprova o 
texto da Convenção n"' 119, sobre "Proteção da~.M~quinas11 , 
adotada na 47' Sessão da ConferênCialnternacional_ do Traba~ 
lho, da Organização Internacional do trabalho- OIT, reali· 
zada em Genebra, _em .Ju_nho .de 1963. _Ainda com a palavra 
o Senador Rachid Saldari4a: Derzi _que profere Parecer çoin 
a Redação Final do Projeto de Decreto .Legislativo n° 16, 
de 1986 (n' 109, de 1985, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Comércio, celebrado entre o 
Governo da Reptiblica Federa~iva do Brasil_e Q_ Governo do 
Reino da Tailândia, em Br~sília, a 12 de setembro de 1984. 
Finalizando sua explanação com o Parecer que dá a Redação 
do vencido para o turno suplementar do substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1991 (n' 2.482, 
de 1989, na Casa de origem), que cria e regulamenta o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Ciência e TeCriologia -
FNDCT e dá outras pt6Vidências. Aprovado _o parecer, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
radaa reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, 
Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma ·vez tUbricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de dezembro de 199L 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMll'iSÃO DIRETORA o ·

Reunião extraordinári3-rt8liz8d8 
às llh30min do dia 6 de dezembro de 1991 

Às onze horas e trinta minutos do dia seis de dezembrO-
de mil novecentos e noventa e um-, na- Sala de Re-uniÕes da 

Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Benevides 
presente~ os Senadores Rachid Saldanha Derzi, Lucídio Porte: 
lia e Meua Filhp~ r~(ín.e,.-~~ a_Comi~;sã,o Diretora. Ausentes, 
por motivos justificadOs, ôS deinais membros. Abertos ostra
balhos, _o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador 
Rachid Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta aRe
dação Final do Projeto de DeCieto Legislativo n"'-138, de 
1991 (n' 143, de 1991, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o Acordo sobre Transporte Aéreo e seus Anexos, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos da América, em 21 de março de 
1989, bem como Nota de Emenda ao referido Acordo de 
11 de janeiro de 1991. aprovado o parecer, e nada mais ha~en
do a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite Assistente 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada Pelo Senhor 
Pres_id~nte,~aiâpublicação. _ - -. ,·--- ---~: 

- Sala de Reuniões da Comissão, 6 de dezembro de 1991. 
-~enador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
_ Reunião extraordinária _realizada 

às 8b30min do dia 10 de dezembro de 1991. 

Às oito horas e trinta minutos do dia dez de dezembro 
de mil novecento~ ,e noventa e um; na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidê.nCia dO Semi.dOr Mauro Benevides, 
presentes os Senadore·s Alexandre Costa, Rachid Saldanha 
Derzi e Benl Veras,-reúne-se a Comissão D"iretora. Ausentes 
por motivos justificadõs, oS demais meinbróS. Abertos ostra: 
ba1hos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador 
R4chid Saldanha Derzj que, emseu parecer, apresenta aRe
dação Final do Prqjeto -de Decreto Legislativo n"' ~-9, de ·1986 
(n• 123, de 1986, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Internacional do Açúcar de 1984, concluído 
em Genebra, em 5 _de julho_ de 1984. Ainda com a palavra 
pronuncia parecer com a Redação Final do PrÕjetq de Decreto 
Legislativo n° 21, de 1986 (n• 130, de 1986, na Câmara dos 
Dep~tados), que aprova o texto do Protocolo Adicional ao 
COnvênio Cultural entre a República Federativa do Brasil 
e a República Oriental do Uruguai na área de Rádio_ e Televi
são, celebrado em .Montevidéu, em 14 de agosto de 1985. 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente_ dá por encerrada a reunião, lavrando' eu 
Antonio Fernando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a. pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à- publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1991. 
--Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃQ PIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 9h do dia 10 de dezembro de 1991. 

Às noves horas do dia dez de dezembro de mil novecentos 
e noventa e -lim, ná Sala de Reuniões da Comissão, sob a 
Presidência do Senador Mauro Benevides, presentes os Sena
dores Rachid Saldanha Derzi, Beni V eras e Dirceu Carneiro, 
reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por motivos jUstifi
cados, os demais membros. Abertos_ os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador Rachid Saldanha 
Derzi que, em seu parecer, apresenta a Redação_ Final do 
Projeto de Decreto Legislativo no 136, de 1991 (n• 33, de 
1991, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que ou· 
torga permissão ao Sistema Orós- de Rádio e Televisão Ltda., 
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para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de 
Orós, Estado do Ceará. Ainda com a palavra, o Senador 
Rachid Saldanha Derzi, oferece parecer ·com a Redação Final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 14, de 1988 (n' 19, de 
1988, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo entre o Govern-o -da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Colômbia sobre Sanidade Animal para o 
intercâmbio de Animais e Produtos de Origem Animal, cele
brado em Bogotá, a 9 de fevereiro de 1988. Finalizando sua 
explanação apresenta em Parecer, a Redação Final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 4, de 1987 (n' 131, de 1986, na 
Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Pacto Inter
nacional sobre Direitos Civis e Políticó~fe do Pacto Interna
cional sobr~ Direitos EconÓl,llicos, Sociais e Culturais, ambos 
aprovados, junto com o Protocolo Facultativo relativo a esse 
último Pacto, na XXI Sessão (1966) da Assembléia Geral 
das Nações Unidas. Aprovados os pareceres, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente da por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, Assis
tente ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 17h do dia 10 de dezembro de 1991 

As dezessete horas do dia dez de dezembro de mil nove
centos e noventa e um, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência elo- Senador Mauro Benevides, presentes 
os Senadores Rachid Saldanha Derzi, Beni V eras e Dirceu 
CarneirO, reUrie-:.se -a Comissão Diretora~ Ausentes, por moti
vos justificados, os demais membros .. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Beni V eras 
que, em seu parecer, apresenta a Redação do vencido para 
o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 109, de 1991 (n' 1.448, de 1991, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a instituiÇão do Programa 
Nacional de Financiamento da Cultura, e dá outras providên
cias. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Antonio Fernando Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. - -

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 2lb do dia 10 de dezembro de 1991. 

Às vinte e uma horas do dia dez de dezembro de mil 
novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões da Comissão 
sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, presente~ 
os Senadores Dirceu Carneiro, Rachid Saldanha Derzi e Beni 
V eras, reüne-se a Comissão Diretofa. Aü.s-entes, por motiVás 
justificados; os demais membros. Abertos os trabalhos o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador Rachid 'salda
nha Derzi qrie~ em seu p3recer, ~ãpresenta- a Redação Final 
do Projeto de Resolução n"' 91, de 1991, qUe autoriza-o Go
verno do Estado da Bahia a emitir e ·colocar no mercado, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 

do Estado da Bahia - LFI'BA destinadas ao giro de 88% 
das 2.162262.610 LFfBA vencíveis no primeiro Semestre de 
1992. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1991. 
Senador M_~uro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 2lb27min do dia 10 de dezembro de 1991-

Às vint~ e uma horas e vinte e sete minutos do dia dez 
de dezembro de mil novecentos e noventa e um, n3. Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mau
ro Benevides, presentes os Senadores Dirceu Carneiro Ra
chid Saldanha Derzi e Beni V eras, reúne-se a Comissão bire
tora. Ausentes, por motivos justificados, os demais membros. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Rachid Saldanha Derzi Que, em seu parecer, apre
senta a Redação Final do Projeto de Resolução ~ n' 98, de 
1991, que autoriza o Estado do Ceará a emitir e colocar no 
mercado, a~r~vés de oferta_s públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado - LFfE-CE, cujos recursos, advindes 
de tal emis-são, serão destinados ao giro de 88% das· 
162.087.969 LFTE-CE, vencíveis no primeiro semestre de 
1992, conforme compromisso daquele Estado ratificado no 
Ofício n' 727/91, de 18 de novembro de 1991. Aprovado o 
parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
~á por encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio Fernando 
Ferreira Leite, Assistente ad .boc, a presente Ata que, uma 
vez rubrica~~ pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 2lb29min do dia 10 de dezembro de 1991 

As vinte e uma horas e vinte e nove minutos do _dia 
dez de dezembro de mil novecentos e nove_nta e um, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mau
ro Benevides, presentes os Senadores Dirceu_ Carneiro, Ra
chid Saldanha Derzi e Alexandre Costa, reúne-se a Comissão 
Diretora. Ausentes, por motivOs justificados, os demais mem· 
bros. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senador Rachid Saldanha Derzi que, em seu pare
cer, apresenta a Redação Final do Projeto_ de_ Resolução n"' 
99, de 1991, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo 
a emitir e colocar no mercado 125.161.891.514 ~Iras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFI'P, data 
base 30-9-91, destinadas à liquidação da terceira parcela cor
respondente a 1/8 do valor dos. precatórios judiciàis de natu
reza não alimentar pendentes de pagamento em 5-10-88. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio 
Fernando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi-
C<lção. _ . __ _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezerribro de 1991. 
-Senador Mauro Be~evides, Presidente. 
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COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às Ilb30mln do dia II de dezembro de 1991 

por meio de sinais de satélites, b.em como a concessão de 
· crédito anual no valor de dez mil dólares norte americanos 

ao orçamento.do Ministério da Aeronáutica:,-de modo a per
mitir o cumj)ffmento das novas obrigações finailc'elras advin-

Às onze horas e _trintaminutos do _dia onz~~de _deze,m~ro .. _das_ .da, adesãQ~_ . .Aprovado. o pare_c~_r ... e naO<;I ,rpai.,S)"Javeçdo 
de -mil noyecentos e noventa e_ um-, na .Sala_ de .Reuniões da __ a tratar, o Senhor Presiden;te._q~ _p~r ~nc~qaqa .a.~hYJlj~R·-~·~ 
CoiD:isSãO·~ sob a Presidência do Senador Mauro_ Benevicte_s, lavran,do ~u. -Antonio· -Fernando _Ferreita Lefte 1 As~te:nte- -, 
presente~_._Os senactores DJrceu Ca'fneiro,_ R"ácJlid Saldan!13: - ad h.~% a presente Ata qUe, um~ V~Z. rubri_~ad_a. peJ9~~ePh9r .~:: 
Derzi e Alexandre Costa, reúne-se a Com1s-sãbTiiretóra:Au- Presidente, vai ã publicação._ _ _ _ _- - .. ~ , ,,, , _.. ,. 1 

sentes;lJ'ór motivos jir.sfifi6tdos, os dema:·s tnebibros. Abertos . Sala de Reu~iPes da Comissão, 12 de dezembro de 1991. 
os trabalhos, o Senhor Pre~~dent~ concede a palavra ao S~na- --Senador Mauro 8enevides, Presidente. 
dor Dircéti Carneii-o que, em seu parecer;apreSénta a Reda-- - 1 ·--·: .• ; 

ção Fi\íàl do-Projeto de Resolução n' 92, de 1991, que autoriza __ .-. , ' JXlMIS$4Q.Q~~J;:Ti)RA : · -,-
a República Federativa do Brasil a ultimar a -Contratação- dê > _-- _, ReuÕiãO extraordinária realizada <~;~:::i:.. ::.-·:~;~;if::~ 
operação de crédito externo, no valor de até CLS Hung. .. . às-15h dO di·a l2 de. dezembro de 1991··' .. ;_, ~ • .,..,.._~;(] 
12,000,000.00 (doze milhões de dólares-convênio), junto à ' ' -
empresa Medicar CometCíai S/ A. Aprovado o parecer, e nada Ás: qui~ze. ~9r~~-~~,ú 4~~ ~4q~~: }(~ .. 4e_~~~):}J~ ,d.~' i?~r~9~~~- ·~;: 
mais havendo a tratar;·o Senhor Presidente dá _por encerrada centos ,_e nQxenJ~ e ~u.m •. Qa _Sala de . Reumões da éomJ~saO: · 
a reunião, lavrando eú, Antonk~ FernandO Férreinl Léite, soli. a' 'Pée.$fç!éi:ida~ .dç> Sen~idof ~~1,1!"0 -~e'tifiYides'~ · PfeS!:!~íes' . _ _, 
As.sistente ad hoc, a presente Ata q'~e, uma ,v,ez rubriçada os &~na~or,çs :Qí~çe_U,_C~rheito, MareiO Lacerda_tJra~m ~~~a}v~ · 
pelo_S_enhor Presidente, vai ã pub1icação. . . . . e R,a.Gliid.Sâlda~ha ~er~i, _reúne-s~ a·~o:~i~.s~~t-Qf~~tot~:·.~~~-..e ... 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de dezembro de 199L . sentes, por motivos JUS~I!}q~fO$~ QS,de .. Il}al~.qt$p1~~~~-:.19~~Jg&· lf' 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. - . . .. -os trf!.b~lqo~ •. o. Sp:qhRr f.restdç.n.t~ ~qnce:d~.aJ!~l~vr~··~'? ~Sr,~a- · 

1 dor Dirceu CarneirO qile_,·e~Sélip<irêêér-, ap,re~f'!ft~a ~e~Cf.ftçã9 
_ - •, . do vencido para o turno 1súj)léiii.enta'r'dó Sllbstittl.Üvd á'ó Pt'o- · 

COMISSAO DIRETORA jeto de Lei do Senado n' 266, de_1991, que dispõe sobre 
Reunião extraordinária realizada a utilização, pelo Gové:rhO--,dõ'DÚ;:t'rítO:Fe-deTal, dos órgãos 

às 19b34min do dia 11 de dezembro dei991 de Segurança Pú~l_lc:_~,ç!,e.,qqe,\r<!.W.9-R~."-dQ arJ..32 da Consti-

As dezenove horas e trinta e quatro minUtOS do dia onZe 
de dezembro de mil novecentos e noventa é ·um, na Sala 
de Reuniões da Com1Ssã0~ sõb a Presidência do' Senador MãU
ro Benevides, presentes os Senadores Iram S3iaiva, Lucfd_iÜ 
Poriella e Rachid Saldanha Derzi, reúneMse &: çOmissão Dire:~ 
tora: Ausentes, por inotiVos justificados, os de!n3.is membroS. 
Abertos os trabalhos, o S~nhor Presidente con:céde a palavra 
ao Senador Iram Saraiva que, em seu parecü, apresenta a 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado fie 228, de 1991, -
que concede pensão especial a Francisco Paula _Cândido e 
dá outras providências. Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor _President_e dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferniii"~ Leite, Assis
tente ad boc, a presente Ata que, uma vez~·rU_bricada pelo 
Senhor Presidente, vai ã publicação: · , . ~- ·: · ... · .. :~ 

Sala de Reuniões da Comi.Ssão,ll de ctei:embi-o de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente.--

COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às llb30min do dia 12 de dezembro de 1991 

Às onze horas e trinta minutos dO dia doze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um, na SaÚl _de-Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Benevides~_ 
presentes os Senadores Alexandre Costa, D1iCeu Carneiro 
e Rachid Saldanha Derzi, retíne-se a ComisS~p'biretora. Au
sentes, por motivos justificados, os demais meffibros._Abertos 
os trabalhos, o Senhor P~esidente concede a palavra ao Sena
dor Dirceu Carneiro que, em seu parecer, apresenta a Reda
ção Final do Projeto de Decreto Legislativo n' 139, de 1991 
(n' 47, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova a 
adesão do Brasil ao Programa Cospassarsat,~ de localização, 
. busca: e salvamento de aeronaves e embarc::i.Ções sinistradas, 

tuição Federal. .-Aprovad9 o parec;er, .e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por _encerrada a re~Jni~o_, 

, lavrando eu, Antonio P~rnaôdo Ferreira 'Leite, ;ASsHtê'ilte 
_ ad hoc, a pres(!nte· At~·. que; 4r?)a: :vez-rqOrlc'ada:-_ P.elo' 'Sên1íóf-:~ 
President~ 1 vai à pubfk,àÇãi:J:···· .. : .. '" .. -,· !. '<·~~'rl;d_:~!'] r~~·~~ 

" Sa!à de Reuniõês da Cõniis.são, 11 de deienlbro-ae l~t- '· · 
- senàdór' MaUro- BenevideS~'PteSiderite~ . ;'; -,, 1 , .--'' <L'i·.···.[ ~ 

. • -.' • '' '1 · ·.~·.r 1 •_::~!.· .. :l"' .,.(, _.;_l;l_•el ;!~·t:f-ki• 1'.i·1 

·, .-:;:..-.: ... ,. ,,,! ._,. 

,C_OMI$SAO.DI~ETORA 

' ReuD.ião extraol-dinária realizada 
iis 1Sh30min do dia 12 de dezembro de 1991 

~s ~uin~_horàs ~(~i~ ta '!llNl'~~(;~~~)H& ~ôi~~4e~~eliPPTP ~!:~ 
de mll novecei!~os.,e_ nçv.enta e u111,,~a. ~ala c;Ic; Rel!i\I,?,\',~_.c;l~ 0 • 

Co)jliss~o,,sob"_~, J:n;sió~nçi~ gp, .~e-11~~'1'' ~~~r.q, B~Jiey~des, •. , 
presentes .. os Sen.a(lo. r~s .D. 1_rceu Çarn.eiro., .Ma. r.cto .. Laç~. ráj:, · 
Jr~m Sarai,v,a e Raçhi~;S.àl<)~/lha Xíerzí,:re.l6e-'s~ a't::'~ri}is.i~õ,;' 
Dlretora. Ausentes, por motiVOS.JUShficados, os d~J71aiS mc:;:m,~,- o 
bros, Abertas _os _tr;abalhos_,. o Se$or }:'re~i.de_nteo __ COilce4.~,~ª .. 
palavra ao Senador Dir.ceu Carilejro que, em seti ·parec-er, 
apresenta a redação final do_ Projeto ~e. Reso,Iuç4.o-~ _10.4 .. 
de 1991, que .autoriza a Rep_ublica Federativa do Bias\1 ii 

.contrair empréstimo eXterno, TIQ valcir.de .até Y 197',00~).'.Qop 
(cento e noventa e sete milhões de ienes japoneses), a (tiridO 
perdido, junto ao Banco Internacional para a Reconstrução 
e Desenvolvimento :---Banco-Mundial, para fíliancíamentó 
.de programa de .fo.~s!~tÇ_p.cia, ,téc_IJ)cÇI. _a projefos de melhora
mento dó-Si~terna,_básic_o de educação no Nordeste do BrasiL 
Aprovado o Parecer, e nada mais havendo a tratar, o Sen}J.or 
Presidente dá por encer~d~ a reunião_. lavrando eU, Ap~ônio_ 
Fernando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presenté Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor President~, yai __ â fmbli!. 
cação. _ ---,- _ .... ~-- .. _·-.- · -

Sala de Reuniões da Comissão, 12 ilé dezembro de 1991-
-- Senado'r Mauro Benevides, Presidente. · · .- . 

f, ,.--
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COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 15b4Smln do dia 12 de dezembro de 1991 

Às quinze horas e quarenta e cinc'o minutos do dia doze 
de dezembro ·de mil novecentos e noventa e um, na Sala 

· de ReUniõeS da Comissão; sob a Presidência do Senador Mau
ro Benevides, presentes os Senadores Dirceu_ Carneiro, Mar
cio Lacerda, Iram Saraiva e Rachid Saldanha Der,zi, reúne-se 
a Cóinissão Diretora. Ausentes, por motivos justificàdos, os 
demais membros. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra aó Senador Dirceu Carneiro que, em Seu 
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n' 105, de 1991, que autoriza o Governo do Estado do Mato 
GrosSo·do Sul a emitir 59.000.000.00(J de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado dq Mato Grosso do Sul - LFTMS, 
para implementaÇão de investimentos públicos e àdequação 
do perfil de sua dívida pública. Aprovado o Parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Antônio Fernando Ferreira Leite, 
Assistente ad hoc·, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo .~e;nhQr Pf<Siqente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de dezembro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

-COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
As 16h do dia 12 de dezembro de .1991 

'A,s d~ze;;seis.hqras dq dia doz~ de deze~bro _d.~ q1il n,q.ve
ceQtO~.e nqventa e um, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Mauro Be~evides, presentes 
os Senadores Dirceu Carneiro, Mareio Lacerda, Beni V eras 
e Lucídio Portella, reúne-se a COmissão Diretora. Ausentes, 
por motivos justificados, os demais membros. Abertos ostra-

•. balhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador 
·; Dirceu Carneiro que, em seu parecer, ãpreS'enia a iedação 
_ 6nal do Projeto de Resolução n• 106, de 1991, que autoriza 
. o Governo do Estado d9 _ R~o de JaneirÇ> a_ eJevar tempora-

riamente, em caráter excepcional, o limite de_ endividamento 
·. do J;.si_ado, para_ emissão de Letras Financeiras do Tesouro 

do E~tado do Rio ~e Janeiro - LFTRJ, destinadas ao giro 
de 1.132.788.791 LFTRJ e de 10.059.906.930 Bónus do Tesou
ro do Estadó do Rio de Janeiro - BTR~-E, vencíveis_ no 

:· primeirO semestre de 1992. Aprovado O P'arecer, e nada lnals 
, haveitdo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 

reunião, lavrando eu, Antõnió Fernando Ferreira Leite, Assis
tente ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da comissão, 12 de dezembro de 1991. 
--Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA. 
Reunião extraordioária realizada 

às 16h30min do dia 12 de dezembro de 1991 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia doze de dezem
bro de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões 
da Comissão, so_b a Presidência do Senador Mauro Benevides, 
presentes os Senadores Dirceu Ca-rneiro, Marcib Lacerda, 
Iram Saraiva e Rachid Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão 
Diretora. Ausentes, por motivos justificados, os demais mem
bros. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 

palavra ao Sena-dor Dirceu- Carneiro qüe, em seu parecer, 
apresenta a reda-ção final do Projeto- âe ResolUção n~ 107, 
de 1991, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá 
-PR a elevar temporariamente os limites estabelecidos pelo 
item I do art. 39 conforme o disposto no § 19 do art. 6~ da 
Resolução n9 58, de 1990, do Senado Federal, no valor de 
Cr$403.742.246,00, a preços de outubro de 1991. Aprovado 
o Parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antônio Ferp_ando 
Ferreira Leite, Assistente ad boc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da ContisSão, 12 de dezembro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 10h20min do dia 13 de dezembro de 1991 

Às dez horas e vinte minutos do dia treze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Sen3.d6'r M-auro Benevides, 
presentes os Senadores Dirceu Catneiro· e Rachid Saldanha 
Derzi, reúne-se a Ç_omissão Di:çetora. Auseiites, por motivos 
justificados, os demais membros. A.bert9sos trabalhos, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador Dirceu Car
neiro que, em seu p"arecer, ap:i'esenta a redação final do Pro
jeto de Resolução-n9 108, de 1991, que autoriza a República 
Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo ex
temo a ser celebrado entre o Estado de Pernambuco e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Apro
vado o Parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi· 
dente dá por encerrada a reuniâ.o, lavrando eu, Antônio Fer- · 
nando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1991 
-Senador Mauro Benevides, Presidente._ 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 10h40min do dia 13 de dezembro de 1991 

As dez horas e q uarertta minutos do dia treze de dezembro 
de mil novecentos e noVef:tta e um, na Saia de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidênciã do Senhor Mauro Benevides 
presentes os _Senadores Dirceu Carneiro Raciiid ·saldaOh~ 
Derzi e Lucfdio Portella, reúne-se a Comi~são Diretora. Au
sentes, por motivos justificados, os demais membros. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente coricede a palavra ao Sena
dor Rachid Saldanha De~~ que, em seu pareCer,- a redação 
final do Projeto de Resolução n• 109, de 1991, que autoriza 
a República Fede~ativa do Brasil a garantir o contrato_de 
empréstimo e.xte!no, no valor de atéUS$67,600,000.00 (ses
senta e sete ~Jlhoes e seiscentos mil dólares norte:.americanos) 
ou seu equivalente em outras moedas, a ser fii'Õ:lado entre 
o Estado do Espírito Santo e o BancO Interamericano do 
Desenvolvimento- BID. Aprovado o parecer, e· nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Antônio Fernando Ferreira Leíte Assis
tente a hoc, a presente Ata que, tima vez rubricada peio 
SenhorPresidente, vai à publicação. -

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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COMISSÃÓ DIRETÓRÁ 

Reunião extraordinária ralizada 
às llh do dia 13 de dezembro de 1991 

Às onze horas do dia treze de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um, na Sala de Reuriióes da Comissão, sob a 
Presidência do Senador Mauro Benevides, presentes os Sena
dores Dirceu Carneiro 1 Meira Filho e Lucídio PortelJa, reú~ 
ne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por motivos justifi
cados, os -demais membros. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador Dirceu Carneiro 
que, em seu parecer, apresenta a redação do vencido para 
o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Resolução 
n• 102, de 1991, que institui o Sistema Integrado de Saúde 
- SIS. Aprovado o Parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Antônio Fernando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMlSSÃ() DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 12h30m do dia 13 de dezembro de 1991 

As doze horas e trinta minutos do dia treze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões da 
Corilissáó, sob a- Presidência do Senador Mauro Benevides, 
presentes os Senadores Rachid Saldanha Derzi, DiiceU "Car
neiro e Lucídio Portella, reúne-se a Comissã'"o Diretora. A-u
sentes, por motivos justificados, os demais_ ~embros. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Sena
dor Lucídio Portella que, em seu parecer, apresenta a redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n9 128, de 1991, que 
dispõe sobre a remuneração do Presidente da República, do 
Vice-Presidente da República e dos Ministros de EstaCo, para 
o exercício financeiro de 1992, e dá outras providências. Apro
vado o Parecer. O Sr. Presidente concede,_ então, a palavra 
ao Senador Rachid Saldanha Derzi que, em seu parecer dá
a redação final ao Projeto de Res_olução no 96, de 1991, que 
autoriza o Governo do Estado de São Paulo 3. emitir e _colocar 
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Fin:lnceiras 
do Tesoliro do Estado de São Paulo -:·.LFfP, destinadas 
ao giro de 83% das 113.700.760 LFT vencíve!~"' no primeiro 
semestre de 1992. Continuandõ a reunião o_ Senador Rachid 
Saldanha Derzi oferece Parecer com a redação final ao Projeto 
de Resolução n9 97, de 1991, que autriza o GovernO do Estado 
de São Paulo a emitir 44.121.869.090 Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, em substituição 
de 15"025.476.732 Bónus do Tesouro do. Estado de São Paulo 
- Série Especial - BTSP~E; coin -vencimeD,to no primeiro 
semestre de 1992 e sujeitas à Lei n' 8.024, de 12 de abril 
de 1990, finalizando, apresenta Parecer com a redação fi:Oal 
ao Projeto de Resolução n~> 95, de 1991, que autoriza a Prefei
tura do MunicíPiO de São Paulo a emitír e cOlocar no me_rcado, 
através de ofertas públicas, 1.672.667.443 Letras Financeiras 
do Tesouro do Município de São Paulo, SP - LFfM-SP. 
Aprovados os Pareceres, e nada mais havendo a tratar o Se
nhor Presidente dá por encerrada a reunião lavrando eu, Antó
nio Fernando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente 

Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai ã 
publicação. 

Saia de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 13h do dia 13 de dezembro de 1991 

-As treze horas do dia treze de dezembro de mil noven~ 
_centos e. noventa e um, n-a Sala de Reuniões da Comissão 
.sob a Presidência do Senador MaUro Benevides, presente; 
os Senadores Rachid Saldanha Derzi, DirCeu CatneirO,_ Mar
cio Lacerda e Iram Saraiva, reúne-se a Comissão nJ!etái-a. 
Ausentes, por motivos jUstifiCados, os demais membros. 
Abertos os trabalho~, o Sen.hor Pr~~id~!!te ponced,e a palavra 
ao Senador Dirceu Carneiro, que-·em· seu pareêer;·apioeSefl:ta 
a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n_" 16, de 

J988_(n'21, de 1988, na.qmar.ados Deputados), que aprova 
o texto da Convenção n9 140, da Organização Internacional 
do Trabalho- OIT, sobre a licença remunerada para estUdos 
adotada_ e~ Genebra, em 1974,_ durante a 59~ ReUriíãó da 
COnferência InternaC~onal do Trabalho. Aprovado o Parecer. 
O Sr. Presidente con~de_,_ e~tij:g,~ a pal_avra, n-ovamente,- ao 
Senador Dirceu Carneir(i-que, eiir. seu parecer -dá a redação 
fina! ao Projeto de Decreto Leg!s_lativo n9 112, -de 1991 (n9 
350, de 1990, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção Internacional para Segurança de Contéineres 
assinado em Genebra, em 2 de dezembro de 1972, bem como 
as Emend~ de 1983 aos Anexos I e II que integram a C_onven~ 
ção. Continuando a reunião o Senador Dirceú Carnéitó ofere
ce Parecer com a redação final ao Projeto de Decreto Legis
lativo n' 115, de 1991 (n' 349, de 1990, na Câmara: dos Deputa
~~s),_q':le aprovao text~ do_Acordo de Cooperação Econó
mica e Tecnológica, celebrado entre o GoVerno da República 
Fe~erativa do Brasil e o Governo da República Popular da 
Chma, em BrasHia, em 18 de maio de 1990, finalizando, apre
senta Parecer ~om a redação final ao Projeto de Resolução 
n~> 90, de 1991, que autoriza a Prefeitura do Municfpi<:Y de 
São Paulo a proceder o registro da rolagem das Letras Finan
-ceiras do Tesouro Municipàf : ... :_.- LFTM -São Paulo e Bónus 
do Tesouro Municipal- BTM, São Paulo, vencívei~ em 1992, 
no valor de Cr$ 97.515.806.624,70, conforme cronograma es
pccifica~o. Aprovados os Pareceres, e nada mais havendo 
a- tratài", o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Antônio Fernando Ferreira Leite, Assistente 

·ad h~c, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. -

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembi-Õ de 1991. 
- Se~~~or Maul_'o_Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 8h30min do dia 14 de dezembro de 1991 

Às oito horas e trinta minutos do dia quatorze de. dezem
bro de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador MaUro Benevides 
presentes os Senadore-s Rachid Saldanha Derzi, Dirteú Cai~ 
neiro, Mareio Lacerda e Iram Saraiva, reúne-se a COmissão 
Diretora. Ausentes, por motivos justificados, os demaiS mem
bros. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senador Dirceu--Carneiro, que ·em seu pai-ecet, 
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apresenta a redação fiõ3.1 do Projeto de Lei do Senado n9 
171, de 1989- CompiCmentar, que define, nos teririõS do_ 
inciso I do art. 161 da ConstitUIÇãO Federar, O Va:lõr -<idicional 
para fins de cálculo da paiticipáÇ:lO -CIOs MUniCíPios na reéeita 
do Imposto sobre Operações relativas à circulação de Merca
dorias e sobre prestação de Servicos de Transporte Interes
tadual e IntermWlicipal e de Comunicação. Aprovado o Pare
cer. O Sr. Presidente concede, então, a palavra, novamente, 
ao Senador Dirceu Carneiro que, e_Il?-_ seu parecer, dá a redação 
final ao projeto de Decreto Legislativo n' 17, de 1988 (n" 
23, de 1988, na -Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre_ Prevenção, Controle~ FiscãlízaçãQ e Repres
são aQ _Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes 
e de Substáricias-PsícoiróPícaS, ã:Ssinãcto COID á !fé Pública do 
Para_g9-ai~ e_m Br_ãSma; a-z~r dê março ·d~ __ _19_88~ fípalizando, 
apresenta Parecer com a redação do vencido para o turno 
suplementar do Substitutivo do Senado ao- Pro] C tO de Lei 
de 1990 (n• 3.633, de T9-89, na Casa de Origem), .que Clá 
a denominação de Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
à Rodovia BR-364. Aprovados os Púeceres, e nada mais 
havençl<_J a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, António Fernando Ferreira Leite, Assis
tente ad hoc, a presente Ata que, UJ.!la_ ve_~ r1:1_~ricada pelo 
Senhor-Piesidenü:, Vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comfssão, 14 de deú!mbro de 1991. 
- Sen.ador Mauro Benevides, Pre_sidente_. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 9h do dia 14 de dezembro de 1991 

Às nove horas do dia quatorze de dezembro_ de mil nove
centos_e noventa e um, na Sala de Reuniões._da Comissã_o, 
sob __ a Presidente do Senador Mauro Benevides, presentes _os 
Senadores Ra.chid Saldanha Derzi,Dirceu .Carneiro e Meira 
Filho, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por iriótivos 
justifiCados, os demais membros. Abertos_os frabalhos, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador Dirceu Carnei
ro, que em seu parecer, apresenta a redação do vencido para 
o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 99, de !991 (n" 161, de 1991, na Casa 
de origem), que dá nova redação ao art. 184, do Código 
Penal. Aprovado o Parecer, e nada mais havendo a_tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,_ lavrando 
eu, António Fernando Ferreira Leite, AsSistente ad hoc; a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo S_e_nh_or Presidente, 
vai a publicação. . . 

Sala de Reuniões da COmissão, 14 de dezembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 9b30min do dia 14 de dezembro de 1991 

Às nove horas e trinta minutos-do dia quatorze de dezem
bro de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões 
da €omissão; sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, 
presentes do Senadores Rachid Saldanha Derzi", Dirceu car
neiro e Lucídio Portella, reúne-se a Comissão Diretora. Au
sentes, por motivos justificados, os demais membros. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Sena
dor Rachid Saldanha Derzi, que em seu parecer, apresenta 
a redação do vencido para o turno suplementar d~ §ubstitutivo _ 
ao projeto de Lei do Senado n•385, de 1991-Complementar, 
q~e prorroga a vigência -da Lei Complementar no 62, de 1989, 

até 31 de dezembro de 1992 e dá nova redação aos §§ 2' 
e-3~ _do art. zo, art. 3~ e anexo.único_. Aprovado o Parecer, 
e nada mafs havendo a tratar, o. Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião,lavrando eu, António Fernando Ferreira 
Leite~ Assistente ad hoc, a presente_ Ata que, uma vez rubri-
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. , . _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezeiiibro· de 
1991.- SenadorMauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reu-nião extraordinária realizada 

às 16b do dia 16 de dezembro de 1991 

ÀS dezesseis -hofas do dia dezesseis de dezembro cte-mu 
nOveCenli:is e no-V.eflfã e um, na Sala de Reuniões·aa ConlüoSãO, 
sob a Presidência dÕ Senado"i- Mauro Benevides~ presentes 
os Senadores Rachid Saldanha· Deizi,"Lucídio Porte !la e Meira 
Fil~,._ó. ~eúne-se ~.CoriifSSào D-i~et(?~a: AuSénteS, por mOtivos 
jústJficados, os demais membros. Abertos os trabalhos, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador Rachid Salda
nha Derzi, que_ ~m -~eu p~rec~r. ·apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n9 ll2, de 1991, que autoriza a Prefei
tura Municipal de São José do Rio Preto, SP a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$7.196.734.599,40 (sete 
bilhões, cento e noventa e seis milhões, setecentos e trinta 
e quatro mli, quinhentos e noventa e nove cruzeiros. e quarenta 
centavos). Aprovado o Parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Antônio Fernando Ferreira_ Leite, Assistente ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação; 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1991. 
- S_enador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reu,nião extraordinária realizada 

às 17h do dia 16 de dezembro de 1991 

Às dezessete horas do dia dezesseis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, presentes 
os Senadores Rachid Saldanha Derzi, Lucfdio Portella e Meira 
Filho, reúne-se a Comissão Díretora. Ausentes, por motivos 
justificados, os demais membros. Abertos os trabalhos, o _Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador Rachid Sald<!
nha Derzi, que em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n"' 115, de 1991, que autoriza o 
Governo do Estado de Minas Gerais a· elevar temporaria
mente, em caráter-excepcional, o limite de endividamente 
do Estado para emiSsão de Letras Financeiias do Tesouro 
de Minas Gerais, destinadas ao giro de 59.215.847 LFTMG 
e 21.041.147.778 BTMG, vencíveis no primeiro semestre de 
1992. Aprovado o Parecer, ·e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Antônio Fernando Ferreira Leife, Assistente ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. __ 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 17h20mín do dia 16 de dezembrode 1991 . 

Às dezessete horas e vinte minutos do_ dia dezeSseis de 
dezembro de mil novecentos e noventa e um, na Sala de 
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Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro 
Benevides, presentes os Senadores_ Rachid_ $~1danha Derzi, 
Lucídio Porte lia e Meira Filho, retíne-se a Corhissão Dirdo:ra_. 
Ausentes, por motivos justificados, os- demais membros. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente co_nced_e a palavra 
ao Senador Rachld Saldanha Derzi, que em seu parecer, apre~ 
senta a redação final do _Projeto de Resolução n" 116, de 
1991, que autoriz_!l __ o GovernO do Estado do Rio Grande· do 
Sul a emitir e colocar no mercado, através de ofertar públicas, 
606.150.296 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul- LFT-RS. Aprovado o Parecer, e nada mais 
havendo a tratar, o- Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Antônio Fernando Ferreira Leite, Assis
tentead hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. . 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 17h40min do dia 16 de dezembro de 1991 

Às dezessete horas e quarenta minutos do dia dezesseis 
de dezembro de mil novecentos e noventa e um, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência dO Sencidor Mau
ro Benevides, presentes os Senadores Rachid Saldanha Derzi, 
Lucfdio PorteUa e Meira Filho, reúne-se a ComissãO Di_retora. 
Ausentes, por motivos justificados, os demais membros. 
Abertos os trabalhos,_ o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Rachid Saldanha Der?i, que em seu parecer, apre
senta a redação final do Projeto de Resolução n9 117, de 
1991, que autoriza a Prefeituni-àa Cidade do Rio_ de Janeiro 
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro Municipal- LFTM-Rio, desti
nadas ao giro de 12.340.000 LFTM-Rio, com vencimento no 
primeiro semestre de 1992. Aprovado o Parecer, c nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, Ia vrando eu, António Fernando férreira Leite, Assis
tente ad hoc, a presente "Ata qÚe, uma -vez· rubr-icada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. -

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de deZembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 18h do dia 16 de dezembro de 1991 
As dezoito horas do dia dezesseis de dezembro de mil 

novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, presentes 
os Senadores Rachid Saldanha Derzi, Luc{dio Portella e Meira 
Filho, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por motivos 
justificados, -os demais membros. Abertos os· trabalhos, o Se
nhor Presidente concede_ a palav_ra ao S~nador Rachid Salda
nha Derzi, que em- seu parecer, apresenta a re"daÇão final 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 137, de 1991 (n' 54, 
de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à" Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda., para 
explorar' serviço de radiodifusão sonora na cidade de Carmo 
do Rio Claro, Estado de Minas Gerais. Aprovado o Parecer, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião lavrando eu; Antônio Fernando Ferreira 

Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 18h20min do dia 16 de dezembro de 1991 

Às dezoito horas e vinte minutos do dia dezesseis de 
dezembro de mil novecentos e noventa e um, na Sala: de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro 
Benevides, presentes os Senadores Rachi Saldanha Derzi, Lu
cídio Portella e Iram Saraiva, reúne-se a Comissão Diretora. 
Ausentes, por motivos justificados, os demais membros. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Rachid Saldanha Derzi, que em seu parecer, apre
senta a redação do _yencido para o turno suplementar ao Pro
jeto de Lei do Senado n~ 80, de 1991, que institui o Programa 
de Garantia de Renda Mínima -PGRM e dá outras providên
cias, e~darecendo que, em conseqüência ~a_ aprovação q.as 
emendas n~ 8 e 10, do Senador Oziel Carneiro, que dá aplicabi
lidade financeira a partir de 1~ de janeiro de 1995, alterou 
também, sem qualquer transformação do mérito, o § 1~ do 
art. 1~ in rme, o art. s~ in fine e seu parágrafo único. Aprovado 
o Parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antônio Fernando 
Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 23h40min do dia 16 de dezembro de 1991 

As vinte e três horas e quarenta minutos do dia dezesseis 
de dezembro de mil novecentos e noventa e um, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mau
ro Benevides, presentes os Senhores Rachid Saldanha Derzi, 
Lucfdio Portella_e Meira Filho, reúne-se a Comissão Diretora. 
Ausentes, por motivos justifiCados, os demais mem-bros. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Rachid Saldanha Derzi, que em seu parecer, apre
senta a redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 410, 
de 1991, que restabelece o incentivo fiscal que menciona e 
dá outras providências. Aprovado o Parecer, e nãda mais 
havendo a tratar, o Senhor ·Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Antônio Fernando Ferreira Leite, Assis
tente ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1991. 
Senador Mau~_Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 17h do dia 19 de dezembro de 1991 

As dezessete horas do dia dezenove de dezembro de mil 
novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões da Comissão, 
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sob a Presidência do Senador Mauro Benevídes, presentes 
os Senadores Rachid Saldanha Derzi, Alexandre Costa e La~ 
voisier Maia, reúne-se a Comíssão Dlfetõra. Ausentes~ pbi 
motivos justificados, os demais mêmbros: Abertos os traba
lhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Ra
chid Saldanha Derzi, que em seu parecer, apresenta a.redação 
final do Projeto de Decreto _Legislativo n• 144, de 1991 (n' 
135, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e as Nações Unidas relativo ã Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ser realizado 
na cidade do Rio de Janeiro de I' a 12 de junho de 1992. 
Aprovado o Parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antônio 
Fernando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezembro de 1991. 
--senador Mauró Benevides, Presidente. 
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SENADOR AMAZONINO MENDES- Esclareci
mentos ã notícia veiculada· pela imprensa de que S. ~ 
teria, quando Governador do Estado do Amazoflas, man
dado incinerar os arquivos do DOPS daquele estado. 

SENADORA JUNIA MARISE - Congratula-se 
com a inauguração da sucursal do Jornal O Estado de Mi
nas, em Montes Claros - MG. Apelo em favor de provi

. dênciaS para resolver as dificuldades da região de Gover
nador Valadares arrasada pelas f9rtes chuvas e transbor
damento do Rio Dáce. 

SENADOR AMIR LANJ)O- Sustação do. De~reto 
n"' 430, de 1922, que regulamenta o art. 49 , da Lei n" 8.197, 
de 1991 e dá outras providências. 

SENADOR MÁRIO COVAS -ConsideraçÕes ares
peito do projeto do Governo, que aumenta-as contribuições 
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1.2.3- Comunicação da Presidência 
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EXPBDIBNTB 
CI!NTRO ORÁPIOO DO SI!HADO PEDBRAL 

PASSOS PÓRTO 
Diretor-Oel'oll do Seudo Pcclenl 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Eaaltivo 

DIÁRIO DO COHORBSSO NACIONAL 
u..,...... IOb reopoaullüidade da Meu do Sendo Federal 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Al:l.aiailtratívo 

ASSINA 1l.IRAS 

WIZ CARLOS DE BASTOS 
DVelol bdootrial 

SeDICIIral ··-···-······-·-·--·---··---·---·----·- c~ 3.519,65 

PLORIAN AUGIJS'IO OOunNHO MADRUGA 
Tiragem 2.200 c:xemplua. 

Ata da ga Sessão, em 22 de janeiro de 1992 

38 Sessão Legislativa Extraordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevicle.ç, Rachid Saldanha Derzi e Lucídio Portella 

ÀS 14 HORAS E .30-MINOTbs; ACE'IAM.SP..PRE
SENTI!S OS SRS. SHNADOREiS: 

AntOnio Mariz- ce'sar Dias- Coutinho Jorge~ Epitá
cio Cafeteira- Flaviano Melo- Hugo Napoieao- José Foga
ça- José Paulo Biso! - Jutahy MagalhJies- Mário. Covas
Martuce Pinto - Maurício Corrêa - Moisés Abrão - Nabor 
Júnior- Ney Maranhão:.. Onofre Quinan. 

O SR; PRESIDENTE (Mauro Benevides) :-A lista de 
presença a·cusa o CO"inJ)ai"eCimento de 1.6 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número- regimental, declaro abert.a a sessão. 

Sob 11 Proteção de D~us, iniciairios ás nossos .trab~Jh_os. 
Sob.(e a me_sa teq!J~rimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

I• Secretário. · · · - · · · 

_Sãb lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 5, OE 1992 

R.~queiro, com fundamento no art. 222 do Regimento 
Interno, a transcrição, nos anais do Senado, do editorial "Pri
vatiiação ou _Colonização?" do Jornal A Tarde, de Salvador 
- Bahia, publicado em 20 do corrente mês, conforme consta 
do exemplar anexo. . - - -

Por seu conteúdo, o artigo é valioso dado informativo, 
contrário â privatização da Petrobrás. 

Sala das Sessões, 22 de janeiro de 1992. -Senador Josa
phat Marinho. 

(A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N' 6, DE !992 

Nos termos do art. 210 do Regiment9 Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal da nota da V ASP 

a Opinião pi.íblica, e da notã da associação doS Pilotos da 
VASP, publicadas na edição do dia 19 de janeiro de 1992 
do Joranal O Estado de S. Paulo com fotocópia anexa. 

Sala das Sessões, em 22 de janeiro de 1992. -Senador 
Júlio Campos. 

(A Comissão Diretora.) 
. . 

REQUERIMENTO N' 7, DE 1992 

Nos termos do art. 50, §_ 2';>, da Corlstituição, combinado 
-com os artigos 215, inciso I e 216 do Regimento InternO do 
Senado Fe4eral, requeiro sejam solicitadas ao Exm9 Sr. Minis
tro do Trabalho e da Previdência Social as seguintes infor-
mações: -- - · 

-1--:- Montante, atualizado até 31 de dezembro de 1991, 
d3 }il':i9_~ _pa.ra com a P~evid~ncia Social da _Administração 

-Direta e Indireta ~a União, dos Estados, dosoMunicíJ)ios e 
do Distrito Federai, indicando a data do Ultimo levantamento 
efetuado pelos órgãos· cotnpetentes do Ministério, como seM 
gue: 
. a) Dívida Individualizada da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Pistrito Federai; 

b) Quanto aos Estados, dívida de cada Município; 
_c) Valor da dívida da administração direta e da indireta 

ela Uitião-, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
. ~I- Evolução da arrecadação, Estado por Estado, ano 

a ano, a partir de 1989, tendo em vista a redução dos prazos 
para recolhimento das contribuições devidas à Previdência 
Social, a saber: _ _ _ _ _ 

a) Peso e evolução na e,conomia das empresas do recolhi
mento da contribuição mensal do último triênio e respeCtivas 
alíquotas; 

b) Informar os prazos deferidos, no último triéniO, para 
recolhimento da contribuição pe_Ias empresas; 

c) Quais os valores ·máximos das aposentadorias de emM 
pregadores e de empregados no último triénio. 
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Justificação 

É pública e notória a crise que no cori~r dOs an~S- vem 
afetando a previdêndã. social espec_ialme!}te agora com as deci
sões judiciais que concederam o reajuste línear aos ãposen-
tados do INSS. _ · 

Em f~ce da situação de quase ip.solvência do sistema previ
den~iário inúmeras soluções têm sido propostas, tanto pelo 
Legislativo como pelo Executivo, tendo este, inclusive enca
min_hado ao Congresso Naciçm~l projeto que eleva_ <!Salíquotas 
e ena novos contribuintes da previdência Social. _ 

Assim sen-do, e na busca de uma solução definiti_ya para 
o problema, é í~prescindivel que se conheça a real situação 
financeira do INSS _ princiP3Imente quanto ao montante da 
dívida da administração direta e indireta da União, dos Esta
dos, do DiStrito Federal e dos MunicípiOs, bem Como o cresci
mento da arreca~_~o, por Es~ado, ano a ano, a partir de 
1989, tehdo em vista: a redução dos prazos para recolhl~ento 
das contribuições previdênciárias aos cofres do Tesouro. 

Diante do exposto, esclarecidas as razões _ _que nie levaram 
a formulação do presente Requerimento, espero seja o mesmo 
aprovado pelos demais ilustres parlamentares_. _-_Senador 
João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevicki) - De acordo . 
com o art. 210, § 19 , do Regimento Interno, os requerimentos 
serão submetidos ao exame da Comissão Direto-ia-.- - - -

Há oradores inscritos·. 
Concedo apalavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC...:_MA:l'rohuucia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SeltadÕres: -
ac~b? de ler, na c.ondição de Secretário, d(!ll! ~eguerimêntós 
sol~cttando transcnçã~ de matérias publicadas em jornais deste 
Pa1s. . o • 

Há algum !em po, o _Senado deixou de fazer e passou 
a ler notícias. Não é a primeira vez. Quase que diariamenfe 
pede-se a inserção, nos _A_nais, -de artigos publicados, ou-faz-se 
referência a artigos publicados sobre escândalos que õé:"õrteln 
por este País. 

Na realidade, acho que há uma perplexidade, não só 
do Senado, mas de toda a Nação, para saber aonde vamos. 
Qual é rea~ment~ ~- rot"':- ,deste Gó.verno? O que pretende 
fazer com. o eovo, priiJcipalmente -cõffi Seus ãj)osen-tadós-, Com 
seus pensmmstas, com o seu funcionalismo público? -- -

Quero aproveitar a oportunídade para, pela ve~ primeira, 
ler também alguma coisa que está no jornaL -Nunca o fiz 
mas não quero ficar fOra da atuaiidade.- Antes-de ler o Jornai 
do Brasil de hoje, quero fazer uma referência ao humorista 
c.hico Anysi<:i que; se a.ntecipando aos- fatos;-numa premo~ 
ruçáo, .fez com que a v1da _real acompanhasse a ficção. No 
seu Programa "Estados Anysios de Chico City", apresentou 
um personagem que se chama "João Ninguém". Esse persona
gem "Ninguém" se dirige ao Presidente:_ da Repu'Dlica e faz 
lli!la série ~de afirmaçõ~s com9: "Ninguém aCTeditã. no s~nhor; 
Nmguém está com o senhor; Ninguém acha que o _senhor 
está certo". E faz referências a irtnãos que pOssui, "dizendo: 
"Meu irmão Só burro acredita no· senhor". Aquilo era ficção 
pu~. Mas hoje, lendo os jornais, vejo_ na p_!ime~a págiria 
do Jornal do Brasila seguinte notícia: ·- -- ~ __ 

Um dia após ter assinado o decreto que :ldÚ _o 
pagamento dos 147~06%, o Presi~ent~ :Femãndo-Collor 

subiu a rampa com dois aposentados: os irmãos Natale, 
_de 69 anos, e Vitória Burto, de 73~_Eles estavam ao 

lado de outros turistas, quando foram convidados por 
seguranças do Planalto a acompanhar o presidente. 
Paulistas descendentes de italianos, os irmãos BuJ;To 
não estão na briga pelos 147%. Ela não faz parte dos 
beneficiados e ele não sabe se será contemplado. De~ 
pois de subirem a rampa e posarem para os fotógrafos, 
os irmãos retornaram ao ônibus da excursão e ao_ anoni
mato mal pago. O presidente gostou da companhia, 
- note~se bem, o Presidente gostou da companhia 
-e o mais novo dos Burros também: "Valeu a pena 
ter visto o Presidente", comemorou Natal e Burro. 

Então, veja V. Ex~ que aqui é um fato real: acompa~
nhando a ficção--daqu~~:le.irmão de .''João Ninguém", de Esta~ 
dos Anysios de Chico City, quando diz "o meu irmão Sóburro 
acredita em você". Aqui, na vida real, os irmãos Burro subi
ram a rámpa e estão muito contentes com o Presidente da 
República. (Muito bem.) 

O SR.I'RESIDENTE (Mauro :Bénevides) - Conçedo a 
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar, segundo orador ins~ 
cri to. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
se~inte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, hã quase 
dms anos, desde sua posse, vem ó Governo Collof- perpetrando 
sqcessivas trapalhadas jurídicas, conseguindo com isso, além 
de afrontar a Lei, expor~se ao ridículo e levar ao pânico toda 
a Nação. São projetes, decretos e medidas provisórias que 
se _alteram, se contradizem, se anul~m, e, indefectivelmente, 
agridem as disposições constitucionais. - -

A última dessas trapalhadas consubstanciou-se no Decre
t() n\'1 430,_ publicado ontem no Di~rio Oficial, qu~ adia por 
um ano o pagamentô da diferença do reajuste de 147,06%, 
reivindicado por três milhões de aposentados e· pensionistas 
da Previdência Social. O referido Decreto é inSano 'e falacioso 
e caracteriza uma chantagem por parte do Governo Federal: 
Não é sem motivos, portanto, que mal foi publicado e já 
mereceu o repúdio generalizado de norte a sul do País. 

É de se estranhar que o primeiro- escalão-do Governo, 
inte_grado _ _por tantas pessqas !lustres,·não tenha tidO o descer~ 
tiriõ. ou pelo menos o mero cuidado, de v~rificar a juridicidade 
do _Decreto. Cus_ta crer que. as autoridades governamentais 
se julgassem capazes de reformar uma sentença judicial. En
tretanto, custa ainda mais acreditar que o Govenro, além 
de desconhecer o Judiciário. tenha desconsiderado o Con
gresso Nacional, que ele próprio convocou, editando o Decre
to antes mesmo de uma posição concreta do Legislativo em 
relação ao Projeto que visa levantar os recUrsoS destinados 
ã- Pr'evidência Social. 

Errou o GoyerD.o Federal por várioS motivos, mesmo 
~end'? c?mo Ministr.o da JustiÇa -o -Sr. Jarbas Passarinho, que 
já foJ titular, entre outras, da pasta da Previdência Social, 
e que por tanto tempo militou no Congresso Nacional. Como 
dizia, o Governo· errou, e não apena:s no ·encaminhamento 
técnico da questão. Faltou-lhe, também, e sobretudo, sensibi
lidade política e compromisso social para respeitar os direitos, 
a cidadania e a dignidade dos aposentados e pensionistas. 

-Há uma semana, denunciei, 4_esta, tribuna, a inconve~ 
niência e a desne_cessidade de se elevar as alíquotas da Previ
dência Social e de se criar nova COntribuição para viabilizar 
o pagamento da diferença reivindicada por aposentados e pen
cionistas. Ho.ie, venho denunciar a ilegalidade e a insensate1 
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desse decreto que- ·posterga o paga~ento dos beneficiários. 
Em meu pronunciame-nto, na: semana passada, ponderei qúe 
o Governo não podia optar, sistematicamente, pela solução 
mais rápida, mais fácil e menos eficaz; questionei os números 
apresentados pelo Presidente Fernando Collor e pelo então 
Ministro Rogério Magri, de que os gastos com~ os--reajusteS 
alcançariam Cr$11 trilhões; e mencioilei algumas das medidas 
que devem ser tomadas para que a crise da Previdência tenha 
uma solução mais duradoura. 

Não tive -e isso deixei bem claro a intenção de apre
sentar soluçóes·definitivãs, tarefa que deve resultar de amplos 
debates e de intensa participação de toda ã soCiedade brasi
leira. Entretanto, apdritei rapidamente algumas das causas 
estruturais que cont~b_uem para o confinamento d~ sistema 
previdenciário numa crise tão crónica quanto nefasta. 

Como eu, outros parlamentares e políticos demonstraram 
a ineficácia e o- maquiavelismo da mensagem presidencial, 
que cria contribuição adicional, eleva as alíquotas e estende 
o ônus a quem dele se julgava livre. Corrio nóS, "professOreS~ 
administradores, economistas, jornalistas, enfim, uma legião 
de cidadãos brasileiros indicou caminhos, analisou o sistema 
previdenciário e ápre-sentou propOstas. Com a substituição 
do Ministro Magri, o G~yerno deu ·até sinaiS de que· iria, 
enflm, optar pela adoção de um efe~ivo ge:renciamento -~o 
sistema previdenciário. No entanto, o que aconteceu? Ale· 
gando novamente a enexistência de recursos orçamentárioS, 
escarneceu dos aposentados e pensionistas--o segmentO mais 
frágil da comunidade, que não pode sequer fazer greves ~. 
remetendo para o próximo ano, quiçá Para as ·calendaS, ·o 
pagamento do reajuste que a Justiça lhes tem reconhecido~, 

Esta tem sido, aliás, a postura do -GovernO Federal: "em
purrar'~ para adiante os seus compromissos fin-anceiroS, tOdit 
vez que há problemas de caixa. Trata-se de uma visão irhedi3.
tista, que Dão leva em conta as conseqüências fUturas. O. Go
verno tem hoje a incômoda necessidade de despender altas 
somas, todos os meses, para pagar a retenção _dos cruzados 
novos, com tanta facilidade executada no primeiro di~ de 
sua gestão. É preciso compreender que, se hoje é difícil pagar 
o reajuste dos beneficiários da Previdência, no: pr6Ximo: ano 
o será muito màis, com o acUmulo desses débitos. -

Há ·quem aponte, porém,·paganientos antecipados pelo 
Governo~-O economista e professor Détcio Munhoz, em &rtigo 
publicado no O Estado de S- Paulo, alerta que o Governo 
Collor nem sempre adia a liquidação de suas dívidas. Assim,· 
.os rendimentos dos depósitos do Tesouro no Banco Central, 
durante 1991, equivalentes a US$10 bilhões, foram "desviados 
pelo Governo para resgatar, antecipadamente, títulos da dívi
da pública em poder do BC, que não vencem juros e .que 
Seriâm resgatados apenas no próximo séculO". Esses recursos, 
quero observar, seriam suficientes para o pagaménto do reaM 
juste de aposentados e pensionistas, sem qualquer mudança 
na tributação, mesmo ·se Colisideramos a portentosa e equivo
cada soma de Cr$11 trilhões para o equilíbrio das contas da 
Previdência. 

Vai além o Prof. Munhoz: "Igualmente, o Tesouto rece
beu ão BC outros U$10 bilhoes de "lucros" (em verdade, 
sobras de emissões cavalares de papel-moeda, necessárias para 
manter a economia funcionando), também desviados parares
gate antecipado de títulos". E conclui que a questão é geren
cial: "Nem o País tem prC?blemas fisc~is, que exijam aumento 
de impostos, nem a Previdência está falida''. 

O Ministro Reinhold Stephanes é conhecedor do assunto. 
Sua reestréia, porém, com a edição do insano Decreto n' 

430, está sendo inglóría, apesar de - ou, talvez, por iss9 
mesmo - n'ão ter ·assinado a justificativa que o acompanha. 
Há alguns meses, o Deputado Reinhold·Stephanes analisava, 
nesta Casa, a· questão da Previdência Social. Propunha, com 
bastante propriedade, uma série de mudanças a serem imple
mentadas, incluindo até mesmo uma ampla revisão dos cálcu
los atuariais. _Ao. Ine_smo tempo, alertava para a evasão· de 
recursos do sistema, que estimava em ·40%,' dos quais 25% 
seriam devidos à sonegação, e 15% âs ações fraudulentas 
e à corrupção. É hora de o Deputado Reinbold Stphanes 
levar esses dados ao conhecimento do Presidente Collor, para· 
que, punindo o"infrator, e não o contribuinte ou o beneficiário, 
possamos vir·a ter uma Previdência Social democrática e jUSta. 

~o entanto, St-: Presidente até que um ~renCjameniO 
responsável e competente possa se fazer sentir no sistema 
previdenciário,- não é necessário sacrificar milhões de· brâsi· 
Ieiros. Até que se façam as mudanças ·estruturais- requeridas, 
medidas emergenç:iais há que ser tomadas, como -o- retomo 
ao orçamento preVidenciário dos recursos que a ele deveriam 
estar sendo destinados como os do Finsocial e do PIS!Pasep, 
por exemplo. Além dessas medidas, e além do combate sem 
tréguas ãs roubalheiras e ãs fraudes, deve-se v~tar a profusão 
de_ emendas ao Orçamento Geral da União, feitas quaSe sem. 
pre com critétiOs indevidos, alocarido-se o~_ r~cW::S_óS no paga
mento dos benefícios preyídenciários. -- . -- : _; '-- . -- ~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Presidente Feritándo Co
llor, o Ministro Jarbas PasSarinho e o então· MiniStrO Rogério 
Magri erraram quando pretenderam sof?r~taxar o contrib_Uinte 
e sacrificar o beneficiário, em vez de atacar-as causas. básicas 
da criSe da Previdência. AgOra, o Presidente FerDaridO_ CàllÕr 
e o Ministro ~arbas Passarinho insistem no erro e, tendo sidO 
defenestrado o então-Ministro Rogério Milgri, arras!run c(:Jp.sl
go, Qesta vez, os Ministros Marci1io Marques M<;>reira e Rel
nhold Stephanes. 
- - Em síntese, podemos dizer que o Governo errOu, iniciàl~ 
mente, ao· pretender reformar sentença judicial por meio de 
decreto. A escolha desse instrumento foi igualment~_ inade
quada, na pretensão governamental de valer-se de _ev_entuais 
brechas ou conflitos que se pUdessem constatar na legislação 
vigente, por· siniples questão de hierarquia. o decteto extra
pola o seu poder de regulamentar, quando define, por exem· 
pio; o que·sa:o·créditos de natureza alimentícia. ErrOU aihdª 
o Governo ao interpretar, obliqu3mente, que- os créditos de 
naturezã alii_nent.fcia podem ser objeto de precatórioS; aõ ale
gar, pela imprensa, que o decreto teria vida curta, até que 

· {l_PrC:vidência obtivesse os recursos necessários. O GoVerri.O 
yol,t_a a .co_iltrafiar· ps maiS elementares priricípios da ordeM 
jUrídica; ao- submeter a vigência do decreto, Cômo anUnciOu 
o Ministra da Justiça, ã aprovação do Projeto de Lei n• 2.474 
pelo Congresso Nacional, submete esta Casa a um condenáVel 
constrangimento. Além disso, tendo já atropelado o Judiciá
rio, atropela também o Legislativo Federal, que ainda não 
se pronunciara ·sobre o projeto de lei que aumenta a arreca-
dação da PrevidÇncia. . . . . . 
. .. O ConJ~esS()-N~cional e~tá oon~ciente de que o·sistema 

previdencíário neCessita ser reformulado. Por isso mesmo, 
rejeita. as so1uçQes apressadas e paliativas, sejam elas desti
nadas a sobrecarregar a carga tributária ou a postergar um 
direito da~ ~tegqri~ mais vulneráveis da comurtidade brasi· 
leira. Por esses i:notivos, o descalabro do Projeto de Lei n' 
2.474 men;ce. ~ no~ssa rejeição; a chantagem do Decreto rf' 
_4~9- ~er~c.e Q nosso repúdio! 

Muito obrigado, St. Presidente. (Muito bem!) 
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DURANTE O DISCURSO DO SR. RUY BACE
LAR, O SR. MAURO BENEVIDES, PRESIDENTE, 
DEIXA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA, QUE É 
OCUPADAPELO SR. RACHID SALDANHA DER
ZI, 3' SECRETARIC(J. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -,-,-PB. Pronuncia 
o seguinte discurso.) _:__SI:-. Presidente, Srs. Senadores, antes 
do final do ano legislativq de 1991, in_daguei ao nobre Líder 
do Governo IieStà-Cása; o nobre Senador Marco Maciel, se 
o Senhor Presidente da-República; Fernando Collor de Mello 
pretêndia convocar õ·Congresso Nacional extraordinariamen
te. 

Tinha eu, naquele instante, o cuidado de_ me informar 
a reGpeito do assunto-, ·para transmitir aos membros da minha 
Bancada q·ual o propósito governamental quanto à convo
cação·. Ouvi de S. Ex' que não me preoCupasse porque S. 
Ex~ havia estado com: o Senhor Presidente da República, que 
lhe dissera que somente tômai"i~_-a: iniCiativa ·ae convocar o 
Cortgte.SS:d _Nacionhl extraordinariamente, se, antes, fizesse 
uma consulta- prévia às Lideranças-partidárias das duas Casas 
do Congresso Nacional._ _ _ _ -. · 

Por isso mesmo, Sr. Presidente· e Srs. Senadores, saí daqui 
tranqüilo, depois de' ter comunicado ~sse f~to aos membros 
da minha Bancada.' __ __ _ __ 

QUal rião foi a rrifnha_surpresa, quando fomos-chamados 
a vir a Brasília, já qüe·o Presidente da República havia _convo
cado 'extraordinariamente o congresso Nacionat_Sua Exce
lência não curnptiü ·a..-su·a-promesSa, POis não reza consulta 
prévia quê, ·atfriôs§6-Vêi, ... eni sé fratai:tdo de matéria de tanta 
importância, relacionada com crise de caiJta da· Previdência 
Social~ dev.eria ser,até mais ampla, ou s~ia, não apenas às 
Lideranças partidár~a:;, mas ã sociedade de um modo_ gerai, 
através dos ~eus.demais segmentos, pois, certamente, se tiyes:
se assim .proce.dido, no mínimo, náo t~ria convp~cado o_ Con
gresso. Nacional~_ para lh~ remeter o projeto de_lei que está 
tramitando primeirame~~e; na Câmara dos D.eputados_ e_ que 
"dispõe sobre fontes de, Cl\St~i_os·_-pata a Previ_ci_ê_~-q_~ Soçí!l! 
e dá oqtrâs.proyid~ncia·s". Sua ~'.'celêricí~teri,_a:s~~tiçlç ~.fall~ 
de apoio a._sua iniciativa.~ , . ,- · :. ·. ;-. --- ·. , .. _ ~ 

·. Sr .. Presidente e Srs.· S~nadore~, estarpos hoje p~este~ 
a encerrar a convoCação. extraordinária, já :rios aprOximando 
do final do mês, quap.do .ela se exau~e pelo teor do próprio 
ato do Senhor.Presiôente da República. . 
. Logo !\O. chegar ã Câmara d9S Deputados, sabe V, EXl, 

Sr. Eresidente, e sabem os· demais Srs. Senadores que todas 
as Lideranças part~4tié:!S, seq1 .exçeção, incJusive.aq~el~ q~:~~ 
apoiam o Q.o_vemo_, ,pro~nmciax;am-se publicamentel.atravé~· 
de notas, .cop,-lra .a. aprovação.dessa proposição~ É_ que houve 
uma rejeif;ãO geral da_ sociedade, çom.rdlexos nq Congresso 
Nacional. . . .. _ _ _ , 

Posso dizer que, até hoje _não encontrei na .sociedade 
uma s6 pessoa que se Qlanifestasse favorável a esse projeto 
de lei. E. por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores? Acpo 
que o .q.Q.e_ há no momento1 em primell:o lugar, é a total falta 
de creQibilidade no Gove.rno, sobretudo,no setor _da Previ-
dência Social. . . . 

Tínhamos, no· Ministério do ~tabalho e Pr~vidéncia· So
cial um ex-Líder sindical, o MinistrO Antônio.Rogérjo M_agri, 
que passou quase dois anos ã•frente-d~QJJ>l~.Pasta e não 

disse-a que veio. Nunca se viu o Ministro. António Rogério 
Magri envolvido em qualquer debate, nem sobre os assuntos 
da Pasta do Trabalho_, ralacionados, por exemplo com o polí
tica salarial, Ílem ta91pouco com os assuntos da Pasta_ da Previ
dência, relacionados com todo o sistema de seguridade social. 
S. Ex~ simplesmente ção existia, fazia questão de se omitir 
e ali estava porque, segundo o Senhor Presidente da Repú
blica, era o único trabalhador que fazia parte da sua equipe.. 

O Sr. Cid SabóJa de Carvalho - V. Ex~ me permite 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Sena-
dor Cid Sabóia de Carvalho. · 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Ouvindo V. Ex• fazer 
essa observação a respeito do Ministro Rogério M_agri, quero 
régistiar um fato que me espantou. É que em setembro do 
ano pãssado, indo ao programa da TV do Sr. Silvio Santos, 
·~J ô Soares onze e meia". s: Ex~ anunciou uma série de medi
das no âmbito da Previdência Social, absolutamente em con
fronto com esse projeto de lei que agora se encontra no Con-
gresso Nacional, c_onvotando extraordinariame~?;te_._ _ 
_ __ Mas o problema não seria tão sério se .aquela rede de 
televisão recentemente não houvesse reproduzido aquela en
trevista, exatamente no momento ein que _o_ GOVerno pre
tende o aumento das· contribuições previdenciárias. 

Magri, com muita eloqüência, falando muito fácil e muito 
sem fundamento, entusiasmava-se naquela ocasião, ariuncian
do a extinção das contribuições_ em prol de um novo si~tema. 

. Quando a entrevista (oi reproduzida, em janeiro de 1992, 
mesês .após haver sido apresentada ao vivo., ficou uma coJsa,_ 
horrível: o Ministro do·Trabalho e Previdência Social defen
dendo idéias absolutamenteantagónicas com a convoÇaÇão· eX~ 
traordinárja do Congresso Nacional, em torno do desejo go
vernamental de aumentar alíquotas e·até cobrar percentuaiS 
sobre o que percebem-os aposentado~. 

Essa observação que V. Ex• faz de que o Ministro Magri 
não existiu, mais se cbmprova pOrque se ele existiu foi em 
confronto e em conflito com a linha que o Governo agora 
pretendeu adotar, cobrando contribuição em índice mais ele
vado, com percentual maior, inclusive, reduzindo os'proventos 
dos .aposentados, com uma contribuição que não tinha e não 
te.m nenhum sentido legal, nenhum sentido constitucional. 
Então, adentro-me no discurso de- V. Ex', exatamente par~l 
lembrar esse fato, mostrando que o Líder do PMDB no Senado 
tem razão, no momento em que faz essa observação. 

. . 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V. 
Ex~~ Senador Cid Sab6ia de Carvalh.o,. que ilustr.a. o mell: pro_
mmciamento com um fato concreto. E de estar,:ecer que. 9 
então Sr. Ministro do Trabalho e Previdência tenha dado 
essa entrevista a uma rede de televisão, justamente. numa 
linha inteiramente diferente daquela que hoje é pieconiz!ida 
pelo Senhor Presidente~ da Rep~blicà, atrayés desse proJeto 
de lei enviado ao Congresso Nacwnal, que d1sp6e sobre fontes 
de custeio para a Previdência SoCial, ·sendo de salientar que 
S. Ex~ deve ter partiéipado, pelo menos, da elaboração d~ 
Exposição de Motivos que acompanhou a Mensagem Presi
dencial. 

--: . ..;~r .. f'r.esidente, Srs. Senadores, se havia ~9 C,ampo do 
primeiro escalão do Ministério do Tr~Qalho e da Pr~vidênci~ 
Social i:\lguém assim t~o omisso e que .teve, portanto, responsa
bilidade direta no desmantelamento do nosso sistem~ previ-
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p.enciã!io pbr outrO lado não podemos nos esquecer dê que 
na presidência do Instituto Nacional de Serviço Social- INSS, 
embora seja um homem reconhecidamente competente e pro
bo, até prova em contrário, o Sr. José Arnal~o Rossi, pelo 
que anunciam os jornais, é partidário ardoroso da privatização 
da Previdênciã pública ou de grande parte dela, o que, eviden
temente, deve ter contribuído também para·qoe a Previdência 
pública no Brasil chegasse ·a essa ·situação-em que se eiJ.coritia 
no momento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, detenho-me agora mais 
especificamente no projeto do Senhor Presidente da Repú
blica, a que me feferi e- que se _enco~tra em tramitaçãO na 
Câmara dos Deputados, onde deverá ser apreciado amanhã 
no plenário, após receber os pareceres das comissões técnicas 
competentes. Na verdade, Sr. Presidente, fica difíCil apro~ 
var-se esse-projeto neste quadro de economia recessjva, com 
a paralisação quase total das atividades produtivas, com o 
desemprego crescente e um arrocho salarial insuportável. Ain
da hoje lia. nos jornais, ouvia no rádio e ãssistia pela televisão 
o anúncio de milhares e milhares de dispensas de trabalhadores 
das indústrias em São Paulo, apesar do~ apelos do Presidente 
da Fie-sp-,- Mário Amato, para que as-empresas dessem um 
pou·co-·de trégua nesse particular, o que, aliás, seria quase 
impossível, de vez que as empresas· e·stão trabalhaQ.dO com 
uma capacidade ociosa m-uito grande. 

TUdo o·que· o GõVerno téilla "faZer·, OOmó sabeffios, é 
para cumprir os compromisos assumidos na Carta de Intenções 
ao Fundo Monetário Internacional. Realmente, é impossível 
aprovar-se esse ·projeto, nessas Circunstâncias. 

A propósito dos compromissos com o Fundo Mone:tário 
Internacional, que visam a_rei_nserír o: Brasil_ na comunidade 
finanCeira iúternacicinal-....:.o que aliás é importante -lembro
me, Sr. Presidente, de uma frase do saudoso Presidente Tan
credo Neves que teve o meu voto e o_ de V. Ex~ no Colégio 
Eleitoral. No seu discurso, depois de eleito, afinitou Tancredo 
Neves categoricamente: ~'A dívida externa brasileira_não pode 
ser paga à custa da miséria e da fom~ do povo brasileiro". 
Essas palavras enfáticas foram repetidas, no Brasil, por Sua 
Santidade o Papa João Paulo II, na sua recente visita a Brasília. 

Essa é a questão. Todos estamos conscientes de que é 
necessário liquidar com o proce~so inflacionário, teinos que 

. buscar meios e modos de fazê-lo, mas não sei se vale a pena 
o caminho dessa brutal recessão que liquida com a maioria 
da população, constitUída de trabalhadores de baixa renda, 
muitos cdeles, hoje, subempregados ou desempregados. 

Não aceito, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, portanto, que 
se admita a idéia de aprovar esse projeto de lei justamente 
nesta hora. Se o Congresso Nacional viesse a acolher o projeto 
do Senador Presidente da República, estaria a~!Dentando as 
contribuições da Previdência Social, de uma maneira razoável, 
sobre _O SaláriO dos trabalhadores, que já c!Stão defasados, 
em face· do processo inflacionário, o que con-tribuiria ainda 
mais para diminuir o seu poder aquisitivo·,- e, ta:inbém, sobre 
a folha de pessoal paga pelos empresários, que, certamente, 
repassariam esse aumento de alíquota para os preços-e, portan
to para a inflação. Em última análise, assim quem- pagaria 
o aumentodessas contribuições seria seria o povo de um modo 
geral, que já está sofrendo conseqüências -aS mais danosas 
no campo social, e~ face da atuação política económíca do 
Governo. -

Além do aumento das contribuições dos empregados e 
dos empregadores, o Governo também tenta, ·no seu projeto 

criar ainda para os empregados um ·adicional de 3% sobre 
a remuneração percebida, a qualquer título, acrescentando 
que esse adicional será calculado sobre a remuneração após 
deduzidos os -valores obtidos pela aplicação das correspon
dentes alíquotas previstas no caput do artigo que institui. 

Sr. Presidente, como nós podemos ver esse dispositivo, 
praticamente in~ti~ui um nOV'O _tributo, porque, como dizem 
os entendidos nessa matéria, as cofltnOuições da Previdência 
Social financiam apenas contrapartidas. 

Daí por que a criação desse adicional de 3%, pago pelos 
-trabalhaçlores ser absolutamente injurídica, para não dizer 
inconstitucional. Como o Governo não pode criar imposto 
a essa altura, para não agredir o prinçípio da anulidade, recorre 
a esse adicional de 3% sobre a remuneração dos trabalhadores 
forma de reforÇar o-caixa da Previdência SociaL "Outro aSpé:cio 
absolutamente injurídica, que quero levantar neste instante, 
Sr. Presidente, é aquele que se refere a contribuições dos 
aposentados e pensionistas que estãoisehtós por uma lei de 
1986. O projeto pretende que eles paguem 7% como forma 
de melhorar as finanças da Previdência. Ent~ndo, salvo me
lhor juízo, que isso desrespeita os direitos-adquiridos dos apo
sentados e pensionistas, que sáo resguardados pelo art: 60 
da Constituição Federal. Portanto, esse dispositivo também 
nos parece inconstituCional. 

_ _ _ Poder-se-ia criar urna contribuição para aposentados e 
pensionistas que viessem a ser beneficiários da Previdência 
a partir da vigência da nova lei, sem retirar um direitO que 
já lhes foi assegurado por lei em pleno vigor. 

Ademais, Sr. Piesidente, há também um dispositiVo no 
art. 7~, onde se lê textualmente: 

"No mês de julho de 1992, os benefícios e manu
tenção de que trata a Lei n9 8.213, de 1991, serão 
reajustados pela variação integral do INPC, calculada 
pelo IBGE_ no período de março de 1991, inclusive 
a julho de 1992, deduzidos os acréscimos ocorridos 
a qualquer título no mencionado period_o." 

Isso significa que a partír de julho, haveria um novo 
índice de reajuste dos proventos dos aposentados e pensio
nistas, que teriam que devolver aos cofres da Previdência 
o que reCebera a mais no período imediatamente anterior. 
A meu ver também, Si'. Presidente, é outro ponto-injurídica 
do projeto, por se tratar também de direitos adquiridos. 

Por que razão ÓS aposentados e pensio~istas jriam devo I~ 
ver aos cofres da Previdência parte dos proventos que recebe
ram em decorrência de legislação anterior? 

- Sr. Presidente, essas são apenas considerações de ordem 
jurídica, porque, na verdade, o que mais nos leva a recusar 
o projeto governamental, em primeiro lugar é o fatp ,de que 
ãtl-hoje, apesar de todos os esclarecimentos prestados pelo 
Governo, ainda ontem comparecí com todos os lideres do 
·senado e da Câmara a uma reunião no gabinete do Deputado 
Ibsen Pinheiro com o Ministro-da Economia, Fazenda e Plane
janiento, Marcílio Marques Moreira, o Ministro do Trabalho 
e Previdência Social, Reinhold Stephanes e o Ministro da 
Ação Social, Ricardo Fiúza e não se sabe os númerOs exatos 
do rombo da Previdência. 

O que o Sr. Ministro da EcoriOmia~ Fazenda, e Planeja
mento disse, mais uma vez,_ foi que, a grosso modo, o Governo 
precisaria até o o final de 1991 de 11 trilhões de cruzeiros, 
para fazer face ao pagamento do reajuste dos aposentados 
e pensionistas da Previdência Social. Mas o próprio projeto 
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do Governo estãbelece que a urgência desses novos recursos 
seria para atéD.dei ao pagamento dos proventos dos aposen
tados e pensionistas até a final decisão do Supfemo Tribunal 
Federal, no mérito. É claro que isso não está no projeto, 
mas lê-se nas linhas e entrelinhas da Exposição de Motivos 
do Sr. Ministro ~a_ Economia, Fazenda e Planejamento que 
está ·apensa ao projeto enviado pelo Sr. Presidente da Repu
blica ao Congresso Nacional. 

O Sr- José Eduardo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• com pra
zer. 

O Sr- José Eduardo - Ouvindo o pronunciamento de 
V. Ex~, e concordando _com a ma:ior·patte das suas conside
rações, quero gproveitar para trazer também ã discussão um 
aspecto que tem Sido pouco abordado nos debates em torno 
da questão do pagamento das aposentadorias. Num determi
nado momento, V. Ex~ faz referência â posiÇáó do Presidente 
do INSS em favor da privatização de parte_ da seguridade, 
que é um assunto que não está muito ~Jaro _e é justamente 
o que me faz íriterrom.per seU proriunciaineiiio- para trazer 
à baila esse aspecto,_ que cóhsidero da maior relevância. Esta 
Casa tem como ·priil:Cipãl função garantir" ã.O pOvo brasileiro 
a igualdade _de oportu~idades, que é a maior miSsãO, creio 
eu, de um Parlamentar. No Brasil temos ·dois sistemas de 
aposentadoria: o públiCo-e o privado, e coin-uma fOrte discri
minação contra o sistemã privãâo. No sisteina Público as apo
sentadorias são integrais, atualizadas, sem· ne-nhum prejuízo 
para aqueles que completam ou que adquirem o direito à 
aposentadoria. Então nessa discussão, aproveiianCro a- oportu
nidade que o momento nos oferece, acho que_ não podemos 
deixar passar a Opórtunidade de rediscutir o asSUnto -da apo
sentadoria no seu todo. O empresário pi'iVadO, quando deseja 
complementar a aposentadoria de seus funCionários,- ele é 
obrigado a continuar contribuindo para o INSS, ele não tem 
nenhuma vantagem, nenhum benefício em des_o_brigar o INSS 
do encargo da aposentadoria concedendo benefícios aos seus 
funcioriárlos·. POr-OUtro 1ado, o -sistema público não cqnyibui 
em nada para o INSS, é um sistema até.totalmente à parte 
e independente do sistema nacional de aposentadoria. se todas 
as empresas públicas_ adotassem os mesmos índices utilizados 
pelo sistema privado para contribuição ao INSS, acho que 
essa conta de 11 trilhões não existiria. esülriiin CObertos os 
fundos necessários para ~c~mplementar a aposentadoria dos 
147%. Então, neste momento temos que_ reve_r·o todo, ou 
se permite que todos sejam livres e poss~~ c~:nl_stituir _o~--seus 
fundos, regulando a participação áas empresas na constituição 
desses fundos, para garantir unia melhor aposentadoria aos 
trabalhadores, ou vamos todos contribuir P~!~-~-I11:_~gto fUndo 
para acabar com essa discriminação que há hoje enf detrimento 
dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado. 

O SR- HUMBERTO LUCENA- Eu lhe agradeço, nobre 
Senador José Eduardo. Na verdade, nós temos que repensar 
todo o sistema previdenciái'io. Nesse sentido, o PMDB já 
tem uma comissão âesignada, trabalhando há algum tempo~ 
que deve terminar dentro de no máximo_ 90_ dias um projeto 
de lei, que será a sua contribuição nesse~particular. 

No momento;- estamos apenas apreciando o projeto de 
lei enviado pelo Senhor Presidente da República, entendendo 
qu~ se trata de uma solução emergencial para o problema 

. da Previdência. Mas, como V. Ex• diz com muita propriedade, 
temos que dar uma solução-estrutural e, portanto, definitiva 

ao nosso sistema previdenciário, que Tealmerite está exaurido. 
Não temos nenhuma dúvida de_ que há uma dificuldade de 
caixa neste momento que, entretanto,_ p-oderia ser resolvida 
provisoriamente sem aumento das contribuições, pretendido 
pelo Senhor Presidente da República. 

Quanto ao que V. Ex• diz em relação à Previdência públi
ca, na verdade, todas essas empresas públicas a que V. Ext 
se refere estão obrigadas legalmente a contribuir para a Previ
dência Social, porque os seus empregados s?o regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, portan'tQ__ ~las recolhem 
o INSS; apenas não repassam aos cofres dã Previdência. V. 
Ex• tem toda razão quando enfatiza essa denúnCia. -

O maior responsável pela insolvência da Previdência So
cial não é, senão; o Governo, as eritidades públicas que não 
recolhem o devido aos cofres da Previdência. E, nesse }Xlrticu
lar, me refiro a todos os Governos, não apenas a este. O 
débito do setor público com a Previdência Social, a nível 
federal, estadual e municipal é crescente e, infelizmente, até 
agora, não foi resolvido adequadamente. 

O Sr. José Eduardo- V. Ex• permite outro aparte? 

O SR- HUMBERTO LUCENA- Ouço o aparte do nobre 
Senador José Eduardo. 

O Sr. José Eduardo- Só. para fiilaiizar, quero deix~r 
bem claro que não há nesta colocação nenhum juízo de ordem 
ideológica. É uma questão de justiça e é uma questãó de 
ordem económica, de garantia a todos dos benefícios- a que 
têm direito após 35 anos de trabalho. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não entendi de outra 
maneira o ponto de vista de V. Ext E devo acrescentar que, 
em nossa visão e no projeto que preteildemos apresentar, 
achamos que, realmente, a Previdência Pública deve cingii~se 
até um certo limite de faixa salarial. Daí em diante, quem 
quiser ter uma aposentadoria melhor que recorra ã Previ
dência Privã.da. -

Eu mesmo vou dar a V. Ex~ o meu exemplo: sempre 
vivi de subsídios: Deputados Estadual, Deputados Federal 
e Senador. A única garantia que tenho para o futuro é a 
pensão do Instituto de Previdência dos CorigreSsistits, se é 

_que podemos garantir que essa entidade vai sobreviver perma
nentemente. 

Como t_enho esta dúvida, já estou tr~:t~~:ndo de fazer a 
minha previdência privada. Esto_u_ em -enteridimento com um 
grupo de empresas privadas, o GrUpo Executivo, para recolher 
mensalme_nte uma determinada quantia a fim de garantir uma 
apose-ntadoria futura. 

Como nunca tive emprego público - e- Deputado ou 
Seriador não se aposenta -procuro, assim, garantir o meu 
futuro. · 

Aqueles que têm uma remuneração maior devem real
mente cuidar do seu futuro, através de uma aposentadoria 
complementar no sistema da previdência privada, porque têm 
condições de pagar. 

No entanto, a Seguridade Social pública deve ser mantida, 
consolidada, prestigiada, com os recursos indispensáveis para 
preservar a grande massa· da população da imensa maioria, 
que não tem dinheiro para fazer a previdência e a assistência 
médica. 

Voltando ao ufio da meada", isto é, à discussão do projeto 
de lei, quero expor, em nome da minha Bancada, o ·nosso_ 
ponto de_ vista,- baseado em Ievantame_ntos feitos por campa~ 
ilbeiros do Senado e da Câmara: e tio que ouvimos do nobre 
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Senador Almir Gabriel, que, sem nenhuma lisonja, reputo 
a maior autoridade nesta matéria no COngresso Nacional. 
Talvez também no Executivo ninguém o supere; foi inclusive 
o Relator da Seguridade Social na Assembléia Nacional Cons-
tituinte. · - - -

Seria absolutamente indispensável, no momento, um 
a porte de dinheiro novo, da ordem de 3 a 4 trilhões de cruzei
ros, por três ou quatro meses, para fazer jUs ao pagamento 
em dia do reajuste dos 147% assegurados pela Justiça aos 
aposentados e pensionistas.-Enquanto isso, iríamos trabalhar-, 
durante esses três ou quatro meses, para fazer a grande refor
ma estrutural da Previdência Social, dando ã sua gestão um 
caráter colegiado para que dela fizessem parte não apenas 
o Governo mas também, e sobretudo, os empresários e os 
trabalhadores. · · . .. . 

Uma das maiores distorções do novo sistema previden
ciário é que ele é mantido com as contribuições dos empre
gados e dos empregadores, e dirigido pelo Governo, que, 
por sua vez, quando necessita, desvia recursos da Previdência 
Social para outras finalidades, como está comprovado em toda 
essa discussão. 

Aconteceu o ano passado, Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
bilhões e bilhões de cruzeiros foram deslocados do caixa da 
Previdência Social, pelo Governo, para atender às necessi
dades de caixa do Governo Federal, no custeio de_-investi
mentos nas áreas sociais. Dizem' por exemplo, que os CIACs 
tiveram um aparte de recursos do Finsocial, que é uma das 
fontes de recursos da Previdência Social e cuja alfquota de 
2% nós reinstituímos no final do_ anQ,_ _ao vptarmos aqui o 
ajuste fiscal de emer8ênci3. para a PreVidência Social. 

Então~ sr:--vreSidente, esses 3 a 4 trilhóes, ·segundo nos 
parece, poderiam sair, perfeitamente, de imediato, do próprio 
Orçamento da União-. ~ 

O Senhor Pre~ide!J.te da República deveria ter retirado 
esse projeto. Como nós propusemos, Suã"Excelência poderia 
ter enviado uma nova mensagem acompanhada de um projeto 
de lei de crédito suplementar, fazendo um corte linear no 
Orçamento, da ordem de um pequeno percentual nas verbas 
de custeio, para pessoal, e de investimentos, e redirecionando 
esses recursos, durante um determinado período, para assegu
rar o pagamento do reajuste de 147% aos aposentados e pen
sionistas. 

Posteriormente, no fin-al do ano, essas dotações orçamen
tárias que, sacrificadas, poderiam ser restauradas pelo Go
verno através de novos créditos suplementares. 

V. Ext, Sr. Presidente, que foi da Comissão de Orçamento 
e, se não me engano, foi, por várias vezes, seu Pfesidente 
e Relator-Geral, sabe que o Poder Executivo, cm geral, gover
na mais nos vários e:Xercícíos financeiros através de créditos 
suplementares e especiais do que do próprio Orçamento. No 
final do ano passado votamos, no Congresso Nacional, mais 
de cem projetas de crédito suplementar, o que significa que, 
no final do ano, -o GQverno sempre tem uma sobra muito 
grande de recursos orçamentários. -

A arrecadação sempre supera a previsão, ainda mais ago
ra, com o ajuste fiscal, quando restauramos a indexação do 
pagamentcr dos tributos. Portanto, os tributos passarão a Ser 
corrigidos peta--UFlR~- ·que -foi --um- nç;vo- úidice· ·cnaaâ--peiO 
Governo, no ajuste fiScal, para melhorar o nível de arreca
dação da receita. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo fez 
a sua opção, ao insistir nesse projeto, embora sabe"ndo que 
ele está fadado à rejeição. Não tenho nenhuma dúvida de 

que, amanhã, a Câmara dos D_eputados,por maioria, vai recu
sar o projeto do Senhor Presidente da República, porque 
não quer cooperar para aprovar o aumento de contribuições 
dos_salários de trabalhadores, das folhas de pessoal das empre
sas, e, ãinda mais, criar um adicionai de 3% sobre a remune
ração dos trabalhadores, numa recessão, como já disse no 
início deste discurso, que agrava a cada dia a crise social. 

De outra parte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Go
verno pão quis_esse 1 por exemplo, enveredar por esses cami
nhos do crédito suplementar, poderia admitir outrãs sãfdas. 
Ontem, por exemplo, na reunião dos Líderes com o Ministro 
Marctlio Marques Moreira no gabinete do Presidente da Câ
mara dos Deputados, à guisa de sugestão coloquei, não em 
nome da minha bancada ou do meu Partido, mas em meu 
nome pessoal, uma idéia- sei que seria conteStãdã por esse 
ou por aquele setor- mas que seria muito mais consentânea 
do que o aumento _das contribuições. 

Seri~, Sr. Pr_esidente, Srs. Senadores, já que a p;ova Cons
tituição o permitiu, aumentar durante um determinado perío
do, para atender â despesa com esse reajuste enquanto o 
Supremo Tribunal Federal não decide a questão no méritó, 
a contribuição social sobre o lucro das grandes empresas, 
sobretudo das empresas industriais automatizadã.s- que não 
empregam mão-de-obra e, por conseguinte, têm uma produti
vidade muito maior e uma _h,lc.ratividade bastante ampla -
e das empresas do sistema financeiro nacional. 

Então, ao invés de se aumentar a contribuição sobre o 
salário do trabalhador seria aumentada a contribuição sobre 
o lucro- dos grandes empresários, prese~vad9s os peque_nos 
e ós médios._ _ __ _ 

Vale di;ze_r, Sr. Presidente, que a partir da Constituição 
de 1946 já inserimos na Carta Magna o direito do trabalhador 
~ participação nos lucros das empresas. 

A_n~o_ser ~C?- ~so de mp.a empresa que, de modo próprio, 
resolva distribuir os seus lucros com os seus trabalhadores 
-e acredito que, por exemplo, o grupo dirigido pelo nobre 
Senador José Eduardo, que é dos mais progressistas do Brasil, 
já o faz, as demais empresas, de um modo geral, não distri
buem lucros aos seus empregados. 

Portanto, seria uma maneira indireta - esse aumento 
de contribuição sobre os lucros das grandes empresas - de 
os trabalhadores participarem dos seus lucros. - _ 

E_m _vez _d~ se _gravar, mais uma Vei, -a remúiieração do 
trabalho, seria tributada, em benefício da maioria da popula
ção, a remuneração do capital, porque,na verdade, queiramos 
ou não, somos uma_~_ociedade onde;:~ remuneração do trabalho 
está em nível-bãixíssimo, o que não se _dá com a do capital, 
embora eu reconheça que a maioria das empresas estejam 
sacrificadas em face da recessão econômicá que aí está. 

O Sr. Mansueto de Lavor- V. Ex• me permite um apar-
te? . . 

O SR- HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•, nobre 
Senador. 

O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O tem
po de V. EX' já ultrapassou há muito, nobre Líder. 

··· O SR' HUMBERTO LUCENA-"--v. Ex• há de CC>nvir, 
Sr. Presidente, que estamos em sessões do Senado que even
tuaJmente terminam às 16 horas, nesta convqçação extrao.r
dinária. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Há 
outros oradores iriscritos, nobre Senador. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas peço a V. Ex• 
s6 mais um poucO de tempo para que possa· terminar. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Serei regimental em meu 
aparte, Sr. Presidente. É apenas para dizer que essa proposta 
que o Senador Hum_berto Lucena faz demonstra~se a todo 
o País que o Congresso não- está se recusandO -a aprofundar 
as discussões sobre esse problema da Previdência Social, que 
é crucial ao País. As colocaç_ões que V. Ex• faz nesse momento, 
já feitas anteriormente em reuniões de Líderes, são da maior 
importância. Há diversas maneiras de contornar esse proble~ 
ma criado com o-reajuste concedido pela Justiça e que pre
tende ser anulado atualmente por um esdrúxulo decreto presi
dencial. Agora, a pior maneira foi a esColhida_ pelo Governo 
-aquela que sacrifica os que já são sacrificados. Então, 
nesse caso, Um percentual mínimO que seja sobre os. lucros 
das grandes empresas, em caráter emergencial, tem toda a 
procedência; é uma proposta que poderá Ser discutida. O 
que não se pode discutír é retirar de pensionistas e aposentados 
os recursos para pagar a própria Previdência. Este é um absur
do que náo se pode discutir e que não justificaria jamais 
uma convocação extraordinária do CongresSo Nacional. Meus 

. parabéns a V. Ex• . 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sou grato às colocações 
de V. Ex• 

Realmente, Senador Mansueto de Lavor, a posição do 
PMDB não poderia ser outra; temos dito e repetido aqui 
que fazemos oposiÇão ao -'G"overno, mas não ao País. Mas, 
assim mesmo, não estamos no Congresso Nacional para dizer 
amém a todos os projetes do Poder Executiv(), sof:>retudo 
aqueles que são anti-sociais, como este que estamos debatendo 
neste instante. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ficamos na ex
pectativa de que o Govemo, ainda amanhã, r_eflit~ _e retire 
o seu projeto ou -envie um projeto de crédito suplementar, 
conforme já mencionei ou então aceite a nossa idéia ou outra 
qualquer que possa ser aprovada como subs"tftutivo, n'um 
acordo de Lideranças na Câmara dos Deputados. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, V. Ex' há de me 
dar um minuto para que eu antc!s de sair desta tribuna, lavre 
daqui os meus mais veementes protestos, em nome da minha 
bancada no Senado Federal, contra a edição do Decreto-Lei 
n~ 430, de 20 de janeiro de 1992, que regulamenta o art. 
4' da Lei n' 8.197, de 27 de junho de 1991, e dá outras provi-
dências. - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando todos nÓs estáva
mos debruçados sobre o estudo do projeto qu·e ·acabo de deba
ter neste instante·, que dispõe sobre o custeio da Previdência 
Social, fomos surpreendidos com a edição desse decreto do 
Senhor Presidente da República, que é absolutamente ~ncons
titucional. Quem o diz, não sou eu, mas a Ordem dos Advo
gados do Brasil. Tenho aqui a cópia da Ação Direta de Consti
tucionalidade, encaminhada ontem ao Supremo Tribunal Fe
deral pela OAB, cujo inteiro teor peço a V. Ex• que faça 
constar como anexo ao meu pronunciamento. Nela senhor 
estão alinhados todos os argumentos sobre a inconstitucio
nalidade gritante desse decreto. 

Sr. Presidente, esse decreto, além de ser inco~titl!ci_9nal 
é iníquo, é perversO, _.é injuStO, -VO!tà-se justamente, através 
da autoridade maior do Sr. Presidente da República, contra 
o pagamento de créditos alimentícios assegurádos pela Justiça 
a aposentados e pensionistas. - - · 

Não sei, Sr." Presidente, como -é que essa gente se real
mente viesse a vingar esse decreto - ~a soóreviver num 
país cuja inflação está subindo pelo elevador, e os salários 
e prOventos continuam muito baixos. Acredito que é insusten
tável o decreto do Sr. Presidente da República. 

Quero, inclusive, cham,ar a atenção para um aspecto que 
é altamente _estarrecedor: o Sr. Presidente da República, nesse 
decreto, regulamenta a Lei n~ 8.197, de 27 de junho de 1991, 
que 

disciplina a transação nas causas de interesse_ da• 
União, suas autarquias, fundações e empresas públicas 
federais; disPõe sobre a intervenção da União Federal 
nas causas em que figurarem como autores ou réUs 
entes da administraÇão indireta; regula os pagamentos 
devidos pela Fazenda Pública, em v~ude de sentença 
judiciária; revoga a Lei n~ 6.825, de 22 de setembro 
de 1980, e dá outras providências. 

Sr. Presidente, o decreto regulamenta essa lei, mas depois 
que tivemos a Lei de Custeio o seu art. 130, dispós: 

Art. 130. Os recursos interpostos-pela Previdência 
Social, em processos que envolvam prestações desta 
lei, serão ·recebidas exclusivamente no efeito devolu
tivo, cumprindo-se desde logo, a decisão ou sentença, 
através de processo suplementar ou carta de setença. 

O que quer dizer que depois desta lei que instituiu o 
Plano de Custeio da Previdência, qualquer aposentadoria ou 
pensão-que for concedida, inclusive o seu reajuste, terá que 
ser pago imediatamente, por se considerar crédito alimentício. 

Pois bem, o Governo regulamentou a lei anterior esque
cendo-se do Plano de Custeio e Benefícios da Previdência 
que está em vigor. Quer dizer, então, o que está valendo 
no momenlO é esta lei, e não a outra que foi regulamentada 
pelo Decreto do Senhor Presidente da República, se bem 
que Sua Excelência tinha tanta confiança que o seu projeto 
de lei seria aprovado, que assim estabelece o art. 12: .. Revo
gam-se o § 1' o art. 41 e o art. 130 da Lei n' 8.213, de 1991". 
Assim, o Senhor Presidente da República pretende revogar 
o art. 130 da lei que instituiu o Plano de Custeio e Benefícios 
da Previdência, que, entretanto, continua em pleno vigor. 

Por tudo ·isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós não 
podemos aceitar esse decreto o que me levou a assinar, como 
Líder do PMDB no Senado, o projeto de decreto legislativo, 
hoje entregue à Comissão Representativa do Congresso Na
cional no recesso, pelo Deputado Genebaldo Corrêa, Líder 
de nossa bancada na Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, ao concluir, vou ler e encaminhar à Mesa, 
também, um projeto de decreto legislativo, Iios seguintes ter
mos: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF). 
N' , DE 1992 

Susta o Decreto n9 430, de 20 de janeiro de 1992,que 
"regulamenta o art. 49 da Lei n9 8.197, de 27 de junho 
de 1991, edá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: . . 
Art. 1' Fica susfado o Decreto.n•430, de 20 de Janeiro 

!ie.l992, que "regulamenta o art. 4•.da_ ~i n' 8.197, de 27 
de junho de 1991, e dá outras prov1denc1aS . 

Art. 2~- Este decreto legíslativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3~' Revogam-se as disposiçõeS em Contrário. 
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Justificação 

A pretexto de regulamentar dispositivo da Lei n• 8.197, 
de 27 de junho de 1991, que "disciplina a transação nas causas 
de interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas 
públicas federais, dispõe sobre a interven.ção da União Federal 
nas causas em que figurarem como autores ou réUs entes 
da administração indireta, regula os pagamentos devidos pela 
Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, revoga 
a Lei n•6.825, de 22 de setembro de 1980, e dá outras providên
cias", exorbita, o Poder Executívo, o poder regulamentar. 
E o faz com a edição de diploma de caráter nitidamente incons~ 
titucional. 

2. Com efeito·, -ao -proibir o pagamento de créditos de 
natureza alimentfcia, devidos pela Fazenda Federal, em virtu
de de sentença judiciária, sem disponibilidade de recursos 
orçamentários--Ou adicionais, bem como o seu diferime·nto 
para o ano seguinte ao da decisão, o Decreto ri" 430, de 20 
de janeiro de 1992, nega vigência ao art. 100 da _Constituição 
da República. E isto potque a norma constitucional excep
ciona, claramente, os créditos de natureza alimentícia, daque
les cujo pagamento deve ser feito, exclusivamente, na ordem 
cronológica de apresentação dos precatórios e â conta de ver
bas incluídas no orçamento de entes públicos, com destinação 
específica. _ _ 

2. O art. 3" e parágrafÕ único do âiciiáO prõcura legiti
mar o descumprimento, por autoridade pública ou repartição, 
de decisão judicial. Desobedecem, assim, ao princípio da coisa 
julgada, estatuído pelo art. S', item XXXVI, da Constituição 
da República. Aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores_, este 
dispositivo do decreto poderia, inclusive, dar motivo ã íristiu
ração de um processo contra o Senhor Presidente da Repú
blica, por crime de responsabilidade, pois Sua Excelência atra
vés de um decreto está desrespeitando decisões do Poder Judi
ciário. . _ .. . . 

O Sr. Presidente da República, assim; está incurso no 
crime de responsabilidade, e, se não tiver cuidado, poderá 
ser denunciado como tal, perante o fórum qualificado que 
é o Congresso Nacional. 

O caput do art. 3~' tipifica um novo crime, contrariando 
o item XXXIX do art. 5~' da Constituição, que exige lei ordi
nária para a definição de crime e de sua pena. 

4. O art. 84, item IV, da Lei Fundamental, estabelece 
limites aos atos privativos do Presidente da República. A 
pretexto de regulamentar lei, não pode o Poder Executivo, 
pela estreita via do decreto, extravassar o caráter nitidamente 
instrumental do meio, para invadir tema próprio de lei ordi-
nária. -

5. O art. 48, item V, da Lei Maior, confere ao Congresso 
Nacional competência para sustar os atos normativos do Poder 
Executivo, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi~ 
tes de delegação legislativa. Esta a razão pela qual subme
temos à apreciação de nossos pares o presente -projeto de 
decreto le~islativo, em cuja aprovação acreditamos, em respei
tá ao primado da Lei e ao ordenamentp jurídico nacional. 

Sala das Sessões, de janeiro de 1992. - Senador 

Humberto Lucena. 
Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. Ex~, ao encaminhar 

ã Mesa esse projeto de decreto legislativo que não tenho 
dúvida de que ele pode ser apreciado ainda durante a convo
cação extraordiná_ria qo C~:mg'resso,_por entender que se trata 
de ·matéri_à ~neX~l".~óril __ o projetO de lei que está tramitando 
na Câriiai"a dos Depiitaâos, sobre o custeio da Previdência. 

Como o projeto a que acabo de me referir, e esse decreto 
que pretendo sustentar, tratam de matéria co11:cernente a paga
mentos decorrentes de sentenças judiciais, a mim me parece 
que esse projeto de decreto legislativo pode, portanto, ser 
apreciado pelo Congresso,_durante a presente convocação ex
traordinária. 

Mas se o Presidente Mauro Benevides concluir de manei
ra diferente, a Mesa o recebe e ele será objeto de apreciação, 
a partir da sessão legislativa ordinária que se instala _a 15 
de fevereiro próximo. 

-Ademais,_ Sr. Presidente, Srs. Senadore:s, espero e confio 
que a Comissão Representativa do Congresso Nacional, presi
dida pelo Senador Mauro Benevides, que recebeu hoje projeto 
de decreto IegJs~a_t_!yo_igual a este, da lavra do Deputado Gene
baldo Corrêa um dos líderes da oposição na Câmara dos Depu
tados, e com a minha assinatura, também, acolha aquele proje
to, para que, de logo, possamos exercer, num ato de soberania 
plena, a_ nossa prerrogativa maior na Consfituiçâo Federai, 
sustando esse Decreto que é _um absurdo, iníquo~ perverso, 
injusto e inconstitucional. 

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

COMPARECEM MAIS DO SRS. SENADORES: 
Affonso Cainargo - Alexandre Costa·~ Alfredo Cam

pos -AJuizio Bezerra- Amazonino Mendes -Amir Lando 
- Beni V eras- Chagas Rodrigues- ÇidSabóia' de Carvalho 
-_Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo SupJicy -
Elcio Álvares -:- Esperidião Amin - Francisco Rollem)?erg 
- Garíbaldi Alves- Gerson Camata- Guilherme Palmeira 
- Humberto Luce_t;ta - _Hydekel Freitas - Iram SaraiVa 
-João França -João Rocha -Jonas Pinheiro- Josaphat 
Marinho - José Eduardo -José Richa -José Sarney -
Júlio Campos - Júnia Marise - Lavoisier Maia - Levy 
Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lucídio Portella -
Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel -
Mauro Benevides -Me ira Filho -Nelson Wedekin - Oda
cir Soares -- Oziel Carneiro - Rachid Saldanha Derzi ...:._· 
Ronaldo Aragão- Ruy Bacelar- Valmir Campelo- Wil-
son Martins. -. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Amazonino Mendes. 

O SR- AMAZONINO 1\fENDES (PDC ,--cA.M. Pronuncia 
o seguinte discUrso~ Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. SenãdoreS, ocupo a tribuna, com a devida paciência dos 
Colegas, para prestar um esclarecimento. Foi com estupêfaÇã"o 
e com uma determinada revolta que Ii na imprensa geral do 
País uniã. notícia absolutamente improcedente, inconseqüente 
e leviana, que, de certa fonna, nos atemoriza, pois evidencia 
a maneira como estamos expostos a sanha de irresponsáveis 
que esgriiJlem_ informações a respeito de nossas vidas com 
íiifpliffidade e âbs.oluta irresponsabilidade. 

O-fatO, ~r. Presidep.te, é que, nem a propósitO a rriatéda 
teriã alguma conexão talvez com o episódiO itiaiS_lriijjOiiarite 
e dignificante de meu Governa-,-·qu·e tive a horira de exercer 
por- mandato conferido pelo povo do Estado do Amazonas, 
qual seja, o fato que tomou conta do País referente à extinção 
da Polícia Civil. 

Ocorre que informações, atribuídas ao atual Governador 
Gilberto Mestrinho, dizem que, no ano de 1988, este ·senador 
que vos fala, na qualidade de Go~ernador do_ Estado ã época, 
teria mandado íncinerar os arquivos do DOPS do Estado do_ 
Amazonas. 
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A matéria vem a piópósito do desejo que teria tido o 
atualgovernador de ver sua ficha pessoal nos arquivos daquele 
órgão eis que, no ano de 1964, teria sido Ultima de perseguições 
políticas, como, a propósito, este orador também o foi e da 
surpresa de S. Ex' em descob!ir que não existia mais arquivos~ 
Segundo a notícia, textualmente dissera o governãdor que 
eu teria mandado incinerar aqueles arquívos na época coinci-
dente com a extinçãó da Polícia. _ _ _ 

O inusitado da informação, diria até mais, a insanidade 
da informação, de pronto me autorizou a i~ª'ginar que o 
pronunciamento não teria sido feito por S. Ex~ o GoVernador. 
Independentemente de relações pessoais de amizade, de inimi
zade ou qualquer coisa que o valha, é muito difícil acreditar 
que um Governador de Estado teria essa leviandade. 

Apresso-me a esclarecer a meus Colegas que o Sr. Gover
nadorjá expediu um fax, em que declara que jamais prestou 
tais informações e que os arquivos estão-lá, à disposição de 
quem quer que seja. 

Internamente, no meu Estado, alguns órgãos de imprensa 
levantaram a tese de que eu teria mandado incinerar tais 
arquivos, porque teria sido preso em 1964. 

É preCiso resSaltar que, se-há um galardão que me enobre
ce a vida pública, é esse fato. Vai~ dizer ainda que respondi 
a inquérito policial-militar, fui preso, incomunicável por qua
tro meses, fui jUlgado por auditoria militar e fui absolvido. 
O que pesava sobre mim eram questões meramente ideoló
gicas, fruto das minhas convicções políticas, que fazia--valer 
com o meu arroubo juvenil, COfi! 3:_Jilinha coragem e destemor 
de patriota, nas--es-quinas de algumas cidades brasileiras e 
nas tertúlias estudantis. 

Sr. Presidente, o episódio me faz rememorar momentos 
importante da minha vida, que apenas me enobrecem e lamen
to profundamente que órgãos da impresa se prestem a esse 
papel. No caso, aqui, são matérias de responsabilidade de 
correspondentes, em que a própria fonte, o Governador de 
Estado, atesta, já por escrito, que famais cogitou sequer de 
tais informações. _ ,~ - . _ ~ 

É preciso deixar clarO que este colega de _V. Ex•5 nesta 
Casa jamais poderia praticar um ato de tamanha monta cri~i
nosa. 

Finalmente, o que poderia ficar registfado deste episódio 
- o que muito me agradaria - é o fato esquecido de ter 
tido a corgem de extinguir a Polícia Civil, escoimap.dO-a_ dos 
marginasi, e, como conseqüência, ter ficado exposto à sanha 
desses maus elementos transitando no meu Estado. Lamenta
velmente, tenho a oportunidade de informa_r que, infelizmen
te, todos esses marginais da polícia retornaram e, -hoje, com 
porte de arma e com o resguardo de policiais, são os maiores 
agentes criminosos na sociedade amazonense. 

Enfim, era este o registro que queria fazer. Espero conti
nuar merecendo o respeito de meus Pares, uma vez que a 
vida pública nos reserva, vez por outra, aros qu·e n6S"S6 pocrere~
mos conceituar como próprios da nossa pequenez política e 
de determinados segmentos da nossa iri:J.prcinsa, que deixam 
muito~ desejar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Com 
a palavra o nobre Senador Amir Lando. (Pausa.) 

S. Er. não está presente. 
Com a palavra a nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JUNJA MARJSE - (PRN - MG. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presi.: 
dente, Srs~ Senadores, trago ao conhecimento da Casa o regis
tro de dois fatos importantes que estão ocorrendo no meu 
Estado, Minas Getãis. No sábado, na cidade de Montes Cla
ros, no norte de Minas, foi inaUgUTada a-sucursal do ]Ornai 
Estado de Minas, um veículo de comunicação d~ grande impor
tância em nosso Estado, que, agora, procura, através _c:Iessa 
su~ur~al~ implementar cada vez mais o noticiário de 3.poio 
às COIJ!unidades daquela região, sobretudo, impulsiomir a inte
gração de todas as regiões do nosso Estado. 

Portanto, essa iniciativa de toda a direção do jornal Esta
do de Minas, dos seus editores responsáveis pela implantaçãq 
desse projeto importante para o nosso Estado foi considerada 
e recebida em toda a região como uma-decisão das mais saluta
res, das mais saudáveis, porque, acima de tudo, com o seu 
porte, o jornal Estado de Minas, que vai dedicar quatro a 
oito págirias a todos os acontecimentos do norte de Minas; 
evidentemente demonstra ser mais uma bandeira, mais uma 
tribuna daquela região na luta pelo seu desenvolvimento e 
pelo se·u progresso. -

O outro registro, Sr. Presidente, é exatamente no que. 
toca às condições de dificuldades por que passa uma outra 
região de nosso Estado. Na semana passada, eu trazia aqui 
as preocupações da região da seca do Estado de Mina_s Gerais. 
Tratamos dessa _si~u~ção, mostrando as dificuldades e os pre
juízos por que pássa toda aquela região, que se equipara tam
bém ao me$mo sofrimento do Nordeste brasileiro. H;oje,_traze
mos aqui a preocupação de uma região, que o País inteiro 
está conhecendo através da televisão e que, pelas intensas 
chuvas, está hoje em situaç_~<:>.·de ~laJ!li4ade pública,_ de emer
gência e, as-sim, neceSSítando das atenções do Goven10 Fe::-
deial. ~ ~ ~ ~ 

Lá, em Governador Valadares, como mostra o Prefeito 
Municipal Ruy Moreira de Carvalho, a situação está se toman
do cada vez mais difíçil, com dezenas de famílias desabrigadas, 
aPesar da iniciativa providencial da Defe~a Civil, que -tem 
m..obilizado recursos no sentido_ de dar alimentação, de dar 
amparo, e, acima de tudo, de atender as dificuldades, que 
aind~ continuam acop_tecendo _e_IJl r:azão das chuvas que estão 
caindo naquela região. Faz-se necessário que o Goyerno Fede
ral, a~ravés de seus Ministérios e de órgãos competentes, como 
o DNOS, determine providências imediatas, no- sentido de· 
d~_prosseguimento_aum estudo técnico; que já fói apiesen
tado ao Governo, sobre os efeitos climáticos que estão ocor
rendo neste momento, na região do Rio Doce, que hoje é 
considerada a mais importante bacia h.idrográfica do Estado, 
onde se localiza o mais importante pai-que siderúrgi~o da Amé-_ 
rica Latina, e se possa, assim, sanar' eSSas dificuldades oriundas 
das fortes chuvas que tem alagado_ toda a cidad.e e toda a 
região. -- ,-. , - . , -

Por isso, Sr. Presidente, se na ~emana passada trouxe 
aqui a preocupação Sobre a seca do Norte de Minas, hoje 
trago as preocupação sobre as fortes chuvas que ocorrem, 
há quase 30 __ dias, em toda a região de Governadoi Valadares. 

-·· Sr. Presidente, de ~m ladooa,população do norte de Min3:s 
"Gerais sofre os prejuízos ocasionados pela _seca, de outro, 
a população de Governador Valadares, sofre com as fort~s 
chuvas, cuja imprensa tem mostrado ao País a situação em 
que se encontra aquela região, o que nos leva a conclamar 
ao Governo Federal, aos órgãos do Governo, no sentido de 
olhar e dar atenção aos projetas e às reinvidicações para possi-
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bilitaro ampafo-as-rieCéSSidadesdas famílias que ficaram desa-
brigadas. · · · · · 

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

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMm LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se
guio~~- discurso. Sem revisão do oradoi.) - Sr. Presidente, 
s-rs. Senadores, o Pais vive hoje dias de angústia, de insatis
fação de sobressaltos e de grande preocupação. ---- -

A crise instaurada pela questão da Previdência Social 
é mais um dos problemas que se __ aCumula no horizonte da 
Pátria, e, o que é pior, Sr. Presidente, sem solução. O Con
gresso Nacional, convocado que foi ,{tarã apreciar a' matéria 
numa decisão, como eu-já acentuei noS_Anais desta Casa, 
questionável porque, colhida no reduto do colégio de Líderes, 
sem que pudéssemos nos debruçar sobre o que melhor seria 
para o País e para os aposentados. Mas, em verdade, o que 
se observou, Sr. Presidente, é que o Projeto de Lei, enviado 
pelo Poder Executivo ao Poder LegislatiVo, em verdade, não 
pretendia resolver a questão, qual seja, o paga.qte!ltO jmed~ato 
dos reajustes devidos aos previdenciários, aos aposentados, 
ao menos na fonna de sentenças exar3das do Poder J udiciárlo. 
T~rit~-i.Sio é verdade, que o Poder Executivo, atravéi"do ari. 
6o do referido_Projeto de Lei, pretendia d~ixar claro o..recurso 
ao precat6rio, previsto no art. 100 da Constituição em VigOr. 

Quero, iriicíãimente;delxaiclaro a rl,.inha poSição p~ssó.iJ 
com referênci~ ·a essa matéria, corno já __ O fiz ein Pfônunc.ia-
mento da tribuna desta .CaSa. · 

Disse alhures que o pagamento _dos 147% se constitui, 
hoje, nu~ clamor nacional, q.um consenso da populaÇão br~si
leira, e é perigOso atentar contra o consenso fonil.ado no seio 
do-povo é·peiigoso·pa:ra OPoder ~xec_IJtívO~e- é perigoso, 
também, para as instituições democtáJiQa,.S. _ _ --

Em meio a essas cirCun.stândas o GQV_e-mo editã o Décreto 
no 430, de 20 de janeirO de 1992,. que COlima regulamentar 
o art. 4°, da Lei no 8.197;de-27 de junhq de 1991 e dá outras 
providências: . ·, . _ " . · · 

~m pri~cfpio, ~r. Piesidente, é pre-~iso verifiê.af- -o. que 
pretende re_gulamentar o Poder ExecqtiYo, o que disciplina 
a Lei no 8.197, de 27 de junlio de 1991. Ele disciplina a transa
ção nas ca:usa·s de interesse da União, suaS-autarquias; fuitda
ções e empresas públicas federais, dispõe sobre a int~rve~ção 
da União Federal nas causas em que figüram ~orilo-autores 
ou réus regula os pagamentos devidoS pela Fazenº;;t ~t,íbliGa 
em virtude _de sentença j!:J~icifl.ria, n!yog~_ a Lei no ~~-_825~ de 
22 de setembro de 1980, e dá outras providências. . ·. 

Vejam, Sr. Presidente e Srs. SenadQres, uma lei _aprovada 
pelo Congte~o Nacional que disciplina el(atament~_ questões 
merentes à composiÇão dos feitos da União e suas autarquias· 
e regula qs pagamentos_ ~~vides pela Fazenda em virtude de 
sentença·. 

Mas o que se está por trás desse deÇrC:!to não é a·regUia
mentação da Lei no ~·l??~.m_as uma decisão do Governo de 
não pagar -çf teajuste dos aposentados._ Esta é a decisão. O_ 
artifíciO usa do respalda~se numa lei, que_.diríarnos, no poder 
regulamentador, que é a faculdade inerente ao Poder Execuw 
tivo de ditar regulamentos. Regulamentar é editar regras oU 
normas que se Jimi~arit a··adaptar a atividade humana ao texto. 
Esta é fundamentalmen~e a função regulamentar, é a funç~o 
de facilitar a· aplicação da lei e o Poder Executivo tem essa 

competência- C:úllináda do art. 84; inciso rV, da Constituição 
·em -vi_gor. 

E de resto um poder necessário ao· Con\'íVio democrátiCo, 
porquê o Poder Legislativo faz a lei, o Executivo a curilpre 
e regulamentaRa para adaptá-la ás condições do fato, visando 
a sua correta aplicação. - · -- - - -

É evidente que o poder regUlameiJ.tar se situa intra Jegis, . 
dentro da lei. O poder de regulamentar é um poder emanado 
da lei. - ' 

Mas o decreto em foco visa essenCialmente afastar o pãga
mento de decisões, umas em caráter Hmíar ;-outras em cai'áter 
de mérito e tantas ainda em caráter transitório, poi-que pen
dentes de recursos, pendentes d~ apreciaçãO de instância supê:-
riores. - --- --

Analisando o decreto em si;neie não vej_o uma ilegalidade 
ou uma inconstituciànalidadç. Ele_ Pode ser inaplicável ao 
caso específico dos aposentados. _ 

Devo dizê-lo, porque não quero que este CôngreSsso, 
estribando-se no art. 49, inciso V, da Constituição Fedéral, 
também de forma precipitada e impensada, caminhe aqui a 
trilha da inconstitucionalidade que o .decreto é acoimado. 

Ente~do que ao foder Legislativo caqe, na forma d_a 
Constituição, sustar atos normativos·,· atos ·que visem funda
ment~ente talhar: uma conduta social, porque a norma deve 
ser esse comando geral e_ ai)strato, esse comando co~~ivo que 
visa imprimir uma conduta no seio da socied3de. 
- ·sr. Presidente, Srs. Senadores, no caso em tela, onde 

se .situa essa área de atrito? Situa-se entre o Poder JudiciáriO 
e o P'Qâer Executivo. O qUe se nos asS9ma são decretos _jtJdi
ciais mandando o Governo pagar os 14_7% aos apOsentados. 
·E o que ocorre? É uma resistência do Poder Executivo que 
reluta em pagá-lo de pronto e, segundo ele, recorre a um 
expediente que entende constitucional .e legal. cujo mérito 
não posso abordar, neste momento, porque demandaria pro
funda indagação jurídica. Mas essa área- de atrito; melhor 
dizendo, cabe ser desfeita entre as partes, porque .entendo 
não há como, nesse -o epísódio, Poder Legislativo compelir 
a conduta PresidenciaL de forma diversa, não ·podemos·, a 
não _ser e_ditando norma para que a coil:duta Presidencial se 
altere e _se modifique, se a conduta do poder Executivo está 
errá.da, como, no meu entender, está esse_conflito de interesse~ 
deve ser desfeito pelo Poder Judiciári9~ porque o que exiSte 
de concreto são Ordens judiciais mandando pagar e a resistên
cia do poder Executivo, que reluta em não acatá-las. Vejo 
neste particular que a sustação do decreto em nada vai alterar 
esse quadro da vida real, porque o que substancia, em sfutese, 
o :Oecreto n° 430!92, é estipular uma conduta adrninstrativa 
do Governo crue diz: não pago agora, pago na forma do pl-eca
tório. E nós revogando, sustando o decreto, poderemu·s·,-eom 
este ato, intervir na vontade. do Executivo para que ele passe 
a. pagar? Evidentemente que. não .. Seria inócuo també_m o 
Legislativo, no meu entender, tentar sustar um ato do Poder 
Executivo a que é_ da sua esfere de competência atuar, e 
submeter-se aos riscos legais. Mas não temos poderes aqui 
para compelir o Presidente da República a pagar de imediato, 
a não ser que editássemos imediatamente uina lei fixB.ndo 
es~à conduta. Mas, mesmo assim, o Senhor Pr~sidente poderia 
desrespeitar_ a lei,~~ aí, ~s partes interssadas teriam a proteção 
jurisdicional para yerew efeti~a~os o& .. ~us direitos. 

Es.ta é ·a q"uestão que vem ocorrendo: ,não" témos o C.Ondão 
de faz.er, neste momer,:t_tP, n~ta -ooirVocãçãô_ extraordinária, 
com que o Podei E.k6ctitivo_ pague ililediatam~te. o que é 
devido, em razão ctaS·deCis~es· f~diciais, aos aposentados. E 
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Cstaremos enganando o povO mais Uma veZ dizendo que vamos 
s'ustar o decreto para que o Presiçlente págue:. NãO é verd~de. 
E: Vejo' até uma impossibilidade institucional para sustar esse 
·decr~to, porque ele, em si, pode nã~ ser aRli~vel, é inócuo 
·quanto ao caso concreto dos ~posentados. ~s o desate dessa 
questão deverá ·também ser feito pelo Poder Judicário, __ que, 
Se entender incorr~ta a atitude e a posição_ da administração, 
pódeÉ'á coin:pelHa. Ele, sim, poderá coqtpeli-la por todos os 
métodos_ e formas que a jurisdição tem a se_u_ diposr. É por 
isso, sr. Presidente, que temos que ir devagar coril o ·ahdo~, 
porque o santo não é de ferro. 

Nesse particular das inconstitucionalidades, tão decan
'táelas, que o decreto consubstancia, elas d~vem ser decretadas 
também pelo Poder JudiciáriO. Quanto às inconstituciona~ 
lidades em tese, cabe ao Supremo. Agora, em relação às 
incohstitUclorialidades em concreto, qualquer membro_do Po
der JUdiciário~ o 1uiz singular, podefá tambéin·~~lo, porque 
o art. 102 da Constituição diz claramente: -

"Art. 102 Compete ao Supremo TribÜnai Federal 
precipuamente, a gu3.rda da ConstitUição,_cabendo~lhe: 

I-- processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconsti_tu<;ionalidade de lei Qu 

ato norniativo federal ou estadual; .. ~'-' . 

Refletindo sobre a natureza e a essência desse decreto, 
deSsa ordem, sobretudo no· escopo que Visa o Executivo, en~ 
.tendo até que carece de um caráter normatiVo o decretO, 
ao' menos no que tange ao ponto fulcral da questão; porque 
é uma ordem e uma ordem administrativa que obriga, exclusi
vamene, os se~s servidores, os seus subordi~~~os; ~ma ordem_ 
determina que o pagamento se faça via precatório; essa ordem 
poderia ter vindo não pela solenidade de um decreto·, pelo 
furnlalismo do decreto do Senhor Presidente, poderia vir por 
uma decisão ver:bal, mas o ato administrativq precisa Ser escri
to, é_ da sua essência que seja escrito, então poderia vir de 
~a nianifesatação escrita do Presidente, e inclusive de um 
aviso ministerial, de uma circular da direção do INSS; enfún 
é- iun·a decisão de Governo que abria um_ <:;<;>~portamento 
nO. seio, nas ·entranhas do Govenio, é ulna ox:dem "int~rn,a, 
de pro<:edimeríto- iri.t~mo. Não vejo com preocupação· a- ques
tão. <!e que o art. 3~ cria uma nova tipologia penal. O que 
Ocàrie, Se de fato ocorrer um crioie contra _a acJministração 
pública, relativo ao emprego irregular de verbas ou ~en~a;~ 
públicas, prescrito no art. 315 do Código Penal é o Cód1go 
P'et:J~l que tem, exatamente, a força da tipificação pen~l, e 
não o· art. 3°. Se Qá irregular emprego _c;le ve_rbas _ púf?h~, 
é,;idente que esse delito decorre da tipificação do art. 315 
e·, jamais, do decreto em si. ._ - . 
' O "decreto, se for o caso, se bcorter,'dependerá de uma 

longa averigUação enl tela judicial, como amplo direito à defe~ 
sa das parteS interessadas, é evidente que isso será apreciado 
pelo Poder Judiciário. Não vejo que aqUi se· crie um _novo 
tipo penal. _ . 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pre_ocupa~me, sobre~ 
.lnodo, essa ·atitude açodada de se querer reSolver as questões 
de fonna imprópria e incompetente, no sexttido ~a dis~_ribuição 
dos Poderes a que alude a Constituição.--.' - . ---

Não me anima, exclusivamente, uma atitude política, pôr
qúe ela não redunda em resultado algum para os aposentados. 
Temós qtie buscar uma política de resultados concretos e não 
de um discurso vazio sem solução alguma_. . . . 

- ·É claro· que a solução dessa questão cabe nos exatos 
termqs que se encontra, exclusivamente, ao Podei Judiciário 
ou ÚmiiJ. revisão da postura do próprio Poder Executivo. O 
Poder Executivo poderá, se entender - e faço um apelo 
nesse sentido -modificar essa atitude. 
- · É claro que alega o Executiv~ a falta_ de recursos, mas 
este Congresso jamais D.egaria a Possibilidade de remaneja
mento de recursos -_orçamentários atrav~s de competente auto
ôzação-legislativa, e isso já foi colocado à Mesa_ 

É por isso que quero" levantar uma questãó onde aprudên
cia se faz n·ecesSária na apreciação da edição do decreto legisla
tivo que visa suspender o Decreto no 430/92. 

Entendo, mais uma vez, que sempre que houver e~ 
extravaSamento, senlpre que os atas nomlé_ttivos exorbitarem 
como quer a Constituição aos limites das leis, do poder ntgula
mentador que é exatamente um poder que se situa den~ 
da lei, o regulamento como sabemos não pode alterar _a Ie1 
e nem criar obrigações para os cidadãos que somente estão 
sujeitos a encargos constantes da própria disposição legis
lativa. 

Nesse particular, vejo que.o decreto em si se dirige úOica 
e exclusivamente para o universo-da administra_ç_ão. Ê cl.aro 
com conseqüências para os aposentados e com nefastas conse
qüências para os aposel!_tados, mas-~~~ n_ão talha nqvos com~ 
pànamentoS e esse caráter_normativo exatameme lhe care~. 

Por isso, Sr. Presídente, ferindo a Constituição, porque 
afronta, segundo o alegado, o art. 100 da Magna Cartá,_ o 
caminho e-a declaração de incon~titucionalidade, ação direta 
de inconstitucfonalidade. Esse caminho, de qualquer sorte, 
ainda não vai afastar a posição do Poder Executivo que alega 
estar agindo segundo uma faculdade legal de recqrrer a9 p~:.. 
Cedimento do precatório, ou seja, o pagarileQ~o qq ·que for 
dévido em virtude de decisões judiciais através do que ~stipula 
o _instituto do precatório, ou seJa-, a·comtiniéação a autoridade 
adininistrativa atraVés de ordem j~dicial, a obrigatoriedade 
do Poder Executivo incluir os débitos no orçamento do ano 
seguinte e .o pagamento segundo a ordem de inscrição. 

É uma garantia dupla tanto do Estado como tan~_bém 
dos credores da Fazenda Pública. A idéia é de moralização, 
visando a garantir os créditos nessa faSe final de execução_. 
.. Fiz questão, Sr. Presidente, s.~· Senadores, de ~t.::gistrar 

aqui uma posição, fruto do meu -convencimento·_ pessoal e 
a que não posso renunciar, porqUe", como Um servo da verdade 
e das convicções colhidas na pesquisa e na inv_estigação, não 
possó afrontar a lei e a ConstitUição. Entendo que o Poder 
Executivo não vem· se comportando de forma a atender à 
Constituição e âs leis. Mas não vejo que esse comportam~nto 

·induza também a umla prática inconstitucioilal no Congresso 
Nacional, mesmo porque sustar o decreto nada altera n~ cam
po da volição do Poder Executivo. Ele continuará a agir cónio 
entende que deve: de forma escorreita, legal ou ilegal, consti
tucional ou inconstitucional. Esse ato não modifica a situação 
de fato,- e o que precisamos é buscar fórmulaS paia faZer 
face aos coi:npromissos da Previdência, cujo caixa realmente, 
se encontra exteriuado. - -

Já manifestamos o ponto de vista de que a questão da 
Previdência é de gerência, Sobretudo; a crise situa~se na falta 
de arrecadação e no mau emprego das verbas arr~dad~. 
" Uma Previdência -como eu disse -que nãc;> sab~_ quem 

Uie deve e paga o indevido de fo~a constante e repetid;! 
precisa ser alterada na sua essência, D.a sua filosofia. Sobretudo 
temos que pensar que a coisa pública é sagrada, que es.se 
dinheiro pertence aos próprios aSSOciados da Previdência, a~ 
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prevideociários, e deve ser gerido exatamente pelas partes 
interessadas, como quer a Constituição, de resto no art. 102, 
empregados, empregadores e aposentados. 

Precisa a Presidência ser animada pelas regras da boa 
gestão e, para tãrito, Sr. Presidente, teremos que nos debruçar 
sobre o problema no curso da próxima _sessão legislativa, por
que esta extraordinária se encerra rios-próximos dias e não 
há tempo para tanto, até por que deve ser aberto um amplo 
diálogo nacional sobre a matéria. 

Por iss_o, Sr. Presidente, não vislumbro na atitude de 
sustaçáo de um decreto inócuo, inaplicável, à situação-concre
ta, a solução. Ele em nada altera o quê já vinha oco-rrendo, 
e em nada vai _alterar o que vai ocorrer, se a posição do 
Governo não for repensada por uma decisão exclusiva de 
Sua Excelência o Senhor Presidente e a equipe ministerial. 

Sr. Presidente, quero deixar aqui gravado que vejo- cOm 
suspeitas fundadas a constitucionalidade da revogação do de
creto em tela. A sustaçáo pretendida, via decreto legislativo, 
será mais uma agressão- no vácuo e no vazio e não vai alterar 
em nada a situação de penúria dos aposentados. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Amir Lando, V. Er 
me permite um aparte? 

O SR. AMIR LANDO- Com muito prazer, ouço ónóbre 
Senador Ronaldo Aragão. --- - - · --- ~ --- -· 

O Sr. Ronaldo Aragáo- Nobre Senador Amir Lando, 
ouvi com atenção a posição de V. Er con;t relação_à constitu
cioilalidade ou nãCie à-inocuidade do decreto. Não vou entrar 
na discussão jurf~ica, até por qUe -não tenho foinlaÇão para 
isso. Mas, <iPMbB questionou o decretO ·e· enviou ao GOvenio 
um formulário, cuja resposta até agOra não veio. Eu entro 
quase_ no íiiérito-~âa_ q~~~tão: não no ·mérito do decreto, mas 
no mérito dos 147%. __ :A~ -~oje, o Governo não disse qUanto 
a Previdência está ãrretadando; não disse se há desvio ou 
não de recursos para pagamento de outroS comprom-!s~os. 
Segundo levantamentos é pronunciamento feito ontem pelo 
Deputado Waldir Pires, que foi Ministro da Previdência, não 
existe déficit na Previdência. E aqui ou-vi, também, O Senador 
Almir Gabriel, um entendido_ nes~ __ assunto, di:z;er__que não 
existe. E o Governo -insiste~·ern não forneCer esses números, 
recusa-se a dizer se há ou não desvio de iecursos da Previ
dência p3.fa outros co-mp_romissos. Eis O iinpasse. Ora, se o 
Governo alega que não tem recursos, mas nãó prova que 
não existem esses recursos, -temos que fazer alguma coisa 
para que se cumpra a decisão jud~cial. Parece-me que o Go
verno não está interesSado. Esta é a verdade. Por_ quê? Porque 
do orçamento destinado â Seguridade Social no Brasil, e aí 
incluem os recursos da Previdência, da assistência médica e 
assistênciã. Social, liá um desvio. Por isso, o Governo não 
tem dinheiro no caixa para pagar O~s "1.41%-:- Essa é que é 
a verdade. O resto· é só -ComplementaÇão: --o Governo quer 
ganhar tempo, quer ~'levar com a barriga.,. É preciso que 
o Govenio diga, ·claramente, qual é a anecadação da Previ
dência, e se existiu desvio ou não. Estamos ven;:do que todo 
dia aparece um esCâitdillo do INSS- oU oUtrOs. E o GOVerno, 
como resposta, edita um decreto_que, ~egundo V. Ex•, que
é juiiSiã, é itlócuO. o·GóVéffiO convocou eSte Congresso para 
discussão dos 14Z%_ e faz um ·decreto desconvocando-o, por
que é este o objetivo do decreto. Não há mais sentido em 
o Congresso estar convocado depois da emjssão desse decreto. 
Então, é preciso q~e= saibamos o que o Goveriló ql!-e"i", pois
até agora não o disse. 

O SR. AMm LANDO-'- Nobre Deputado Ronaldo Ara
gão, realmente, não tenho nenhuma informação do Governo; 
não sei o que ele quer. O que se verifica é que ele não quer 
pagar. 

Isso, aliás, ele o disse explicitamente através de seus Mi
nistros, em respostas a perguntas formuladas por Parlamen
tares. IncJusive o Senador Mário Covas estava presente- à 
reunião e, nesse sentido, fez perguntas. 

O _que se verifica é que não quer pagar. Já fiz vários 
pronunciamentos no decurso desta convocação extraordinária 
onde analisei a questão das fraudes. É precio dizer que a 
Ministra Zélia Cardoso de Mello era responsabilizada, na Co
missão Parlamentar de Inquérito relativa à Previdência Social, 
pot remanejanientos de verbas da Previdência. 

Está lá escrita, basta ler o relatório-. 
Só que este remanejamento foi autorl:Za'dõ expressamen(e 

pelo Congresso. 
~ntão, Srs. Senadores, é lamentável o que ocorre~e o 

fato de ocorrer com a complacéncia do Poder Legislativo não 
exime o Governo de responder às questões formuladas pelo 
PMDB ou por outros parlamentares .de outros partidos. Em 
verdade é wn _órgão governamental que estabalece, na relação 
<!os maiores devedores, uma açougueira, que não. deve um 
bilhão de cruzeiros; uma empresa de modas, que também 
não 4 devedora; nem o terceiro devedor devia vultosas quan
tias como -~_stava n~_ citada re_lação. Ora, um homem que não 
sabe Quem lhe deve paga o indevido. 

As fraudes estão aí, acumuladas há décadas, justiça, é 
preciso que se fãÇa. A questão da Previdência não é exclusiVa 
dos nossos dias, ela vem se agravand_o e chegou, me_ parece, 
a um extremo, a um ápice; e é precisO, agOra, uma reflexão, 
uma solução estrutural, no meu entender. . . .. . 

o que-se verifica é- qUe esse decreto em· si não traz nâd_a 
de novo, que o decreto legislativo nã() t!ará :=J,bsoly_t;:u:nente 
nada de novo a um conflito- que se--estabelece, hoje, _entre 
a decisão judicial e o seu cumpr_im~nto por parte dÕ Poder 
Executivo. Esses conflitOs, então, devem ser dirimidos, exata
mente no âmbito desses dois Poderes porque - vOlto a dizer 
--- nós não temos como compelir o Governo a pagar o que 
é justo, o que é um clamor nacional. como tenho dito, qual 
seja, os 147% devidos_ aos aposentados. _ 

_ Considero que o Governo, que fá-Dão pagã.va e continua 
a não pagar, como queria, editou uni decreto baseado no 
art. 6° do Projeto de Lei enviado ao Poder Legislativo, repe
tindo o argumento maior de que não tem dinheíro em c_ai_X.ã. 
E a questão é que, nesse mornento·,-não temos condições, 
sequer de editar uma nova_lçi,_ dispondo desses recursos da 
Previdência~ -

O Sr. Ronaldo Aragão ...:.... É como se diz na linguagem 
popular, nobre Senador: o Governo quer "levar com a bar
riga". 

O SR- AMIR LANDO -O Governo, efetivamente, não 
quer pagar essa diferença determinada pela Justiça. Mas a 
Justiça terá que-compeli-lo; ela tem fórmulas que são próprias 
do processo de execução para compelir o pagame:Oto do que 
for determinado. 

O Sr. Oziel Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AMm LANDO - Com aco_mplacência do Sr. 
Pr:s~dente, que adverte que o meu tempo já se esgotou, ouvi
ret o apa~e de_ V._E~·=e ~ncJuirei em breve porque há oUtros 
oradores mscntos. 
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O Sr~ Oziel Carneiro- Nobre Senador, aPenas por um 
dever de justiça e de respeito à verdade. Tenho a impressão 
de que não é correto di_zer-se _que q Governo não deseja 
pagar. É claro que Sua Excelência tem manifestado o desejo 
de pagar se for condenado pela Justiça. Ta11to isso é verdade 
que enviou uni projetO pã-ra o Congresso Nacional, em convo
cação extraordinária, -sob a alegação de que não dispõe de 
recursos, no seu· fluxo de caixa para atender às sentenças 
determinadas pela Justiça. O que o Governo ·aliga, primeiro, 
é que os 147% são indevidos. Isso nãç me cqmpete discurir 
nem julgar: os aposentados acham que é devido, e a Justiça 
tem-se manifestado_da mesma maneira, _mas sem caixa; _s_.Çrri 
meios n~ão é ·poSsíVel pagar. E. veja V. Ex• a manifesfaÇâO 
do Governo, pOr duas vezes, indica o desejo de pagar,- desde 
que existam os recursos-e as dotações orçameíltárias: a primei R 
ra, quando enviou o projeto ao Cong!esso Naéiónal para que 
fossem gerados os recursos; -e -a segunda, no próprio decreto 
do precatório, quando manda inscrever no tégístrO pata que 
posteriormente possã fazer a provisão dos recursos e ·pagá-los 
no momento em que tais recursos estejam disponíveis. Não 
tenho, absolutamente, procuração para defeJlder o governo, 
mas, em nome de um racioc_ínio_justo ~em defesa da verdade, 
eu me permiti dar este a_I)3.rte ã V. Ex"" 

O SR. AMIR LANDO--:- Nobre Senador Ozie! Carneiro, 
V. Ex• repete uma posição e os argumentos do Governo FedeR 
ral. Quando falo que o Governo não quer, digo que ele não 
tem vontade política de pagar agora -· vattros dizer clara R 
mente. É obvio que, se remete para o precatório- é preciso 
corrigir - ele quer pagar no próximo exetc1cio;~qilando pro
verá os recursos necessários no Orçamento. Mas haveria fór
mulas de se resolver e enfrentar a questão agora, e esta vonta
de política, este quenir político, o governo parece não preten-
der peregriná-lo. _____ _ 

O governo alega que isso acai-i-etaria inflação. Ele tem 
as suas razões, mas entendo que_ é um problema tão grave 
que a nação inteira me parece estaria disposta a pagar esta 
conta de uma forma racional. 

O Sr. Oziel Carneiro - Dentro desse raC"iocfuió·, estou 
de acordo com V. Exa Talvez não queira ou nãó- posSa pagar 
no momento. 

O SR- AMIR LANDO - Agora, esse poder, evidente
mente, em pelítica, se resume na vontade política, na decisão 
de mudar est_e quadro tão_ doloroso para os aposentados. 

Sr. Presidente, encerro~ dizendo das minhas preocupa
ções qu~I_Jto_a.~orte dos aposentados,.das minhas dúvidas quan
to à eficiência do Poder Legislativo para sustar o Decreto 
no_430, porqu~ v"ejõ nele, sobretu_do, um a_to_solene que deter
nuna um procedimento administrativo e não um ato que visa 
normati:iar a vida dos cidadãos. As inconstitucinalidades, se 
houver deverão ser dirimidas na Í!Jrma _da Constituição pelo 
Poder Judiciário e não.pelo I,-egi*tivo. OCLegislativo poderá 
~er outras e novas le1s, ma1s sábias, mais apropriadas, mais 
Justas o que deixou de fazer, certamente a Nação cobrará 
com gravidade por essa omissão; (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con-
cedO-a palawa ao-nobr-e Senador Máriq Covas._ _ _ __ 

O SR- MÁRIO COVAS (PSDB -SP _Pronuncia o seguin
te discurso. _Sein revisão_do. 9rador.) _-:--Sr. PresJdente, Srs. 
Senador~s, creio _que até por questões regi.riJ.entais e _constitu
cionais, a ·nossa esdrúxula e absurda convocação limita-nos 
um pouco no que falar. Mas de alguma forma, cada um de 

nós traz a sua ColitribUfção, no màiS das Vezes concordante 
em vários aspectos, ã respeito deSsa panaCéia- que, -de repente, 
o Governo invetitôu, ligada ao problema da Previdência e, 
particulannente 7 ao probl_ellJa das_rece:ntes decisões _ge natuR 
reza ju~idári~ l~g_~9a_ à eventu~l~c:J.-~de do ~.umeJ;ItÕ dç 147% 
aos -aposentados e pensioniStas. -

Sr. Presidente, trazemos modesta contribuição a respeito 
do que nesse instante se discute e do conteúdo, algumas vezes 
profundamente cínico, de tudo_que cerca esse projeto. 

Para voltarmos à origem retomemos e remontemos à 
COnstituição: a Cõ.Dstituição CriOu um -priníeiro -conceito, o 
~e __ ~f!g~ridade social que, afinal, passou a englobar três aspec
tOs que eram separadamente considerados na vida nacional. 

A seguridade englobou Previdênda~ "Saúde e As.sisiêrida 
Social; e_ criou,_ no capítulo da Previdência, algumas novas 
iriodalidades. - -

Em primeiro lugar as contribuições passaram a ser consi
deradas, do ponto de vista constitucional, sob três aspectos: 
a contribuição das empresas, tanto incidente sobre a folha 
de pagamento, como sobre o faturamento - o que passou 
a ser uma novidade -; a dos trabalhadores; a dos concursos 
e prOgnóSt_icos esportivos e, mais.do -que isso, as contribuições 
do Tesouro. 

Quando o Capítulo é seguridade social, criaram-se algu
mas regras novas, em particular uma regra com a q~al este 
Governo está muito de acordo e da qual tem sido imenso 
propagandista; é verdade que em causa própria~ Mas tenho 
ligado a televisão, Sr. Presidente, nos últimos tempos. E tenho 
Nisto na publicidade oficial o anúnico de que este Goveino 
deu aos aposentados e a todos os demais beneficários da Previ
dência Social um piso quanto ao vaiar do benefíciO. Ein outras 
palavras, que este Governo teria dado à Previdência um piso 
salarial de um salário mínimo para qualquer benefício. Está 
longe de ser uma concessão do governo este fato, que é perten
cente a uma decisão constitucional, ocorrida durante-a votação 
da Constituição que inseriu, no Capitulo da segurid3de social, 
particularmente da Previdência, a disciplina de que qualquer 
Penefíciio teria _qUe ser necessariamente que _ter um piso de 
um_ salário míni~o. Até então a Previdência_ª-presentava mais 
6ú Im'úlOS esses dados relativos. Eram cerca de 13 milhões 
de aposentados, dos quais 9 milhões recebiam m~nos de um 
salário mínimo. E, eÍitre os 4 milhões e SOO mil trabalhadores 
rurais aposentados, 4 milhões e 200 mil recebiam meio saláriO 
mínimo. 

Lembro-r:'e _?e ter dit9! em ce~o !iis.curso_que fiz aqui, 
que os 500 milhoes de dólares destmados aos _usineiros do 
Nordeste, numa rolagem da sua dívida, no rescalonamento 
da sua dívida - e af se envolviam dívidascom o Tesouro 
com os bancos, dívida tributária ~ d~vam pãr3 pagar quatr~ 
meses para nove IIi_ilhões de aposentados deste País. Mas o 
Go"\O'erno tem dito à sociedade, e feito disso praça que a 
partir do .seu Governo, por sua iniciativa fica implícit; a 
idéia de que o piso passa a ser de um salário ~ínímo. PortaD.i"o 
é nítido e claro que este Governo está inteiramente de a.Co:i-d~ 
com a d_isposição constitucional, ou de resto não faria publici
dade em torno do fato de que ele e não a tonstituição, a 
concedeu; --- --- --

-. Mas, lá na Disposição Transitória, no art. 58, se estatuiu 
o seguinte: 

Art·. 58._ Os.benefícios de prestação continuada, 
mantidos pela previdência social na data da promul~ 
gação da Constituição~ terão seus_ valores revistos, a 
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fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, ex
presso em número de salários mínimos, que tinham 
na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério 
de atualização até a implantação do plano de custeio 
e benefícios referidos no artigo seguinte. 

Parágrafo único. A~; pre-staÇões mensais dos be
nefícios atUalizados de acordo com este artigo serão 
devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da 
promulgação da Constituição." 

Eni outras palavras, determinou a Disposição T.i-ansit6-ria 
que, exatamente, após a edição da promulgação da Consti
tuição, os cálculos das aposentadorias deveriam ser _ref~itos. 
Tomamos como referéncia o salário mínimo, número de salá
rios mínimos, quando da concessão e recalculados para a data 
de hoje. Isso realmente foi feito em rri._aio de 1989, para as 
aposentadorias entáo vigentes, e reposto o nível que, crescente 
e sucessivamente, vinha se achatando em termos do número 
de salários mínimos que o cidadão recebia à época da sua 
aposentadoria. E referiu~se, no Ato das Disposições C_C?nstituw 
cionais Transitórias, o seguinte: que esSa atualização seria 
repetida até a implantação' do Plano d~ Çusteio e Benefícios 
da Previdência, cuja tramitação estava referenciada no paráw 
grafo único do art. 58: 

"Art. 58. -······-'·-············,.---•·-·--············•-· 
Parágrafo único. As prestilções mensais dos be

nefícios, a-utalizadas de acordo co:rn este artigo, serão 
devidas e pagas a partir do sétirrio mês a contar da 
promulgação da Constituição. 

Art. 59. Os projetas de lei 'relativos à organi
zação- da seguridade social e aos planos de custeio e 
de benefícios serão apresentados no prazo .máXimo de 
seis meses da promulgação da Constituição· áO · Con
gresso Nacional, que terá seis meses para apreciá-los." 

A ConstituiÇão, Sr. Presidente, é de 'ouh.b~o de 19Ss. 
O pressuposto, à medida e_!D. que_s_e d_etermjna na ConstituiçãQ 
que Planos de Custeio e de Benefício seiá ª'presentadO dentro 
de seis meses, essa determinação não é Voltada para cada 
parlamentar em particular, seja ele Deputado ou Senador. 
E evidente que ela é voltada para o ExecutiVo, ou seja, dentro 
de seis meses depois da promulgação, de,ve!iam ter sido enca.
minhados para cá os projetas. O Executivo não o fez. mas 
o Legislativo o fez também .. 

Em 28-6-89,- o Deputado Raimundo Bezerra deu entrada 
na Câmara aos Projetas n?3 48 e 49, de 1990, respectivamente 
de organização da seguridade, Plano de Custeio e de Bene-
ffclOs. . .. .. , 

Esses projetas vieram ao Senado em '27-:·6-90. Foram apro
vados no Senado, lembro-me bem desse fato. Nesta Casa, 
o ex-Senador Leite Chaves comprometeu-Se com as entidades 
de aposentados, inclusive levados ao Presidente da República. 
Como se vê, o projeto chegou aqui no dia 27 de junho, três 
cljas antes do recesso, e· houve um compromissO áa- vOtação 
logo depois do recesso. Em 23-8 o projeto foi aprovado, em 
17-9 foi vetado totalmente pelo Presidente da República. Em 
seguida, o Presidente da República, em 19 de outubro de 
90, mandou para cá uma Medida Provht~ria, de .. n9 24:9/90, 
que tramitou~ foi aprovada na ComissãO em 14-11 e, fínal
mente, transformada em projeto de lei de conversão, vetado 
em 12 de dezembro de 90 pelo Presidente da República, que, 
finalmente, em 8-5-91, manda outra lei com o Plano de Custeio 
e de Benefícios, lei que, novamente, deu entrada no Senado 

em 26-6-91, chegou à Câmara em 8-5-91, deu entrada no 
Senado em 26-6-91, foi aprovada eni 29-6-91 e foi sancionada 
em 25-7, trinta dias depois de ser aprovada. Dentro do prazo 
constitucional, sem dúvida nenhuma - mas só ai perdeu-se 
urn mês -com sessenta dias para ser regulamentado, esgotado 
até a última gota de suas possibilidades. 

Dentro desse intervalo de tempo, tenc:io em vista o dispo
sitivo transitório, o que vaHa- já que não se poderia implan
tar: O plano de custeio e de benefícios, enquanto não estivesse 
nem regulamentada a lei- e o Governo prova isto -porque 
cJurante todo esse tempo .o aposentado, que foi ao INSS para 
_cuidar de sua aposentadoria, entendia que não podia fazé-la 
nos termos da nova lei - tendo em vista que não estava 
ainda regulamentada; aquele que ía reclamar do fato de que 
o seu benefício não atingia o piso mínimo de um salário míni~ 
mo, evidentemente, recebia essa informação, de que não era 
para receber mesmo e a Lei de Custeio e de_ benefícios não 
estava implementada. Portanto, até entã-o, varia o dispositivo 
transitório, aquele que dizia que até a implementação vale 
a regra da vinculação do salário mínlmo, isto é mais um argu
mento para que alguns aposentados - ou individualmente, 
ou de forma coletiva, ou ainda pelo patrocínio de entidades 
de terceiros - e~trassem na justiça reivindicando os seus 
direitos. 

Tendo em vista o aumento do salário mínimo e a sua 
incorporação no seu provento, aqueles que recebiam menos 
do que um ·salário mínimo já hàviam chegado ao piso, e os 
que ganhavam acima de um salário mínimo passaram a reivin
dicar a mesma sistemática de reajuste; as primeiras decisões 
na Justiça lhes conferiam os 147% que, a rigor, não são os 
147% -já que em agosto do ano passado houve um aumento 
de 54,60% .-e, portanto, agora, seria complementação de 
59%. De repente a Justiça determina que se comece a efetuar 
o. pagamento para esses que não haviam recebido o aumento, 
tendo que se pagar de setembro para cá os atraSados, inclusive, 
e com correção, como a Previdência faz quando tem a receber 
e, a partir daí, o Governo tratou de correr no_ sentido de 
anunciar à Nação. -

Essa deciSão, me parece, veio ao encontro de certos inte
resses do Governo, porque ele pôde correr para pedir recursos 
de uma coisa que sequer estava sendo paga. . . 

A partir desse. momento, o Governo monta um proJeto 
que chega a ser - volto a insistir, Sr.. Pre~idente -::. em 
certos aspectos, um primor de cinismo. Um projeto em que 
o Governo escreve coisas desse tipo: aumenta as alíquotas 
de referência dos trabalhadores, em média em 3%, até um 
determinado valor de referência- já que há teto para recolhi
mentO na Previdência; coloca sobre a massa global de salários 
uma incidência de 3% adicional; aument3; a participação das 
empresas de 20% para 21,5%; e, por fim, cria essa coisa 
extraordinária: a contribuição do aposentado, para que a conta 
possa se fechar. 

Outro dia, participava de um programa de televisão em 
São Paulo e, de repente, chegou uma pergunta por telefone. 
Era um aposentado que, com muita lógica, me indagava o 
seguinte: eu estou me credenciando a uma segunda aposen
tadoria se o projeto for aprovado? Porque, pela que estou 
gozando hoje, eu já paguei no passado". Na medida em que 
o Governo quer começar a· cobrar dos aposentados, não é 
razoável que eles pleiteiem, no futuro, por conta do que come
çam a pagar, uma ~egunda aposenta.doria? 
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Sr. Presidente, os números são absQll:l~~~D.ú~ contradi~ 
tórios e são aposentados da forma nliis- confu~a possfvel. 

Depois de algum tempo, o Ministério da E~cmomia !Dan
dou para cá ou-apresentou, através do Dr. Roberto Macedo, 
quando veio aqui ao se-nado, algumas tabelas relativas ao 
eventual aumento da contribuição, co_~ a· aprovação dos 
147%; e o Governo disSe que os benefícios passariam de 55 
trilhões para 66 trilhões, com o aumento de 11 trilhões, os 
quais seriam CObertos, pelas contas do Gov~rf!_O, çQm_ e~se 
projeto, com o aumento da alíquota dos empregados em 2 
trilhões e 850 bilhões; com a adicional de 3% dos emJ?regados, 
de 4 trilhões e 700 milhões; com as contribuições de -aposen
tados (7%) e pensionistas (3,5% );·1.7 bilhão; com o aumentO 
da contribuição de empregadores, 1.5 bilhão, num total de 
10 trilhões 873 bilhões, capazes de cobrir o rombo. 

Antes de examinar os números, Sr. Presidente, exami
nemos alguns dispositivos- do projeto. 

Em primeito' lugar, o Governo-se-resguarda dizendo o 
seguinte: 

"Art. 5~' COmprovado o eqllilíbilo econômico e 
financeiro do Fundo de Previdênda e Assistência So
cial, mediante demonstrativo específico publicado no 
Diário Oficial da União, será suspensa a cobrança dos 
acréscimoS de alíquotas do adicional e da contribuição 
de aposentados e pensionistas previstos nessa Lei." 

Ressalte-se, em primeiro lugar, que o q~:~_e comProva_ o 
equilíbrio económico e financeiro não é a publicação no Diário 
Oficial. Se, amanhã, se verificar o equilíbrio e não se fizer 
a publicação, não caem as alíquotas. Mas, supondo que haja 
o equilíbrio e seja publicado, o que, pelo restante do artigo, 
suspenderia a cobrança dos acréscimos- da alíquota, fica a 
indagação. Equilíbrio económico e financeiro· significa contas 
de deve/haver empatadas, receita e d~spesa z~radas. Mas, 
no instante em que Comprovarmos o equilíbrio, tivermos recei
ta e despesa zeradas e diminuirmos as alíquotas, no dia seguin
te teremos déficit. Então, não é a comprovação do equilíbrio 
que vai elimiriar as alíquotas e, sim, a possibilidade ou a 
demonstração de que a eliminação da aliquota não gera dese
quilíbrio de novo. 

Como não se pretende fazer isso, pouco importa a reda
ção. Na realidade, não dá para imaginar que um cobrador 
chamado Estado ou Previdência tenha a iD.tençâo-de, no futu
ro, derrubar as alfquotas quando cria a seguinte condição 
para fazê-lo: primeiro, u~ equilíbrio económico e financeiro, 
coisa que não é da tónica do INSS; em segundo lugar, a 
publicação desse equilíbrio através do Diário Oficial, o que 
também fará devidamente. 

Mas o governo vai mais além, cria uma coisa nova. 
"Art. 6• Os pagamentos devidos pela Previdên, 

cia, em virtude de decisão judicial, de qualquer natu
reza ou instância, para os quais não haja previsão de 
créditos orçamentários ou adicionais, somente serão 
efetuados na forma do disposto no art. 4~ da Lei n~ 
8.197." . 

Aí entram os chamados precatórios. Quem já esteve ocu
pando um cargo executivo Sabe do que se trata. As desapro
priações obedecem a esse eritério. O Poder Público desapro· 
pria uma determinada propriedade, o cidadão não concorda 
com o preço pago e\~ai_ á Justiça; num deter.minado instante, 
9 juiz exara a sua ~ntença., se houver diferença a pagar, 

o juiz emite um precatório, pela diferença calculada na data 
-da sentença; aquilo chega à mão do poder expropriante, que 
o coloca, se ele for feito entre 1~ de janeiro e 30 de-junho, 
no orçamento do a·no seguinte; se ·ele for feito entre 30 de 
junho e 30 de dezembro, no orçamento de dois anos subse
qüentes. 

_ Em_ outras palavras, esse dispositivo aqui quer dizer o 
seguinte: quem ganhar na Justiça, para efeito de ser pago, 
entra na ordem cronológica, se a decisão judicial for entre 
19 de janeiro e 30 de junho, no Orçamento de 1993, se for 
entre 1~ de julho e 30 de dezembro, no Orçamento de 1994. 

Quando os representantes do Governo estiveram na Co
missão, eu perguntei a eles: .. Mas, afinal, os senhores estão 
dizendo que não vão usar outro dinheiro para pagar os aposen
tados, tendo em vista suas implicações inflacionárias e, por 
outro lado, os senhores criam esse dispositivo. Mas, tendo 
eln vista que a lei .determina que, na hipótese -da aprovação 
de novas alíquotas, elas só criam efeitos financeiros a partir 
de 90 dias depois, se a lei for aprovada até 31 de janeiro, 
teremos, então, fevereiro, março e abril para a não-validade 
das alíquotas, ou seja, em maio é que teríamos a cobrança. 
A cobrança do mês de maio é devida no final do mês, portanto, 
vai incidir sobre o orçamento de caixa do INSS em junho. 
Como é que V. s~ pretendem pagar aquilo que a Justiça 
determinou se não vão usar dinheiro de outra fonte e, por 
outro lado, esse projeto só gera recursos d~pois de junho?n 

E, aí, recebemos a explicação: Nós n-ã-0 vamos paga[. 
Dependendo da sentença, nós - e é por isso que o dispositivo 
do ãrt. 6'? aparece - criamos a modalidade do precatório. 
Isto é, isto só vai ser pago no ano que vem, escrito no orça
mento do ano que v~rn, se vier até junho. Posteriormente, 
s6 no ano de 94. "Bem, mas se V. S" aprovarem o projeto, 
começam a ter receita em jurilio.- "Mas, aí~ nós pagamos." 
Mas onde é que está a garantia de que, nessa hipótese, pagam? 
Já sabemos - algo que estava escondido até agora_- que 
não pretendem pagar até junho: -Ma-s onde está a garantia 
de que se paga depois disso? 

Se, a partir disso, é possível fazer um decreto e se o 
decreto nasce do fato de que não existe crédito~ a aprovação 
·ao projeto não cria o ciédito, cria re.ceita, mas o créditO ein 
si, não. 

Por outro lado, num outro dispositivo o Governo incluiu: 
"No mês de julho de 92, os benefícios e manutenç-ãO 

de que trata a lei serão reajustados pela variação integral 
do INPC, calculada pelo IBGE no perfodo de março de 91, 
inclusive, a junho de 92, deduzidos os acréscimos ocorridos 
a qualquer título no mencionado período." 

O que quer isso dizer? Se for aprovada a lei, em julho 
esquecem-se os 147%, esquecem-se os 59%, dados lá atrás, 
e aí se calcula o INPC de julho a julho e os aumentos serão 
feitos por aí. Diga-se de passagem que o critério do INPC 
é o que estava n~_lei de custeio. Se a rigor isso ocorrer, 
todo o cálculo que se fez para efeito de julho a dezembro 
cai, e os representantes do Governo concordam que isso ocor
ra. E aí se pergunta: mas, então, porque esse cálculo não 
é feito, se se pede 11 trilhões de cruzeiros? É porque não 
sabemos se esse dispositivo será aprovado ou não. Mas, os 
senhores estão imaginando que o outro dispositivo seja apro
vado, o pressuposto é que, na hora de fazer urna conta, se 
diga como é qui: os recursos e as despesas aparecerão. 

A partir daí, passa a ser compreensível o ato do Governo 
ontem, de editar o decreto. Em primeiro lugar, há a circuns7 
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tância de natureza democrática a considerar. Eu já vi filmes 
como esse antes. A edição de um decreto, em cima de uma 
decisão judicial diferente, lembra-me períodos que já vivi nes
te Congresso, períodos ditatoriais, em que a vontade qo dita
dor de plantão afinal passava por cima da vontade, até mesmo 
do Judiciário, das suas decisões. Parece-me que, do ponto 
de vista da formalidade democrática, da aceitação do princípio 
democrático, a edição do decreto é alguma coisa inaceitá~el. 
Mas eu acho que ele obedece a critérios políticos, e aí podemos 
explorar duas vertentes. 

A primeira vertente é de que fica a seguinte imagem: 
nós não podemos pagar. ~' agora, já não podemos pagar 
nem nesse ano, só no ano que_ vem, isso se o Congr~sso aprovar 
o projeto. Se nãO o aprovar, nem isso. Pórtanto, Srs. aposen
tados, o problema não é inais _b.ossq, 9 problema é do Con
gresso: ou o Corigre:Sso aprov~ _o projeto tal g_ual está ou, 
então, nqs não vamos pode_!:_ pagar. Està é uma: vertente po-
lítica. · · 

A segunda vertente política -parece-me perfeitamente 
lógica -é de que o Presidente da República fez uma coisa 
que a Nação inteira, durante certo tempo, sustentou que aca
baria por acontecer e que era conveniente que acontecesse: 
a mudança de dois Ministros.Não quero nem entrar no méiito 
dos Ministros. Eu, normalmente, faço pouca festa quando 
as pessoas assumem cargo~, e tenho uma certa solidariedade 
quando elas saem deles. As: vezes, até reconheço limitações 
no ocupante, maS ãCho que não-seJ~ m~~tq razoáve;:l, d_epois 
que eles não ocupam mais o Cargo, estar tecendo considerações 
sobre o que aconteceu durante 3 sua passagel]l._Mas é evjdeQ_~e 
que a Nação espetava- que e:Sses dois Ministros fOssem substi
tuídos. Houve instante em que se especulou na imprensa até 
o quê? Que n~o_ eram sub~tit~ídos, porque o Presidente da 
República- Chefe de todos nós- não aceitava fazer modifi
cações sOb pressões da opinião pública, das quais a imprensa 
e os meios de comunicação eram portadores. Mas parece-me 
que o Presidente aproveitou um Ü:ts-tante_ favorável ~m que 
algumas de várias coisas vão ter que· 3Cóntecer: o GoVerno 
acabará por ceder na sua reivindicação global e parece interes
sante que a mudança do Ministro possa ser a i"azão a ser 
apresentada para que esta concessão poss_a-ser feita. Por outro 
lado, o mome-nto é muitO favorável, porque ei.J façO- Uril8. 
mudança que, fatalmente, iria acontecer e; em nenhum instan~ 
te, vou ser acusado de ter cedido a pressões espúrias; como 
aquelas feitas pelos meios de comunicação em címa·da efetivi
dade deste ou daquele Ministro,levando, como conseqüência, 
a suá mudança. 

Mais do que isso, há urna terceira razão cie natureza 
fii1anceira: É que, a tígor, o Governo- quer toriiar claro, explf
cito, sem nenhuma dúvida, que ele não paga independente 
do projeto ser aproVado. 

Se havia alguma dúvida a este respeitO, e:Sta dúvida desa
parece no instante em que o decreto é exarado. 

Ouvi, ontem, o Ministro Marcílio Marques Moreira, com 
mais dois Ministros, recentemente nomeados, numa reunião 
com as Lideranças no Gabinete da Presidência da Câmara. 

Aca.bei chegando â conclusão, de repente, afoito na mi
nha avaliação, ?e que, de certa maneira, o Ministro Marcilio 
Marques M?retra apontou em determinado instante como 
conseqüência, ou por decorrên_cia de uma pergunta u~ Sena
do.r,_o nosso companheirO Chagas Rodrigues, que disse: Mas, 
.Mimstro, se os senhores aprovarem o art. ?o tudo o que vem 
depois de julho não cai? 

E S. Ex• rapidamente disse: de repente, é este o caminho 
que o Senador Marqo Maciel indicou,. a declarar com clareza 
até onde o Ministro e o Governo vão nessa história. Em 
outras palavras, parece claro que eles aceitariam apenas a 
inclusão desse dispositivo. 

Mas, de qualquer maneira, há alguns aspectos ligados 
a isso; ·que nos dificultam a acreditar. 
· POr eXemplo, o Ministério da Economia mandou-nos uma 

lista, foi o primeiro documento_ de esclarecimento recebido 
no mérito,_ qnde estão os benefícios da Previdência por faixa 
Salarial. 

Depois vem um cálculo do que a_ projeção dos custos 
da Previdência, seus benefícios, sem os 147% que ~e_ria1p._ 56 
trilhões de cruzeiros, e com os 1~7% que seriãm 66 trilhões 
de cruzeiros._Fica fácil, portanto, com esses dois núnlerOs 
dizer que a diferença é 11 trilhões. Isso ninguém discute. 
Pode-se discutir se essa estimativa está correta. Mas diminuir 
66 e 700 de 55 e 900, pouca gente dirá que é diferente de 
10 e 800. Portanto, 10 e 800, 11 trilhões de cruzeiros, em 
números aproximados, são as diferenças dessas duas estima
tivas. 

~m segui~a apresenta um de monstrativo de como é que 
as receitas da Previdência ocorrerª-m no ano passado, bem 
como as suas despesas. 

Finalmente, apresenta- um cálculo, aqui adiante- sobre 
este assunto a despesa tem sido citada por todo mundo, é 
comum encontrarmos nos jornais, nas televisões, na conversa 
de cada um que é pieciso 11 trilhões de cruzeiros, é menos 
comum dizer com quanto co11trlbui cada um nos aumentos 
que- o Governo solicita: 

O Governo apresenta uma tabela que diz o seguinte: 
aumento das alíquotas dos_ empregados, 2 trilhóes e· 800 bi
lhões. Aumento do adicional de 3%, 4 trilhões e 700. Em 
outras palavras, o aumento das alíquotas, 2 trilhões e 800~ 
dos empregados, o aumento do adicional de 3%, 4 bilhões 
e 700. Na comparação, esses dois núineros são críveis? Parece 
pouco provável. _ _ _ 

O auniento das -alíquotas se dá de -8 para 10, -de 9 para 
11 e meio e de 10 para 13, ou seja, aumenta-se 3% sObre 
valores que estão vinculados ao salário de referência. 

Os 3% de aumento se faz sobre os saláriqs ~obais, sobre 
o va~o.r total do salátio. Os 3% de" acréscimo~ passam de 
8]:1_31"3-10, ,se passa sobre o montante, sObre a coleta máxima, 
enquanto que os 3% incidem sobre a massa global_!=fg salário. 
Eu não sei ouço os economistas dizerem-, aí, que a massa 
salarial no Brasil se situa em torno de 40% do PIB - 40% 
do PIB seria algo em torno de 160 bilhões de dólares. Vamos 
falarem 150bilhões de dólares. Ontem, eu ouvi o Sr. Ministro 
dizer, também, que dos 40 mil trabalhadores brasileirq_s, das 
40 mil pessoas que vivem de sãlário, 25% é que são contri
buintes da Previdéncia. É lógicoc Nós sabemos que temos, 
aí, um "baita" mercado informal onde há gente assalariada 
que, por outro lado, não recolhe para a Previdênci~. ~ortanto, 
a relação de 25 para 40 nos daria o número de trabalhadores 
brasileiros, os que SãO -co~Iitribuintes e os que não são, mas 
não nos dá a massa de salário contribuinte, porque é evidente 
que quem ganha mais é que contribui com a Previdência. 
Os que não contribuem são, exatamente, os que menos ga
nham~ são os que atuam na área informal. E lícito supor, 
portanto, que algo em torno de 70 <? 80% da massa de salário 
é contribuinte do INSS. Ora, se pensarmos em 150 bilhões 
de dólares e se dissennos que 80% é contribuinte, teremos 
120 bilhóes de dólares. Sobre esses 120 bilhões de dólares, 
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está-se cobrando 3% e 120 bilhões de dólares vezes 3%, dão 
.3 bilhões e 600 inilhões de dólares. Se tomarmos dólar-médio, 
ao longo do ano, para, aqui, cOmpatibilizar com o cálculo 
inflacionário, deveremos ter uma taxa média de 2 mil e soo
cruzeiros por dólar, o que significa, portanto, que isto daria 
3,6 vezes 2,5 é igual a 7,2 mais 1,8 que dá quase 8 bilhões 
de dólares, numa estimativa que aqui está feita em torno 
de 4. 700 bilhões. 

Quando pensamos que 4. 700 sãc; eSseS 3-%SOóiê-ã. :õ:üiSSá 
global e o acréscimo feito nos· Outros é de 2.800, pareCe havei 
pouca compatibilidade entre esses dois núiitCfõ"s. Parece que 
os 3% de acréscimos sobre o total é muito maior do que 
aquele que vai produzir o acréscimo sobre as alíquotas de 
cada um, tendo em vista que essa recai sobre o saláriO de 
referência. -

O Governo fala em 65 tiilhões de receita necessária para 
quê? Para pagar os bene~cios. - --

Vamos admitir que desses 65 trilhões, 60 sejam destinados 
a aposentadorias e pensões, não sei exatamente o D.úmero 
mas imagino que deva ser isso. Ora esses 60_ trilhóes pãssaln 
a incidir daqui para frente, 7% para os aposentados e 3,5% 
para os pensionistas. Essa relação deve ser, na melhor das 
hipóteses, de 70 para 30, 70 p3.ra os apOsentadOs e 30. para 
os pensionistas. Portanto, deve dar umã médl3 em torno de 
5,5 a 6% se forem cobrados 7% dos aposentados e 3,5% 
dos pensionistas. Os 6% sobre 60 bilhões de dólares é igual 
a 3,6 bilhões de dólares ou 3,6· trilhões de cruzeiros, e aqui 
a contribuição está cOnstando como 1,7 trilhão de cruzeiros. 

Minha impressão, minha dúvida é a de que esses números, 
no que se referem a receita, tenham realmente um respaldo 
muito grande com a realidade. Eles_ já fOraM -tão variáveis 
e a variação qe 3 para 11 se faz com tantã facilidade ilO IãCiO
cínio qUe parece poucO claio o mODtãntC_a_ s~r obtidO: 

Embora o GovernO tenha reiteradãmente feito" pUbHCi
dade em torno disso, _do piso de um s~ário _ mfnimo para 
todos os benefícios, Como se fosse U:ina doaçãO-feita por ele, 
o Ministro Antônio Rogério Magri agora, ao sair dizia que 
a crise da Previdência tinha sido produto do que estava e~rito_ 
na Constituição de 1988. · · - -- · - · -

Mas o que foi escrito na Cons.titUiçãô-ae· -1988 é o que' 
até agora foi usado como meio de publicidade do Governo 
no que se refere a sua relação com os aposentados.. 

Temos, além disso, um decreto noVo e· deciSões judicia-is 
novas; os tribunais, independente do decreto, declarando que 
compete ao ·Governo pagar e det~fin:iil_do o pagamento. 

Que segurança tem a NaÇão ao entregar esse dinheiro 
à Previdência, supondo que ele possa ser deslocado para ou
tros setores? O Governo IiO anO passado, deixou· de pagar 
à Previdência 800 bilhões. Não se trata de quota do Governo, 
mas de dinheiro recebido por ele e não repassado- aí envol
vidos recolhementos pelo lucro~ faturamento e parte do Finso
cial - e certamente encaminhou esses recursos para outras 
áreas. Mas a Previdência teve problema de caixa no ano pas
sado. 

Contava-nos_o Ministro que -ela fechou o 3no eni aberto 
cqm o Banco do Brasil em 220 bilhões de cruieiro-s. Port3nto~
deve ter pago inclusive juros.sobre isso. __ _ ~~-- __ --_ -

Que seguranÇa tem a -N açãõ de que no vãS -cofltribulçõeS. 
para a Previdência não serão nováinente -deslocadas para ou
tros setores? Já não falo na não efetuação de pagamento. 

Ouvi uma alta fígura do Governo dizir outro· ~a aq~i: 
"0- Governo deve 24 bilhões de dólares". Mas isso é dívida 
não paga, acumulada de anos e anos. - _,.,;, '· 

Di_ga-Se de _ _passagem, faria injustiça se que-estil"i! urilã 
dívida deste Governo~ dissesse ela vem acumulando-se há 
tempos, numa época em que as contribuições eram tripartites: 
trabalhador, empreSa e Governo. E durãnte-todo ·ess-e te-mpo 
o Governo não pagou. Isso corresponderia hoje, a uma partici
pação de recursos orçamentários para a PreVidência. Mas o 
Ministro da Economia nos dizia, onteni, ria -reunião, quando 
veio aqui: Os Srs. estão falando em deslocar recursos _c;le outras 
ái-eas. Não há como fazer isso. A arrecãdação está sencl_o 
menor do que o previsto. Mas ontem mesmo um dos seus 
auxiliàres I113is efici~iltes, O Diietorda Receita Federal, Carlos 
Marcial, declarava no jornal que a receita com impoStos em 
janeiro eStá superando em 11% as suas previsões. Nos primei
ros 15 dias deste mês, o Governo arrecadou 1.482 trilhões. 
A eStimativa_ iniCial para janeiro era: de }~6 trilhões., Com 
a indexação dos impostos pela UFIR, os prazos da arrecadação 
fOram ampliados e o Governo reduziu a sua expeCtativa para 
2,6 trilhões. Teve nóS- primeiros 15 dias, 1.480 trilhões -
isso permite estimar que se terá no mês inteiro 2.900 contra 
uma estimativa de 2.600. Esse é o cálculo que faz o diretor 
da ReceitaFederal - muito mais competente do que eu -, 
salientando que o -comportamento da receita, ao contrário, 
era-de 11 o/o acima da· previsão. 

Sr. Presidente, não sou muito acomodado no que se refere 
a tirar recurs_os de outras áreas para destiná~lOs a Outra: Mãs 
nessa hora, temos que bater também a mão no peito. Fico-me 
perguntando, por que votamos um projeto que, no Imposto 
de_ R~nda, criava uma terceira faixa de contribuição: 10% 
até" Uni valor; 25% até Outro e 35% para quem ganhava acima 
de um piso, e excluímos essa faixa-de 35.%-. Se há um imposto 
justo, é exatamente o imposto direto que iiicide sobre as faiXãs 
mais_3ltas. E, durante a tramitação aqui, acabamos por elimi
nar a faixa de 25 a 35%, exonerando quem tem mais renda 
d~ uma contribuiçãO através do imposto direto. - _ _ 

PerguntO-Ine, Sr: -Presidente: por qUe permitiiDOS eSSa. 
rolagem das dívidas dos estados e municípios que não-s_ó_abrem 
m-argem para noVOs-empréstimOs, noVOs endiviâamentos, co
mo mais do que isso; transferem recursos, que afinal, podiam, 
neste instante, dar margem de manobrar para eventuais modi
fiêaç0es1Dig:i-Se di PãSsagem que. essa decisão sOb-re Os-147%l 
aiorida receberá uma decisão final no Supremo Tribunal Fede
ral a partir do instante que ~~e voltar a funcionar. A questão 
está lá e, portanto, ãinda será objeto a ser examinado. 

- Sr. Presidente, só podemos condenar um Governo que 
escreve no seu programa que a solução da Previdência iradicio
nalmente tem sido aumentar as aüquotas e, na primeira dor 
de cabeça faz exatamente isso. Independente deste fato, Sr. 
Presidente, precisamos atentar um pouco mais para o que 
fazemos. Parece-nie certo que tenhamos feito essa redução 
e desobrigado certas faixas do pagamento, mas não-me parece 
certo que, no instante em que se pede ao trabalhador, em 
que se pede à Nação todo esse sacrifício, se rolem as dívidas 
dos Estados e Municípios à outraoce. 

Sr. Presidente, já agOra se·~: ~-sonegação é -gr~nde,_ 
os sOnegadores que paguem 1 e a sonegação_ no futuro será 
mru~or.--Nqinstante que se pas-sa de 5 Para 21,5%, vaf haver 
soneg-açao~ A carga tributária tem liniitãção, ·não ~dianta au-:: 
mentá-la indefiiiídamente, porque ela começa a se equilibrar 
na medida em que se deixa 4e pagar mais coisas, só quem 
não deixa de pagar é o trabalhador. A sonegação_ não se 
dá pOia parcela do trabalhador, ela ocorre pela parcela da 
empresa, que embute aquilo que foi descontado do trabalha-
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dor: No final, ao invés de se sonegar ~-s· SCJfque_ foi tOmado 
do trabalhador, vai sonegar 10% do trabalbador, Em vez 
de se s_onegar 10, vai-s~ sonegar 13, porque, pára~essa:s coisas, 
há limitação. E acabamos de aprovar, da folma mais-inooe;.. 
rente possível, um mecanismo pelo qual o Imposto de Renda, 
no ano que _vem, passa a ser cobrado da eJ?lpre_sa. dois anos 
seguidos num único ano, ·com uma incidência Sobre a vida 
económica brutal. . . . . - . . 

Sr: ~esidente, es.t;unos longe da solução desse problema. 
Ninguém é pouco razoável ao ponto de imaginar que as coisas 
possam sair do nada, que se possam fazer niilagres: Mas o 
Governo não está propriamente no auge da credibilidade para 
colocar alguns números no papel e desejar que o Congresso 
os aprove sem mais discussão. Nãq_ basta d_ize~ que para pagai' 
as coisas é preciso ter origem. É preciso mostrar que a origem 
do que se está pedindo é exatamente o necessário para pagªr 
as contas. É preciso mostx:ar _que os rfúínerOS ·apreSentados 
são críveis.' É preciso apresentàr medidas. em p~tras direçdes 
que possam p~rmitir a i,nstituição do seu reSgate .. - _ 

Ouvia: ô Sr. Ministro dizer ontem em detenn_inaclo insta,n~ 
te da palestra: ''Agora que o Congresso esúi diSpOsto a diScUtir 
o assunto estruturalffiente ... " Fícii pensando: estrutu;ra.Imen~ 
te, o assuntp- foi discutido na Constituição; es'trútui-almente, 
o assunto foi- disCutido_ na Lei de Custeio -·e BéflefíCios. n 
~ovcimo, fez oPianç} I;conômlco Co1Icir1; e erâ r~z9ável que 
IIDaginássemos q~C:: tiyesse _f~i~o uma proposta cotá ielaçáo 
à Previdência que àfinal fosse estrutural, e,_ neste caso, o· 
Congresso dari"a as respostas. É preciso que isso·s_~á r~petido, 
cans.o de ouvir que o CC?~_gresso __ n~o regulam~ntou a_Co.qsti
tuição. Não há pr()je!o,_não há artigo que neCessite de fegula
mentação qi.Ie ~ão tenha pelo_ ~e_n~s 7 _qu 8 projetos trami
tando nesta Casà a' respeito. o· Senado ~m os dados no seu 
órgão especializado, é só pedir-lhe e qualquer um terá i:dnheci
mento de que, a respeito de cada dispc:>si~y~ que e~ge regula
mentação, há·, no mínimo, 7 a 8 projetos tramitando~ â~ iilicia..: 
tiva de deputados ou de senadores. Esses pi"ojétó~ nUnca _tive-. 
ram, na minha histó,pa·de Congresso, 3. Velocidaqe que têm 
os projetos do Executivo. E quando se fala em medida provisó
ria, em se tratando de mensagem do Executivq, então, com 
maior razão; as ·coisas,-·aqui~- cánlfnham atropeladamente, e, 
às vezes, demorad_ament~, em se tratando de ini_cíatiyª_ do_s_ 
próprios parlamentares, · · 

Mas, Sr. Presidente, se há alguém que não_cón~egue de
fender-se nessa história, esse alguém é o trabalhador. De 
um lado, o aposentado, que até na Justiça_ganha a causa, 
e que não v~ a cor do dinheiro e, do outro lado, o que vai 
ser _chamado novamente a pagar, Vai ter· O deSconto feito 
na sua folha de pagamento e yai ler, depois, no _jornal, que 
metade do dinheiro da P~evidência, ou sei lá quanto, é sone
gado, E que, portanto, aquilo que lhe foi tomado, descontado, 
deixou de ser encaminhado para que ele próprio ou para 
que alguém, no futuro, possa aposentar-sei. -- · 

Volto a insistir, Sr. Presidente. Estamos longe, muito 
longe, dentro dessa loucura de convocação, extraordinária, 
es_tamos.longe, no ineu ritodo de entender, de uma solução 
visíveL . . _ , :, .... 
' Con,fesso a V. EX' que tenho tentado, co~nigo próprio, 

vislúmbrar, ~as o Governo_não' pretende SofUÇ~O, _!). G~v~mo 
pretende acréscimo de receita. E teiá uina sQiuçãó,_,do ponto 
de vista jurídico, defi.nitiva com a manifestação do. Supremo, 
o que deve ocorrer _çlentro de 30 dias, ou talve:z tne_nos ·do 
que isso. Ele terá um solução financeira, na melhor das hipóte
ses, em junho; ~_Das· ele_ já se decidiu: paga~ não paga em 

hipótese nenhuma, pelo menos este ano, de modo que com 
isso tudo estamos longe de _uma conclusão_._ Há algo que se 
vai sedimentando,_ há u~a ten_tatiya _de. s~dimentação, _<.te pas
sar para a oplnlão pública a idéia de- -que os aposentados 
não vão receb_er _po~que o Congresso não aprovou. · 

Afi.nãf, já temos enfrentado _outras situações como essa, 
o que é natural. Uma instituição que se queira chamar de 
poder tem que assumir os seus.riScos, tenl, afinal, _que_ ter 
costas largas para permitir a transparência que leva à crítica 
e, por outro lado, assumir o papel que tem a desempenhar_ 
dentro do processo políticõ. - - - _ · . 

No meu entender, Sr. President~. é possível que caminhe
mos, é possível que vejamos alguma luz, com o temp_q_,_ no 
fundo do túnel; espero que nãO seja um trem vindo em senti4o 
contrário, espero que realmente isso antecipe a clarida9e ama
nhã e que se possa vislumbrar uma solução justa e equâniine 
para esse problema, uma solução que afinal_não __ represente 
esse tipo de discurso que vai cansando a_ ~ação, esse tipo 
de discurse que repete reiteradamente o seguinte: "ou acon
t~ce isso de hoje para amanhã ou o caos se instala _no Pafs. 
Mas, em contrapartida, se acontecer, na semana que vem, 
o País estará-viVendo na maior bonança e na maior satisfaçãQ!" 
E nem uma coisa nem outra é-verdade. 

O País está Se cansando do terrorismo de Estado, está 
se cansando das frases feitas, está se cansando das afirmativas 
que, sobre serem peremptórias, no mais das ve_zes são vazias. 
. Talvez haja alguns sinais bons. Vejo uma Sóciedaded~sor
ganizada, como é _a nossa-, tomar *iri Siias tnão,s_ a ~arefa de 
executar determinados dimensionamentos. 

Em São Paulo, recentemente vi, e certamente isso ocorre 
em outros Estados, uma ampla campanha com ·uma enorme 
cobertura dos setores populares, empresariais e· s:üif#cais rei
vindicando menos impostos e mais salários, e~ata:mente o con
trário __ do qu~ ocorre hoje neste País. E a sociedade __ civil, 
quando tem a margem de manobra necessária, acaba· çortse":' 
gUindo o que quer, e a nossa ~stá camínhando nessa direção. 

Isso, Sr. Presidente, é o melhor dos sinais do momento 
político presente: o fato de que a sociedade vai ganhando 
ou tomando em suas mãos a tarefa de construir a Nação. 
Essa, Sr. Presidente, é a grande esperança que podemos culti
va,r h_oje. 

O Sr. José Rieha- Senador Mário Covas~ V EX' me 
concede um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS - Ouço, com imenso prazer, 
o meu amigo Senador José Richa. 

O Sr. José Richa - V. Ex- faz u_m discurso, como sempre 
muito_didático e elucidativo, e explica, historia toda essa_ques:
tãó que já vem de longe e que está deixando a Nação sobres-

. saltada. Afinal, esses movimentos que a sociedade faz, mobili
zando-se, organizando-se para se proteger contra o·s arbítrios 
do Governo é Uma reação, até certo ponto, natu_r_al. Na niinha 
já Jonga vida política, não me lembro de ter assistido a um 
governo tão atrapalhado quanto este, que vibra cçm o confron
to. Este Governo tem-se alimentado, desde que tomou posse, 
de sucessivos impactos na base do confronto. Nos momentoS 
de calmaria, ele deveria pensar' refletir e tentar criar coisas 
positivas e benéficas para a sociedade brasileira e para o País. 
No entanto, parece que o Presidente, em suas dtlcubrações, 
nos momentos raros em que -não se está confrontando com 
algum segmento da sociedade, com o Congresso Ou com ·a 
Justiça, só pensa em contra quem, e direcioriado pàra que 
assunto vai brigar. É impressionante! Parece qoe~a sociedade 
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já está assimilando_ esse estilo do Pi-esideiiie da Rep-Ó.blica 
e começa a organizarRse para lutar contra isso. Mas precisamos 
tirar alguma coisa boa de todo esse episódio profundamente 
lamentável que está ocorrendo. Precisamos tífaf dele algumas 
lições e umadasprincipais é a de que alguns auxiliares deste 
Governo, alguns -miniStrOS, como o MíriíStro Jarbas PassaR 
rinho, que conviveu conosco nesta CaSa niU.ito tempo e cujo 
talento e inteligência todos aprendemos a adrn,~rar, dizem que 
o problema agora é do Congresso.- O Governo perdeu nã. 
Justiça, não tem dinheiro para pagar, mandq1,1 um projeto 
com o que o Congresso pode até não coO.COrdar. -_M~s. se 
não houver concordândã, cabe ao COngresso uma· Opção, uma 
saída, uma alte~~tiva _ _para o- P!~b!~Il!<:'_· __ pesde quando cabe 
ao Congresso alternativas no plano administrativo? A ele caoe
aprovar ou rejeitar:..::....:. e pelo que entendo vai rejeitar o projeto 
-e ao Governo· ~ab~ p_ropor -altemativ~s~._Aliá~, 9esde o 
primeiro dia, já sentindo, através da reaçáo do Congresso, 
que o pro:g-n6stiCo é-da derrota pura e simples, da rejeiÇão 
deste projeto, já-deveria estar pensando em outras opções. 
Mas não; fica esperando, já estou antevendo um novo confron~ 
to na hora que o Congresso rejeitar o prOjéto. O Governo 
vai dizer que o Congtesso, mais uma vez, não têve a sensibi
lidade de atender a uma sugestão do Governo, de ªprovar 
um projeto do _GOve-rno--e· tampouco apresentou, no lugar 
deste projeto, uma outra alternativa qu-e possibilitasse ao Go
verno sair desse problema. Senador Mário Covas, o histórico 
que V. Ex" fez fOi cristalino e demonstra -clara-menie que o_ 
GO_verno foi incompetente neste episódio. No ano passadõ 
- V. Ex• já fez reieféncia a isso - prenunciando o défiCit 
da Previdência, o Governo mandou um projeto para- cá, rea~ 
juStáítdo o Finsocial. E a principal alegação, na justificativa 
ao projeto, era-de que ele precisava coibrir o déficit da Previ
dência. Entretanto, aprovado, veio' o OrçamentO dO -Governo 
destinando apenas 3.7 bilhões para a Previdência; quando 
o déficit era muito m-aior. O resto dOS -recursos, da ordem 
de 24 bilhões _ou--trilhões, são destinados a outros órgãos, 
aos CIAC, ã.o Ministério de Ação Social, Com objetivoS clara:. 
mente polítiCOs, num ano eleitorã[ -Não tem cabimento o 
Gõverrio deixar de usar os recursOs de _um projeto que ele 
mandou com o objetivo de cobrir o déficit -da Piêvidência. 
E já se sabia que o Governo teria que pagar os 147%. O 
Governo não implantou o Plano· de Benefício e Custeio na 
sta pela Constitiiiç-ãõ;"isto é~ 3pós a suâ te'gUiàriíentáç3:ó. Por 
conta da determinação constitucional de que os reajustes se
riam feitos·pelo salário mínimo,- como houve um aumento 
real do salário mínimo, o Governo teve-- que' ã:fcãf com o 
ônus de pagar o reajuste dos proventos dos aposentados a~ima 
até da inflação. SegUn~~ os_ cálcu~os d<? _Governo, que ,não 
conferi, esses 147% representariam 38% acima da_ inflaç_ão. 
O_J:-on&r~~so ·tem que-rejeitãr e·não tem ~que_·se.pfeOcUpãi
em criar uma óUtta ópÇãá Parã a questão. Um GovemQ incom
petente, não tendo agido na hora aprazada e causando um 
prejuízO_~ segundo os Cálculos ainda do Governo :.___de 11 
trilhões, teria que demitir iiriediatamente o _Ministro da Previ
dência - coisa que jã feZ tãide - e arcar com.· Õ óD.us. E 
como uma entidade pública arca com o ónus da -incompe
tência?_ Pagando um preço político_. Como este_é um ano_eleitó
ral, o Governo está preocupado em não tirar reCuisos orça
mentáriOs destinados especifiCainente a-causar im.pãctos elei
torais, como são_ os CIAC- como são as· obraS do Ministério 
da Ação Social e tantas obras -dO gênúo. b gO~e_:rnç !I~O 
quer pagar o preço político qu_e_ tC?m_que pãgar pela Sua incom
petência. Portanto V. E~, a partir do s~u. histórico, estimu-

lou-me a dizer que nós, aqui, temos _mesmO que rejeitar-_ este 
projeto e não nos pieocupãrmos- -em criar óutrã OpÇão. E 
ao governo cabe remanejar os recur~o~_orçamentários para 
cobrir o -prejuízO, 0- róinbo da Previdência que a sua equipe, 
não tendo competência:, acabou gerando e arcar com o preço 
político_. Tem que pagar o preço político de seus desacertos 
e deixar de ficàf 'cóiilióntando a Nação ititeira. _Pelo jeíto, 
vem aí um novo confronto com o Congresso na: hora em 
que rejeitaimos ó prOjeto. - - -=---~- -- -

O SR- MÁRIO COVAS- Agradeço muito a V. Ex' 
o aparte e relembro uma declaração do _Secretário da Receita 
Federal que o jornal de ontem traz, de que a receita ultra
passou a previsão em 11% nos 15 primeiros dias do mês. 
Portanto há uma màrgem de manobra -estimável - eu não 
tenho os números neste instãnte. Ontem perguntei ao Ministro 
sobre essa afirrilativa e S. Ex• disse: use falou, falou demais, 
não falou certo". Então que S. Ex• diga isso ao seu auxiliar, 
pois eu estou repetindo o que S. s• declarou no jornal. 

O que me importa agora é fazer uma consideração política 
em cima da sua consideração política. A característica básica 
deste Governo é que de fez a campanha em oposição ao 
Governo _e, depois que s_e_ elegeu, continuou na oposição. 
Espanta-me isso. Esta Nação hoje está anestesiada, inclusive 
nO plano políticO. Este GovernO não contou com a oposição 
ao longo deste tempo. E não me refiro à oposição parlamentar, 
partidária apenas-; refiro-me à op-osiÇãO -da Nação como um 
todo. Não houve greves subst;;tnciais em situação extrerita
men~e difíciL Até admito que hoj~ bá um_ apreço pela demo
cracia que me emociona. Este Presidente da República teve 
deste Congresso,.e.até da Nação, a compreensão, tudo que 
solicitou~ Eu não_ copheço paral~lo, na história eçonômica 
das nações, à violênCia do Plano Económico Collor I. À época 
o Presidente Fidel Castro estava aqui e, ao saber que tinham 
sido bloqueadas as contas bancárias, usou a seguinte expres
são: "Isso, nem nós_ lá em Cuba_ tivemos coragem de fazer''. 
Também vi muita gente, de classe média em especial, dizer 
o seguinte: "se !01.' para acabar com a inflação, até perco 
esse dinheiro". _ 

Portanto, re.c~beu uma im~nsa solidariedã.de nacionaL 
O Congresso_ traiiSfórmou aqude ·plano, que era eivildo _de 
inconstituciolialiáades, em lei. Chegamos a ser acusados. 
Lembro-me que ~ouve uma ein~nda dizendC) ciúe,_ em vez 
de 50_ mil c:n~ze~r~~!_d~v~~~~_lib.~_!a_~~penas o que fosse acima 
de 100. Na época fomos extremamente criticadOs, pois, ãfiiial, 
estávamos prejudkando um plano de elaboração absoluta
tilenle-jústa, estreita, enxuta. Eu depois soube, pela edição 
de_ um livro, que_ tiflha sido resultado de um sorteio o valor 
a Ser retido. Mas, na épócii, "fÕilloS até aCusãd6s. 

Is~o vem num crescendo, e ,a. Nação se r~~triilg"ia-·a -ter 
uma figura fazendo_oposição; A figura que faz oposição, hoje, 
nesta Nação, é o Presidente da J<epública. Não há ninguém 
que use uma_ling!Jag_em de op_osj_Ç"ª-9 m~ior_dq que Sua Exce
lência. OU é de 'i~agiÍlar-'se UÇI'-_ _p_atS- Onde· 6 _Px~sidente da 
República chama o seu concorrente à Presídência da R~pú
blica de meliante? OU é possível imaginar-se uma nação Onde 
o-·presiâei:tle da República diz "empresários quebraram a fu
ça"? 

A perriümeD.ie' ~isposiçâ.o de confronto do Presidente d.a 
~e-pública -~ um fatO concreto. ·Este episódio mostra is-so e 
é por issó· qUe a.-Iíílgllãgem tem -que ser sempre esta: "nós 
estamos à beira dp caos; ou a medida vem, ou o caos se 
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instala". Mas não s~ iludam! S_e _a_medida vier, daqui a uma 
semana está tudo _b_e_lll.: E-.SSe é_ um- procedimento tradicional. 
Mas não é assim que Se goVerna uma nação; não é assim 
que se constrói um futuro. O grande pape! ~a liderançapolítié:i 
não é apontar solução administrativa para esse ou aquele mo
mento; é ser capaz de canalizar a nação, traduzindo a s_ua 
vontade coletiya, captando seu sentimento majoritário c;;_ áan·
do a isso um rumo_ construtivo. 

Não consigo identificar bem- não sei se _Freud identifica 
-, mas parece uma necessidade de afirmação que faz- com 
que o conflito co;P Cã.âa setor da sociedade se e~~abeleça neste 
ou naquele dia. Ê beni verdade que ele se faz de forma sempre 
um pouco abstrata: é a reiteração, a repetição do tal "marajá .. 
da campanha eleitoral, que, como figura abstrata, tem a vanta~ 
gem de não responder. Mais do que isto, "marajá" é alguém 
que cada interlocutor identifica com quem quer. Trãbalha
dores chamam de "marajá'~- o patrão, o empresário chama 
de "marajá" o funcioO.ário público que recebe muito e cria 
déficit público. 

Enfim, cada um identifica como ''marajá" quem ele_ quer, 
com a vantagem que o "marajá" não responde, já que ninguém 
veste a carapuça de "marajá". _ __ __ 

E no instante que falo que empresários "quebraram a 
fuça" sem dizer quem são--os tais, na realidade fico nessa 
generalidade, nesse permanente atacar um objetivo qualquer, 
pouco transparente, que as pessOas identificam serri nonlinat--:-

É evidente que ninguém julga "ter quebrado a fuça" 
e, portanto, ninguém responde a isso. Mas a afirmatiVa fiCou. 
E cada um de nós que a direcione para óiide quiser. 

A conduta tem sido permanentemente assim, Senador 
José Richa. lsto tem levado a essas coisas, E mesmo·no instan
te que seria menos esperado, tem~se do PreSidente da :Repú
blica atitudes .inesperadas, que nascem de uma personalidade 
que é vocacionada para o choque e que entende que constrói 
em cima do choque e não busca ganhar .a Nação com um 
projeto; o Presidente, aliás, tem tido a:cõnsideração da Nação 
nesse aspecto, a concessão da Nação, a adesão, se não explí
cita, se ·não entuSiasmada, pelo menos a concessão àquilo 
que tem sido solicitado e pedido. Essas coisas se repetem. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ext um aparte? 

O SR- MÁRIO COVAS - Pois não. 

O Sr- Esperldiáo Amin- Senador Mário Covas também 
considero o assunto; entusisasmante; aliás, é a iazão' da nossa 
convocação, e merece, sem dúvida alguma, a atenção de todos 
n~s. V. Ex• nos brind~ a todos, como disse o Senador José 
Richa, com uma aprectação profunda, uma exposição histori
~ente m.uito lúcida acerca do problema, mas vou-me per
nutir q_ueshonar a palavra confrontação, que tanto o Senador 
José R1cha quanto V .. EX" empregaram, e eu também emprego, 
para o que v~mos v1~er, provavelmente, amanhã. Amanhã, 
pelo calendáno_ que fo~ estabelecido, a Câmara dos Deputados 
deve ou devena mamfestar~se acerca do Projeto de Lei 0 o 
2.474, que propõe a elevação de alfquotas. Não vou entrar 
no. m~nto ?a questão. A minha posição já Joi enunciada no 
pn:n;terro dta: como está o projeto, Votarei Contra. Não vou 
aqm "chover no molhado", dizer o que representa em termos 
de fomento à evasão ?e contribuições, o quanto significa em 
dan?s par~ a econ~~a, mas quero lembrar apenas_ que esse 
proJet~ vat na estei~a de outras concessões que o Congresso 
tem feito ao caloteiro, porque é mais uma punição a i:{uem 
paga. Quem paga está em número decrescente e tem de estar 
pela força dos exemplos que nós mesmos temos aprovado: 

Vide o caso da rolagem das dívidas; vide as razões do veto 
que o Pr~sidente enunciou. Considerar o esforço dos adil;n
plentes, segundo as razões do veto- do Presidente da Repú
blica, não está no espírito daqUela lei. Claro que não: no 
espírito daquela Lei no 8.388" está -o prêmio ao caloteiro. O 
adimplente nada tem a ver com aquilo. Está perfeito e acabado 
o_ ariázoado do veto do Presidente. _Mas ®~ aprovamos; a 
Casa, o Congres-So, aprovou. Nós aprovamos, aqui, às 11 
horas e 45 minutos da noite do dia 16 de dezembro, a isençãO 
de IPI para quem não paga OODtribuição previdenciária. En
tão, va~os •. t.a~b~m. __ confrontar-nos com a n,ossa i~age~,-
com ó riosso reflexo, e gostaria de dizer que acredito que 
a Câmara vai rejeitar o projeto, e repitO: eu votaria COntra, 
se ele tivesse que ser votado aqui hoje. Mas o que vai acontecer 
depois? Depois, vamos confrontar-nos com a nossa decisão. 
Esse é uril decreto perVersO - e diria mais - é uiil Qecreto 
iníquo. Esse Decreto no 430,_ é (_IlÍnha conVicção - até posso 
estar sendo desmentido pelos fatos, porque o Supremo pode 
já tá Concedido uma liminar e eu estou falando sobre coisa 
acabada -, o Supremo não vai considerá-lo inconstit~cioriaL 
Por quê? Porque tenho em mãos - e, amanhã, pretendo 
falar sobre istoi --a deciSãO do __ Supremo sobre o Decreto 
n' 29.463, de 29 de dezembro de 1988, frrmado pelo então 
Governador de São Paulo, atua_l f'residente do PMDB, patro
no da Lei da rolagem da dívida, patrono da lei que foi uma 
violência contra o Senado, da lei que passou por cima da 
fibra e da instituição Senado Federal, e passou corno um tan· 
qUe de guerra, não armado, mas Um tanque de guerra. Muito 
bem, este decreto, nobre Senador M_ário Covas, no seu art. 
1 o e no seu art. 3o é, evidentemente, a inspiração do Decreto 
n<> 430. Não vou dar~me ao trabalho de ~nalisá-lo, porque 
e-sté ·e um aparte e já fui alertado pelos Presidentes da Casa 
para não me alongar; já ultrapassei os 2 minutos~ mas quero 
assiàãlar que este decreto é a evidente inspiração do Decreto 
no- 430, que fez com que, em São Paulo, o maior Estado 
da Federação, o segurado pensionista, o aposentado, rece
besse os 147%, e no meu Estado -se fosse repetir a expressão 
"fuças" seria desrespeitoso para com os mais sofridos do Br~sil 
-bateram com o rosto s_ofrido na porta do banco; no meu 
Estado ninguém recebeu nem vai receber, porque, lá, a ordem 
administrativa decorrente desse decreto fOi cUmprida. Em São 
Paulo, es_tão recebendo hoje, vão receber amanhã pela Lei 
da Inércia. Nem posso congratular~me cOm os de São- Paulo 
-porque não sei qual será o seu fUturo em fevereiro. -

O SR- MÁRIO COVAS - Marcaram uma semana para 
r~ceber e marcaram pelo número. Segunda-feira será para 
uns e ass~m por diante':. 

O Sr. Esperidião Amin - Em Santa Catarina, neni na 
segunda-feiia reCeberam;- nobre Senador. A eficiência do 
I~S-S, em Santa Catarina, impediu que, na segunda~feira, 
recebessem. No meu Estado, ninguém recebeu. Em Criciôina, 
houve até um quebra~quebra, houve um tumulto, mã.s isso 
é apenas uma circunstância qUe Comprova a iniqüidade do 
decreto. Alguns recebem e outros· não recebem, dentro da 
repartição da miséria que- representam os 147% não~corri
gidos. Isso apenas aumenta a crueldade da situação que esta
mos Vivendo. Mas acredito que o decreto não vai ser conside~ 
rado inconstitucional pela Justiça e duvido muito que a Comis
são Representativa do C_ongresso- decida, na quarta-feira que 
vem, pela sua derrogação; duvido também, se tal derrogação 
vier a ser convalidada, se vai prosperar concretamente. Ou 
seja, há o precedente do_ decreto paulista, e a decisão do 
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Supremo que tenho aqui, sobre o decreto de São Paulo, com 
voto contra ~--~rgüiçá~. d~ inco!)Sti!~~O~al~.4a4e proferido pelo 
Ministro Octávio Galotti - por acaso o Presidente em exer
cício do SupremO hOje. Tefiho 3qUi a deciSão·e já a lnOstrei 
ao Senador José Paulo Biso! em razão do conhecimento jurí
dico que S. EX' tem. ---- -~~- ~·~ 

O SR. MÁRIO COVAS - Há alguns aspectos ligados 
a isso que- merecem consideração. O primeiro deles é que, 
nesse tempo, não havia lei de custeio. Depois, veio a Lei 
de Custeio_ e riiOdifico_u isso, estabeleceu um piso mínimo. __ 
É por isso que alguns juristas sustentam não a inconstitucio
nalidade da lei, mas a contradição de natureza jurídica que 
está em desacordo com uma lei que é posterior àquela na 
qual consta o art. 4o Nem entro nesse aspecto, porque politica
mente isto é uma violência inominada. Não discuto o aspecto 
jurídico,_o aspecto constitucional. 

O Sr. Esperidião A.tiiin- É exataniente o aspecto j~rídi
co, -porque, qüahto à oportunidade do decreto e a sua cruel
dade, não quero discutir,_ pois é chover no molhado. O fato 
é--qué efe barrou pessoas,- e se não for derrubado ... 

O SR. MÁRIO COVAS- Até agora V. Ex• não discordou 
em nenhum ponto. 

O Sr. Esperidião Amin - Quanto à confrontaçãÜ,--se 
não houver a derrogação do decreto, e se este Deç_retQ_ no 
430 iláo for revogado, vamo-nos confrOntar após a decisão 
·de rejeitar democraticamente o Projeto de Lei no 2.474 como 
co:.responsáveis pelo impasse. Esta a colocação que eu gostaria 
de fazer, ·sem a preocupação de ir ao encontro do seu discurso, 
porque creio· que desta Casa tem que emergir a idéia de que 
o "sim" e o "não" devem ser acompanhados da busca de 
uma solução para o entendimento, até porque concordo com 
V. EX'" que o Governo tem o· cacóete da confrontação. Se 
aderinnos a ele vamo-nos confrontar com a nossa própria 
imagem e, talvez, com a nossa semelhança. 

O SR. MÁRIO COVAS-- Não sei se V. Ex• ouviu o 
trecho do discurso em que ·me refiro a esse aspecto rl:tas estoU 
de acordo com V. Ex-

Salientei aqui que tenlos que bater a mão no peito.-
A mim me parece uma grande contradição um projeto 

de imposto de renda que criava três faixas·: uniã- de -10%~ 
de 25% e de 35%. Ao pass-ar por aqUi; ·el'íffiüianloS a de 
35%, que é eXatamente o imposto direto que incide sobre 
os setores mais favorecidos. Quar.ito à colagem· da dívida, 
é inaceitável, e se torna mais inaceitável no instante Cm que 
vemos esse tipo de solicitação. Estou inteiranlente de acordo 
com V. Ex• e digo mais: se não alteramos dentro de casa, 
não ficamos com muita autoridade para criticai -os outros. 

Por isso, no instante em que faço a -ciítica,--faço-a ao
nosso trabalho, porque a decisão do Congresso· é ·decisão mi
nha. Se Votei contra ou favor, não-iniporta; mas s·oU li'm ••n", 
avos _dessa decisão. A decisão é nossa -.::-nO meu_ modo de 
entender, errada. Estou de acordo com V. Ex• Até mesmo 
nesse aspecto, a História se repete. No pa"Ssado isso era co
mum. O Senador José Richard lembra-se, assim como o Sena
dor Josaphat Marinho, e o Deputado Benjamim Farah, que 
estava aqui nessa época. Todos nos lembramos que o argu
mento expedido por V. Ex- foi uma ânsia em outras épocas. 
Muitas vezes as coisas nos revoltavam, estavam tão claras 
no _seu absurdo, que só nos sobrava·:votar çontrl:l. Mas,__afinal_, 
nós -noS pieocupáVãnu)s ein resguãi:dai- o poi.iCo -de -iega~c4d~, 
que ainda havia, e não íamos para-·0' ·chamado:confronto. 

6 Executivo pensa de um jeito, pensamos diferente, estamos 
confrontaitdo: Por que não é o Executivo a se confrontar 
conosco? Quem faz as leis? QUem tem esSa prerrogativa? 
É o Executivo? Não. Ele tem a prerrogativa da iniciativa 
de propor, mas quem faz lei é o Congresso. Portanto, quem 
não esteja de acordo com a posição do Congresso em relação 
ã umã lei é quem está se confrontando com o Parlamento, 
não o contrário. 

O Congresso tem que tomar posição como Poder, ou 
então já não é Poder, pois não estará exercendo suas atribui
ções. Por isso eu sempre disse: crime executado por um parla
mentar não pode nunca ir para a justiça, tem que ser resolvido, 
e da forma mais-rigOrosa aqui dentro, porque um poder não 
transfere o poder de polícia para outro poder. No instante 
em que fizer isso deixa de ser POder. No momento de elabo
ração legislativa, tememos tomar uma posição, porque nos 
confrontaremos _com_ o Executi_yo, a: quem não cabe fazer a 
lei, e, sim, cumprir a lei que fizermos. Estou longe de imaginar 
que estejamos confrontando alguma coisa. É possível até que 
sejamos apresentados como tais mas, desde logo, abri mão 
de exercitar a minha tarefa, porque o fato de confrontar se 
reiterará, se reapresentará permanentemente. Não voto nisso, 
repito, não voto nisSO-e tlã6 Voto mesmo. Preocupa-me esse 
problema, preocupa-me a sua solução. Em algum momento, 
posso-até mestnóterquebrado a cabeça, procurando alterna
tivas, mas não voto mesmo; e não o faço exatamente baseado 
nesse argumento: a origem do meu mandato é exatamente 
igual à do Presidente da República. Quem me trouxe para 
cá foi- o tnesmo povo que 6 fez Presidente da República; 
portanto, a legitimidade dos nossos mandatos é absolutamente 
igual. Sua Excelência foi el~ito para a Presidência da Repú
blica e eu para o Congresso. Sua Excelência foi eleito para 
cumprir a lei e eu para fazê-la. Portanto vou fazê-la segundo 
o mandato e a delegação que tenho. 

Eventualmente, haverá discordância. Mas a discordância 
nunca poderá ser traduzida em confronto. Ela poderá ser 
transformada em confronto, mas traduzida como confronto, 
não. E se ela for transformada em confronto, já é objeto 
de má-fé e não do raciocínio translúcido, claro, transparente, 
do racioncínio que, afinal, reduz ou dirige os negócios políticos 
da Nação. . _ _ _ -

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 

0 SR. MÁRIO COVAS- Ouço V. Ex•, nobre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permita-me loUvar a obser-
vação que acaba de fazer, sem que a minha limitação signifique 
restrição ao conjunto do seu disCurso. Mas quero assinalar 
a propriedade da sua observação quanto ao erro que se está 
cometendo, inclusive por intermédio de_ forças politicas no 
!3-Pelo constante ao Poder Judiciário para opinar sobre assuntos 
que estão pendendo de nossa deliberação. À medida que trans
mitimos ao Poder Judiciário o podei de decisão, estamos re
nunciando a prerrogativas do Poder Legislativo. 

O SR. MÁRIO COVAs -AgradeÇo muito ao Senador 
Josaphat Marinho a observação que, evidentemente, torna 
pacífica, e para mim profundamente convicta, a afirmativa 
feita. o respaldo da sua inteligência. do seu talento e do 
~u Conhecimento, corisolida, torna pacífica a afirmaÇão. 

Finalmente, Sr. Presidente, eu queria fazer uma última 
col!_~~~r:;t_çã9, ,~!J~m d~scursç que foi muitO-além das chinelas 
e muito além _d~ tempo_que pretendia tomar desta Casa. Meu 

_agradecimento por esta- oportunidade e dizer que o que se 
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está fazendo coin o ·aposentado é algo inominável; o que se 
fez com a edição desse decreto é inaceitável. E essas coisas 
não podem ser resolvidas ou não se pode escapar delas pelo 
caminho fácif -de dizer: ou me dão recursos ou eu não pago. 
Eu temo muito, Sr. Presiden~e, eiJ. te_mo_muito. 

Ontem, via, com profundo pesar para mim, nas ruas de 
Curitiba, um aposentado ser conduzido a um pronto-socorro 
porque, no seu desespero, para evitar uma intervenção, ele 
se estendeu no meio da rua. E não há imagem mais dramática, 
mais patética, do que um homem que chegou à idade, dita 
provecta, e que, para garantir os seus minguados caraminguás, 
é obrigado a esse procedimento. _ __ . _ _ __ 

Eu não sei exatamente quanto era o salário mínimo em 
setembro. Mas se ele fosse 42 mil c:ruzeiros, o que eles recebe~ 
ram ·de setembro até agora, inclusive o 13o de diferença, é 
cinco vezes O ,55,-que dá 2,5 de 42 mil cruzeiros; são 84 mais 
21: 105 mil cruzeiros, os atrasados de alguém que receb_eu 
o benefício de um salário mínimo por cinco meses, decorrente 
dos 147%, sem qualquer correção. Isso é de um ridículo atroz, 
só comparável â falta de dignidade humana demonstrada por 
um dirigente do INSS que, ao ver morrer na fila um aposen
tado, disse que os culpados disso são eles próprios por corre~ 
rem aos guichês, todos ao mesmo tempo, para retirarem de 
lá todo seu dinheiro, certamente com medo de, em não o 
fazendo logo, verem desaparecer o resultado das suas aposen
tadorias. Porque morrer é o resultado de viver. Li um artigo 
muito bem escrito, na Folha de S. Paulo, pelo jornalista José 
Arbex, em que ele lembrava, com muita propriedade, que, 
se morrer é uma cónseqüência de viver. o direito de viver 
também é um direito de quem vive, e que a afirmativa sobre 
ser inteiramente sórdida contém uma ausência de solidarie
dade humana inaceitável. Que não se faça isso para o aposen
tado e, por outro lado, que não se tome novamente do traba
lhador que garante o aposentado de hoje, mais uma parcela 
para que o problema possa ser resolvido; que não se jogue 
nas costas do trabalhador, novamente, aquilo que é o resultado 
da incompetência, da imprevisão generalizada. 

Somos frutos de uma sociedade que diz, com freqüência, 
que o povo não sabe votar, e onde as elites tradicionalmente 
comandam o Governo, as instituições etc. De forma que o 
País, até agora, foi comandado pelas elites e não pelo povo; 
portanto, se porta defeitos, são defeitos que a ele foram trans
mitidos por essas elites. 

Sr. Presidente, eu vou aos poucos consiclerando que o 
discurso serve mais a quem o faz, do que a quem o ·ouve. 
Serve m~is pelo fato de que nós, ao fazê-lo, colocamos para 
fora aquilo que aperta o nosso coração: . 

Eu, certamente, cansei Os companheíros e, sobretudo, 
a Mesa, a gue_m _agia9eço a tolerância. Mas, tomando esse 
princfpio como um fato, quero dizer que hoje, provavelmente, 
eu dormirei mais tranqüilo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Mário Covas o Sr. Ra
chid Saldanha Derzi, 3" Secretário deixa a cade[ra da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Porte/la, 
suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência 
convoca os Srs. SenadoreS para a sessão ordinária a realizar-se 
amanhã, às 14h30min. - - __ -_ _ _ 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h22min.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 10, DE 1992 

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 Diretora no--z, de 4 de abril de 1973; e tendo 
em vista o que consta do Processo no 016.129/91-1, resolve 
aposentar, voluntariamente, SÉRGIO DE 01EROJUBEI
RO, Analista Legislativo, Classe -"Especial", Padrão III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 
40, inciso ill, alínea "c", da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com os artigos_ 193, 186, inciso 
m~ alÍnea "c" e 67, da Lei no 8.112, de 1990, e artigos 490 
e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
no cargo em comissão, símbolo SF-DAS-101.5, com-a opção 
de que trata o artigo zo, § 2°, da Lei no 6.323, de 1976, artigo 
3°, § zo, do Decreto-Lei no 1.445, de 1976, cont-as alterações 
determinadas pelos Decretos-Leis n• 2.270, de 1985, e n• 2.365, 
de 1987, aplicados no Senado Federal pelas Resoluções (SF) 
n" 07, de 1987 e n• 198, de 1988, com as vantagens da Res. 
(SF) no 21, de 1980~bem assim com o art. 11, da Resolução 
(SF) no 87, de 1989, com- proventOs pi"opOrcioiiais aõ- tempo 
de serviço, à razão de 30/35 (trinta trinta· e cinco avos), obser
vado o disposto no artigo 37, fuciso-XI, da Constituição Fe
deral. 

Senado Federal, 22 de janeiro de 1992.---, Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N'll, DE 1992 

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 noz, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da 
Comissão Diretora no 01, de 1991, resolve tornar sem efeito 
o Ato no 823, de 1991, desta Presidência, publicado no DCN 
II, de 18 de dezembro de 1991, que nomeou _a senhora MARIA 
RITA BESSA MOITA, para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, código SF-DAS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercíciO no 
Gabinete do Senador Nelson Wedekin. 

Senado Federa1,22 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 12, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora no 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo no 020.230/91-5, resolve nomear MARIA 
RITA BESSA MOTI A para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-I 02.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador Nelson Wedekin. 

.Senado Federal, 22 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N; 13, DE 1992 

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 
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da Comissão Diretora no 02," de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo no 020.257191..0, resolve 
aposentar, por invalidez, a servidora VANIA MENDONÇA, 
Analista Legislativo, Área de Taquigrafiã, Classe "Especial", 
Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos do artigo 40, inciso I, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso 
I, § 1o e 61 da Lei n• 8.112, de 1990, e o artigo 11 da Resolução 
SF no 87, de 1989, observado o disposto no artigo 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 22 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 14, DE 1992 

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 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da 
Comissáo_Diretora no 01, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo no 000.740/92-6, resolve exonerar ANTO
NIO MARIA DA SILVEIRA, do cargo, em comissão, de 
Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pes-

soal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Eduardo 
Suplicy, a partir de 31 de janeiro de 1992. 

Senado Federal, 22 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 15, DE 1992 

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 no 02, de 04 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo no 012.572/91-8, resolve 
alterar o Ato desta Presidência n• 117, de 1985, publicado 
no DCN, Seçáo II, de 27-6-85, para manter aposentado, o 
servidor ALEXANDRE MARQUES DE ALBUQUER
QUE MELLO, Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão 
III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso III, alínea "a", da Constituição da Repú
blica Ft:'derativa do Bra~, combinado com os artigos .67; 186, 
inciso lll alínea "a'.'; e 193, da Lei 8.112, de 1990, e artigo 
11, da Resolução SF no 87, de 1989, bem assim com as vanta
gens da Resolução SF 21, de 1980, com proventos integrais, 
a partir de 18-7-91, observado o disposto no artigo 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 23 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 
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r----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 

RESOLUÇÁO N• 1, DE 1992 

Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo 
a ser celebrado entre o Estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
- BID. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'_ É autorizada na forma da Resolução n' 96, de 1989, prorrogada pelas Resoluções n"' 

45, de 1990 e- 53, de 1991, do Senado Federal, a garantia da República Federativa do Brasil ao contrato 
de empréstimo externo a ser celebrado entre o Estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
no valor de até US$145,000,000.00 _{cento e qUarenta e cinoo milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. O empréstimo referido neste artigo destina-se ao fiilanciamento da execução 
do projeto de drenagem, rodovias, água e esgoto das zonas baixas de Belém, tendo oomo órgão executor 
a Companhia de Saneamento do Estado do Pará, e aprovado pelo Decreto Legislativo n' 42, de 1991 
de 2 de dezembro de 1991. 

Art. 2' A operação obedecerá às seguintes condições fmanceiras: 
I -valor US$145,000,000.00 (cento e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos); 

em dois instrumentos contratuais: 
a) US$115,000,000.00 (cento e quinze milhões de dólares norte-ameriCanos), ou quantia equivalente 

em outras moedas, exceto a da República Federativa do Brasil; 
b) US$30,000,000.00 (trin:ta milhões de dólares norte-americanos) em cruzeiros; 
II -prazo: vinte e cinco anos; _ __ _ _ 
III- juros: os juros do empréstimo de US$115,000,000.00 (cento e quinze milhÕes ·de dólares 

norte-americanos) serão exigíveis semestralmente, a uma taxa anual para cada semestre, determinado pelo 
custo de Empréstimos Qualificados para o semestre anterior. Para o empréstimo de US$30,000,000.00 
(trinta milhões de dólares norte-americanos) os juros serão semestrais a umà taxa de 3% a.a., sobre os 
saldos devedores, contados da data dos respectivos desembolsos; 

IV- amortização: · _- . 
a) o empréstimo de US$115,000,000.00 (cento e quinze milhões de dólares norte-americanos) 

deverá ser totalmente amortizado até o dia 24 de novembro de 2016, mediante o pagamento de prestações 
semestrais, a primeira das quais será paga em seis meses contados da data prevista para o desembolso 
final dos recursos; 
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EXPEDIENTE 
Cl!liTRO ORÁPIOO DO SBNAOO PEDIIRAL 

PASSOS 1'0irro 
Diretor-Oenat c1o Seudo Podem 
AGACJEL DA SU.VA MAIA 
Dirclor Blccl:tivo 

DIAluo DO COIIORJ!SIIO NACIOIIAL 
bo- IOb ........... itidacle da Moa do Seudo Pedcrol 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adat.iltratiw 

ASSINAWRAS 

UJlZ CARLOS DE BASrOS 
DireiOr ltodutrial 

Scmeatral ------------------------------· Ct$ 3.519,65 

P!DRIAN AUGUSTO COUilNHO MADRUGA 
Dft&or Adjaato Tiragem 2.200 <Xemplarea. 

b) o empréstimo de US$30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos) deverá ser 
totalmente amortizado até o dia 24 de novembro de 2016, mediante o pagamento de prestações semestrais, 
a primeira das quais será paga em dezoito meses da data prevista para o desembolso final dos recursos; 

V- prazo para desembolso final: quatro anos contados da data da vigência dos contratos. 
· Art. 3' A autorização de que trata esta resolução será exercida no prazo de doze meses, a 

contar de sua publicação: · 
Ar!. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de janeiro de 1992. -Senador Mauro Beuevides, Presidente. 

SUMÁRIO 
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1992 
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1.2.1 - Leitura de projeto 
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autoria do Senador Humberto Lucena, que susta o Decreto 
n~" 430, de 20 de janeiro de 1992, que regulamenta o art. 
4•, da Lei n' 8.197, de 27 de junho de 1991 e dá outras 
providências. · · ---------

1.2.2- Requerimento 
- N» 8, de 1992, de autoria do Senador Gérson Cama

ta, solicitando a transcrição nos anais do Senado Federal, 
do artigo "O Escândalo do Café", publicado no jornal 
O Globo, no dia 19 de janeiro de 1992. 

1.2.3- Discursos do Expediente 
SENADOR JOSAPHA T MARINHO - Homena

gem póstuma ao exMDeputado baiano Manoel Novaes. 
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apresentado pelo Tribunal de Contas da União sobre as 
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de dados financeiros da Previdência Social fornecidos pelo 
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contribuições da Previdência Social. Mudanças ministeriais 
que deverão ocorrer na área da administração Qireta. 

SENADOR MAURiCIO CORR~A- Carta do Sr. 
Jacob Bittar, Prefeito de Campinas-SP, de esclarecimentos 
a informações solicitadas pelo Senador Eduardo Suplicy. 
Reafinnando o direito dos funcionários do Senado Federal 

-em- receber a URP. 

O SR. PRESIDENTE -Resposta a indagações for
muladas pelo Senador Mauricio Corrêa. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Rejeição, 
pela Câmara dos Deputados, do projeto que dispõe sobre 
fontes de custeio para a Previdência Social. Relatório preli- · 
minar do 'Tribunal de Contas da União, sobre contas da 
Previdência Social. 

SENADOR ALBANO FRANCO - 5Ü' aniversário · 
do Senai. 

SENADOR CÉSAR DIAS -Apreensão de S. Ex'. 
com a possibilidade de o Exército venezuelano ter abatido, 
um avião brasileiro. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Colocações so
bre o relatório preliminar do Tribunal de Contas da União, 
relativamente âs contas da Previdência Social. 

SENADOR ESPERlDIÃO AMIN- Rejeição, pela 
Câmara dos Deputados, do projeto que dispõe sobre fontes 
de custeio para a Previdência Social e dá outras provi
dências. 
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SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Si
tuação de falência das prefeituras municipais de Sergipe. 

SENADOR EDUARDO SUPLÍCY .:_-Comemora
ções do 438' aniversário, da ·cidade de São Paulo. Atentado 
sofrido por vereadores em Macapá. RejeiçãO~ pela Câmara 
dos Deputados, do projeto do Governo que reajustaVa 
as contribuições da Previdência Social., 

SENADOR HUM,IO\ERTO LUCENA -Falecimento 
do compositor e cantor Alfredo do Nascimento. 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Restaura
ção, pelo Governo da Bahfa: do Colégio Ypiranga, na 
cidade de Salvador.. , ' 

1.2.4 - Oficio 
- N9 170/92, de au~oria do Sr. Ib~enPinheiro, comuni

cando a rejeição do Projeto de Lei n' 2.474/92, que "dispõe 
sobre fontes de custeio para a Previdência Social e dá outras 
providências", bem como o encerranlerito dos trabalhos 
da presente sessão legislativa extraordinária. 

1.2.5- Comunicações da Presidência 
-Proposta de criação de uma Comissão destinada 

a estudar e apresentar sugestões para soluciOnar a crise 
da Previdência Social. 

Aprovada 
-Término da presente sessão legislativa extraordi_-

nária. - -

L3-ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN· 
TERJOR 

Do-Sr. Nabor Júnior, proferido na sessão de 21-l-92: 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
No 16 a 18, de 1992, 

4- DIRETORIA-GERAL 

- Extrato de termo de ocupação 
- Edital n9 1/92 

S- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

. 7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES 

Ata da 9a Sessão, em 23 de janeiro de 1992 

38 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, 
Meira Filho e Magno Bacelar 

ÀS 14lfOR/\S Ti .W M/Nlrro,ç. 1\C"lfAM-W' PRf!Çl'N'fPS 
OS SRS. SENADORES: - . 

Affonso C'.amargo - Alt>ano Franco - Alexandre C".os
ta - Aluizio Bezerra - Beni Veras - Chagas Rodrigues - Cid 
Sabóia de Carvalho - F.duardo Suplicy - Elcio Álvares - F.s
pl'ridilio Amin - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg 
- Garibaldi Alves Filho - Gerson Cama' a- Henrique Almei
da- Humberto Lucena- Hydeket Freitas- Joao França
João Rocha- Josaphat Marinho- Jos6 Eduardo- José Ri
cha- José Sarney- Júnia Marise- J.avoisier Maia- Levy 
Dias - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mário C".ovas 
- Mauro Benevides - Na bar Júnior - Nelson ' Wcdckin - f 

Ney Maranhlio - Odacir Soares - Oziel C'.arneiro - Rachid 
Saldanha Derzi - Ronaldo Araglio - Ruy Bacelar - Valmir 
Campelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores.-Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs-trabalhos. -
Sobre a mesa, projeto que será lido Pelo Sr. ll' Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJE'):;O 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 1, DE1992 

Susta o Decreto o• 430, de 20 de janeiro de 1992, 
que "regulamenta o art. 4~, da Lei n• 8.197, de 27 de 
junho de 1991 e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11' Fica sustado o Decreto nl' 430, de 20 de janeiro 

de 1992, que "regulamenta o art. 4•, da Lei n9 8.197, de 
27 de junho de 1991 e dá outras providências". 

Art. 29 Este Decreto LegislatiVo entra em vigor nà data 
de sua publicação. 

Art. 3s> Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

A pretexto de regulamentar dispositivo da Lei n' 8.197, 
de 27 de junho de 1991, que "disciplina a transação nas causas 
de interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas 
públicas federais, dispõe sobre a intervenção da União Fed~ral 
nas causas em que figUrarem como autores ou réus entes 
da adminiStração indireta, regula os pagamentos devidos pela 
Fazenda Pública, em virtude de sentenç~ judiciária, revoga 
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a Lei n~" 6.825, de 22 de setembro de 1980 e CÍá outras providên
cias", exorbita, o Poder Executivo, o poder regulamentar. 
E o faz com a edição de diploma de caráter nitidamente incons
titucional. 

1. Co-m efeito, ao proibir o pagamento de créditos de 
natureza alimentícia, devidos pela Fazenda Federal, em virtu
de de sentença judiciária, sem disponibilidade de recursos 
orçamentários ou adicionais, bem como o seu diferimento 
para o ano seguinte ao da decisão, o Decreto nq 430,_ de 20 
de janeiro de 1992, nega vigência ao art. 100, da Constituição 
da República. E isto porque a norma constitucional excep
ciona, claramente, os créditos de natureza alimentícia, daque
les cujo pagamento deve ser feito, exClusivamente, na ordem 
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta de ver~ 
bas incluídas no orçamento de entes públicos, com destinação 
específica. 

2. O art. 39 e pai-ág"rafo único do Decreto procura legiti~ 
mar o descumprimento, por autoridade pública ou repartição, 
de decisão judicial. Desobedecem, assim, ao princípio da coisa 
julgada, estatuído pelo art. 5•, item XXXVI, da Constituição 
da República. · 

3. O caput, do art. 310, tipifica um novo crime, contra
riani:lo o item XXXIX, do art~ 59, da Cons~tuição, que exige 
lei ordinária para a definição de crime e de sua pena. 

4. O art. 84, item IV, da Lei Fundamental, estabelece 
limites aos atos privativos do Presidente da República. A 
pretexto de regulamentar lei, não pode o Poder Executivo, 
pela estreita via do decreto, extravasar o caráter nitidamente 
instrumental do meio, para invadir tema próprio de lei ordi~ n-. -5. O art. 48, item V, da Lei Maior, confere ao Congresso 
Nacional competência para sustar os atos normativos do Poder 
Executivo, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de .delegação legislativa. Esta a razão pela qual subme
temos à apreciação de nossos pares o presente projeto de 
Decreto Legislativo, em cuja aprovação acreditamos, em res
peito ao primado da Lei e ao ordenamento jurídico nacional. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1992. -Senador Hum
berto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N• 430, DE 20 DE JANEIRO DE 1992 

Regulamenta o art. 4• da Lei n• 8.197, de 27 de 
junho de 1991, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuiçã() q~e 
lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto 
nos art'. 100 e 167, inciso· II, todos da ConStitUição, e de 
acordo com ·o ãrt. -49 da Lei n10 8.197, de 27 de junho de 
~991, <lecreta: · · 

Art. 1• Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública 
Federal, autarquias federais e fundações públicas criadas ou 
mantidas pela União serão realizados, exclusivamente, na or~ 
dem cronológica da apresentação dos precatórios judiciários 
e à conta do respectivo crédito. 

§ 19 É assegurado o direito de preferéncia aos credores 
de obrigação de natureza alimentícia, obedecida entre eles, 
a. ordem cronológica de apresentação dos respectivos preca~ 
tórios j:odiciários. 

§ 29 São considerados créditos de natureza alimentícia 
aqueles decorrentes de condenação ao pagamento de diferen~ 
ças de vencimentos, proventos e pensões, de indenização por. 
acidente do trabalho, de indenização por morte ou invalide~ 

fundadas na responsabilidade civil e de outros da mesma espél 
cie. 

Art. 29 É obrigatória a inclusão, no orçamento das enti~ 
dades de direito público, de verba necessária ao_ pagamento_ 
de seus débitos constantes de precatórios judiciários, ~presen
tados até 1~> de julho, data em que terão atualizados seus 
valot:es, fazendo~se o pagamento até o finai_ do exercício_ se~ 
guinte. 

Art. 39 Nenhuma autoridade poderá autorizar paga~ 
mentos, decorrentes de decisão judiciáriã, em desacordo com 
o estabelecido neste regulamento, sob pena de incorrer nas 
sanções do art. 315 do Código Penal. 

Parágrafo único. A ·autoridade ou repartição respon~ 
sável pelo cumprimento de decisão judicial, para cuja execu~ 
ção náo haja disponibilidade de recursos orçamentários ou 
adicionais, se absterá de cumpri-la, disso dando ciência à auto~ 
ridade judiciária e ao respectivo :Ministro de Estado ou diri~ 
gente superior da entidade, para os fins do disposto no artigo 
anterior. 

Art. 49 Este Decreto entra _ e_rn vigor na data de sua 
publicação, aplicando~se a quaisquer pagamentos ·ainda não 
realizados pelas entidades referidas no art. 210 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

O SR. PRESIDI):NTE (Mauro Benevides) -O projeto· 
lido será publicado e remetido à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, devendo a sua tramitação iniciar~se em 
17 de fevereiro do corrente ano. 

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

É" lido o seguinte 

· REQUERIMENTO 

REQUERIMENTO N• 8, DE 1992 

Nos termos do art. 210, do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição nos anais do Senado Federal, do artigo "0 Escân~ 
dato do Café", publicado no jornal O Globo, no dia 19 de 
janeiro de 1992.. · 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1992. -Senador Ger
son Camata. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De acordo 
com o art. 210, § 1~', do Regimento Interno, o requerimento 
que acaba de ser lido será submetido ao exame da Comissão 
Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores 
inscritos. 

_ Concedo a palavra ao nobr~ Senador Aluízio Bezerra. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amim. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)-Sr. Presidente e Srs. Senadores: estava 
inscrito para tratar do assunto, em discussão no Congresso, 
das medidas legislativas em tomo da situação dos aposentados 
e pensionistas. Ocorre, Sr. Presidente, que deverá ser sepul~ 
tado, hoje, nesta capital, dentro de algumas horas, o ex-De_-
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putado Manoel Novaes. Devo, assim, cumprir a obrigação 
de Representante da Bahia de dar absoluta precedência à 
comunicação que faço â Casa, para salientar o que representou 
o Deputado Manoel Novaes na política baiana. 

Embora nascido em Pernambuco, fez ele toda a carreira 
política na Bahia. Participou do movimento da Aliança Liberal 
ainda muito jovem. Com a vitória da Revolução, foi Auxiliar 
de Gabinete do Interventor Juracy Magalhães. Pelo trabalho 
que desenvolveu e diante da forma com que procedeu durante 
o período do governo provisóriõ, credenciou-se à r~presen
tação política. Foi, primeiramente, Deputado à Constituinte 
de 1934. A partir daí e até bem recentemente, foi Repre
sentante da Bahia na Câmara Federal todas as vezes em que 
houve eleição. 

o sr. LOUrivãl ·sap&ta .::.._ :Pe-rinite v. E~ um aparte, 
nobre Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ouço V. Ex•, nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O Sr- Lourival Baptista- Nobre Senador Josaphat Mari
nho, foi com muita tristeza que recebi a notícia que V. Er 
me deu a respeito do falecimento do Deputado Manoel No
vaes. Era um homem extraordinário, um lutador. E V. EX', 
ao dizer das funções que exerceu, sendo, em 1934, eleito 
Deputado Federal, nesta hç>ra, recordo-me de S. Ex~ num 
episódio acontecido comigo. Estudei no Colégio António Viei
ra, do 2~' ao 4~> ano do ginásio. Os padres resolveram que, 
devido ao fato de a turma ser muito bem comportada, não 
haveria 5~> ano. Então, matriculei-me no Ginásio lpiranga e!, 
lá, numa prova parcial, sentei-me numa carteira com um cole
ga, amigo meu de Esplanada, Hamilton Mendes de Carvalho, 
e começamos as provas. Um professor, que não quero declinar 
o nome, passa por mim -eu estava de roupa branca e tinha 
uma carta no meu bolso; a roupa branca se abriu um pouco, 
e esse professor ·quis meter a mão em meu bolso. Segurei 
o bolso e disse: "Não se mete a mão no bolso de um cavalhei
ro". O-professor insistiu. Nisso, Lúcio Manoel Novaes, que 
era fiscal federal do Colégio Ipiranga - e depois foi eleito 
Deputado Federal- perguntou o que havia ocorrido. O pro
fessor disse que eu estava pescando. O Deputado Manoel 
Novaes virou-se e disse: "Ele está com a pesca em cima da 
mesa?" Aí o professor disse: '~Não".- "Então, ei~ nã~ esta':'a 
pescando". E salvei-me. Devido àquilo teria perdido a cadeira, 
perdido o ano, e não me matricularia, no ano seguinte na 
Faculdade de Medicina da Bahia. Fiquei devendo esse grande 
favor ao Deputado Manoel Novaes. Depois nos encontramos 
na Câmara dos Deputados. Fomos deputados durante algumas 
legislaturas e por ele eu tinha uma grande estima, uma grande 
admiração. Ele dominou aquela região do São Francisco e 
prestou relevantes serviços â Bahia. E com tristeza que recebo 
a notícia, dada por V. Ex\ da morte de Manoel Novaes, 
que tinha minha estima e minha admiração. 

O SR_ JOSAPHAT MARINHO- Incorporo seu aparte, 
nobre Senador, ao que começava a sãlientar. V. Ex•, desde 
logo, pós em relevo uma das virtudes do Deputado Manoel 
Novaes, e o fato a que se referiu é de _quando ele, ainda 
jovem, revelava seU espírito de solidariedade humana e seu 
desamor pela violência. 

Deputado na Constituinte de 1934, solidário COil!.A.l'evo
lução e com o Governo baiano, permaneceu político, sendo 
novamente eleitÕDeputado Federal à_legislatura que começou 
em 1935. suspenso o -prõce5so POlítiCO eleitoral, em 1937' 
continuou ri~ Bahia, sempre solidário com o seu amigo, ex-Go-

vemador Juracy Magalhães, a quem_ acompanhou no ostra
cismo, pela renúncia do primeiro a aderir ao Estado Novo. 
Reabertos os pleitos eleitorais, estava de novo ao- lado_ dos 
seus antigos companheiros. Quando ocorreu na Bahia a junÇãO 
de todas as forças políticas que combatiani a ditadura, 6 dita
dor, ou-seja, o Estado Novo, os antigos contpanheios do Sr. 
Juracy Magalhães e os do chamado Movimento Autonomista 
da Bahia juntamo-nos todos na União Democrática Nacional. 
Manoel Novaes foi outra vez eleito p_eputado à Constituinte 
de 1946. Por divergências políticas ocorridas no plano naCional 
e refletidas na Bahia, participou depois do Partido Republi
cano, continuava, porém, solidário com o seu antigb Chefe 
e amigo, tanto que eleito Juracy Magalhães, Governador da 
Babia, Manoel Novaes, com o seu partido, integrou o governo. 
Membro - como disse - do Partido Republicano, chefiava 
na verdade uma parcela ponderável da política baiana; elegia 
uma bancada estadual e uma bancada federal. 

O Sr- Epltácio Cafeteira-V. EX' me concede um aparte? 

O SR- JOSAPHAT MARINHO- Pois não. 

. O Sr- Epltácio Cafeteirà -Nobre Senador Josaphat Mari
nho, quero, neste momento, em nome do nie_u partido, o 
Partido Democrata Cristão, associar-me às homemlgens pres
tadas a Manoel Nbvaes, que conheci na Câri:tara dos Depu
tados e de quem fui companheiro por três legislaturas. Pedi 
o aparte quando V. Ex~ falava que, com seu ·prestígio, ele 
elegia uma grande bancada. Diria que o seu prestígio era: 
tão grande que foi o primeiro parlamentar, no Brasil, a se 
eleger para o mandato de Deputado Federal e trazer também 
eleita a sua esposa. Foi o primeiro "casal 20" que tivemos 
no Congresso, dado exatamente o prestígio que Manoel No
vaes disputava no Estado da Bahia. Era um defensor intransi
gente do rio São Francisco. Coilhecido de todos nóS, era uni 
cavalheiro; lhano no trato, despido de qualquer vaidade. Acho 
que o Brasil perdeu um grande filho. Manoel Novaes; com 
toda certeza, era o orgulho não apenas da Bahia, mas também 
era o orgulho de todos nós que com ele convivemos. Deixou, 
no Congresso Nacional, de forma indelével, a marca de sua 
presença, da sua retidão de caráter, do seu patriotismo, do 
seu trabalho em prol deste País. Quero que V. Ex• incorpore 
este aparte ao seu discurso com a presteza deste seu colega 
e que leve ao povo baiano, à família de Manoel Novaes, 
a mensagem de que podem se orgulhar de ter tido um homem 
como Manoel Novaes na história da Bahia e na história do 
Brasil. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -O testemunho de V. 
EX', Senador Epitácio Cafeteira, é ümto mais valioso porQtie 
foi companheiro de Manoel Novaes, como acaba de assinalar, 
em três legislaturas. _ _ ___ _ _ _ _ _ 

Então, V. Ex~, pessoalmente, há de ter observado a capa
cidade de trabalho do representante do povo, o seu interesse 
pelo desenvolvimento da região do São Francisco, o empenho 
que desenvolvia, não apeilas pelas verbas em favor do vale 
do São Francisco, mas, sobretudo, para que os recursos fossem 
efetivamente distribuídos. . 

Deputado sempre, até o seu último mandato, Manoel 
Novaes era, principalmente, o Deputado conquistador de re
cursos para as regiões a que mais se dedicava, no Estado 
da Bahia. 

Ext 

O Sr. Oziel Carneiro- V. EX' me permite um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. Ouço V. 
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O Sr. Oziel Carneiro - Nobre Senador J osaphat Mari
nho, toda a Bahia chora o falecimento do ex-Deputado Ma
noel Novaes. E exatamente no instante Cm que V~ Ex~ faz. 
o necrológio daquele grande brasileiro, gostaria de apresentar 
os votos e sentimentos de pesar e solidariedade da Bancada 
do PDS nesta Casa, aos baianos que perderam esse grande 
homem público, e também de extemar que estes sentimentos 
de pesar da Bancada do meu Partido nesta Casa, sejam esten
didos aos familiares desse homem público, que todos nós 
aprendemos a admirar, que foi Manoel N ovaes. 

O Sr. Magoo Bacelar- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com muita honra. 

O Sr. ,Magno Bacelar - Para não atrapalhar o raciocínio 
de V. Er, também como o Senador Epitácio Cafeteira tive 
a honra de ser companheiro de Manoel Novaes, na Câmara 
dos Deputados, por três legislaturas. Eu o conhecia e o admi
rava, sobretudo, pela sua longa folha de serviços prestados 
ao nosso Pais. Neste momento, quero me associai-aO-Senti
mento do povo baiano e, acredito que de todo o Congresso 
brasileiro, e em nome do meu Partido trazer a nossa solidarie
dade à família, ao povo bã.iano, lamentando, juntamente com 
todo o Brasil, a perda de um grande brasileiro. Era o que 
eu tinha a dizer. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Os novos testemunhos, 
Sr. Presidente, que acabam de ser dados por mais dois ilustres 
representantes, confirmam o julgamento que não só a Bahia, 
mas toda a Nação faz do trabalho, do esforço, do desvelo 
do Deputado Manoel Novaes, pelos interesses do Estado que 
representava. É sabido do seu esforço, mais do que o seu 
esforço, é sabida a bravura com que defendia as emendas 
que apresentava aos projetas de lei e sobretudo ao orçamento. 

Lembro mesmo que houve lim momento em que o Sr. 
Octávfo Mangabeira, fazendo uma retrospectiva da política 
baiana, referiu-se à forma com que o Deputado Manoel No
vaes - dizia o velho baiano - com os seus braços imensos 
e a sua grand~ voz, reclamava junto a cada relator o devido 
cuidado para com as verbas pleiteadas para a Bahia. E assim 
perserverou até o seu último mandato, quando era, então, 
o mais antigo Deputado brasileiro. -- - - -- -

É de assinalar, entretanto, que o- seu afastamento do 
Congresso não signjJi_çOu a sua retirada da vida pública. Como 
candidato ou sem ser candidato, continuou participando das 
lutas políticas da Bahia, e assim o fez nas duas últimas campã;. 
nhas, a de 1986 e a de 1990. Se os correligionários em geral 
lhe reconhecem a participação valiosa, pessoalmente, pelo 
apoio que dele recebi, devo assinalar a firmeza, a solidariedade 
com que se manteve fiel, independentemente de qualquer 
interesse nos resultados da eleição. -

Homem simples, como aqui já foi assinalado, jàilão Sendo 
Deputado continuou morando em Brasília. Não saiu da Super
quadra 106, modestamente ali morava. 

Esse é um dos aspectos a ser salientado na vida do Depu
tado Manoel Novaes. Por algumas vezes tentaram atingi-lo, 
supondo-o interessado na aplicação de yerbas para serviços 
a que dedicava o seu esforço. _ _ . _ 

No mOill.eilto eiíl qüe, sobietudo, deiXOu de ser Deputado 
é que se pós devidamente em relevo sua honradez. ~obre 
quando Deputado, pobre continuou depois de o ser. A mo
déstia da sua vida é a indicação mais significativa de sua qUali-
dade de homem probo. ~ ~ . ~ ~ · ~ ~ ·~ 

O Sr. Francisco RoUemberg- Permite V. EX' um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço o nobre Senador 
Francisco Rollemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Senador Josaphat Marinho 
confesso a minha emoção, ao adentrar neste plenário nesta 
tarde e encontrá-lo reverenciando a memória de Manoel No
vaes. Manoel Novaes, eu soube da sua existência e conheci 
a figura humana que ele era, quando estudante de medicina 
ainda na Bahia. Estávamos no 39 ano, quaildo matriculou-se 
na faculdade de medicina e veio para nossa turma, um senhor 
já maduro de gestos tímidQs, de_ traje$ pobres que me contou 
á seguinte história: estou voltando â faculdade de medicina 
graças a uma visita· de um político à minha Terra. ·Eu era 
um ~queno comerciane e fui indicado para fazer a saudação 
a(i Deputado Manoel Novaes, e fiz. Quando terminei o me_u 
discurso, o Deputado Manoel Novaes me procura c;::_ me di~: 
O senhor parece que estudou alguma co~sa, elaborOu um dis
curso muito interessante. Que grau de estudo tem o senhor? 
Ele lhe conta: eu fui universitáriO, -eu estudei medicina e con
clui o 29 ano. Mas a. minha família era muito p-obre, meus 
pais faleceram, tive que assumir á direçâo da minha família 
e não voltei mais a estudar, e já se vãi -Ii:IUito teinpo isso. 
O Manoel Novaes, então, lhe pergunta: e você gostaria de. 
ser médico~ de voltar à faculdade? Disse ele: É um sonho 
de longo acalentado, mas é um sonho tão-somente. Ele foi 
à Bahia, voltou, e, depois, disse: "Você já está rematriculado 
na Faculdade de Medicina" (naquela época não havia o jubila
menta). "E você vai para Salvador" e meu colega demonstra 
que não havia possibilidade de ir para Salvador: era casado, 
já tinha familia, não tinha do que viver. Ele disse: .. Você 
vai porq-ue eri vou lhe levar para Salvador". Este meu colega 
viveu com o pouco do que tinha e mantido por Manoel Novaes, 
até que, um dia, ele o empregou na Sucam_. E este rapaz 
se formou em medicina na minha turma. Foi um gesto de 
extrema humanidade, de um humanismo a toda prova. E 
assim eu conheci Manoel Novaes. Os anos passam e, em 1971, 
chego a esta Casa e, por uma feliz coincidência, fui indicado 
para participar da Comissão Coordenadora de E&tudos do 
Nordeste e fui trabalhar com Manoel Novaes. Dele não mais 
me separei. Ao lado dele e de Leon Sampaio, de Janduir 
Carneiro, fiz o aprendizado na vida pública. Foram três pes
soas, foram três Colegas mais velhos, a quem eu não me 
furto sempre de reverenciar, pelo pouco que fui capaz de 
captar ante a imensa sabedoria política que eles tentaram 
me transmitir. Manoel N ovaes foi aquele homem, como diz 
V. Ex~. lutador, obstinado, apaixonado pelo seu País e pelo 
seu Estado, principalmente pelo seu Estado e, de uma maneira 
especial, pela região pobre e miserável do vale do São Fran:
cisco. Era tido e havido como ·o patrono, o "pai'' do Vale 
do São Francisco. Por isso, na Câmara dos Deputados, ele 
sempre perteilceu à Comissão de Orçamento, onde lutou para 
que seus projetas, as suas emendas fossem aprovados, para 
que aquelas verbas, de uma certa forma, corressem para aque
la região. E Manoel Novaes voltou e parece-me que foi o 
recordista mundial em número de mandatos sucessivos. Pena 
que ele não tenha voltado nessa última eleição, mas, con~o 
diz V. Ex', ele voltou para Brasília, e ficou na SQS 106, 
amado, reverenciado, querido, mostrando àqueles que, não 
acreditan~o Í:ta seriedade de seus propósitos, o imaginavam 
com intenções diversas, quando lutava com tanta garra pai"a. 
a liberação de verbas para a região do São Francisco, que 
continuava como entrou na política: pobre, vivendo de uma 
aposentadoria que a- Câmara dos Deputados lhe fornecia, an-
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dando debaixo do prédio, reverenciado pelos seus amigos, 
aconselhando os mais jovens. É com muito pesar, Senador 
Josaphat Marinho, que me associo a V. EX' nesta hora. Gos
taria de estar homenageando Manoel Novaes vivo. Como eu 
gostaria que ele estivesse aqui presente, nUina sessão deste 
Senado, para homenagear aquele grande baiano, aquele gran
de amigo, aquele grande político que a Bahia mandou para 
todos nós, para os seus amigos, para o Brasil! Associo-me 
a V. Ext- nessas homenagens que presta àquela figura humana 
magnífica que foi Manoel Novaes. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - O aparte de V. EX' 
nobre Senador, é um cOmplemento valioso às informações 
que trago a esta Casa -a respeito da ação e do caráter do 
ex-Deputado Manoel Novaes. O fato a que V. Ex• se refere, 
do auxílio por ele dado a um jovem estudante pobre, repre
senta o mesmo estilo de procedimento que ele adotou durante 
toda a sua carreira poUtica, a partir do momento em que 
nela ingressou, como disse de princípio, em companhia do 
Interventor Juracy Magalhães. _ 

Creio que ·naõ houve Outro político na Bahia que o supe
rasse no cantata direto com os chefes políticos do interior. 
Dizia-se mesmo que Manoel Novaes, de tal modo se dedicava 
à polítiCa interiorana, que nunca se projetou na Capital __ e, 
em realidade, era assim. A sua votação maciça ~r a ao longo 
de todo o interior, sobretudo na região do São Francisco, 
a que emprestou permanente dedicação, um interesse e uma 
vibração Singulares pelas obras, pelos serviços, pelo desenvol
vimento que carreou para toda aquela região. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex•, nobre 
Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Fui surpreendido, Senador 
Josaphat.Marinho, com o pronunciameno de V. Ex•, através 
do qual tive conhecimento do falecimento do Deputado Ma
noel Novaes. Lamento profundamente essa notícia e, mesmo 
não tendo ouvido o início do pronunciamento de V. Ex•, 
fui informado por colegas que V. EX' fez referência ao início 
da vida política de Manoel Novaes ao lado de meu pai. Eles, 
durante muito tempo, -foram companheiros e, pessoalmente, 
eu tinha aquela imagem de Manoel Novaes, não tanto do 
iiúcio da minha vida, de quando comecei a me entender, 
mas do médico. Em 1937, quando - saímos da Bahia -
não aceitando o Movimento de 1937 de Getúlio Vargas, meu 
pai afastou-se do Governo do Estado - nós fomos n;torar 
numa vila muito humilde na rua São Clemente, no Rto de 
Janeiro, e o meu médico era Manoel Novaes. Era quem sem~ 
pí-e estava, a qualquer hora que eu precisasse -eu era _garoto 
com 7 ou 8 anos de idade-, era quem me dava o atendimento 
médico gratuito que, naquela épOca, nós precisávamos. Na 
política, V. EX' já iiianifestou muito bem o que ele representou 
na Bahia a sua forma de fazer política e até a maneira que 
tinha de falar, esquecendo-se apenas .das mãos tremidas -
quando ele falava, tremia com aquelas mãos-, sempre mani~ 
festando o maior entusiasmo .na d~fesa daqueles princípios 
defender a região do São Francisco, que, era o seu amor 

eterno na política e na vida pública. Durante muitos anos, 
ele teve êxito, tendo levado para aquela região hospitais, esco~ 
las serviços de energia. Muita gente o criticava quando _se 
fal~va nos motores que ele levava para aquela região mas, 
no entanto, quanta gente precisava daquela atenção, daquele 
atendimento para, inclusive, poder ter um pouco de desenvol-

vimento naquele M1.micípio. Relembro Manoel-NoVaes-Com 
saudade. Vejo que, mesmo quando nós nos afastamos politica~ 
mente, mantínhamos o relacionamento mais cordial possível, 
porque, sempre que nos encontrávamos, conversávamos e 
ele sempre teve comigo esse carinho do médico para com 
seu Cliente. Sinto uma emoção nesta hora, quando vejo que, 
apesar da idade - era pouca coisa mais moço que meu pai, 
deve ter morrido com 84 ou 85 anos -, parece que a morte 
chega de repente. É um ato que, para nós, quase sempre 
é inesperado, principalmente quando temos essa notícia sem 
termos o preparo da doença e do seu acompanhamento -
ele vinha há algum tempo com essa doença, mas eu estava 
fora e não tive, então, o preparo natural para·o·recebimento 
de uma notícia como essa. Quero dizer que, a pedido do 
Senador Chagas Rodrigues, falo também ~m_I!ome·da Ban
cada do PSDB para manifeStar o meu pesar neste momento. 
V. Ex• representa bem a_Bahia neste instante··~m_ que fala 
a respeito da morte deste grande político que foi Manoel 
.Novaes, que representou o. nosso Estado, como já disse o 
Senador Francisco Rollemberg, talvez batendo o recorde mun
dial de permanência no Congresso_ Nacional de mandatos su
cessivos. Lamentavelmente, não voltou ao _-congresso Nacio
:Dal em_ 1986. Cop.~e~o que foi um doS equívOcos· da a"ahia, 
porque ele prestOU: tantos serviços àquele Estado que não 
poderia nunca, numa eleição, ser derrotado. Mas ele conti~ 
nuOu acompanhando nossos trabalhos, tendo, y~~s vezes, 
encontrado-o aqui nos corredores. Quero apenas, neste apar~ 
te, manifestar o meu pesar, pesar que sei qUe hoje deve estar 
- se já soube da notícia - também no coração de Juracy 
Magalhães, e, em nome da nossa família, levar à família de 
Novaes as nossas saudades e a nossa solidariedade. GOstaria 
de manifestar que V. Ex~ é o representante da Bahia que, 
em nome do nosso Estado, fala a respeitO dessa figura bàiana. 

O SR. JOSAPliAT MARINHO -Agradeço-lhe ·o-aparte, 
Senador Jutahy Magalhães, sobretudo porque V. Ex• dá um 
duplo alcance à sua manifestação: confirma o respeitoso julga
mento, generalizado nesta Casa, do ponto de vista polítiCo, 
e dá seu testemunho pessoal da ação do médico Manoel No
vaes, ainda jovem, ao perder o mandato em 1937. __ _ __ . 

É curioso assinalar, aliás, que Se a política roubou à medi
cina o profissiomil, não retirou dele o espírito, o sentimeflto 
de humanidade, a solidariedade às causas da saúde.. , _ 

É que, como V. Ex• particularmente bem sabe, ao lado 
do esforÇo que desenvolvia em favor das regiões que represen~ 
tava, Manoel Novaes não recusava sua ajuda a todos os movi~ 
mentos que visassem a prestigiar e auXiliar ãs insi!tuições Iriédi
cas ou de assistêncià social na Bahia. Para dar apenas um 
exemplo, que o seu aparte me fez recordar, lembro o que 
um dos maiores auxílios dados ao Hospital Aristides Maltez 
partiu dele. _ _ __ 

Era assim o homem que hoje, sr. Presidente, Srs. Senado
res, deverá ser sepultado nesta Capital. 

Há bem pouco, visitei-o na Bahia, já doente, no Hospital 
Aliança. Seguramente não me reconheceu, apesar do apelo 
que lhe fazia sua esposa: apenas abriu os olhos por segundo, 
fechou-os e baixou a cabeça. Nenhum sinal de consciência 
dos fatos, embora sua aparência física fosse boa. De Salvador 
foi trazido para esta Capital, recolhido ao Hospital Sarah 
Kubitschek na expectativa de reconquista da saúde. Desgraça
damente, não a alcançou. Falecido ontem à noite, é justa: 
que antes mesmo que desça à sepultura, esta Casa, integrante 
do Congresso, que ele sempre honrou-lhe manifeste o voto 
de saudade, de respeito, de reconhecimento. É o que faço 
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em nome da Bahia e de seus Governos, em meu nome pessoal 
e no da Bancada do PFL. 

Manoel Novaes é testemunho de que é possível exercer-se 
a vida pública por longos anos, e dela sair e morrer sem 
temer o pagamento dos seus concidadãos. . 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho o Sr. 
Mauro Benevides, Presidentes deixa a cadeira da presi
dincia, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 1" 
Vice-Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Mesa não 
poderia deixar de se manifestar quando é prestada homena
gem tão importante ao ex-Deputado Manoel Novaes. Fui seu 
colega por duas Legislaturas na Câmara FederaL Acompanhei 
a sua luta, o seu trabalho, em benefício da Bahia e da própria 
Câmara dos Deputados, onde go-zava do conceito, apreço 
e respeito de todos o~ se4s colegas. · 

Constituinte em 1934 e 1946, teve mandatos sucessivos 
de 1946 até o final de 1979. Acompanhou-o sua esposa como 
Deputada em muitas dessas Legislaturas. Era um homem sim~ 
pies, capaz, de grandes e reais serviços, -oom.oo~n:}tie-Prf:Stou 
à Bahia, principalmente ao vale do São Francisco. 

A Mesa nada mais tem a fazer do que se associar às 
homenagens que o Senado Federal presta àquele ilustre ho
mem público, que desapareceu na noite de ontem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Albano Franco. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ 
e Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna, neste instante, para manifestar a minha 
surpresa. Não sei se a expressão correta é esta, Sr. Presidente, 
eu diria melhor, para manifestar o meu estarrecimento. 

Acho que este País poderia caminhar um pouco para 
a seriedade. Nesse pressuposto, alguma coisa deveria aconte
cer. Mas estamos Compleinentarido e completando hoje um 
processo, pelo qual, tendo em vista determinada decisão judi
cial, que produziu efeitos Sobre um certo número de aposen
tados, analisamos, por convocaçãodo Executivo, um projeto 
de lei que aumenta as contribuições do Instítuto Nacional 
de Seguridade Social. Esse proj_eto aumenta as contribuições 
nas faixas de 8, 9 e 10% para 10,5, 11,5 e 13%, e cria um 
adicional coletivo de 3% Pai-a tOda a massa salarial, aumenta 
a contribuição das empresas, de 20 para 21,5% e cria contri
buição para os aposentados e pensionistas. Isto tudo foi feito 
- inicialmente não, mas posteriormente sim - em nome 
da afirmativa de que o Governo não tinha: dinheiro para pagar, 
decisões que a Justiça tomara, determinando que fossem ex
tensíveis aos que ganhavain um pouco mais de 1.59 salários 
mínimos, os 147% que os demais haviam recebido, 

Posteriormente, pela afirmativa de cálculos feitos, isso 
geraria um rombo na Previdência de 11 trilhões de cruzeiros, 
cerca de 10 bilhões de dólares. 

Durante este tempo, nós, de certa maneira, fomos acua
dos por aí. Primeiro., ou resolvíamos 9 problema, aprovando 
o aumento da alíquota,_ ou inventava-se outra solução, ou . 
senão, que nos respOnsabilizássemos- pelo fato de o Governo 
não pagar aos aposentados. Até por que, temos hoje distintos 
e sérios guardiões da coisa pública, de tal maneira _que não 
se gasta dinheiro que não se tem. E esses perdulários. Sena
dore:; e Deputados, que vivem criando despesas sem a. respon
sabilidade das receitas, que tomeni a iniciativa de, desta vez!... 

se querem gastar, que arrumem o dinheiro para pagar. Se 
acham que devem pagar os 147%, que arrumem o dinheiro. 

Foi esse o argumento repetido, reiterado à saciedade, 
por Ministros, pelo Senhor Presidente da República, por todo 
mundo, documento da seriedade de quem diz: "eu não tenho 
culpa". A Justiça decretou que se deve pagar 147% adicionais, 
o Governo vai cumprir, mas ele precisa ter o dinheiro, e 
quem pode dar o dinheiro é o Congresso Nacional, aprovando 
o aumento das alíquotas. 

Depois de alguma luta, finalmente cheg_o1:1 aqui .. Isso 
aconteceu, pelo menos para nós, Senadores, numa reunião 
aqtii, no Senado, das três COIÍlissões, que trataria do métfto 
desse problema, convocada para que cumpríssemos a nossa 
tarefa, já que sequer podíamos examinar o projeto enquanto 
ele não saísse da Câmara. E, aí, pela primeira vez, recebemos 
dados numéricos, aparentemente mais elabcrrados, vindos do 
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, pelos quais 
havia uma planilha a respeito dos benefícios, por faixa de 
sal~rio, com o cálculo estimativo dos benefícios a serem pagos 
em 1992. com e sem o reajuste dos 147%, os primeiros, ·totali
zando 55.9 trilhões e o segundo, 66.7 trilhões, como necessi
dade da Previdência, apontando, portanto, um rombo de 11 
trilhões de cruzeiros. 

Recebemos também o benefício de uma espécie de carti
lha associada a esse documento, de perguntas e respostas 
sobre o projeto de lei, feítas com caráter mui~o· didático, "(te 
forma muito simples, da maneira que até Senadores e Depu
tados pudessem entender, a forma como foi calculado o gasto 
total com benefício do pagamento dos 147% e depois sintética 
e objetivamente a resposta dada pelo Governo. A primeira 
pergunta se subdivide em 1.1, 1.2, 1.3; vem a segunda, a 
terCeira, até que numa delas o quanto o Governo espera arre
cadar com as medidas propostas. E aí vem a relação de expec
tativas geradaS por essas medidas. 

O bom senso de cada um, o sentimento de cada um 
de nós, o sentimento da Nação ao ler esses números, mesmo 
sem uma análise mais profunda dos mesmos, contestava. Por 
mecanismos indiretos é possível se contestar alguns deles. 

Aqui, por exemplo, eles previam que a contribuiçã~ dos 
aposentados seria de 7%, dos pensioniStas 3,5%, e com iss.o 
eles produziriam 1 trilhão e 700 bilhões. Mas sobre o que 
recairia essa contribuição? Sobre a receita de 66 bilhões. Ora, 
66 bilhões incidindo numa taxa de 6%, que é a média de 
7 ,S e 3,5, entre aposentados e pensionistas, s6 aí "teríamos 
quase 4 trilhõ~s de cruzeiros contra 1. 7, que_ era a previsão. 
Enfim, os raciocínios de natureza indireta, adotando dados 
comparativos, levavam ao sentimento de_ que o caminho esco
lhido era errado e se apoiava em estatísticas, em números, 
no míniino, discutíveis. _ 

-- Ohtérn., Sr. Presidente, tendo em vista a solicitação feita 
pelo Presidente da Câmara ao Tribunal de C~ntas da União, 
chegou àquela Casa do Congresso um trabalho preliminar, 
elaborado por técnicos do Tribunal de Contas, e é sobre ele 
que -repousa, quando comparado com os dados do Governo, 
o meu estarrecimento, aliás~ do qual está possuída a Nação 
inteira. O pressuposto é que nós tenhamos um mínimo de 
seriedade nas instituições, nas pessoas. De repente, o Execu
tivo diz ao Legislativo: nós precisamos de 11 trilhões de cruzei
ros, conforme cálculos aqui demonstrados e, em seguida, o 
órgãó ·que teri:::t por função fiscalizar as contas -do Governo 
vem e diz: o estudo ainda é preliminar, mas com a responsa
bilidade de quem sabe de que ao anunciar esse fato está. Crian~ 
do uma determinada expectativa. O estudo, embora ainda 
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preliminar, leva ao seguinte resultado: se não forem dados d[!. Previdéncia, apresentados pelos ,técnicos do Tribunal com 
os 147%, o INSS apresentará uma perspectiva de um superávit a aplicação dos 147%. N 
de 16 ~lhões, e na hipótese de ser apli~~o os 147%, apresen- O levantamento mostra que, no ano passado, dos 63 bi-
tará um superávit, ainda assim, de 4 trilhões. lliões de cruzeiros que deveriam ter sido repassados do Tesõu

ro ·para o Ministério da Previdência, :55 bilhões não foram 
Meu Deus, não se trata de dizer que precisava de 11, repassados. Dos 8 bilhões repassadps para o Ministério· da 

mas, sim, 10 ou, -ao coliti"áriô dos 11, são 12. Trata~se de frevidência, 0 INSS não recebeu nad~a. 
dizer o seguinte: o GoVerno anunciava que -·precisaVa ·cte 11 
e de repente vem um órgão, faz cálculos e diz que não faltarão E a pergunta se coloca novamente: quem tem a segurança 
11 e sim ·sobrarão 4, ainda que o Governo faça - o que de que o volume adicional de recursos não tenha o mesmo 
já- demonstrou que não pretende fazer - o pagamento dos destino? 
147% a todos os aposentados e ao mesmo tempO, temos um Houve déficit de caixa. O Ministro dizia outro dÍa aqui 
projeto criando essa multiplicidade de alfquotas. na Comissão que o INSS fechou o ano devendo 220 bilhões 

Não assisti ·ao- âebate .que hoje se travou na ComiSsão de cruzeiros ao Banco do Brasil, com a conta em aberto. 
de Economia da Câmara, mas soube por contato com algun,s . No entanto, naquele instante, havia um volume de recursos 
deputados que lá estiveram- acho que a reunião ainda não. recolhidos_ pelo Governo ... 
terminou -, que· ós· tecntcõs qUe fizerant"esse levantamento Não se trata daquele velho critério pelo qual a Previdência 
reafirniam a QUalidade dos niínieros. É evidente que projeções, era- financiada por três fontes distintas: trabalhadores com 
de natureza económica têm que tomar como base de conside-. 7%, as empresas com 7% e o Governo com 7%. Já vai longe 
ração algum tipo de cenário ou de expectativa de cenário: o tempo em que o Governo contribuía com alguma coisa. 
como se comportarão as variãveis de natureza económica, Mas, hoje, ele arrecada parte das contribuições e teria que 
salário, emprego, taxa de jurOs; eDfini; fnflação. Mas 0 que repassá-la à Previdência. Não o fez nessa quantia, o dinheiro 
dizem os técnicOS? Usamos o cenário -que nos foi foinecido foi" usado para outros objetivos; repetindo, aliás, o que já 
pelo MinistériO ·da Economia, e 0 que· diZ 0 GOverno? ·Mâ.ís tinha- sido feito no ano passado conforme tinha de.clarado, 
ou menos, que não é bem assim, aquele não é 0 cenário neste Congresso, a ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello; repe
para valer -isso não é 0 Governo cjue diz e sim eu. N3o te-se. isso agora. Quem garante ou_ quem garantiria que na 
sei se esse· foi o cenáriO· ap"reSeitiado ao organismo iriterna- hipótese de se fornecer esses recursos eles teriam o direciona-
cional, portanto, se é propriamente para valer. menta correto e devido pela lei? 

Mas tudo isso, Sr. Presidente, eram cogitações feitas antes 
Mas, Sr. Presidente, é uma questão de estarrecer. Como de 0 pedido endereçado pelo Presidente da Câmara ao Tribu

em um pafs, onde se supõe que a relação entre poder e povo nal de Contas da União obter a resposta. Agora, num estudo 
fosse normal, o Executivo afirma que precisa de 11 trilhões. preliminar há essa contradição numérica que demandará uma 
de cruzeiros e um órgão de fiscalização diga que náo~ pois tremenda discussão teórica. O Governo dirá que os técnicos 
sobram 4 trilhões_ de cruzeiros. Não se trata de uma diferença trabalbaram com um cenário em c;f_esacordo.os.técnicos dirão: 
razoável,_não se trata de um erro de projeção mfnimo; trata ... se ''não, trabalhamos com o cenário que está no Ministério''. 
de uma dtferença contundente, absurda, que inverte o sentido E. o Ministério dir~: "nãot Esse cenário não era para valer, 
da curva. foi obtido junto a ~etores de terceiro escalão do Ministério"; 

Sefôssemosumpaíssério,estefatonãopoderiaacontec.er e não era para valer, portanto· a contradição nasce daí. E 
impunemente, Sr. Presidente. Eu, pessoalmente, tiro disso a N~ção assiste estarrecida essa pendência entre dois órgãos 
conclusões. Não darei,_ daqui para frente, nenhum crédito governamentais um dos quais diz: "precisamos de mais 11 
de confiança a qualquer elemento ou qualquer número .que trilhões da sociedade", e o outro responde: "não precisa! 
receber desse Governo. É absolutamente __ impratiçável que Estão sobrando 4 trilhões da sociedade_ para a Previdência 
9 faça, a não ser que amanhã encontre uma afirmativa feita e, mais do que isso, essa sobra ainda permite atender ao 
Pelo Tribunal, já que o estudo é preliminar, de que o relatório- aUmento dos 147%". 
apresentado estava errado e que, a rigor, quem tem razão Sr. Presidente, é uma coisa inaCreditável, é uma coisa 
são os técnicos do Executivo. impensável! Se estivéssemos na Inglaterra,_ se estivéssemos 

Mas, em torno disso, Sr. Presidente, caem Ministros, num país com algum nível de organização de relação de poder, 
substituem-se Ministros, ocorrência que afinal não tem nada seria absolutamente impensável uma pendência desse tipo, 
a ver com o processo em si; muda-se a estrutura do governo, seria absolutamente_ inimagináVel que o GOverno pedisse 11 
coloca-se o_ Legislativo na parede, transferindo, debitando-se trilhões e que o órgão, que, por direito, tem como função 
aelearesponsabilidadedepagarounão;reanima-se,revive-se fiscalizar as contas do Govern~~ dissesse que não é isso o 
a época ditatorial, na qual o decreto é feito para deixar de nec.essário e que sobrariam 4 tti~_hõeS. 
cumprir a decisão da Justiça· e em cinia disso tudo vem _o O que pensa o aposentadç ,que tem a receber? O que 
Tribunal de COntas, atravéS de um trabalho preliminar, reite- estafá pensando, onde quer qu~ esteja, o aposentado que 
ro, e o recebo como tal, que diz não, a rigor há sobra, não morreu na fila? O que pensa aqii.f:le que, outro dia em Curi-
há falta. tiba, se jogou na rua para impedir que a polícia cometesse 

E aí começamos a recolher alguma coisa em torno_ desse alguma violência e não permitisse o protesto dos aposentados? 
trabalho. A primeira delas são as coincidências numéricas O que eles pensam em relação a essa pendência? Como-é 
apreciáveis~ o cálculo do Tribunal para a despesa prevista que esta Nação reage quando se pede à empresa que pague 
com a aplicação dos 147% é exatamente igual ao valor do 1.5.% adicional sobre a folha de salários? 
cálculo do Governo para pagamento sem a aplicação desse Os trabalhadores, ao final. esses não são seguramente 
percentual: 55 trilhões de cruzeiros seriam gastos com bene- sonegadores, porque o do trabalhador é descontado sempre 
fícios apresentadOs pelo Governo sem os 147%, 55 trilhões -pode não chegar ao INSS, mas dele é descontado, ele 
d~ cruzeiros, em números redondos, são os gastos do Governo, paga sempre. 
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O que pensa esse trabalhador a quem se pede que a 
sua contribuição passe de 8, 9 ou lQ% para, respectivamente, 
10,11,5 ou 13%? O que pensa o aposentado que está pedindo 
para que lhe paguem o que a ele é devido, quando ao mes1_11o 
tempo-a-ele pedem que passe a contribuir com 7%_ do que 
recebe,· quando, para su~_aposcntadoria-, já contribúiU.á vida 
inteira? o que pensa o-pensionista que náo tem nada a "ver 
com isso - ele já é o segundo na escala de benefícios -
no instante em que é convocado agora, para ser um cont:d
buinte da Previdência? É uma coisa estarrecedora, inaceitável! 
Inaceitável que uma pendência desse tipo se eStabeleça. 

· 'As regras parir exame- de contas são previamente defini
das. O estudo está lá. Obteve dados nas fontes da Dataprev 
e nas'fontes do INSS. Portanto, não são dados contestáveis. 

O que é contestável? O cenário ·de ajustamento? Mas, 
o cenário de ajustamento nasce do Ministério. Se o Ministério 
fabrica um cenário para: cada- hipótese, um ·cenário pãra-cada 
objetivo, um cenário para cada clien-te, um cenário para cada 
freguês, um cenáriO pata cada brasileiro, a Nação não tem 
culpa disso. 

É incrível que isso aconteça! __ 
Se terminarmos esse episódio, sem desdobramentos, real

mente temos pouco·a reivindicar. Não podemos terminar esse 
episódio sem que a opiriiãO--pública conheça o resultado da 
pendência. Sendo o projeto aprovado ou rejeitado como espe· 
ro, a opinião pública precisa de uma satisfação, no-mínimo 
que lhe conduza a ter a expectativa de qtJe es~e tipo de coisa 
não vai se repetir. 

Sr. Presidente. as vezes não temos nem idéia da dimensão 
da coisa; mas, aque_l~s que tiveram a felicidade de receber, 
ao contrário de outros, receberam. na melhor das hipóteses, 
o equiValente a ciflc9 ·pagamentos- setembro, outubro, no
vembro, dezembro c décimo terceiro, na proporção de 0,55 
do que ganhavail_l naquele instante. Çomo são cinco, multipli
ca-se 5 por 0~6 que dá 3 vezes o salário que recebiam naquele 
tempo, de benefícios. Em cima disso é que se está_ fazendo 
esse problema. Não importa muito, realmente. se é ~muito 
ou pouco para quem recebe, se o recurso não houvesse. Há 
que responder pelo recurso. Um simples ato de legitimidade 
parlamentar nos· obriga à seriedade de ~presentar o recurso 
lá onde existe a despesa. É disso que fomos acusados ~sse 
tempo todo. Perdulários nós somos. Somos_ aqueles que criam 
as despesas, fazem os benefícios e que não têm a responsa-
bilidade de dar o· recurso. ---- - -- --

Mas o projeto que permitiu que se rolassem 58" bilhões 
de dólares de dívidas dos Estados e Municípios, teve sua ori
gem no Executivo e, nesse inStante, nãQ teve ó mesmo senti
mento, a mesma necessidade de casar recurso e despesa. Sim
plesmente transferiu-se isso. Foram ss· bilhões de dólares, 
uma quantia bastante apreciáveL - __ 

Sr. Presidente, não sei quai será o deSdobramento disso, 
mas acho que a Nação tem o direito de exigir que alguma 
coisa ocorra. Não é possfvel ela se ver confrontada com dois 
números tão antagónicos, que getãm conseq-üências tãâ diver
sas, com o Governo remetendo para o ano que vem o paga
mento do que deve, e, ao mesmo tempo, tomar conhecimento 
de que se ele pagasse, ainda assim, haveria uma sobra de 
4 trilhões de cruzeiros. Meu Deus! É uma coisa de estarrecer. 

A "Babel" -deste País não é privilégio deSte -GovernO, 
mas ele tem dado urna boa contribuição; tem colaborado de 
forma decisiva; pior neste Governo, porque as coisas ·sãO Colo
cadas de maneira peremptória. Há uma semana, era: aquilo: 
são 11 trilhões e acabou a conversa - ou vem o recurso 

ou não tem pagamento. O dramático desta convocação é a 
responsabilidade que o Governo avoca para si, como se todos 
nós fôssemos absolutamente irresponsáveis em relação a esse 
problema e, depois, há uma verificação ou, pelo menos, o 
anrl.ncio de um resultado tão contraditório. E alguma coisa 
q~:~~ .d~eixa ~da_ Um de nós absolutamente surpreso. Não é 
possfvel que aconteça uma coisa: dessa e, daí nos desdobrarmos 
o resto da vida em discussões sobre os méritos de cãda número. 
Uma coisa desse tipo é absolutamente impensável! 

Hoje, Sr. Presidente, tenho uma posição firmada. Embo
ra tenha feito a minha oposição, sempre tenho tido a conside
ração - até comig_o próprio :--de analisar com is_enção, dando 
sempre, pelo menos, o crédito da seriedade às medidas que 
qhegam aqui. Não o farei nlais, si.' Piesidente! Para mim, 
daqui_ para a frente, cada número ~presentado terá que ser 
objeio de p'rofunda _verificação, porque uma coisa desse tipo 
leya ao descrédito, ~ desacreditar sobre qualquer afirmativa 
feita. 

O Ministro Jarbas Passarinho, homem desta Casa, no 
começo deste processo respondia à imprensa com uma expres
são forte_, quando perguntado sobre a validade dos números. 
Certamente, S. E~ não tem nada a ver com esses cálculos. 
Chegar a dois resultados tão díspares como estes é um_ acinte, 
é uma violência, é jog'ai- -a confus30 na cabeça de cada brasi
leiro, dizendo qu_e ele não tem em quem se apoiar, que ele 
nãO terii em_ que acr~di!_ar, que ele não tem como apOStar 
e .confiar Que o_- quê ·the está sendo dito tem fundo e foro 
de realidade. 

Poi isso, Sr. Presidente, lnuito mais do que manifestar 
essa estupefação, quero fazer neste instante uma declaração 
de natureza pessoaL No que se r~fere? miP'l:,.rece.berei qual
que~_ n<?tí~i~.- qualqUer iniCiativa, qualquer demaqda dest~ go
verr~_o~ daqui para a·_ f~nte, com ·a reser\'a_ de quem não pode 
confiar a priori- na informaçãO fornecida. Duvidarei da valida
de, qualidade, legitimidades propriedade e procedência de 
qualq,uer_número que for apresen~~qo. 

· E inaceitável isso, ~r. Presidente. Nós,_como Congresso, 
ternos que demandar. Este é um Poder desarmado e, portanto, 
vale pelo volume de demanda que faz; e a demanda é sempre 
de natureza verbal. 

Temos de insistir permanenierllerite até que, deste imbró
gl_i~ __ que está aí, apareça alguma luz._~_ devemos exigir que, 
a() _finaf, se apurem ·responsabilidades, de _.t'ªl· map;eira que 
a Nação possa separar o joio do trig"o. _ 

E uma reiter::tçãO, uma ·repetição tão constante desses 
fatos, que realmente eles acabam se derramando sobre todos 
nós. Não tenho dúvida de que, na medida em que o poder 
público, enquanto poder público, tome esse tipo de atitude, 
os -ónus daí decorrentes se distribuem igualmente por todos 
nós. _E o descrédito. se derrama sobre as pessoas, sobre as 
instituições, sobre todos nós. Mas o pior, na realidade, é 
esta profunda confusão, este desânimo, este abatimento que 
vai tomando conta da Nação. 

Parece que estamos todos anestesiados- a Nação inteira 
-ante os fatos presentes. É preciso alertar, Sr. Presidente, 
começamos a sentir a Nação cansada, começamos a sentir 
a Nação esgotada, da farsa, do teatro, dos lances, dos números 
que nãC) se compatibilizam com a realidade, das afirmativas 
que, ãfinal, não encontram respaldo na verdade, enfim, desta 
imeilsa e triste comédia. 

Sr. Presidente, em nome dos votos que recebi, à delega
ção que me trouxe aqui eu devia esse esclarecimento .. 

O Sr. Eduardo SuPiicy- Pe~mite-me V. Ext um aparte? 
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O SR. MÁRIO COVAS- Ouço V. Ex•, com muito pra
zer, nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Mário Covas, quero· 
partilhar do sentimento de indignação _com que V~ ~x~ re~stra 
o- fato" de o Governo Federal ter enviado u~ projeto de lei 
ao Congresso NaciOnal; ·apresentando cálculos que agor~ ·se 
mostram inadequados e incorretos. C~ de~onstrativ_o do_ TnbuM 
nal de COntas da Uni3.o vem acompanhado de inúmeros aneM 
xos procurando mostrar como é que forani feitõs Os cálculos. 
Em alguns dos_ anexos do relatório do Tribuna} de __ Cont<)S 
estão registrados, por exemplo, que durante o _levantam~nt_~ 
feito- Chegou-se a pedir por telefone ao Departamento da Re
ceita Fedéral alguns ~ados~ que comparados_ aos do Sistema 
Integrado da Admi~~str_ação Financeira da União ____:_SI~~~!. 
não erâm Os mesmos. Então~ o Tribunal de Contas da União 
resolveu 'u,tilizar os dados ofiCiais do SIAFI referentes às conM 
tribuições e repasses que a Loteria Federal encaminhou ao 
INSS em menor quantidade do que o devido. Na semana 
passada, Senador Mário Covas, nós aqui assin_alam(!S o r_ecebi~ 
mente de 31 volumes, cada um com cerca de 500 páginas, 
cada uma d~s páginas contendo c:erca d~ 10 nomes de_ deveM 
dores da Previdência Social. Aínda ontem liguei para o Sr .. 
JoSé Afoaldo RosSi', Presidente do INSS, pedindo a cons_oliM 
dação de dado~, a con:eção mon,et~ria, a·li~~a do~ maiores 
devedores. E S. S• me prometeu apenas para anülnhã esses 
dados. Mas 'o que observo, senador Mário COvas·, é q.,ue, 
dentre os anexos que V. Ex• vem examinãndo, está justamente 
o demonstrativo do débito tanto do setor público quanto do 
setor privado. Gostaria de enfatizar ã-iriipórtâncüi -desses débi
tos. Por exemplo, o débito em cobrança administi"ãt~va ~o 
setot públiCo, compreendendo eJ!tidades _f~dera~s. estaduais 
e prefeituras mUnicipais, So'ma 470 bilhões de cruzei_ros não 
pagos; nc;> .setor privado, 4 trilhões_, 733 bilhões, 620 milhões 
de cruzeiros; débito eni ·cobrança judicia.l.do. setor público, 
2 trilhões, 117 bilhões; 818' milhões; d~bito em cobrança judi
cial do setor privado, 4 trilhões e 398bilh~~~·---~ soma de 
todos estes débitos equivale a 11 trilhõeS, 250bilhões de cruzei
ros. A desatenção do Governo com o Congresso Nacional 
é o outro lado da medallia da desatenção que o mesmo está 
tendo, na verdade, com os contribuintes, aqueles que cumpri
ram com eis seus deVúeS dur.afl.te tantos anos e agor~ se vêem 
nas fil3s deis bancos tentando obter a sua devida pensão. Agqra 
sabemos, n'ão por intermédio do _GOverno ~Fe-~eral, que já 
deveria ter fornecido esta informação~ mas_ através do trabalho 
do Tribunal de ContaS da UD.ião, que finalmente obtivemos 
a iilfóimação sObre o tOtal desse débito, daquilo que é preciso 
ser cobrado. Gostaria de assinalar a importância do Congresso 
Nacional, que já deu os instrumentos ao Governo para melh?~ 
cobrar de quem deve e reforçar essa _solicitação para que 
o Governo, ânteS de teritar cobrar alíquotas maiores dos que 
contribuem responsavelmente, dê prioridade à cobrança da~ 
queles que estão ~m dívida com as obrigações da Previdên~ia 
Social. Compartilho do s_entimento de V. Ex~ com respe1to 
à falta de credibilidade nos números que á Governo noS -apre· 
senta no projeto, que não veio com a-devida demonstração 
de como se chegou a tais números. _ -

O SR. MÁRIO COVAS- Agradeço a V. Ex• Desejo 
salientar só um fato. O dado que V. Ex• acabou de citar 
quanto aos débitos previdenciários que atingem, entre eiD:pre
sas públicas e privadas, 11 trilhões e 250 bilhões de cruzerros, 
foi atualizado pela última vez em primeiro de março de 1991. 
Temos quase um ano de atualização, o que deve significar, 

na pior das hipóteses, o dobro desse valor. Na pior das hipóte
ses. Agora, salta aos olhos, ·pelo menos aqueles que estão 
em fase de cobrança administrativ~ admitiriam uma solução 
bastante rápida e os que estão em fase de cobrança: ju~icial 
pressupóe-se que cumpriram a fase_ administrativa. -

O Secretário da Receita admitiu aqui algo em torno de 
24 a 28 bilhões de dólares. São dívidas passadas, que se foram 
acumulando ao longo do tempo e que, segundo ele, não são 
cobráveis por parte do Governo junto à ~revidên~ia. É óbvio 
que isso vai acontecer. Mas não há mmta autondade moral 
a um Qoverno _que pede o aumento da alíquota e que não 
atua, J;J.ess·e instante, em dia. Ora a conta é de 31 de dezembro 
e nessa data havia um débito não saldado_. Foram 64 bilhões 
recolhidos e não repassados. Não se trata de débito. Trata-se 
de dinheiro recolhido e não repassado_ à Previdência. É um 
absurdo. Mas tudo isso é pouco; é póuco em face desse fato: 
o Governo anuncia uma necessidade de 11 trilhões de cruzei
ros, e um órgão, que foi criado por lei com o objeti_vo de 
verificar ·as confãs do Governo, afirma que. não prectsa de 
11, mas que sobrem 4 trilhões. E diz mais: isso não levou 
em conta a dívida do ano passado; não levou em conta o 
débito existente, levou em conta o cenário econômico de que 
se vale o Governo no Ministério da Economia, ou pelo menos, 
o cenário económico- existente no_ Ministério da Econômia 
como projeção para 1992.~ . . . . . . . . ~~· ·~ 

É uma coisa tão _estarrecedora que só se admtte que possa 
ocorrer, e ocorrer impunemente, num país como o Brasil. 

Sr. Presidente, o relatório do tribunal consta de um levanM 
tamento preliminar, Um levantamento que ainda deté~ a res
ponsabilidade dos funcionários que o fizeram, mas embora 
tangidos pelo tempo - a solicitação foi feita para 10 dias 
-eles têm absoluta consciência das repercussões do anúncio 
de um resultado deste tipo. É inconcebível que o Goveino 
fale que precisa de 11 trilhões e que se chegue à conclusão 
de que se o Governo gastar o dinheiro pagando os 147% 
ainda assim sobrem 4 trilhões! A diferença, portanto, entre 
as contas do Governo e as-do Tn1mnal é de 15 trilhões! É 
algo inlpensável: para um total de receita de 50 trilhõCs, isto 
significa uma diferença de 30%. É impensável isto! Se fosse 
uma empresa privada, se fosse uma universidade, se fosse 
uma escola, se fosse um escritório de advogacia, certamente, 
o contador já estaria na rUa. Provavelmente, o tesOureiro 
tambénl. Não é possível uma contradição deste tipo. Devemos 
nos aprofundar no exame de como resolver o problema, com 
base em dados cujo nível de contradição atinge esse parâ
metro. 

_ O Sr. C_ha~ Rodrigues- Permite-me V. Ex~ um aparte? 
O SR. MÁRIO COVAS -Com muito prazer. 

O Sr. Chagas Rodrigues -Nobre Senador, V. Ex•, mais 
uma vez, com o seu elevado espírito púbJico, defende o dinheiM 
ro do povo, defende uma administraçáo moralizada e compe
tente que lamentavelmente não temos hoje. Estou certo de 
que as palavras de V. Ex• traduzem os sentimentos da imensa 
maioria da Nação brasileira, dos nossos concidadãos do extre
mo sul ao extremo norte. Por isso o discurso de V. EX' foi 
óUVi.ao ·com partiCular atenção.- Esto-u de pleno acordo co~ 
as palavras de V. Ex• Se V. EX' me perniitir, quero deixar 
claro apenas o seguinte: realmente, trata-se de um relatório 
preliminar da inspeção dos técnicos do Tribunal, mas é preciso 
que se diga que essas contas foram assinadas por sete auditores 
e pelo Inspetor Geral~ José Carlos Nascimento; isso está nos 
jornais de hoje e especialmente no Correio BraziUense. 
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Além disso, o Sr. Ministro Presidente do Tribunal de 
Contas da União já se permitiu afirniar o Seguinte: "Es_te 
assunto é como uma grande caixa d'água_cheia de furos. PensaM 

. r~ em resolver a questão colocando mais água e não tapando 
10~ Q.uracos". Finalmente, afirmou S. Ex•:_ uA auditoria é que 
y_a~ dizer o porquê da diferença dos números do Governo 
e.do ,TCU:'. A diferença portanto existe, queremos agora 
saber ~ causa. Essas palavras do Sr. _P_resjçl_ente do Tribunal 
de C9ntas da União constituem um aval, porque S. Ex~ conhe
ce ~ ~t:us técnicos. Não se realizou a auditoria por falta de 
tempo,, mas se fez uma _inspetoria com homens da maior com

, petencia e todos nós es.tamos certos de que a auditoria, além 
de confirmar isso, ainda Vai dizer o porquê das diferenças. 
Receba, portanto,- V. Ex~ as nossas congratulações. IssO é 
tão grave, como disse V. ~. que necessariamente tem de 
produzir conseqüêricias, e a Nação predsa cobrá-Ias_. _1-Joje, 
o Congres&Q Na!=ional, diante disso, não tem condições. de 
ordem técnica, .científica ou moral, pra aprovar este projeto 
que aumenta as alíquotas e cria novas ~líquotas que seriam 
pagas por pensionistas e por aposentados._Receba, mais uma 
vez, as nossas congratulações. 

O SR. MÁRIO COVAS -Agradeço muito. Senador Cha
gas RodriEues. Desde o início, embora com intuito de anali
sá-lo-em profundidade, sempre achei que. esse projeto tfu.ha 
outro objetiVo. O õbjetivo era meramente para cãrialiZãr te
cursos num ano "eleitoral, recursos que,_ afinal, em- graflâe 
parte fOram obtidos por ajustes fiscais; fecursos que ninguém 
garante que permaneceriam na PreVidência, e, p·or fim os 
números que agora se obtêm do Tribunal de Contà_s apontam 
muito nessa direção. 

A contradiÇão é mais do que evidente. V. Ex~ tem razão, 
Senador Chagas Rodrigues. É impossível, é inimaginávf_:l. Pior 
do que aconteceu s~rá o fato ficar Sêni ··conseqüências; pior 
do que a contradição vista será, e_m cima _disso, ficar o dito 
por não dito. 

Muito proVáVelmente, a Câmara rejeitará O projeto hoje, 
e a partir daí o GOVerno, que baixou um decreto, deixa de 
pagar os 147%, até que um fato novo --e·setn:dúv_ida nenhuma 
se há uma coisa na qual esse Governo é competente, é para 
a criação de fatos novos -, repito, até que um fatO novo, 
mais ou menos -rios mesmos moldes, venha tumultuar outra 
vez a vida política nacional. É impens~vel que coisas desse 
tipo aconteçarD.; -é inaceitável. _ _ _ _ --

Aqui estiveram anteontem quatro ministros;- aqui estive
ram auxiliares do primeiro escalão; aqui estiveram todos_ nos 
convencendo de que a Nação precisava de recursos da ordem 
de 13 trilhões para atender a uma demanda de natureza judicial 
que envolve três- a quatro milhões de aposentados. 

Pois bem, já agora o Tribunal de Contas ·no·s· traZ algo 
completamente diferente, e só há uma coisa pior do que essa 
contradição: se daí não nascerem, se não forem geradas conse
qüências -saneádO-ras, é impensável que qualquer pessoa que 
exerça qualquer atividade, mantidas as proporções, na medida 
em que enfrente uma situação como· éssã, não t9me alguma 
posição ou alguma providência de natureza drástica. 

Volto a insistir, Sr. Presideiite. Pessoalmente, daqui para 
a frente passo a hão dar crédito a qualquer informação preli
minar vinda do_ Executivo que envolva números, cifras e valo
res. 

Não· quer dizer que necessariamente deva d_iscordar delas, 
mas não aceitarei as afirmativas apriorfsticas e elas dependerão 
sempre, no meu caso específico, para sua aceitaÇão, da com
provação específica da mesma. Fora isso, Sr. Presidente, esta-

rei aqui cobrandO que o fato como esse não se esgote na 
. merã contradição, no seu anúncio, bem como na sua multipli
~:ação; Estarei aqui cobrando que este fato não se esgote sem 
que conseqüências. e dçsdobramento~ saneadores, a partir daí, 
venham a ocorrer. . . . . . . _ 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente .. (Mt~.ito bem! 
Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADOREs: 

Alfredo Campos- Arnazonino Mendes ...:...:~tônio Ma
riz - Carlos De'Carli - César Dias ~ Coutinho Jorge -
Dario Pereira - Dirceu Carneiro- Flaviano Melo - Gui

. lhermePalmeira- Hugo Napoleão- José Paulo Biso!-
· Jutahy .Magalhães - Lourival Baptista - L~c(<!içi Pqrte)la 
-Ma roo MacieJ.:...:. Mauricio Coirêit.:...:. Me ira Filho- Onofre 
Quinan. · · · 

D_ur~l~ -~ discurs~ do Sr. M4rio Cq~as·o Sr . .A.Jeiim
dre Costa, ]<1 Vii:e-Presidente deixa a _cadeirq ,dp presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelq.r. . 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
pã.iavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

. O SR- JUT AHY MAGALHÃES (PSDB -BA. PrÓnuncia 
o~eguinte discurso. Sem revis-ão dO orador~}- Sr. Ptesídente, 
S~ e Srs. Senadores, depois de tudo o que jã foi dito nesta 
CaSa a propóSito do Projeto de 'Lei do ExecutiVó que áUfueilta 
-~ ãlfquotas de con~buiçãd para a Previdênci3-S:o~aJ.,~é Pou:co 
provável que eU- venha a dizer aqui alguma novidade, mas 
eu não poderia deiXar de expor tartlbém; com a francJ.ueza 
e a simplicidade de sempre, o meu ponto de vista sobre o 
asstirito. Ponto de vista, aliás, que é o do meti Parti~o. e 
o da maioria dos Partidos com· assento no CóD.greSso Nácl:onal. 

E oomeço dizendo que o referido Projetá é~ -sob ·todas 
ãs Íqnnas-, iriaceitável."É inaceitável porque, sobre_ s-ei- ln_Op'or
tuno é oportunistá:· sobre ser oportunista ~ arbitrário';- sobre 
Set arbitrário é_ incQõstitúclótiái, e sObre tudo issd ~ JI)ócp:'o. 
E~ -p-or tantos e tais motivos, ·só- Pcideiia· !ei"'~tit 'des~inõ.:' a 
rejeição 

. ~I:· _Presidente, ninguém hoje, no Brasil, a não ser o Go
v~mo Federal, nega o direito dos _aposentados aos 147,06% 
de reajuste dos seus benefíCioS,- Já éoncedidos pela justiça, 
ein primeira e segunda instâllCias." Mas- iodo mundo 's·abe, 
e o Governo Federal também não :ignorã, que a j:iaia_V!~ fi~al 
sobre esse reajuste ainda será dada _pelo SupreniO -Tdbuilai 
Fe~eral, uma vez que o próprio -GoVerno· decidiU , que vai 
até à última instânCia ·para impédii" 'ou retardar o· seu paa;a
me:nto. Ora, essa palavra final, que estenderia,_ em definitiVo, 
o reajuste a todos os aposentados do Pafs,.embora seja preVi
sível, não é, contudo, uma certeza, porque ainda não foi dada. 
Portanto, convocar extraordinariamente o Congresso Nacio
nal para votar uma Lei sobre fonte de custeio de uma despesa 
hipotética, por quanto ainda pendente de decisão judicial_em 
última instância, foi uma atitude-, -no mínimO,- intempestiva. 
O Governo colocou o carro na frente dos bois. 

Mas, além de inoportun·o, o Projeto-do _ExecUtiVo" revéla 
a faCe maquiavelicamente oportunista de seus autores. En
viando ao Congresso Nacional, sem consultar previamente 
a sociedade e a classe política, um projeto de lei altamente 
polêmico, de cuja aprovação, mais polêmica ainda, depen
deria a sobrevivência do sistema previdenciário brasileiro, na 
hipótese do reajuste dos 147,06%, o Governo tentou matar 
dois coelhos com uma cajadada, ou, na pior das hipóteses, 
pelo menos um deles. Se fosse aprovado, estaria garantido 
por algum tempo o Caixa do Governo. Se fosse rejeitado? 



Janeiro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 24 215 

deixaria cm situação difícil a Suprema Corte do País, em 
cujas mãos est3ria então o destino da Previdência Social, sendo 
politicamente coagida a decidir contra o reajuste dos ápõsenw 
tados. Aliás, o conceito que este GoVernO tem dO Poder Judi
ciário fica, mais uma vez, manifesto na ~eitSagem Presidencial 
que acompanha o projetá de lei, quando diz que as decisões 
judiciais até aqui prolatadas sobre o assunto carecem de "ra
cionalidade económica", como se. os Magistrados devessem 
julgar de acordo com os humores da economia e não segundo 
as leis e a sua consciênchi. · -

Sr. Presidente, salta aos olhos, neste episódio, a preocu
pação da equipe económica em não desagradar ao FMI, mes
mo que ~esagrade aos nÇ>ssosmilhóes de aposentados. A insis
tênciã do GovemQ ~m ·aumentaras alíquOtas 'dã.Prevídência, 
e a sua resistência em remanejar reCUrsõs do --pl-ój:nlõ ·orça.: 
mente para uma solução de curto prazo, revelam o medo 
de que a rejeição do projeto venha a prejudicar o fechamento 
do acordo com o FMI. Pouco- se lhes dá que esse acordo 
se faça, m3is uma vez, às custas do sacrifício do povo brasileiro. 

Por fim, Sr. Presidente, o novo aumento das alfquotas 
da Previdência é uma medida oportunista, porque é mais có
modo investir contra os lJ:ons pagad9res_ da Previdência do 
que exigii a "dívida dos iriadimplentes. e sonegadores. É mais 
côiriodo aumentar a contribuiç_ão dos trabalhadores, que não 
podem ~onegar, e dos empregadores que pagam ~m dia ,seus 
encargos soci~is, do que ir atrás dos muitos e grandes d~vedo
res, entre os_quais_situa-se· o pi6p-r:b Gé:rVêrDO...;... União, Esta
dos e Municípios - que devem· a-o- sistema previdenciário 
perto de 12 bilhões de dólares, soma bastante para a quitação 
dos 147,06%. É mais cômodo para o Governo do Presidente 
Co~lor di~er que não há recursos_ e. ~umentar as alíquotas 
çl~ ,cç.~~rib_uição, exatamente como fez o se,u_ ant~ce_ssor, que 
ele critioo_u tãO duranien-te Da ~paõh.ã eleitoral e nas suas 
famosas DiretriieS -de Gc;>Verno,_ em que uma das prioridades 
era aumentar a .recei~a. de .contribuição. em 25%, por m~eio 
da diminUição. da ev"l5,ão~ de maior eficiência ila cobrança 
da dívída ativa e da reciclagem patrimonial. - _ 

Ao invés disso, uma violenta redução da massa salarial, 
causada pela política recessiva de seu Governo; Só teln feito 
diminuir a receita pre~denciária. E o prometido rigor na co
brança_d,os déPito~ com Q sist,ema acaba de_ gorar com-a I;'Oia
gem ~niyersal d.as dívidas dos Estados e Municípios·, sem que 
9S _seguraç:Jos, os verdadeiros credores e principais interes
sados, fossem ouvidos. 

Mas, além de impOrtuno e oportunista, o projeto de lei 
é também arbitrãrio. Arbitrário, porque se fundamenta numa 
absoluta e inelutável necessidade de cobrir uma despesa extra 
de 11 trilhões de cruzeiros, gerada pelo pagamento dos 
147,06%, número do qual nem os técnicos do Governo têm 
certeza e do qual, até· agora, não conseguiram convencer os 
Congressistas nem ninguém de fora do Executivo. Arbitrário, 
porque, segundo o seu art. 7'\ a partir de junho deste ano, 
o Governo deixará de pagar os 147,06%, uma vez que, então, 
os benefícios serão reajustados, pelo INPC, "deduzidas as 
variações que já tenham ocorrido" a partir de março de 1991, 
mesmo que tenham resultado de decisões judiciais. Nesse ca
so, a despesa extr~ de 11 trilli_ões, motivo do projeto de lei, 
cairia para menos de 5 trilhões~ Portanto, aprovado o art. 
79 do Projeto, paradoxalmente cai por terra a base de cálculo 
das novas alfquotas que são a essência da prOposição. 

Mas~ além de inoportuno, oportunista e arbitrário, o Pro
jeto é flagrantemente inconstitucional. Primeiro, porque é 
in~nstitucional o adicional de 3% previsto no seu arti&o pri- _ 

meiro. Incidindo sobie a remuneração percebida pelos empre
gados a qualquer título, caracteriza verdadeiro tributo, sob 
_a modalidade de imposto, por ser uma alíquota uniforme e 
g~al com_ que a União pretende cobrir, em part~, as a_tuais 
insuficiências finãriCel!as âã Previdência, de acordo a com 
Lei Orçamentária 'Anual. Ora, consoante o art. !54 da Lei 
Maior, a criação de um novo imposto deve atender a .três 
requisitos: ser instituído por meio de Lei Complementar, não 
ser cumulativo, e ter base de cálculo e fator gerador diversos 
dos discriri:J.iilados· na Constituição. Mas o 3dieiortál de 3% 
pretende ser criado por Lei Ordinária, é cumulativO,- e sua 
base de cálculo e fator gerador são os mesmos do imposto 
de renda, ou seja, os rendimentos do trabalhador. E-, por 
se·r- ~m novo tnb~to SC!!Jre a !e!!_d_a 1 fere ~d.a vários. _outros 

·princípios constifüCionais porque: não grava indistintãmente 
os ganhos de qualquer natureza; deixa de estabelecer alíquotas 
diferenciadas em razão da capacidade contributiva de cada 
fai~a económica; é confiscatório ein relação ao assalariado 
de menor renda, -é cobrado no mesmo exercfcio financeiro 
da publicação da lei que o institui; reduz<? piso salarial; garan
tido pela Constituiçãõ para qUem recebe o salário mínirilo; 
além de_ e_star viQçuJ~cJp a despesa específica. 

O Projeto é jnconstitucional também quarido institUi a 
contribuição previdenciáiia para apOsentados e Pensionistas. 
,A alíql).Qta de 7% que lhes seria cobrada fere a Constituição 
,porque atinge o ato jurídico pe~eito ~ o ~ireit6 adquirido 
_dos aposentados e_ pensioniStas:,- Cria um nOvo tipo de contri
buinte direto, ·não previsto na Lei Maior, reduz o valor de 
seus benefíCios e violã a isenção limitada do imposto sobre 
a renda, garantida âs aposentadorias e pensões. 

Mas não é só. _O projeto é ainda gritantemente incànsti
tucional quando pretende, na primeira data-base de reajuste 
dos benefícios, deduzir as variações j~ _ _9corridas, an~ando __ 
não s-6 os direitos adquiridso, mas também os ganhos resul
tantes de decisões judiciais, definitivas ou não. 

_ Além disso, a escolha arbiúária dos- meses de julho e 
janeiro 'como datas -para reajuste dos benefícios- düicilmente 
garantirá a preservação_ do seu valor real, assegurada pela 
Constituição. 

. POr sua vez, o art. 4» do ProjetO está eivado de_ inconstitu
cjonalidade quando sujeita os pagamentos decorrentes de con
denação judicial à ordem cronológica da apresentação dos 
preCatórios, porque os benefícios previdenciários têm, clara
mente, natureza "alimentícia", na medida em que se destinam 
a prover ·a subsistência básica da pessoa, não podendo o seu 
pagamento ser protelado indefinidamente .. Não é por outra 
razão que a nossa Leí Maior sabiamente exime da regra geral 
dos precatórios os "créditos de natureza alimentícía", devendo 
a sua quitação ser im_ediata e contemporânea à decisão judi-
cial. . . . . 

Em suma, a Mensagem Presidencial que afirma carece
rem de "racionalidade econômica" as decisões judiciais dos 
147,06%, acabou encaminhando a_o_ Congresso um projeto 
de lei carente de rad.onalidade jurídica. 

Mas, além de ser inoportuno, oportunista, arbitrário e 
inconstitucional, o projeto de lei do Executivo é também inó
cuo. Sr. Pre~idente, .1)1esmo que o Projeto_não fo_sse tão_r~. 
como provamos que é, mesmo que fosse aprovado pelas duas 
casas do Congresso Nacional, ainda assim não passaria de 
um "quebra-galho", um paliativo, um "remendo novo em 
rOupa velha", que absolutamente não resolveria os problemas 
estruturais da Previdéncia SoCial. E sabemos que, sem uma 
profunda reforma estrutural e administrativa no Setot, dentro 
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de pouco tempo o Governo estará enviandO ao Congresso 
novo projeto aumentando, de novo, as aliquotas .. -Porque a 
nossa Previdência Social, da fonna como existê ·e- fiiriCforia-, 
é um verdadeiro j•saco-furado" ou "buraco sem fundo'', se
gundo expressões populares, mas realistas, de alguns Parla
mentares. Porque a bagunça gerencial_ do siste_ma preyJden
ciário t:ontinuaria a mesma, continuariam 35Irãudes, a inadim
plênci!l e a sonegação: Até_os governos d3-ünião, dos Estados 
e Municípios continuariam devendo à Previdência tudo que 
devem hoje, ou até mais. 

E é contra esse estado de coisas que se levanta hoje 
o Congresso Nacional e toda a sociedade brasileira. Mesmo 
que o Ptôjeto -do Executivo não fosse íão rUim, difídimente 
seria aprovado da forma como chegou·ao"Legislativo. Chega 
de tapar buracos que· amanhã serão reabertos_,_de cobrir rom~ 
bos financeiros que amanhã estarão ainda maiores, e sempre 
às custas dos contribuintes, que já não Suportam o peso de 
tantos tributos. Chega de aumentar alíquotas para continuar 
jogando recursos hilrri Sistema de Previdência que tem prima
do pela imprevidência, irresponsabilidade e incompetência. 

Sr. Presidente, tenho -patã mim que a irieficiência da estru
tura previdenciária é- mais desalentadora que os defeitos do 
projeto de lei que estamos rejeitando, e e~tá pesançlo ma_is 
nesta reação maciça e vigorosa do Cong·resso Nacional. Aliás, 
em boa hora, essa discussão acabou gerando no meio político 
duaS unanimidades: que o problema da Previdência não se 
resolve com aumento de alíquotas e que ela não pode conti
nuar do jeito que éstá. É hora de uma profunda reforma 
estrutural. É hora_dC: executar, com seri~dade, tudo o que 
a nossa ConstitUiÇãq determina para o bom funcionamento 
da Seguridade Social no Brasil. E hora de integrar racional
mente as ações dos diversos Ministérios enêâi-regadOs da Saú
de, da Assistência e da Previdência Social. ·:Ê hora de moralizar 
e democratizar a gestão dos recursos· da Previdência~ É.hor?, 
finalmente, de redirecionar para as áreas-fihs da Saúde, Assis
tência e PrevidênCia os iecursos desviados do Finsocial. 

Sr. Presidente, é hora de encontrarmos alternativas e 
saídas emergenciaiS que viabilizem o pagamento dos 147,06%, 
mas é também o momento de nos cle.b.ruç_armos sobre um 
projeto sério e iritefiiérite de reestruturação de todo o sistema 
previdenciário brasileiro. Um projeto de reforma que, dentro 
da linha de modernidade apregoada pelo atual Governo, torne 
a Previdência mais dos_ segurados e menos do Est_ado. Um 
projeto que, seguildcYOS mandamentos constitucionais, dê à 
Previdência Social Uma administração transparente, da qual 
participem efetiV3.1rieOte: Os principais interessados: o trabalha· 
dor, o empregador e o aposentado. Antes de privatizá-la, 
é preciso desestatizá-Ia. ____ ~ _ _ 

Além disso, um sistema previdenciário auto-sustentado, 
como é o desejo de todos, não pode mais ter como base 
de cálculo das contribuições tão-somente a folha de pagamento 
das empresas, quando se sabe que o mercado informal atinge 
hoje cerca de 60% da_ população economicamente ativa e 
gera entre 25% e 30% do Produto Interno Bruto nacional, 
segundo os dados mais recentes do IBGE. O absurdo e a 
injustiça desse sistema de contribuição toma~se patenJe quan
do se constata, por exemplo, que Uma gran-de empresa, como 
a IBM do Brasil, gasta 6o/o do seu faturamento com_ ~ncargos 
sociais, enquanto annicroempresas ·gastamo, ein média, 40%. 

É por essas e õutras· distorções que a nossa Previdência 
está falida. É por essas e outras razões que nós, Congressistas, 
temos o grave dever de, auscultando a sociedade brasilei_ra, 
desenhar um novo sistema: de s-eguridade social que possa 

garantir saúde, assistência e dignidade a todos os brasileiros, 
tanto na sua vida produtiva quanto na sua aposentadoria. 
O Brasil inteiro se volta para o CongressO Nacional, neste 
momento, esperando de nós urna resposta coerente e uma 
solução duradoura. - · 

Mas, hoje, Sr. Presidente, é um dia de muitas novidades. 
Estamos sabendo, pelas informações de políticos e Parlamen
tares, que mudanças estão sendo feitas rio Governo. 

Gostaria, Sr. Presidente, de fazer alguns comentários fi
nais a respeito dessas mudanças e de e_ntendê-las. 

Vejo que o Governo cria uma nova Secretaria, nome 
ou um político representatiVo, como o ex-Senador Jorge Bor
nhausen, pelo que anunciam as televisões. Pergunto eu, Sr. 
Presidente: co·mo ·é que alguém vai exercer uma Secretaria 
do Governo, com funções políticas de coordenação com ·o 
Congresso, se existe tiril outro coo:rdenaçlor, que é o Ministro 
da Justiça? Como é que oS dois vão con'seguir conciliar esse 
trabalho? 

Francamente, não entendo. Não vejo condições de se 
pensar numa coordenação dupla, e, principalmente, com tem
peramentos tão diferentes como desses dois polfticos militan
tes, o Senador Jarbas Passarinho e o ex-Senador Jorg·e Bor
nhausen. 

Sr. Presidente, ao mesmo tempo, fala-se que vai ser criada 
novamente a Secretaria de Pl_anejamento. ~esmo ausente, 
como tenho estado, estes dias, do País, tenho lido com~ntários 
de que o Governo estaria muito satisfeito co_l!l os ieSult~dos 
da política económica porque estaria sendo agora anu~c.Iad_o 
que o combate à inflação estava tendo resultados posJtl~~s. 
Se for verdade, então como é que nestã hora, em que o Mmts
tro Marcilio Marques Moreira, segundo o Governo, está atei7-
dendo àquilo que se pretende, est~ alcançand? resultados P?SI
tivos, cria-se uma nova Secretana de PlaneJamento.ç vru-se 
colocar no lugar o Sr. António Kandir, que é ~e outra equipe! 
com outro pensamento, sem que isto vá re~uzir a influênc!a. 
e a força do Ministro da Economia? 

EntãO, é preciso entender e só vejo uma razão para isso: 
estamos vendo a ascensão do PFL ao Governo Federal, mas! 
de uma tal maneira, que eu fiquei surpreso, porque pensei 
que ia enco-ntrar aqui a Bancada do PFL no Senado entu~ias
mada; pensei que ia eqcontrar a B~ncada d~ PFLr a9:m ~o_ 
plenário defendendo o Governo. 9n~en;t e ~OJe, ass1st1 a dxs-_ 
cursos contra o Governo e não vi ninguém defen~endo_. Estou 
prOcurando ainda um defensor do Governo que seja do PFL. 
Quando conversei com os Senadores do PFL, não senti esse 
entusiasmo por parte de ninguem. Então, não é suficiente. 

Fala-se em trazer para o Governo o ex-Deputado Nelson 
Marchezan. Fala-se em atender a uma das faccções do PFL, 
afastando definitivamente do Governo o ex-Senador Carlos 
Chiare Ui. 

Nós, então, estamos vendo uma reformulação da atitude 
política deste Governo, que dizia que não" aceitaria uma polí
tica do tipo H é dal_ldo q~e se recebe". 

Espero que, para o bem do Pafs, nós n~o tenh~os <:sse 
tipo de política, porque, no momento em que o Prus preCis_a. 
não de aumentO de tributação mas de aus~teridade na exe;_cuçao 
orçamentáría, não é posSível se -pensar em eleições em 1992 
com gastos exorbitantes. Por iss_o, fiço muito preocupado com 
esse noticiário de hoje, porque vejo que há um desvio total 
da linha de conduta desse Governo. Não que o Governo esti
vesse certo mas, pelo menos, num ponto ainda estava resistin
do. De todos os erros que vinha cometenlio, pelo menos num 
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ponto ele resistia, -que era este. Agora, além de todos os 
erros que vinha cometendo, pratica mais este. 

O Sr. Rooaldo Aragão- Permite~me V. EX' um apart.e? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. Ouço, com 
todo o prazer, o aparte de V. Ex\ nobre Senador. 

O Sr. Ronaldo Aragão-· Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, ouvi, com atenção, uma parte do seu pronunciamento 
-porque cheguei depois que V. Ex~ fá_ o- havíã-íniCiado -, 
principalmente quando V. Ex' se referiu ao pagal1'l:~nt_o dos 
147%. Parece~me que o Governo -não tem m.ã.is rienhuma 
explicação, depois que o Tribunal de_ Contas da Uirião tomou 
público, ele tem caixa para pagar. O Tribunal não seria irres
ponsável de tornar pública a sua análise, segundo a qual o 
Governo ainda teria um superávit. Então, não há mais razão 
para essa celeuma sobre os 147%. QUanto- à nomeação de 
niinistros, veja V. Ex• -a incoerência do Gove~_no: no início, 
fez uma reforma administrativa com a intenção, segundo ele 
próprio, de diminUir a máquina e as possíveis corrupç-ões que 
existiam. O que nós vemos é que a corrupção aumentou e 
que, agora, o Governo eStá desmanchando aql_l_ilo que fez, 
aquilo que era verdade, na época, agora não é mais.<? qover
no, agora, está criando ministérios: ministérios extraordiná
rios, ordinários, etc. É o samba do crioulo doido. Para onde 
vamos? O Governo disse queTa faià -a refofirúlpara -enxugar; 
agora, a reforma que ele alardeou aos quatro cantos do País 
não tem mais Valor e novos mirtisférios são criados para acal
mar os ânimos daqueles que estavam exaltados, porque não 
participavam efetivamcnte do Governo. O "que b GOverno o 

V. Ex~ quando se referia ao chamado ''é dando que se recebe", 
que era a única coisa ã qtie o Governo estava resistiifdo. 
Agora, como diz o ditado popular: "Vai rolar água morro 
abaixon. E aré- que a OOISii Vafpíora-T. QUerO, Com--este breve 
aparte, parabenizar V. Ex~ quando faz essas indagações: Para 
onde vai o Governo? Quarido contempla uma ala que estava 
descontente, dando-lhe um ministério, descontenta o resto. 
Não as oposições, mas Os blocos, os partidos que o apoiavam. 
Então, Senador Jutahy Magalhães, não sabemos mais para 
onde o Governo quer ir, cJ.tial é a sua posição, porque todo 
dia tem uma, e acaba não tendo posição- ·alguma. Estamos 
vendo a inflação galopando e o Governo querendo desviar 
a atenção do povo, criando ministériO, negã.ndo os 147%. 
Agradeço a V. E~ pela paciência de ouvir o meu aparte. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- V. Ex• tem toda razão 
quando compara essa situação àquele samba do falecido Sta
nislaw Ponte Preta, se não me engano, porque, na realidade, 
é um vaivém de intenções. No início-, faz-se uma reforma 
administrativa, vamos enxugar o Ministério~_re<;~~Zir o número 
de Pastas, e depois vai-se, aos poucos, aumentando_novamente 
essas mesmas Pastas·, retornando e fazendo um trabalho que, 
na realidade, não foi completado, ficando apenas em palavras 
e promessas. É mais urnà das diretrizes que -não é atendida 
pela ação do Governo. - - -

Se V. Er- tómar o -·cuidado de ler aquelas diretriZes do 
Governo, vai ver quantas foram abandonadas durante esse 
período de menos de dois anos. Mesmo aquela promessa ...:....:.. 
até certo ponto ridícula- quando o Presidente eleito, Fernan
do Collor de Mello, anunciava um Ministro e dizia: "Vai 
até o final do meu Governo". 

Eu já tive vontade de trazer aqui um retrato ampliado 
do primeiro Ministério, para ficar anunciando aqui: Bernardo 
Cabral, risca, não está mais; Antônio Rogério Magri, risca, 

não está mais; Margarida Procópio, risca, não estã niã.fs;-Zélia 
Cardoso, risca, não está mais; Carlos Chiarelli, risca, não 
está mais; Joaquim Roriz, risca, não está mais. Estava sobran
do o Alceni Guerra, e estou sabendo que o estão demitindO 
hoje. Era o único civil que estava resistindo ainda àquela 
promessa de que todos iriam até o fmal do seu Governo. -

Era ridícula aquela declaração, porque nenhum .Presi
dente pode dizer que qualquer Ministro vai até o fin3l do 
seu Governo, antes do exercício do mandato. Mas disse, decla
rou. 

Então, hoje, é só pegar as fotografias e ir risêan!=IO-úm 
por um, não resta mais nenhum. 

E, .como isso, as promessas de campanha, as diretrizes 
de campanha. 

A questão dos aposentados é uma vergonha. O que estão 
fazendo com os apOsentados brasileiros. Nenhum país pode 
admitir que isso possa ocorrer por parte da Presidência. 

V. E~ pode ter ~rteza cpmo declar9~ o_S~n~d9r_Mário 
CovaS ·em seu pronunciamento, e S. Ex~ foi aparteado pelo 
Senador Eduardo Suplicy, de que o que está ocorrendo nesse 
GOVerno é um episódio que ninguém pode admitir que Um 
Governo sério permita que ocorra. Vein a área económica 
e anuncia que está precisando de 11 trilhões para cobrir um 
débito. Vão cobri-lo da maneira mais- eirada possível, mas 
qUerem cobri-lo. O Tribunal de· Coriias ·da- União faz uma 
auditoria e diz que n'ão precisa disso, porque estão sobrando 
4 trilhões e tanto. 

Ora, Sr. Presídente, Sr•s e Srs. Senadores, este País deve
ria ter um Governo sério! Considero o MinistrO MarcíliO Mar
ques Moreira um Ministro sério. ·Agóra; 'não poSso admitir 
que as contas estejain tão erradas. Será que não se _sabe fazer 
conta neste Governó? 

Tenho um episódio, Sr. Presidente, -para encerrar, que 
mostra até onde iSso pode chegar. Não é uma inverdade, 
é um absurdo, porque ocorre.- -

Sr. Presidente; teÍlho o testemunhO de uma pessoa amiga, 
que respeito e considero, que sei, não me contaria uma inver
dade .. Quando o Dr. Sobral Pinto morreu, procui.-ou-se na 
área Executiva saber se poderia ou não fazer os três dias 
de luto oficial. Não tinham o conhecimento de que poderiam 
ver isso através de um decreto, que existe do próprio Governo 
Federal. Era apenas~ acionar o botãozinho do computador 
que_saberiam do decreto e leriam o seu texto. Nem isso tinham 
cónhecimento à época. 

Outro episódio foi o de que precisaram de um vade mecum 
no Poder Executivo. Na hora, o pessoal, que estava auxi
liando, o Executivo procurava saber o que era vade mecum, 
e não se chegava a uma conclusão. Resolveram, então, conSul- -
tar_ um diplomata, ful~o de tal, porque falava russo; talvez, 
por isso, soubesse o que fosse essa p·alavra. Na idéia deles, 
vade mecum era uma palavra russa. Veja, V. Ext, não estou 
contando uma piada. E sério. Como é que podemos -ãâmitir 
que se chegue a contas como o Senador Mário Covas deseja? 
Não pode. Não há condições de eles acertarem. Erram no 
valor de 16 trilhões de cruzeiros. O Senador Mário Covas 
é engenheiro, já fez os cálculos de 30 e tantos por cento. 

Sr. Presidente, estamos num dia de mudanças muito sérias 
e importantes. Infelizmente não são mudanças que, pelo me
nos, tragam tranqüilidade e novas esperanças. Pelo contrário, 
trazem preocupaçõe_s de que no único ponto em que o Governo 
está acertando, ele também venha a errar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Coma palavra 
o nobre Senador Maurtcio COrrêà. - -
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O SR- MAURÍciO CORRÊA (PDT- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
S~' e Srs. Senadores, na semana passada, tive o prazer- de 
ir a Campinas, no Estado de São Paulo- V. Ex~, Sr. Presi
dente Magno Bacelar, esteve também lá -por ocasião do 
ingresso do eminente Uder Jacó Bittar, no PDT. Na sede 
do Centro de Convenção daquela cidad_e assistimos a uma 
festa democrática, extremamente saudável. Todos sabemos 
que Jacó Bittar é um operário e foi um dos fundadores, junto 
com Lufs Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, 
o PT, e que hoje ingressou no Partido Democr-ático Traba
lhista. 

Sr. Presidente, há dias, o eminente Senador Eduardo 
Supliey encaminhou ao Procurador-Geral da República uma 
representação que envolve a aôministração do Sr. Jacó Bittar, 
ilustre Prefeito de Campinas, no Estado de São Paulo. Inclu
sive, como s6i acontece-r nos gestos do Senador Eduardo Supli
cy, S. Ex• encaminhou urna carta ao Prefeito Jacó Bittar. 

Hoje, recebo cópia da carta que o Prefeito encaminhou 
ao Senador Eduardo Suplicy. Como essa matéria é relativa 
a possível envolvimento em irregularidades na Prefeitura e 
foi do conhecimento público, os jornais deram grande desta
que a essa repres·e:nfação, o Prefeito encaminhou-me a cópia 
da carta que dirigiu ao Senador Eduardo Suplicy. Por ser 
um documentO público, vou lê-la: 

"PREFEITURA MUNICIPAL DE. CAMPINAS 

23 de janeiro de 1992 
Of. Gab. Prefeito n• 31192 

Excelentíssimo Senhor senadOr: 
Acuso recebimento de seu offciô via fax n" 31-3269, 

em que me comunica apresentação ao dignfsslmo Pro
curador-Geral da República da representação permi
tida pela Constituição Federal tendente a apurar res
ponsabilidade do Ministério da Ação Social da Caixa 
Económica Federal e da Prefeitura Municipal de Cam
pinas na contratação das obras e serViços âe construção 
relativos à implantação do sistema de esgotamento sani
tário da bacia do Ribeirão Anhumas, em realização 
nesta cidade, de forma ali apontada como irregular. 
Agradeço-lhe a cortesia do envio. 

Na qualidade de dirigente máximo do órgão muni
cipal citado e responsável pelos atas que nele se prati
cam, quero de antemão, antes mesmo de qualquer ma
nifestação do Sr. Chefe do Ministério Público Federal, 
colocar à disposição de Vossa Excelência, como um 
dos autores da representação, todos os documentos 
relativos à apontada contratação, por ter certeza de 
que, em nenhum dos atos que a compõem, exiSte a 
menor irregularidade ou vfcio que comprometa a mora-
lidade administrativa. · 

Fica, assiri:J., Vossa Excelência_ convidado a vir à 
Prefeitura Municipal de Campinas·; em data que fica 
a seu cargo designar, para analisar a documentação 
existente em seus registras referente ao objeto de sua 
denúncia. 

Atenciosamente, - Jacó Bittar, Prefeito Muni
cipaL" 

Como sabemos da posição sempre atenta do Senador 
Eduardo Suplicy- e eu particularmente, com o respeito que 
lhe tenho, diria da amizade que muito me honra - S. -Ex~ 
está convidado, portanto, a comparecer à Prefeitura de Cam-

pinas, caso tenha condições, e examinar a documentação refe
rente a essa apontada irregularidade, para firmar o seu jufzo, 
a fim de que se convença que está tudo bem, ou se achar 
que ainda pairem dúvidas, que prossiga no seu papC?l de defen
sor dos interesses públicos, como tem feit.o- aqUi, de maneira 
sempre altiva e independente. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR- MAURÍCIO CORRÊA- Com muito pra~r. 
O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador Mauricio Cor

rêa, V. Ex~ certamente há de compreender a preocupação 
que tive, juntamente com o Deputado José Dírceu e com 
o Vice-Prefeito de.Campinas, António da Costa Santos, ao 
subscrever essa representação, em função _dos laços- históricos 
e pessoais que tenho com o Prefeito Jacó Bittar, de Campinas. 
Já conhecia Jacó Bittar desde os tempos da sua liderança 
sindical como Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria de Petróleo da região de Paulínea e Campinas. 
Acompanhei de perto os seus esforços para a fundação do 
PT, ele que, então, foi Vice-Presidente do Partido desde a 
sua fundação e por muitos anos e!)q~anto Lula era o Presi
dente . .Em toda a minha convivênCia ·com Jacó Bittar, desde 
o iníCio da história do PT até a sua saída, mais recentemente, 
no ano passado, tivemos um excelente relacionamento, tanto 
é que fui companheiro de Jacó Bittar, por exemplo, quando 
em 1982 ele foi candidato ao Senado, Lula a Governador, 
e eu a Deputado Federai. Fizemos inúmeros comícios juntOs. 
Em 1986, condid~tei.-me a Governador e Jacó Bittar ao Sena
do, juntamente com o hoje Deputado Hélio Bicudo. E quantas 
vezes viajamos juntos fazendo campanha, comícios e sempre 
fazendo as refeições, conversando. Portanto, con~idero-me 
amigo de Jiicó Bittar. Participei, tãmbém, de su~ campanha 
para Prefeito de Campinas e fOi com tristeza que vi -o desen
rolar de desentendimentos entre companheiros do PT e o 
Prefeito eleito por nosso Partido, bem como o ocorrido entre 
António da Costa Santos e ele. Ãntónio da Cos~a $antos, 
um arquiteto, relatou-me das dificuldades que teve para obter 
algumas infonnações, mas quando ele me mostrou toda essa 
documentação eu pedi à minha assessoria que examinaSse 
quanto custariam obras de natureza ~emelhante no Municfpio 
de São Pau1o junto à Secretaria de Vias Públicas. Ficqu consta
tado que, de fato, a PrefeitUra Municipal de São Paulo está 
conseguindo realizar obras semelhantes a preços menores. 
Daf chegamos à conclusão de que essa obra, embora muit<f 
importante e cuja prioridade social reconheço e reitero na 
representação, está sendo construída por um preço digamos 
de 100, quando poderia ser cobrado algo em torno de 60 
ou 70. Isso, poder-se-ia verificar melhor. E eu transmiti ontem, 
em ofício, ao Prefeito Jacó Bittar que o úniCo propósito dessa 
representação era o de resguardar a própria municipalidade 
com respeito ã ação de empresas que, C<instrUtoras de obras 
civis, muitas vezes conseguem realizá-Ias, tentando cobr'ilJ: prew 
ços mais altos do que os justificáveis~ Não se trata de caso 
isolado. Há poucos meses representação de teor semelhante, 
o Deputado_ José Dirce_u e- eu apresentamos à Procurado
ria-Geia! i-elatiVaiiiente ao caso de Jundiaí e dispúnhamos 
de menor número de documentos do que ·neSte caso. SítuaÇão 
semelhante houve no caso de Rio Claro Onde recebemos inú
meras documentações, provenientes de lá, que a câlnara- de 
Vereadores nos enviou; nesse caso de Rio Clafo, o Prefeito 
Azil Brochini, hoje sem Partido, tendo visto que duas obras 
de drenagem, orçadas em 6,2 bilhões de dólares, poderiam 
ser realizadas por 4,4 bilhões de dólares por comparação de 
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preços que elaboramos, o Prefeito Azil BrÕchini, repito, resol
veu sustar aquela licitação. O nosso cuidado é com a adminis
tração dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço, recursos que são dos trabalhadores. Estamp~ sen_çl~ alerta
dos para esta açáo de empresas, e não me move nenhum 
propósito de citar as empresas A, B ou C mas a ação -delas 
é muito forte, como em alguns-municípios 4a Bahia. V. Ex~ 
sabe_ que no ano passado o empresário Antônio de Castro 
Paixão, aqui esteve relatando práticas que, de alguma forma, 
mostravam a ação das grandes empresas desde o momento 
de elaborar editais. . _ _ 

Então, para concluir, prezado Senador Maurício Corrêa, 
e até para mostrar o apreço e respeito que tenho pelo Partido 
de V. Ex• gostaria de ter a sua permissão para ler o ofício 
que estou encaminhando, nesta tarde, ao Exm"' Sr. Leonel 
de Moura Brizola, DD. Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, como Presidente do Partido Democrático Trabalhis
ta, a respeito do assunto. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Não faço oposição a 
que V. EX' leia. Estou sendo advertido pela Mesa, mas fiCa 
a leitura a critério de V. E~ - -

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Leonel de Moura Brizola 
DD. -GOvernador do Estado do Rio de Janeiro 
Presidente do P"ai-tído Democrático Trabalhista 
Palácio da Guanabara 
Rio de Janeiro- RJ." 

Assim, Senador Maurício Corrêa, saliento que vou acei
tar, sim, o que me propõe o Prefeito Jacó Bittar; vo-u-marcar 
uma data, nos próximos dias, e conversar com membros da 
Secretaria de Vias Públicas de São Paulo para solicitar que 
um dos técnicos possa acompanhar-me para que possamos 
mostrar ao Prefeito Jacó Bittar essa disparidade de preços 
que foi constatada por minha assessoria; assim, mais de perto, 
constatando com os meus próprios olhos, devido ao respeito 
.e a amizade que tenho pelo Prefeíto Jacó Bittar, espero des
venda-r, colaborando, dessa forma, mais de perto, com o Mi-_ 
nistério Público para que.todas as dúvidas sejam explicitadas, 
sanadas. Ressalto, inclusive, que o próprio Presidente da CP
PO, empresa que está realizando essa obra, o Sr. Aloísio 
Rebelo de Araújo, procurou-me, dizendo que gostaria de 
encontrar-me. Já marquei, segunda-feira próxima, cedo, em 
São Paulo, um encontro para tratar também dos casos de O Sr. Eduardo Suplicy- Eu gostaria de fazer a leitura 

rapidamente, se me pennite. . Rio Claro, Jundiaí e Campinas. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nobre Líder 

Mauricio Corrêa, a advertência da Mesa· é no sentido de 6J.Ue 
existem ínúmei'os oúti-o!fSe:nadores para·falar, mas a Mesa 
será tolerante e aguardará a leitura do ofício do senador 
Eduardo Suplicy. · 

O Sr. Eduardo S:uplicy- Passa a ler o ofício: 
OFÍCIO N• 8192 . . ' . . .. 

Brasília, 23 de janeirO de 1992 

"Senhor GoVernãdor, 
Venho assinalar e agradecer a Vossa Excelência, na con

dição de Presidente, o empenho de excepcional valia dado 
pelo PDT para a aprovação do projeto de lei que institui 
o Programa de Garantia de Renda Mínima, através do Impos
to de Renda Negativo, em 16 de dezembro último pelo Senado 
Federal. 

Em especial, o Líder do PDT no Senado, Senador Mau
ríCiO Corrêa fêz Um parecer na Comissão -de Assuntos EcoJ!ô
micos muito bem fundamentado, o qual contribuiu significati
vamente para que os demais SenadOres votassem a favor. 
Também o Senador Nelson Wedekin na referida Comissão 
e no Plenário foi entusiasta defensor da proposição. O projeto 
será agora apreciado pela Câmara dos Deputados. 

Por oportuno, encaminho a Vossa Excelência cópia de 
representação _à_ Procuradoria-Geral da República relativa à 
Pre:feitura Municipal de Campinas, o Ministério da Ação So
cial e à Caixa Económica Federal, solicitando sejam apurados 
os indícios de s_obrepreço em obra pública de saneamento 
básico. Esclareço tratar-se de medida em defesa da municipa
lidade e da gestão adequada do FGTS, que ante o que foi 
constatado, tal c9mo em outros municípios onde estamos 
acompanhando problemas semelhantes, poderá resultar em 
firme ação da Prefeitura no sentido de renegociar os preços 
cobrados, senão suspender a licitação para obra de sanea
mento cuja prioridade social é evidente. Ressalto não haver 
nesta representação qualquer propósito político ou pessoal. 

Respeitosamente, - Senador Eduardo Matarazzo Su- _ 
plicy-

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Muito obrigado a V. 
Ex~ pelas referências feitas· na carta que enviou ao_ Presidente 
do meu Partido e Governador do Rio de Janeiro, Sr. Leonel 
Brizola. 

Entendo_perfeitamente, Senador Eduardo Suplicy, o pa
pel que V. Ex~ desenvolve nesta Casa e·, particularmente, 
na defesa dos superiores interesses do Estado que representa, 
o Estado de São Paulo. 

Mas, sr. Presidente, no caso f:spe·Cífico -da Prefeiú.ira de 
Campinas, todos_ sabem que o Sr. Antônio da Costa Santos 
mantém um contraditório com o PrefeitO Jacó Bittaf há muito 
tempo, desde 6 infcio, praticamente, da instalação do seu 
governo na Prefeitura daquela próspera cidade de Campinas . 

. O Sr-. Jacó Bittar é homem de vida pública ilibada, é 
digno, honrado; sempre pertenceu ao PT, nunca recebeu qual
quer tipo de acusação, mesmo porque toda sua vida foi dedi
cada ao sindicalimos, à defesa dos interesses dos_ trabalha
dores; abre, por conseguinte, a Prefeitura, para que o nobre 
Senador Eduardo Suplicy, enfim, faça a fiscalização que dese
ja. o que trago a:quf é a -afiriniçãO do Si. Jac-ó Sittar -de 
que as portas da prefeitura de Campinas estão escancaradas 
para que o nobre- Senador Eduardo Suplicy possa fazer a 
fisàlii:ação que bem desejar. - -

Temos a corfsciênciã ti".ãnqüila de que, reálmente, a con
corrência foi feita com absoluta lisura, os recursos estão sendo 
aplicados perfeitamente dentro do cronograma, - portanto, 
sem nenhum tipo de questionamento para dar margem a irre
gularidades. 

Sr. Presidente, antes de encerrar essas rápidas palavras, 
gostaria de trazer-à colação um dãdo que me tem pn;:ocupado. 

Quando estávainos eõ.cerrando a Sessão Legislativa do 
ano passado, submetemos ao conhecimento desta Casa o plei
to dos servidores do Senado Federal, no que tange ao direito 
líquido e certo à percepção da chamada URP. 

Ora, o Tribunal de Contas da União acaba de fazer esta 
auditoria e determinar que a Previdência Social tem os recur
sos para pagar oS 147%; eSte mesriió Tribunal de Coil.tas da 
União já pagou. há muito tempo, a todos os funcionários 
daquela corte, os direitoS nó qUe tange à URP, que na verdade,, 
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é um atrasado que os servidores têm, em virtude desses planos 
que surgiram. E um direito líquido e certo. O Superi?r.Tti~u~ 
nal de Justiça também já-pagou a URP aos seus functonános, 
assim como tod_os Tribunais Superiores do Brasil, com exceção 
do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o pagamento 
deveria ser menor; mas essa competência nem é do Supremo 
Tribunal Federal. Em tese, porque, sendo uma matéria de 
DireitO~ ·a -questão estava jungida à competência, portanto, 
do próprio Tribunal Superior de Justiça. . 

os- Tribunai~ Regionais do Trabalho d_e~ todo o_ ~ras1l 
já pagaram, assim cotn6 tõdos os Tribunais Regionais Fede
rais. - ' 

Aqui, rio Senado, inclusive para dar cobertura à 1\._fesa, 
por sugestão minha, solickei que encaminh~sse o pleito à 
Comissão de Constituição Justiça e Cidadama, para gue se 
examinasse a questão à luz do Direito. 

Pois bem, foi encl}mirihado o processo· à Comissão de 
ConstituiÇão, JUsfiçã -e Cidadania, e, senão me falha a memó
ria, por um ou dois VOtos de abstenção, o Plenário daqu~Ia 
Comissão entendeU a liquidez do direito dos servidores desta 
Casa em receber a chamada URP. Indago: por que não pa:gar'? 
No ano passado, a explicação era de que o ·orçamento não 
comportaria. Já iriiciamos 1992 e os servidores têm esse_ paga-
mento como líquido e certo. Muitos estão vivendo um deses-

peroÜra, Sr. Presidiinte, nós lios coriVeceilOs de que esse é 
um direito líquido e certo dos funcio1_1-áriOs _do Senado. _s_e 
a Câmara entendeu, através da Mesa, por quatro a três, que 
não deve ser paga a URP, esse é um procedimento da Câmara 
dos Deputados;_ mas_ o Senado Federal, atr~vés da Coritissão 
de ConStituição, Justiça e Cidadania, já entendeu que os servi~ 
dores do Senado têm dire"itó. -

Particularmente, Sr. Presidente, modesto advogado, com 
vivência no fórurit~ cri tendo que esse direitO- é líquido e certo, 
não há qualquer perigo de exploração por parte da Imprensa. 
Houve uma proposta da Mesa de que iria pagar em uma 
ou duas vezes, tudo bem! A verdade é que há servidores 
em desespero. Fala-se que o funcionário--do Senado ganha 
muito. Não é verdade! Atravessamos dificuldades. O Pt;)der 
Executivo é que paga pouco~ mas os servid~r_es es~o vivendo 
dificuldades terríveis; já colocaram a URP em seus orçamen
tos; estão contando com ela como um direito -líquid? e certo, 
como algo que já deveria ter sido pago; m1:1itos jâ fizeram 
compromissos em decorrência dessa URP. P()r _qll:e nãp pagat1 _ 
Por que não dar uma definição a respeito d_isso? 

Portanto, Sr. Presidente, essas palavras que trago neste 
inStãnte a V. Ex~ são mais no sentido de solicitar uma infOr· 
mação à Mesa que, tendo recebido a petição encaminhada 
pelo nobre Presidente do- Sinâilegls~ Sr:-Mauro·-oantãs-;--e 
tendo depois submetido a proposição à Comissão de Consti· 
tuição Justiça e Cidadania e esta se pronunciado favoravel
mente: o que lhe falta pa~a _pagar? ~ Mesa vai in~ef~~r? 
Não quer acatar o que de_ctdm a Comtssão de Conshtu_19a~, 
Justiça e Cidadania? Que indefira, então, para que _os servi
dores possam tomar uma atitude; mas esse é un;t di!eit_o líquido 
e certo que esperamos sinceramente, que seJa hqu1dado no 
menor espaço de tempo. --- -----

No ano passado, o nobre Senador Maur~ Bene_yides nos 
comunicou que n:ão h3via orçamento - S ~ Ex• está chegando 
ao plenário neste mOmento e tenho certeza. que nos _dará 
uma boa informação sobre o assunto. Gostana de ouvir do 
próprio Presidente palavras que tranqüilizassem os funcio
náifos do Senado Federal. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso __ do Sr._ Maurício Corrêa, o Sr. 
Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que 
-ê-otupada pelo Sr. Maurõ Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência~ ao reaSsumir os trabalhos até aqui, exemplarmente 
presididos pelo nobre Senador Magno Bacelar,_ em conse· 
qüência do pronunciamento feito agora, neste plenário, pelo 
nobre Senador Maurício Córréa, sente~se no dever de prestar 
esclarecimentos ã Casa com relação ao pagamento da URP 
aos s.ervidores do Senado Federal e, obviamente, aos Srs. 
Senadores, porquanto, se estendida a medida, ela alcançaria 
também os membros deste plenário; não apenas àqueles que 
exerceram mandato até 1990 corno também aos que, neste 
exato momento, sem estarem no exercício de mandato eletivo, 
porque fihdo o mandato respectivo, farão jus à percepção 
da URP. 

Diria aos Srs. Senadores e, através deles, à própria Casa, 
que aguardo ansioso a decisão da Mesa e que, em nenhum 
momento, a direção da Casa se mostrou insensível às postula
ções dos servidoreS. Tanto isso é verdade que tudo o que 
a lei lhes assegura, no mês de dezembro, por exemplo, o 
Senado ofereceu aos_seu_s servidores: o pagamento do 13"' 
sã.IáriÕ, a arltecipáção das férias e, rigorosamente no exercício, 
o vencimento mensal a que fazem jus. 

·A Presidência já adotou providênCiaS relacionadas com 
o levantamento do dispêndio representado pelo pagamento 
da URP e tem mantido contato permanente com a Câmara 
dos DepUtados, objetivando uma solução comum, a exemplo 
do que sempre ocorreu no Congresso brasileiro. As vaiitagens 
auferidas pelos servidores do Senado Federal habitualmente 
também o são por aqueles que compõem o corpo de servidores 
da Câmara dos Deputados. 

Ainda ontem, como Presidente do Senado, mantive um 
longo entendimento com o Presidente da Câmara dos Depu
tados, Ibsen Pinheiro, objetivando alcançar uma solução co
mum que pudesse favorecer ainda este mês os servidores do 
Senado e os servidores da Câmara dos Deputé!dQs, _ _Até a 
quantificaÇão-ctesse d1Spêndhjá fOi procedida Pela Mesa Dire
tora através dos órgãos competentes da Casa. Evidentemente, 
a Mesa ouviu a Comissão de Constituição, Justiça e Cíd3dania, 
para que pudesse melhor embasar a sua decisão, já que_ o 
Supremo Tribunal Federal que até este momento tem servido 
de parâmetro para a fiXãçãõ de vencimentos e outras vantagens 
do Poder Legislativo, decidira pagar ãpenas 7/30 dessa vanta· 
gem agora mui merecidamente reivindicada pelos servidores 
do Senado Federal. 

POsso tranqüilizar os servidores de que todas as gestões 
estão sendo levadas a efeito nesses últimos sessenta -dias. A 
Mesa-dO senadO ~~i:t.Iia uma decisão recente, adotada no âmbi
to da Câmara dos Deputados que, de certa forma, se contra
poria a urna decisão imediata, como deseja a Mesa, dessa 
matéria no âmbito do Senado Federal. 

Não creio que nenhuma Mesa desta Casa -todas elas 
conduzidas com exemplar seriedade pelos nossos antecessores 
- tenha dedicado tanta atenção aos servidores do Senado 
FederaL Faremos tudo para que esta justa postulação possa, 
no menor espaço de tempo possível, representar uma decisão. 
Se, em dezembro, a Mesa, fundamentada no. parecer d3: Ç()::- -
missão-de ConStituição~ Justiça-e Cidadania, não prorrioveu 
o pagamento, é porque o desembolso, naquele mês, ultrapas
saria, em muito, as· possibilidades oiçamentárias do S_enado 
Federal. Algumas instittiíções, inclusive tribunais, qUe decidi
ram o pagamento da URP, viram os seus servidores passar 
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O SR. ALBANO F~CO (PRN _SE-. Pronuncia 0 pontosnaescalasociai.Docontrário,morreriámcomonasceM 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente 1 ram. 
Srs. Senadores, no meio de tanta crise, é gratificante poder o Sr. Francisco Rollemberg - Permite-me V. EX' um 
anunciar nesta Tribuna que o SENAI - Serviço Nacional aparte? 
de Aprend_izagem Industrial - comemorou ontem os seus 
50 anos de bons serviços prestados 30 povo desta Nação. O SR. ALBANO FRANCO- Com muito prazer, nobre 
Foram 14 milhões de brasileiros treinados nas mais variadas Colega e amigo. -
profissões e que subiram na vida ã custa de sua competência. O Sr. Francisco Rollemberg- Senador Albano Franco, 
· A~ COnfederação-Nacional da Indústria orgulha-se disso. felicito V. E~ por vir esta tarde registrar o cinqüentenário 

O SENA! é sua menina dos olhos. Como todos sabem, essa do SENA!. Como seu conterrâneo, como sergip3no, aprendi 
bela obra é mantida _p_ela iniciativa priVada~ dentro dos, mais a conhecer o SENA! na minha infância, aquele SENA! que 
rigorosos p3:tlrões de eficiência pedagógica e- austeridade eco-. recebia o estudante pobre de Aracaju, o filho do operário, 
nômica. - ' o filhO do trabalhador comum· que não podia ou não tinha 

No SENA! não há desperdício; não há" empreguismo; esperança de obter um diploma de nívcil superior, já que na: 
não há esbanjamento. Sua filosofia de trabalho é a da_simplici- época da nossa mocidade_ Sergipe não tinha universidade, e 
dade. Os instrutores são professores e conselheiros de seus dava-lhe uma profiSSão. Conheci, no SENAI, inúmeros· r~pa
alunos. O adolescente sai do SENAI não só com uma boa zes da minha geração que foram aprender mecânica de moto
profissão, mas, sobretudo, com uma formação harmónica no res, eletricidade, profissões como a de torneira _mecâ
campo dos valores, da moral e do respeito pelo seu seme- nico e outras. E vejo hoje, Sr. Senador, que o SENAI, em 
lhante. O SENAI não é uma fábrica de profissionais. É uma Sergipe não é mais aquele SENA! da pequenas pro~ssões: 
fonte de caráter. já apresenta uma capacidade de qualificação profissional pela 

Prezados Senadores: cada um dos presentes sabe reconhe- qualidade dos seus cursos- de alto nível, não só em sergipe, 
cer o extraordinário valor de uma instituição dessas, num mas também no Brasil inteiro. E ·o SENAI, caminhando a 
pafs que mal consegue alfabetizar seu povo. Imaginem 0 que passos largos, possui hoje no Rio de Jan~iro um orgã.nlsniO 
é manter boas oficinas, com instrutores dedicados e equipa~ que prepara jovens em nível superior para engenharia indus
mento moderno. - triai e_ engenharia mecânica; e essa entidade que o SENAI 

Tudo isso é feito pelos industriais brasileiros. Temos um mantém é hoje .u,ma das maís procuradas do País. Sei de 
grande orgulho disso; muito grande mesmo! Cuidamos do jovens que lá começaram- oS- seUs estudos e .que hoje estão 
SENA! com a mais preciosa parte de nosso patrimônio cWtu- no exterior aperfeiçoando-se; sei de jovens que lá estudaram, 
ral. E assim continuará, pois a inicia"tiva priváda já deu provas e qUe ·estão contribuindo com o _que há de melhor na enge_
cabais de que sabe administrar, sabe organizar, sabe realizar nharia industrial deste-País. Ora:, Sr. Senador Albano Franco, 
e sabe avaliar- tudo de modo simples e eficaz. V. Er é o Presidente da Confederação Nacional da Indústria 

A fama do SENA! 
1
-á corre 

0 
mundo. 0 SENA( t-em e, conseqüentemente, aquele de uma man~_jra mais diret~ 

orienta a formação desses Jovens que vão para o SENAI. 
sido copiado pelos_ países de toda a América ~tina_, e t~~bém Queira v. Ex• receber minhas felicitações por sua atuação 
por vários pafses da- África. São quase um milhão e meio frente àquele Órgão. Quliira transmiti-las também ao P~
de pessoas treinadas a cada ano aqui hb l3rasiJ, e muito mais fessor Arivaldo Fontes, ao Professor Pio, ao Professor Est~á
norestodomundo-porinspiraçãodoSENAl-essaescola nio Farias, que, na sua equipe, tudo tem feito para que o 
de escolas - Made in Brazil. O Sumo Pontífice, Papa João SENAI cresça, não somente no conçeito dq brasileiro, mas 
Paulo II, em visita a Salvador, em 20 de outubro do ano noconceitointernaciõ:fial,epOssacOnünuarmerecendo,como 
passado, nos deu a satisfação de seu abalizado reconhecimento mereceu do Papa João Paulo 11, os elogios que recebeu quando' 
pelo SENA!, ao dizer: •'o SENA! é a per~~~t-~_ ~on~jbUJção da sua visita à Bahia. o'SENAI é um celeiro de profisSões; 
da indústria brasileira para a capacitaÇão profissio~ar dos jo- 0 SENAI é uma saída para a Ciência e para Tecnologia média 
vens''. - - - - no País;o SENAI tem propiciado ao jovem brasileiro o atendi-

Nesses 50 anos de atividades, construím9S mais de 800 menta aos seus. desejos, às suas aspirações na formação e 
escolas. Ensinamos muitO e aprendemos uma enormidade. na obtenÇão de uma profissão~ Apenas _o SENAI com O-Seu 
Uma das lições mais caras que tiramos desse meio século esforço, com a sua capacidade de trabalho, com os seus investi
é que construir escola é fácil- muito fácil. O difícil é mantê-la mentos e a sua crença profunda no desenvolvimento do Brasil, 
em boas condições, com p_e~~o~l preparado, com professores é capaz de oferecer a esses joVens ensino de tamanha qualifi
carinhosos, com geflte entusiasmada que ama o que faz e cação. Assim, quero juntar-me ao registro que faz V. EX' 
acredita no que ensina. -- e apresentar-lhe minhas congratulações, que peço

7 
mais unia 

Ensinar é, acima de tudo, um apostalado. O SENA! é vez, estenda a todos os que, com v. Ex~, fazem 0 SENAI 
imensamente grato aos seus funcionários- e 'iiiStn.itores nesta no Brasil. 
data. São eles que tém levado a missão de educar com a 0 SR. ALBANO FRANCO_ Nobre Senador Francisco 
necessária dedicação ao adolescente e ao ~abalhador adulto. Rollemberg, agradeço profundamente a v. EX' 0 aparte que 

O SENAI é uma das entidades mais flexíyeis no campo vem engrandecer e valorizar o nosso pronunciamei?-tO ~a tar_~e. 
do ensino profissionaL Além de suas 800 escolas fixas, ele de hoje, quando registramos o· cinqüenteD.áriO do SENA!, 
possui quase 300 unidades móveis. Não se pode esperar que ocorrido no dia de ontem, principalmente por partir de um 
todos os alunos cheguem à escola. Neste país-continente, mui- Parlamentar como V. Ext que, como médico e advogado, 
tas vezes a escola. tem que it ao aluno a fim _de _atender a conhece como poucos, neste País, a realidade social de Sergi· 
clientela mais carente -a que vive _nas periferias, nos sertões pe, do Nordeste e do Brasil. 
isolados, na beira dos rios, etc. Para essa gente, ter uma V~ Er foi feliz ao dizer que aqueles jovens carentes, 
PT?fissão passa a ser um prêmio que lhes permite galgar vários aqueles jovens, muitas vezes filhos dos operários, têm oportu-
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nidade, através do SENAI, de obter o seu certificada,· o seu 
diploma para atingir o que é mais sagrado: o direito a um 
trabalho onde tenha realmente melhores condições de renda, 
melhores vencimentos e melhores condições de vida. 

Agradeço-lhe nobre Senador Francisco Rollemberg. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o-SENA! tem sido um 

dos maiores propulsores de mobilidade social neste País. Seus 
egressos conseguem os melhores empregos, alcançam os mais 
altos salários, têm pouca rotatividade e, em pouco tempo, 
chegam ao topo de sua carreira profissionaL 

Isso é o SENA!. Esse é o fruto da garra da iniciativa 
priVada. O que seria deste País sem o SENAI? Onde a indúsw 
tria iria buscar a mão-de-obra treinada? Como poderia o Brasil 
acOmpanhar o avanço tecnológico? · · 

O SENAI propOrciona tudo isso com Serieâade e eficiênw 
cia. Ho)e, ·suas escolas se ~di;:mtam à modernização do Pa.rque 
Industrial. Em muitos casos, elas dispõem de máquinas e pro
cessos que ainda não chegaram à indústria ~mas v3ó chegar. 

COmo seria poSsível manter esse dinamismo, nãO fora 
a administração leve da inici_ativa privada? Não fora a interaw 
ção constante· entre inst_rutores e empresáriOs~ IiãO _fOfa _a agili
dade do SENA! e o intercâmbio intemacioiial que permitem 
aco.nlpanhar o que está sendo criado nas universidades e nas 
indústriâS estrangeiras? . - ------- --- ------ -

'Fazer 50 anos é fáCil. Difícil é apresentar uma boa folha· 
corrida, uma lista de 14 milhões de formados, um rOI de mais 
de mil unidades de ensino atualizadas e em plena operação. 

O SENA! é exemplo de tudo isso. São 50 anos de bons 
serviços prestados à Nação- sem cotestação, sem reparos, 
sem retrocessos. Na verdade, o SENA! construiu em 50 anos 
o que muitoS sistemas não conseguiram fazer em um Século. 

Des'cUiPe~me, Sr. Presidente, pelo entusiasmo. Mas o 
SENAI, 'para nOS industriais, é fruto de amor. Os _resultados 
alcan~dos não vêm por acaso. Eles decorrem de muito traba
lho. R'precísO-ficar atento. É fundamental manter-se alerta. 
É absolutamente essencial conservar-se simples. 

Essa é a ética de trabalho de todos os que labutam no 
SENA!. Essa é.a cultura SENA!. Nós, empresários, estamos 
feliZes por poder ajudar tantos brasileiros. Os industriais deste 
País· se manterão unidos para, com a ajuda de Deus, preservar 
e f~~r- crescer cada vez mais essa .obra que, acima de tudo, 
é do trabalhador brasileii'O. 

Durante o discurso do Sr. Albano Franco, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bac_elar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Senador Alba
no Franco, a Presidência também se congratula com o SENAI 
e reconhece os relevantes .serviços prestados por esse órgão 
ao longo desses 50 anos. Transmito, através de V. Ex•, as 
congratulações da Mesa, aos industriais. 

Concedo a palavra ao nobre Senador César Dias, nos
termos requeridos. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Para breve comuni· 
cação~ Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, ·na quintawfeira da semana passada, dia 16 de janeiro~
segundo informações, o Exército venezuelano abateu, com 
rajadas de ro.etralhadora, um avião civil CESNA, prefixo PT
DMW. O ExércitO Venezuelano tem constantemente moles
.tado os brasileiros na divisa de Roraima COm a Venezuela. 
Ocorre qUe existem dúvidas se realmente a pessoa está no 
Brasil ou na Venezuela, naquela região, devido à distância 
dos marcos geodésicos. Em conseqüência, alguns brasileiros 

que trabalham com serviço de garimpagem na região;ãs vezes 
são surpreendidos violentamente pelo Exército vene2:uelano. 

Sabewse que esse avião foi metralhado, e em conseqüência 
houve duas mortes: a de José Xavier de Mendonça, ornitólogo 
do Estado de São Paulo e Moisés da Silva, garimpeiro do 
Estado de Roraima. A sociedade de Roraima chora :copiosa
mente por este problema. 

Não queremos adentrar na Venezuela, mas esses-proble
mas ocorrem, porque ainda não foi feita a divisão de frontçiras 
por marcos geodésicos e existe essa dupla interpretaçãO se 
estamos oii não ria Veri.ezuela. por isso o ExércitO-veneZuelano 
não pode fazer uso da força contra os pobres dos garimpeirOs . 
que trabalham na região. · - - · · 

Hoje chegaram a Boa Yista dois sob_reviVentes desse· epl- . 
sódio: o Francisco Rodrigues e José dos Santos Oliveira. Eles 
estão feridos, e nenhuma autoridade, tanto os políticos de 
Roraima quail.to eD.tidades da OAB ou O Sindicato dos_ Garim
peiros-puderam aproximarwse desses sobreviventes, que foram. 
transportados para Manaus. Amanhã, pe_ssoalmente, eu gosta
ria de ouvir o depoimento desses garimpeiros. Enviamosexpew 
diente ao Ministro do Exército, ao Ministro da Aeronáutica 
e ao Ministério das Relações Exteriores, no sentido de que 
ess_es fatos sejam apurados. 

Os roraimenses que convivem diretamente com _os vene
zuelanos - pois temos um relacionamento de irmãos - rece
bem turistas venezuelanos todo o tempo em Roraima; são 
tratados bem, e agora, por irresponsabilidade da Força Aérea 
venezuelana, esses episódios têm-se repetido, não é o primeiro 
avião_ a ser metralhado. Desta vez, a imprensa está_ no local. 
A-TV. Globo está tentando filmar o avião metralhado na 
floresta para que nossas autoridades venham apurar as r~spon
sabilidades. O que eu coloco em dúvida é que ao Governo 
brasileiro não interessa, de forma alguma, resolver os proble
mas do garimpeiro. Já solicitamos uma área para o Serviço 
de garimpagem, uma área que não contenha índios e cujo 
subsõlo seja rico. O Gove_.mo brasileiro nãú__se interessa pelo 
problema e está colocando em ridíçulo _uma classe s~frida 
de garimpeiros naquela região. 

Sr. Piesidente, gostaria de informar a este Senado que 
estamos vigilantes neste fato e vamos cobrar dª Força Aérea 
Brasileira e de nosso Exército uma-atitUde, assim como uma 
maio!- ação do Itamarati, porque, pelo que se vé, está inerte,
está anestesiado o Ministério das Relações Exteriores. ---

Existem, segu-ndo informações, mais_ ou ~eno~ 350 bras~
leiros presos na Ve_nezuela, onde são.m~altz:atados; e a e:nbat
xada brasileira não tem tomado provtdenctas nesse sentido. 

--Recentemente, José Altino Machado, líder sindical, ten
tou entrar em conta to com os presos, tentou visitar o ·presídio, 
para ver o que poderia fazer ou qual a alternativa para resolver 

-O problema desses garimpeiros, mas foi barrado. Ex~ste mQito 
suspense com relação a isso, : gostaríamo~, efettvament~, 
de encaminhar esse fato lamentavel ao conhectmen_to do Presi
de-nte do CongressÕ Nacional, porque gostaríamos que não 
acontecesse mais; pois a Venezuela é nossa coirmã. 

OS~. Ectuardo SupUcy- V. Ex~ me permite um aparte? 

· o SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, a Mesa adverte que o nosso Regimento 
Interno veda apartes em breve Comunicações. _ _ 

A Presidéncia se solidariza com V. EX', Senador César 
Dias, e seus conterfãneos e estará atenta às providências que 
deverão ser tomadas pelo Governo brasileiro. 
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tenho, aqui em mãos, uma reportagem de 
O Estado de S. Paulo, com a seguinte ma-nchete: "Previdência 
pode pagar os 147%, diz o Tribunal de Contas da União". 

Dentro do jornal, nesta reportagem, consta o seguinte: 

"O Presidente do Tribunal de Conta.s, Carlos Áti
la, afirmou ontéih que 3.1>reVidência Social tem dinhei
ro para pagar o reajUSte de 147% aOs -aposentados. 
Mesmo pagando o reajuste, o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS ainda teria um superávit de 
Cr$4.2 trilhões este ano, revelou Carlos Átila. Os nú
meros CónSt3íh- de re1atóriç. P!elimín:ii~=e_~-Chamo 3. 
atenção da Casa pai-a isso - da auditoria que está 
sendo realizada nas contas do INSS, a pedido do Presi
dente da Câmara dos Deputado Ibsen PinheirO.,. 

E, mais embaixo: 
"O resultado da auditoria é sutpreeildente, co

mentou Átila, que informou também que a Previdência 
teria este ano um superávit ainda maior, correspon
dente a 16,7 trilhões, caso não pagasse o reajuste de 
147%." 

Diz ainda a reportagem: 
"Átila comparou_ a situaç_ão dit -Previdência à de 

uma caixa-d'água Cheia de furos: "Ao invés de tapar 
os buracos, querem resolver o problema aumentando 
a quantidade de água que entra na <;aixa. Ele conta 
que só as dívidas do Governo Federal, estadual e muni
cipal com a Previdência é de Cr$2,5 trilhõe~. Soman
do-se a esse valor a sonegação de empresa-s e multas 
devidas, esse número se eleva para Cr$11,2 trilhões. 
O Presidente do TCU lembra que a auditoria não consi
derou os recursos do Finsocial, recolhidos pelo Tesouro 
e depois repassados à Previdência." 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, se o Sr ... Presidente 
do Tribunal de Contas da União deu realment~ essa notícia, 
quando está sendo feito auditoria que não foi ainda Coricluída, 
S. Er praticou uma irresponsabilidade. 

Não entra na cabeça de ninguém que o Presidente da 
República negue a_os aposentados esse dinheiro que o Supre
mo Tribunal e a Justiça mandaram pagar. 

S. Ex• o Ministro do Tribunal de Contas, que foi porta-voz 
de um Presidente da República, devia saber- e devia, inclu
sive, ter influenciado_!) Presidente, quando era porta-voz, 
para que esse problema tivesse sido resolvido naquela época; 
S. Ex~ cita os Cr$2,5 trilhões de que a Previdência é credor~" 
do~_ Estados e Municfp_~os, __ ql!e agora, sómeilte agoia, neste 
Governo, através da Resolução n~ 58 do Senado, oriunda 
de uma lei de autoria deste Senador, o Governo está cobrando 
às Prefeituras,_ aos Estados, que não receberão um tostão 
do Governo Federal a não ser depois de regularizarem as 
suas contas. Para isto, para que liquidem as contas do INSS, 
Sr. Presidente, o Governo conc~peu 20_ anos de prazo âs Pre
feituras e aos Governos. 

Não acredito de maneira alguma que o Sr. Presidente 
do Tribunal de Contas da União tenha dito_, textualmente, 
que o Governo tem um superávit de 16 trilhões e que não 
pagou as contas da Previdência, não concedeu o aumento 

aos aposentados, porque não quis. No meu entender esta 
informação é uma irresponsabilidade, caso o Presidente do 
Tribunal de Contas da União, Ministro Carlos Átila, tenha 
realmente dito isto através da imprensa. 

O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. EJC um aparte? 
O SR. NEY MARANHAO -Pois não. Ouço com atenção 

o aparte de V. Ex~ 
O Sr. Oziel CarD.eiro- Nobre Senador Ney Maranhão, 

estou ouvindo o pronunciamento de V. Ex\ o que vem aumen
tar __ a minha preocupação e a minha perplexidade diante dos 

-fatos que estão ocorrendo neste País. O Governo, através 
do Executivo, apresentou os números referentes ao déficit 
da Previdência Social para poder fazer face aos 147% que 
a Justiça tem concedido em suas sentenças aos aposentados. 
Hoje, fiquei súrpreendido com o noticiário da imprensa, com 
um relatório, eu diria, a título precário, porque é a expressão 
usada pelo Tribunal de Contas da U_nião. A _minha preocu
pação nasce, exatamente, porque aquela instituição, o Tribu
nal de Contas da Uniã.o, ao divulgar esses números- mesmo 
Co~ as ressalvas feitas pelo seu Presidente em razão do cenário 
dos pressupostos que os seus técnicos adotaram para chegar 
a um superávit, ao contrário do Governo que chegou a um 
déficit -dá margem a uma polêmica. Quando voltarmos 
aos trabalhos legislativos nonnais Deus queira que o grande 
d~bate não seja exatamente a controvérsia entre os números 
dO Executivo e os nú.rheros-dõ Tribunal de Contas da União. 
O próprio Presidente·do Tribunal de Contas da União, pessoa 
que estimo e admiro, ressalva que vai fazer uma auditoiia 
para confirmar esses dados que lhe foram fornecidos. 

O SR. NEY MARANHÃO- Mas,Senador Oziel Carnei
rol_ o que a imprensa informa é o que foi_ ditO textualmente, 
mas não acredito -como já disse- que S. Ex•, o Presidente 
do Tribunal de Contas da União, tenha dito textualmente 
que o- Governo tem dinheiro para pagar. Isso não enlra na 
cabeça de ninguém. 

O Sr. Óziel Carneiro- Para concluir o aparte que dou 
a V. E r, a minha preocupação é que, em meados de fevereiro 
ou início de março - conferidos os números do Tribunal 
de Conta~ da União, se eles não forem confirmados- estare
mos diante de um problema tão grave, ou mais grav(f do_ 
que o déficit e as dificuldades da Previdência Social. Porque 
aquela Instituição, que merece o nosso respeito pelo seu passa
do, pela sua tradição e pela sua competência, poderá ter incor
rido em erro muito grande, por precipitaçâõ, ao liberar esses 
números, considerados ainda precários. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Oziel Carneiro, 
neste momento, em nome da Liderança do Governo, agradeço 
a V. Ex~ por esse alerta que V. Ex~ está acrescentando ao 
meu discurso. Tudo isso é muito grave, por isso concordo 
inteiramente coln V. Ex~ O Tribunal de Contas da União 
é um Alto Poder que examina as contas do Governo Federal, 
enfim, aquilo que se gasta neste Pa_ís; te;m que ter seriedade, 
tem que ter consciência. Todos torcemos para que esses núme
ros, e isto que está saindo na imprensa que, infelizmente, 
envolve o nome do Presidente do Tribunal de Contas, não 
sejazit verdade. 

Não posso entender e não acredito nesses dados. O Presi
dente da República trava longa batalha, acompanhada passo 
a passo pela população brasileira, essa luta que o Congresso 
deve solucionar da melhor maneira possível, para cumprir 
a determinação das Altas Cortes do País. 
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O Presidente convocou o Congresso, depois de uma deci
são do Supremo Tribunal Federal -decisão da Justiça não 
se discute, é para ser cumprida- mandou um projeto para 
o CongresSo e;- depois de acirrados debates na Câmara dos 
Deputados, ela decide hoje derrotar o projeto dO GOverno. 

Mas, com essa posição, com esse decreto qtie foi aCatado 
em parte pelo Supremo Tribunal Federal, o GO-Verno _Federal 
susta o pagamento dos velhinhos, dessa gente que trabalhou 
neste País por longos anos, que deu o seu suor e o seu sangue, 
e está esperando melhor remuneração. 

Tenho orgulho de dizer que fui o prirriiíi"O--Senador a 
apoiar o Presidente da República, pois acredito nas _sUas pro
postas, as quais, hoje, vemos ser realizadas depois de longos 
debates e da luta titânica -que Sua Excelência tem tídCi, desde 
o primeiro dia do seu Governo. -

A opinião pública mundial. a classe económiCa e finan
ceira do Planeta mostram_o_Brasil como uma segunda opção 
de investimentO. Não se negará aOs aposentados deSte País 
as migalhas e tostões que esperam receber. 

Não aceito, de maneira nenhuma, essa posição do TribuR 
nal de Contas da União. Se issO ·aconteCe-u, queira DeuS que 
tenha sido uma decisão __ apressada. Consta, na própria entreR 
vista, que nada foi conclusivo. Mas uma reportagem dessa, 
quando toda a imprensa nacional comenta, de qualquer manei
ra, prejudica a credibilidade do CongreSSO, do Executivo e, 
talvez, a da Justiça. . __ _ 

Assim sendo, Si. Presidente, torço para que em fevereiro, 
quando o Congresso se reunirá novarriente, pu-ssa eSclarecer 
e tornar transparentes os fatos, o que o povo brasileiro hoje 
exige. E o Tribunal de Contas da União terá_ a_ obrigação 
de dar essa satisfação ao povo brasileiro, pofque todos -
a essa altura dos aconte_cimentos - estamos perplexos com 
uma notícia dessa natureza. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDE;NTE (Magno Bacelar) _,...- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS --SC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores e está encerrada - virtualmente encerrada 
~a sessão extraordinária para a qual fomos convocados, 
em decorrência do encaminhamento pelo Executivo do Pro
jeto de Lei n" 2.474/92, já_ devidamente rejeitado pela Câmara 
dos Deputados na tarde de hoje, portanto, o objeto da nossa 
convocação se extinguiu. -

Muitas foram as reflexões aqui feitas. Desejo colocar 
dois dados à consideração, e também para registro, nesta 
oportunidade. 

Primeiro, a Câmara dos Deputados, frustrada -como 
nós também como institUição nOs sentimos - pelo fato de 
conhecer a crise da Previdência, saber da sua profundidade 
e ter a convicção de que a simples rejeiçáó do projeto não 
completa o serviço que devemos_ ao País, a Câmara dos Depu
tados, repito, houve por bem criar, constituir uma Comissão, 
com prazo de 90 dias; ao que estou informado. integra-a um 
representante de cada um dos 17 Partidos, com assento naque
la Casa, para estudar, ao longo desse prazo, a questão da 
Previdência, em caráter permanente, num esforÇo prõfundo, 
em conjunto cOID os órgãOs do Governo Federal, com as 
entidades de classe, com a sociedade tanto quanto Possível 
representada, pretendendo, desta forma, tornar patente e con
creto o seu objetivo de prosseguir a niissãó que ri3o pôde 
concluir. De sorte que a miDha primeira colocação é no sentido 
convergente ao esforço da Çâmara dos Deputadqs . 

Entendo que, dentro do possível, talvez até à semelhança 
da Câmara. um representante de cada Partido ou seguindo 
a regra da proposição usual, prevista no Regimento, devemos 
também constituir uma comissão para acompanhar o esforço 
que, a sociedade sabe, é exigido para faZer fa"ce aos problemas 
não superados da Previdência SociaL 

A rejeição do Projeto n" 2.474 era devida. Ontem ainda, 
num aparte ao Senador Mário Covas, eu dizia: Se esse projeto 
vier à votação, a minha consciência impõe que eu vote contra. 
Mas isso não esgota o assunto. 

Por isso, quero abordar rapidamente o seguinte tópico, 
qual seja, o referente à sociedade brasileira, e como iremos 
encontrá-la em fevereiro próxírilo. 

O Decreto n" 430, do Presidente da República, que, repi
to, porque ontem disse isso, é iníquo e inoportuno. Iníquo 
porque surpreeri.deu nas filas, rias pbrtas dos bancos. aposenR 
tados e pensionistas por esse BraSil afora, frustrando o seu 
intento de perceber a diferençados 147% Iníquo e inoportuno; 
não me parece·, porém, ilegal ou inconstitucionaL E ele é 
socorrido, sim, pelo Decreto n9 24.963, de autoria do Governo 
do Estado de São Paulo, que tem absoluta semelhança jurídiR 
ca, queiram ou não, com o decreto editado pelo Presidente 
Fernando Collor. 

Não pretendo estabelecer semelhança política ou social, 
mas há semelhança jurfdica. Não rrie parece possível derrubar 
este decreto. E ele vai postergar para o ano de 1993 a percep
ção de diferença de aposentadoria, de pensão. 

Por isto, é muito prOvável que no 15 de fevereiio, quando 
aqui estivermos retornando, vei:thamos a nos defrontar com 
o problema no mesmo estágio em o encontramos hoje. 

O que é uma informação incoriclusa? É a inconcluída. 
É a do Tribunal de Contas da União. Um relatório preliminar 
que pode ser alterado na essência dos seus números, alterando, 
por conseguinte, o veio do nosso juízo e da nossa decisão. 
Estas duas advertências, a Constituição de uma Comissão 
para ap-tõfundar a questão da Previdência, e o dilema que 
nós estamos enfrentando, e com o qual iremos nos deparar 
no dia 15 de fevereiro, são resumos das minhas ponderações, 
que eu julguei e julgo dO meu dever, fazer presentes_ aos
meus companheiros, aos meus pares, nos extertores desta 
sessão extraordinária que se encerra, eu repito, com um pano 
de fundo de frustração para todos nós. Porque deliberando 
pela negativa que era devida, sabemos que resta toda a tarefa 
por fazer, que é efetivamente lancetar o temor que encerra 
os inúmeros .e antigos vícios da administraÇão da Pre·vidência 
no BrasiL 

Era essas as colocações que gostaria de fazer. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência 
lembra aos Srs. Senadores que, dentro de instantes, o Senador 
Mau-ro Benevides estará presente para encerramento da 3CY
sessão extraordinária da 40~ Sessão Legislativa, e áinda se 
encontram inscritos os Senadores Francisco Rollemberg e 
Eduardo Suplicy. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco RollemM 
berg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro
nuncia o ·seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: recebi do Governador_ do meu 
Estado uín convite pára partitípat. ontem, de uma reunião 
com os Srs. Prefeitos Municipais. __ 

Não soube o Sr. Governador, naquele instante, explicitar, 
de.u_:qia maneira que. pudesse clarear os motivos daquela reu-
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nião, o que lá deveria ocorrer, haja vista que se tratava de 
um encontro no qual os Srs. Prefeitos Municipais deveriam 
levar~lhe um documento com algumas reivindicações. 

Ora, estávamos todos aqui convocados para participar 
de uma decisão das mais importantes, ou seja, a aprovação 
ou não da proposta do Governo em- :iJão conceder os 147% 
aos aposentados. 

Hoje pela manhã, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao abrir 
o Con-e,io _Braziliense defrontei~me com uma matéria com o 
seguiDif titulo: "Prefeituras de Sergipe sob ameça de falên
cia". :, 

Chegando ao Senado, de imediato, cont-atei com o Sr. 
Gô\lefi:iàd~i" que me disse o que realmente havia ocorrido 
e sé' ãpr.e~sou em enviar-me recortes dos jornais do meu Estado 
que enfocavam a Il{~téria da reunião de ontem. 

Um deles, por exemplo, diz o seguinte: "Prefeitos deci
dem as reivindicações". E descreve o que desejam. Isso num 
cabeçalho inexpressivo. --- -' 

"Prefeitos não querem pagar as dívidas da prefeitura". 
Eu diria que isSo fãiDbém não- é bem assim. Os prefeitos 
querem pagar as dívidas das prefeituras, mas não têem -como 
efetuar esse pagamento. 

O sr. Prefeito de "Aracaju diz: Aracaju poderá perder 
500 milhões com ICMS". Outro jornal disse: "João recebe 
um pedido de ajuda dos Srs. Prefeitos". E por aí vão as 
notícias. -

O que ocorre realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é que as prefeituras de todo o País estão ameaçadas de falência. 
A redução do Fundo de ParticipaçãO dos Municípios em 44% 
leva ao desespero os governantes municipais de vez que esse 
Fundo tem sido a tábua de salvação para muitas das prefeituras 
de pequeno porte, notadamente as que se situam nos Estados 
do Norte e do Nordeste; a maioria, inclusive,vive, Conforme 
editorial também do Jornal da Cidade, e de acordo com afir
mação do Sr. Governador dO meu Estado, "de pires na mão". 

~·sr. Presidente, Srs. Senadores~ dos 7~ _municípios de 
Sergipe, 5~ compareceram ontem ao Palácio Olimpio Campos, 
para entregar ao Governador de Estado o memorial, onde 
além de expor os seus problemas, agravados com o novo 
salário mínimo, e suas reivindicações para ·súperar a grave 

"crise, os prefeitos fizeram ver que estados de emergência e 
de calamidade geraram o estado de falência." 

E isso foi assunto de dois pronunciamentos nossos, nessa 
semana, quando procuramos analisar a situação da seca do 
Nordeste e o estado Q&calamidade e de miséria que atravessam 
aquela região e, por-?onseqüência, o meu Estado de Sergipe, 
incluído na Região do Polfgno da Seca. · 

O ICMS sofre rc!duções, pela diminuição no poder de 
compra e de contratação de serviços. O Fundo de Participação 
dos Municípios, verba que vem do Governo Federal, produto 
do rateio de arrecadações da reoeita como ·o !PI o IRRF 
entre outros, também entra em declínio, em função da reduçã~ 
de produção; vale dizer que a arrecadação dos cofres federais 
cai. Ao contrário, sob a_ folha salarial a níveis insuportáveis, 
quer pelo acréscimo em si da ordem de quase 130%, quer 
pelos_encargos sociais que recaem sobre os salários. E, ao 
seu lado, também seguem subindo as taxas de serviços públi
cos, ·como energia elétrica e água que as prefeituras também 
consomem. 

Com a leitura desse editorial, eu siD.tetizari3 tudo o que -
poderia dizer; usarei esse editorial como o núcleo, o cerne 
do pronunciamento que vou fazer e concluitei com as Su-gestões 
do Sr. Governador ~ . .que são minhas também; as propostas 
nele contidas são a nitü ver uma espécie de tábua de salvação 

para a economia dos pequenos municípios brasileiros. Diz 
o editorial: 

''Os prefeitos querem que o Governador dó E-sia.: 
do seja intermediário de reivindicações ao Governo 
Federal, como uma revisão do repasse dos recursos 
do Ftindo de Participação dos Muri.icípios; renegocia
ção das dívidas com a Previdência Social e Caixa Ecõilõ
mica Federal e liberação de recursos para os ~etores 
prioritários como saúde e- e-ducação. Do Governo de 
Estado, pleiteiam antecipação de recursos Por conta 
das arrecadações futuras de ICMS, renegociação das 
dívidas com Energia, Telergipe e Deso, que são as 
entidades que fornecem energia, telefonia, água e e_sgo~-· 
to e o reescalamento dos débitos com IPES, o que 
por certo vai levar o Instituto de Previdência do Estado 
do Sergipe à falência, impossíbilítá.:.to de atender não 
s6 na parte de assistência médica como na Previdência 
propriamente dita, haja vista que esse Instituto sobre
vive com a contribuição de 10% dos funcionários pUbli
cos_e com a contribuição de 14% do seu total do Go
verno do Estado que está impossibilitado de fazê-lo 
no momento. -

O governador determinou a formação-de uma·co
missáo, que estudará as reivindicações. 

De outro lado os prefeitos realçaram um dado 
que já fora destacado anteriormente por outras pessoas 
envolvidas no problema: o novo salário mínimo, de 
96 mil cruzeiros, continua sendo pequeno para quem 
recebe, mas é grande, muito grande, para quem paga, 
nas circunstâncias especiais do Nordeste e, no contexto 
desta região, na falta de recursos dos municípios, que, 
inclusive, não têm como aumentar suas arrecadações, 
porque estão com suas receitas presas a processos que 
os prefeitos não controlam, -como a arrecadação de 
ICMS, que só cresce se crescer o intercâmbio comer
cial, e o Fundo de PartiCipaçãO dos Municípios, que 
é um repasse do Governo Federal, proporcional ao• 
tamanho de cada municfpio. E dentro de uma realidade 
que é a arrecadação federal de recursos, que também 
têm como fatos geradores ações que têm parâmetros 
limitados, em um momento de crise e recessão. Em 
síntese, as prefeituras estão à beira de um processo 
de falência. Como não são balcão de negócios, onde 
possam ser promovidos liquidações, e feita uma caixa 
que permita socorrer as dificuldades, precisam se socor
rer. nos governos estaduais e federal." 

Daí por que, Sr. Presidente, Srs. Senadore-s, em conversa 
hoje com o Sr. Governador João AlveS Filho, decidimos sUge-
rir ao Governo Federal 6 seguinte-: - -

1) Descontingenciar no Orçamento da União-~ parte !efe
rente aos Estados do Nordeste, enquanto durar o período 
de seca. Assim, a cada més (inclusive janeiro) seriam· deSco-n
tingenciadas as verbas - na proporção de 1112 por mês -
pré-Vistas para o Estado de Sergipe, relativas a todos os Minis
tériOs do Governo. Tal procedimento, evidentemente, seria 
seguido para aquelas verbas cujas liberações foram previstas 
para serem aplicadas diretamente pelos Estados e municípios; 
contidos no mesmo Orçamento, aprovado pelo Con,sr.esso. 

O que solicito para Sergipe, evidentemente, faço-o.para 
toçJ_a a r~gião nordestina que se encontra na mesmíssima situa
ção. 

2) Promover a liberação imediata, e de uma só vez, dos 
recursos-do PIN/Proterra correspondentes a 1991. 
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3) Promover a antecipação dos recursos ·co:trespop.d_entes 
a aproximadamente 50% da verba do PIN/Protefra, referenie 
ao exercício de 1992. ~ _ ~ o 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou seictO- inf9rm~do 
que em vários Estados da Federação já liáU.nl- inoVi_mento 
dos Srs. Prefeitos municípais para, de uma cer.ta f6iriia, entre: 
garem os municí:PiOSaos Srs. Governadores ou ao Executivo 
Central para que eles encoD.tx:em umª soluç~o. porque já estão 
incapacitados de continuar ã gerir seus destinos. 

Ora, num momento como este, as propostas qti~ faço, 
pela sua singeleza e pela sua praticidade, merecem ser ouvidas 
e analisadas pelo Governo para que possam, o qtiarito 3.ntes, 
ser atendidas, e os nossos municípios, alicerce, base e célula 
da nossa nacionalidade, possam existir e desenvolver-se para 
que o nosso País continue a crescer e a ser uma NaçãO _forte, 
como todos desejamos, num futuro muito breve. 

Eram essas as palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que-gostaria de trazer, nesta tarde, a este plenário, não Como 
uma reivindicação de um nordestino, mas de um municipalista 
brasileiro qu-e está preocupado com os nossos municípios como 
um todo. 

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

~~ DOCUMENTO A QOE SE REFEiU! O ORADOR: 

~~SUGESTÕES DÚGOvERNA:ÓOR 

~ mAg0~~1~it!~&~!A~A 
Em 23-1-91, NQ(SE) 

_ 1-Descontingel)ciar_ o OrÇamento da União, parte refe
rente aos Estados do Nordeste, enquanto durar o- período 
de seca. Assim, a cada mês (inclusive janeiro) serianü:{e~n
tingenciadas as verbas - na proporção de 1/12 por mês pre
vistas para o Estado de Sergipe, relativas a tgpos os Ministérioa 
do Governo.- Tal procedimento, evid(;!ntel!l~~e, seria seguido 
para aquelas verbas ctija-s liberãções foram previstas para se
rem "aplicad.ils diretamente pelos Estados e Municípios, conti .. 
das no mesmo Orçamento, aprovado pelo Congrêsso. 

2 - Promover- a liberação imediata, e de uma s6 vez, 
dos recursos do PIN/Proterra_ corr~spon<{~dtes a 1991. 

3 - PrOmOVei a antecipação dos reCursos correspon .. 
dentes a aproximadamente 50% dã verba do PIN/Proterra, 
referente ao exercício de 1992. - - --

GAZETA OE SERGIPE 2,/0i/1992 
PAGINA 03 

Prefeitos nao querem pagar 
as dívidas das prefeituras 

·u.n. ajuda ftn.no.lra lrnltllala, conllltuldo • di urna reiiPData. de- dos adrnlnlll!tdore1 rnunir:lpllt de 
elo Gclvno elo Ellaclo h prllel» • poli di eonciiiiiD doi lstucloe. do • Sergipe. 
r-. ·Pifl ot Mlol'al dlt ~ e grupo. ~ _ Lcutfv*' ~1114tdlll que, 
edUDIÇio doi rnunlcl'plot; ran.go. TOdOI ot prafeltae 1om IIII- e® o· COI'nlndo elo go~rnlclor Joli:l. 

a11ç1o dia dl'vld•• dp prefttlltru nlmta em clztr que havert dllloul. Alva Flho, t.ter& '"" =· 11 
com a Enerulpe e eeao; lnleii'!Midla- clldlt pera o pa;arnento do novo partaa doi 1'111Mit6rtoe e H r 
;lo elo gDVImadOr Joio A!Vta Filio Nlirlo mlnlrno III Crt. lle.037,33. I'IICjj!llidedllr& l1lt O ~aldl , da 
jwlto 110 INPS Plfl uma rtntQOCil- IIObfVIuclo, com a queda do Fundo RtpQbllca, porque IDdot devt<n,llt',a 
Q1o di dMdl du prlftlturu com a de Plltlelplçlo doi Munlcfplga 1111 ctl1ml ele que 11 ldt(a11911 palfii-
PrtVIdlncla SOcial; pfOII'OQIQio do 44%, CU Mrglpenu nlo faJWio· 101 
verJQitnento dU dMdla da pmwftu- pret.li)e, 111111 hora e1e anQ(ldl, 
ru junto a CSF: ecll'llg nlo 1111111' o 
que dev.m 110 lptl ou rtnlgOollr a 

·dMdl, INm ele rteflllribulçlo dU 
âfquotu dO ICMS llo 11Quma1 da 
relvlrdclpOII dOI prer.IIOI .. rg~ 
penot ~ IJOVtmador Joio Alvea 
Filio, que prometi~~~ lll\ld .. lla, 
ah.v!s dt um grupg di trlballlo IA 

LOUAIVAL 

. O llnacloT Lourlvlll ISaplfeta 
disse .,. pntl'lllloll que eatA aolld._ 
!lo com o II'IOYI!Mnto 1 CO!TIO bl'!l . 
dltll W1llngtÓn Pllxlo, preftllo de 

Araceju, "" 6 um glfto de qOilla 

' 

o ...,.. lembrou que Clt • 
. doi 011 c:t~I'IIOI que J& ocupou M Wla 

pllbloa, o que mal• lhe DC11110V1 • 
crQilllla 6 justamente o dt priltfto, 
per Isso entender o IICifrtmenill III 
quem 11m a ree~ de 
~r o munlclplo. 
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1!16 3221407 13! RO DE CDM~J 1 CRCRO 

lf/~/b.' .. '(bi.J ... 
~ ~lP 4/~w··· 

birõ 
c;te cornuniceç:êo 

CORREIO BRAZILIENSE 

Prefeituras de Sergipe 
sob ameaça de falência 

f.raca)u (Do corr•pondente) - Prefeltot 
;de 52 dof 7 4 munlcl!)los do Estado de Sergipe 
ireunlrtm·tt ortrem l'tla manh! com o go\ltrnl· 
':dor do estado, Jollo Alves Filho, .,;.ara debater a 
!grtvt sltuaç!o das cidades, com 1 .sweda nas 
III'I'ICidaçOes e aumento nas dtspesat.' .Os l)refel· 
!toe garantem que estio em sltuaçio !alimentar, se 
rnlo obtiverem ajuda do govtrno do estado e, por 
ilntermédlo dest.t, do Ooverno Federei. 

Com 11s arrecadaç!ies de ICMS caindo, em. 
'furu;llo da queda do poder de compr~~, e c:om o 
!repasse do FPM - Fundo de Partlcl~o dos 
:Munle!plos - sofrendo decllnlo re•l de 65 por 
õCtnlo, este m••· os prefeitos ~er;lpanos assegu· 
·rem que nllo ,.m c:omo arcer cem o 6nui do 
1novo sa~rto mlnlmo, majorado ctrc:a de 130 por 
amfo. Ati o prefeito de çtpltl! serglpana, Wel· 
,llngtol'l Paixlo, admitiu, pela primeira ve.z. qvl 
Araca)u n•o feri\ como honrar a folha de pessoal. 
IPabt!o classificou o enc:onlrQ, mlstldo pelo se· 

i*ojr ~urlval ilrta, por ilr•dos feder~ij e 

iH A ulli. e ~~ fi~~~~ M 11~~ ê Mmun1mr • 
'•a de locilf as regil!es do e.tado, c:omo "o grito 
clungllatla dos prefeitos serglpanos", 

Os preleltoi Querem, do governo do estado, 
recursOF t .... ....llot"'i para bancar desj:lesas nas 
áreas d f J Educaç!o, e 11ntec:ipaçao de 
receitas J i .. .lo ICMS. Além disso, esperam 

,r.eneg.QI J J ld!!s com a& c:onc:esslonárias 
estlldua Í IJ os pllbi!CO$ - energia elétrica. 
6gue 4 ?..~ 1 ·iOts - e com o IPES -
Instituto c: ,~;..;d•ncl~ do Estado de Sergipe. 
Com o Coverno·..federal, querem condlçOeS de 
renegociar IS dividas com o INSS e com a ~.oaiKe 
EeonOmlca Federal, bem como uma revi•"o 
urgente dot critérios de repasse de recursos tio 
Fundo de Partlc:l~ dCis Mu111ciplot. lu-to 
1'11'1 evltl!lr que, com os ncwos Nlários mlnlmc.>s, 
Sljam obrigados a admitir a faltncla da prefeitura. 

o· governador Joio Alves determinou o forma· 
çao de uma wmlsSilo, composta por seeretoilrlos 
de Estado, dep11tado1 estaduais e prefello5, pl!l'a 
analisar os pleitos e estudar possíveis Midas !)ara 
11 grave erlae dai prefeituras serglpanai. A c:omis· 

do, DI!!~ D!llétrél~~al ~ ~""" 
José Alves do Nascimento, começou ontem 
mtsmo seu !rabalho. 
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P~GINA O:J 
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Aracaju poderá perder 
SOO milhões com ICMS 
~ ointm - ,.11111. 

no •ud11611o cXI BatlfH, o. pl'lllri/IDtl 
...--, INIIM .,. I'~ 
PI/KID, t:»t:kktam p!I(Jir O _., d!:1 
ao- do Em.:to tdOfl ~-- •. 
le(lfrtlir • •IMdofH pt1t4 rfluolo. 
III! 111 Crift, q111 tlllll ltrf*J/IIdo III 
JMQ~IIWnlo doi NMdoa driiJ .,rvho
ru oom o now> mil/mo, 
O.~ etAW!Im com o 

(IOVfmlldor .b&o AJvH Filho que. 
tP6I ouvir ., rtl'llnd~ oontJ. 
cat lU!! cD:uMnio lido por VúJiclnf 
84. ltél, dllr.rmtnou • ~- dll 
~ f:omalo pMfJd/tJ/1. ~ H: 
~ r/81'111 fJI Oovmo, Joú A/o 
liH dO Ntso/men/JJ, t ~- pe
lo tJtiCrldrig dll Pllll1ll}tmtlrlle, AI'*'" 
llb cartl4 Borps• Fr.wl#, .• dll At!ml-
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GOVERNO DE SERGiPE 
Secretaria Especial de Comunicação Social 

De: Heitor Augusto/Secom-Sergipe 
FAX: 079.2242563 
Para: Senador Francisco Rollemberg 
FAX: 061.2258515 
Em: 23-1-92 

_ Segu~ mat~rial solic~tado: recortes das principais inforrna
çoes dos JOrnais de hoje sobre encontro de prefeitos com 
o_ Governador do Estado e sugestões do Governador João 
Alves para a Comissão da Seca. 

Agr_a_dece.Qdo a atenção. - Heitor Augusto de L. Guimarães 
ASSIStente. ' 

jpRNAl DA CIDADE 23/81/1992 
JJ~GINA 02 

Municípios em falência 
AI prefei!W'II8 de todo o pa!a esr.Ao amee..,adas 

de f8l!ncia, A reduçlo do Fundo de fartiçipaçlo 
dos Mwúç!ploa em 449!- para eete m!s leva ao de
IDipetO 01 governantes muDiclplil. O FPM "tem lf
do a cQ)~~a de &alviiÇâo pata ll1lliW pmfeituraa de 
pequeno porte, IJOW!amente u que 1e altuam noa 
P«adoe elo Norte e Nordeste do Bmil. A pnde 
maioria, IDclw;lve, vive pratiaunente de 'plrca 111. 
mio', como bem afirme o gowrDidor Iolo Alvee 
Filho, R~Cebendo u pequenu fltlu do Fundo. de 
Partlclpeçlo pn ateadet, aU! !llellllO, a folha.de 
pqamentú o.lo funçiollllismo mlllllcipal. ..,.. 

Fm Sergipe, oa prefcl!&oa doa pequenos mwrl· 
c{pioa, a exemplo de Telha. Noua Seuhora Aparc
dda, M0111e .1\Jegre, P\lw Redondo, Oanw, Noeu 
Seuhon de Lourdce, It.bi, Sllllta Luzia do Iünhy, 
li arra elo• Coqueiros, Yanrlm, Am!a Branca, Neó
polb, Canhobf., Proprl4, Slo Ftalldaco, Cedro de 
Slo Jollo, Picatuba, Anld, Brejo O:rande, Dha du 
Flora, Pirlmbu, Plachuelo, Santa :Roaa de Lima, 
CrilllnÇolill, .Wuribeca, Frei Paalo, l\1açambirl, 
llibelr6poU., DiviDa Put<n, .Walblldor, Cll'inl., 
emre ouuu, poderio deaetar a própria taiencla, 
111 coa!!ralada a reduçlo doa 44 por cento. 

o aovemlldor Joio Alves Filho tem sido o 
mediador polltico-admlniJIDtlvo do !mpuse lll1l'-

Jido, delde a 1101111111 piU8da, entre o. dlaf'ea ele 
execut!VOII mlmiciplll c o. .-.,. do Fulido de 
Partlclpaçlo do. 11-'uufcfpioa. O. pm'cilol,..._ 
mm. I!R:IIIIIIIP i . 'L •. ~ de llllla' 11_.. 
ta fria, objedVIII<Io o recuo do 1cmn10 Cedlnl, 1111 
IIIA declllo peal!llrackn 101 I!!D!!Icl'pioa hlsdW
ros. E Sc;lpe ucabeçlll'ia o IIIOVImellto • .A' .bder
ll'CdiiÇio do aovem&dor Joio Alm Filho foi de
ciaiva para ICI!DIIl' 01ln1mot. Ontem, 011 jdd'ekw 
111 reuniram. com o pwruador ele S.a:lpe, a quD 

-eutrepram documeDIO, relltm:lo o lllldo elo pe
zrdrla IJlXl • ODCODirlm 011111U1k:fploa waJpaDol. 

01 peteJtoi de Scqlr:e lllo b . , .... 
IIÜida, I IDObiltzaçlo, I Dl've1 Dldolllll, )illa 111111 
p&IICitl, em :Brutlia, vfiiDclo .......,..mm oj)IICII
dellto ela repdblk:a, que J' ao~ ~ e 
bem Ilibe o JI'IU de dl11culdade ~ pelo 
qual paul llllll prefeltura DO NCidelá;. EMa 1ft" 
toDIIo tem lido c:obedda pelo guWirllldcr, -- et
peza pócl« IOluciCllllll' o impale, llmW .. e.. 
lllh cUplom*icOI, jUDto ao IOverDO fedcnl,: 'Se O 
tnlbeibo do SOveruador Joio Alves Pitho DID IIJl'o 

dr ctcieo, todas u pretailurll de Seaafpe Mio 
far:çadotl a uma pal'lliuçlo lOCal, DI III& acfminie
trlçlo', foi o que afirmou o pro!eJto de NcdpoUI, 
Jo.S Teixeira AlWI FJlbo, 
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PrefetfüraAsK em92Crise 
. , Dos 7 4 municfplos serglpanos, 52 compara- para a crise dos munlcfpios. aue demonstram ela· 

ceram ontem ao Palácio Olfmpto Campos, para en- ramente que não t&in como pagar o novo salário· 
tragar ao governador do Estado um memorial, onde mfnimo, mesmo que cortem todas as despesas de 
expõem seus problemas, agravados com o novo custeio e Investimento, não fazendo uma obra que 
sill~rlo-m(nimo, e suas relvtndlcaçOes para superar Seja. 
a--grave crise. Os pretenos fizeram ver que, pas· Os prefenos realçaram um dado que Já fn 
sando pelos estados de emergência e de calarnirla· destacado anteriormente por outras pessoas. en-
de, beiram o estado de falência. NAo têm como volvidas no problema: o novo salárlo-mtllmo, de 96 
conciliar receitas - decrescentes • com despesas • mil cruzeiros, continua sendo pequ11n0 para quem 
crescentes. O ICMS sofre reduções, pela reduçlo recebe, mas li grande, multo grande, pafa quem 
no poder de compra ou de contrataçto de serviQ!)&. paga, nas ci'eunstAnclas especiais do Noftleste e, 
o . FPM • Fundo de Participação dos Muricfplos ~. no contexto desta regllo, na falta de raclisos dos 
verba que vem do Governo Federal, produto do ra- munlctJ!Ds, Que, Inclusive, nAo têm como llllmentar 
telo de arrecadações como IPI e IRRF, entre OU· suas arrecadações, porque estio com suas recel-
tros, também entra em declrnro, em função da. re- tas presas a processos que os prefeitos nlo con-
dução na produção, vare dizer na arrecadação aos traiam, como a arrecadação da ICMS, que só eras-
cofres federais. Ao contrdrlo, sobe a fo!h~ salarial, ce se crescer o lnterclmblo comercial, e o Fundo 
a · nrvels Insuportáveis, quer pelo acnlsclmo em si, de Participação dos Munlclplos; que 6 um npasse 
da ordem da quase 130 por cento, quer pelos en· do Governo Federal, proporcional ao tamc;nho de 
cargos sociais que recaem sobre os salárbs. E, a cada munlcfplo. E dentro de uma realldade!QU8 6 a 
seu lado, tambêm seguam subindo os serviços ptl- arrecadação federal da recursos, que tamb6m têm 
bllcos, como energia elêtrica e água. Que as Pra- como fatos geradores açOes que t6m parlmetiDS 
felturas também consomem. llnitados, em um momento de crise e recesalo. 

Os prefeitos querem que o governador do Em sfntese, as prefeituras estao A ben de um pro-
Estado seja Intermediário de reMndlcaçOes ao Go- cesso de fallncia. ~mo nlio são balclo de negó-
vemo Federal, como uma . revlslo no repasse dos aos, onde possam ser promovidas llq~, e 
recursos do FPM, renegoclaçlo elas lfvidas com feita uma caixa que perrria socorrer as clficulda· 
Previdência Social e Caixa econOmlca Federal, a 11- das, preclsam se socorrer nos governos estadual e 
beraçAo de recursos para estores prlorltM!os, como federal. 
Educação e Saade. Do Governo do Estado, piai· O problema, porem, e que o Governo do 'Esta· 
team antecipação de recursos por conta das arre· do tamb6m sstd em péssima sttuação, enfrentando 
csdaçOes futuras de ICMS, renegociaçAo das dM· tambdm uma Crise nacional a astadual, a sem ter 
das com Energlpe, Telergipe e Daso, e reescalo· conseguido atê hola passar por cima da sltuaçlo 
namento dos débitos com o IPES. O governador em que recebeu os cofres Pllbllcos, Olfrcll, multo 
determinou a formaçAo de uma comissão, que as· dlffcil, saber qual será a salda. Mesmo confiando na 
tudará as reivindlcaçOes e apresentar4 soluç~s capacidade de trabalho, na disposição de lUta e na 
para os pe~os. A comlsslo é formada por secre· ,.crlatlvk:lade dos administradores serglpanos.'Porque 
tárlos de Estado, deputados estaduais e prefeitos. esta 6 a verdade: as prefeituras estio em processo 
Seu primeiro trabalho d definir urgentemente saklas fallmentar. 
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O SR. PRESIDENTE (Magno Baeelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ~~P: Pronuncia o 
seguinte -discurso. Scnl fe'vi"são do Oraaor-.J....::... Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero re_gi$tr~r algo_de i~portância ~!stQrica, 
que vai ocorrer-por ocãSiãõ da Comernofãção dos 438 ano_s 
da cidade de São Paulo, originada da fundação da, Vila. de 
São Paulo de Piratininga, que surgiu no planalto da região 
Sudeste do Brasil, em 25- de janeiro de 1554. " '- _.- ,. 

Ao comenlõtar, no pr6xínl0- sábado, o aniversário de 
São Paulo,.a Prefeita Luiza Erundina de Sousa, por sugestão 
do Aché !lê Obá vai inauguràf o "Aéervo da Memória do 
Viver Afro-brasileiro'', que vai falar do passado e do presente, 
colocando, cm especial, os aspectos positiv?s ?? negfÇ),I).a 
sociedade brasileira e sua contribuição na construção da riquew 
za deste País, trabalhando em posições de destaque, e, em 
especial, com a finalidade de mostrar que os negros são seres 
humanos e como, ao lado de todas as agruras por que passaram 
na História, há, cm especial, o lado da felicidade e do trabalho. 

Passo a ler o texto do Seminário de candomblé do Bra~il: 
"Há exatos 438 anos, nascia no planalto da TegiãO:sU~eSie 

do Brasil, a Vila de São Paulo de Piratininga. AqUela época 
sua população se constituía _de muitos índios da nação Tupi
Guarany, alguns europeus divididos entre religiosos e "milítaw 
res", e uma pequena multidão de escravos negrOs. - - ~ 

Daí para diante, índios foram ~te_q!J.izados, _J\egros. ~at~· 
zados numa conversão ãO Catolicismo Ctistãô, e os domínios 
do colonizador começaram a ganhar outras fronteiras que 
não aquelas circundantes às suas fortificãç6es. -

Iniciaramwse algUmas tímída_s culiuras agríc~l~s onde-~ 
mão escrava era_ a rndia e a_ n_egra; a especulação por terras 
mais ricas levou ãS Entradas e Bandeiras onde o escr~v~ gapm
pava ou e pedras preciosas; multiplicação, aí, já das lavouras 
de cana-dewaçúcar e café; aos Quilombos pelo recrudescimen· 
to do "tratamento" dispensado; ao temido "herói" Domingos 
Jorge Velho. 

Depois vieram oSIIIBarões do Café e a A~e~ida .PauÍista, 
saída daquelas plantações. Finalmente, veio a "emancipação", 
a última das Américas. A_os "Emancipados" realmente nada 
foi concedido. Passouwse mais de um século e, o sonho da 
democracia plena também aqui apartou, atrasado - como 
a maioría das coiSaS-que aqui vêm. 

Os ''emancipados•• _!l_UJ]Ca haviam dçl~a_do df: ter _es_ses 
sonhos, pois, afinã:l, nãs sociedades de origem de seu_s anc~es
traís, sempre houve um sistema organizaciooáLde .o~i~l)tªç~_o 
democrática. 

Por tudo isto, na comemoração deste 438'~ aniversário 
da cidade, dentre alguns sinais de democratização que se fazem 
notar, um é digno de nota, principalmente para os descen
dentes daqueles africanos. :É que se está inaugurando o Acervo 
da Memória e do viver Afro-brasileiro que, a partir de uma 
proposta do Aché Ilê Obá e da Prefeitura de São Paulo, 
está sendo instalado no antigo Centro Cultural Jabaquara e 
Casa do Sítio da Ressaca. -

A Sr• Prefeita Luiza Erundina estará lançando a-·pedra 
fundamental do monümento de 6 metros ao Orfxá-da Justiça, 
Xango, às 15 horas, na presença de autoridades, religiosos 
e diplomatas africanos. 

Para o entrctenime11to dos presentes contaremos com 
segmentos da música, teatro, dança, capoeira etc." 

Sr. Presidente, gostaria també-in de registrar cópia -d~ 
ofício_-que estou enviando ao Sr. Ministro Jarbas Passarinho, 
já eDcru:ninhado a.o governador, D()S s~guintes termos: , -._.\ 

"Senhor Governador, 
Conforme relato do Deputado Federal Lourival FreitâS, 

foram sequestrados e sofreram atentado à bala na no'ire d~ 
ontem, 22-1-92; os vereadores da cidade de Macapá, Pety 
Arquilau e Luiz Banha, encoiúranâo~se o primeiro ·em perígo 
de vida. A polícia acionada imediatamente consegiu ·pren~ei' 
os três suspeitos do crime, que confessaram estar sob as ordeos 
do Senhor Sérgio Rúcelos, Deputado Federal. Dois dos pte~ 
sos trabalham como seguranças da presidenta da Câmara Mu_ .. 
niC::ip"ai;Vereadora Helena Guerra. Fato grave é que quartdo 
ocorreu a detenção os mesmos dirigiam um carro pertencente 
~fundação São Francisco de Assis, cujo dono é ó Deputãdo 
Federal Sérgio· B-arcelos., Desejo externar repúdio ante tal 
viálência, solicità.n'd() o maior empenho possível de Vossa Ex; ... 
celência com vistas a. total elucidação do caso e garantia dt:_ 
qUe tais· fatos serãó-rigOI-osamerite coibidos. - -_ --:,·-

Respeitosamente, -Senador Eduardo Matarazzo Suplf• 
cy.".~_ . . .-_'. 

liiformou-ine -o ex· Presidente, Senador José Sarney~ Qu4:: 
taiil.bé-m solicitÓÚ ao Ministro Jarbas Passarinho as devidas 
providências no sentido da apuração total desses f~tos. . _··._:-

Finálmente,"Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria ck 
externa r .a minha preocupação com o encerramento desta ses~ 
~-~O.l~gi,slativa e~,tr~ordinária._ Fomos cOnvOcados para _e~a~i
nar o Projeto de_ Lei para resolver o problema da Prev1denc1a 
SoCial, que foi -re]eihfdO há pouCo com a presença de m~is 
de__43Q Srs._ DeputadOs Federais~_Essa rejeição oc_orreu, prat_l• 
cam-ente, de -fOTrTiâ unânime, d1ante do fato de o Tribunal 
de Contas da União ter mostrado que, na verdade, não havl_a. 
o. déficit propalado pelo Governo. ._, 

Ora, esse procedimento acabou saindo muito caro pa~a_ 
todos nós. Portanto, _sinto, como os demais Srs. SenadoreS~ 
e particularmente o Senador Esperidião Amin, a responsa_-, 
büiçlade d~ o Congresso Nacional voltar-se para o estudo re~
ponsável desta matéria a fim de darmos nossa contribuição. 

Gos_taria_çie _ _ressaltar a posição do Partido dos Trabalha· 
dOies Tio sentido' de procurar chegar a uma solução de maiot 
eqüfdade, em termqs de cidadania, para todos os brasileiro~ •. 
Talvez uma decisãO corajosa seria, para cornpatibiHzar recur· 
sos e despesas, atentarmos_ para a maiór igualdade do direitQ 
à_ aposentadoria entre todos os brasileiros, não importa se 
magistrados, parla~entares, pessoas_ que ocupam os mais altos 
cargos, servidores civis ou trabalhadores de qualquer setor 
da economia. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncíq 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores~ 
faleceu, há pou-cos _dias, no Rio de Janeiro, aos 83 anos de 
idade, Alfredo do Nascimento, o popular Zé do Norte, gran~ 
astro da música popUlar brasileira, como compositor e-cantQr 
dos mais talentosos e atuantes. 

Zé do Norte foi sepultado no Cemitério da Saudade, 
no Rio, na presença de inúmeros amigos e fãs, entre os qu~is 
o também ·caja:i:eire:õ.Se e paraibano, Nestor Rolim Lacerda! 
acompanhado da atri~ Vanja OJico que participou do fil~~ 
"O Cangaceiro", um_dos maiores sucessos do cinema nacional. 

Como compositor, o inesquecível Zé do Norte foi extraor
dinário, sobretudO-no que tange à música region-al do Not~_ 
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deste. O seu amor telúrico foi a grande fonte de inspiração Neste prédio, onde funcionaram, ao longo de sua existên
de suas letras e melodias, entre as quaiS quero salientar "Mu- cia, várias entidades~ também educacionais,_ morreu~ como 
Iher Rendeira", "Sodade de Meu Bem, Sodade", "Lu.a Bol').i_- sabemos ãinda muito jovem, o genial poeta Castro Alves. 
ta", e "Retirantes'', todas integrantes do seu melhor LP, inti- Já está previsto, que em 1992, neste ano letivo, o antigo 
tulado "Mulher Rendeira". prédio do Colégio Ypirangâ abrigará 2.600 est~;dantes da rede 

Zé do Norte, na sua autenti~idade, costumava dizer ter-se pública do Estado, que voltará a dar vida e brilho ao recinto, 
"criado de fazenda em fazenda, de casa em cas~, como Deus out~a tão pujante. 
criou batata, sem pai e sem-mãe". · -Também, com satisfaçãO, neste ãrtfgO a que me refiro, 

Ele trabalhou na "Rádio Clube do Bfasil, na Rádiq Gua- vi meu nome relacionado, por atenciosa lembrança do seu 
nabara", na .. Rádio Tupi,. e na "Rádío Tani.oyo", como dire- autor, entre os nomes ilustres que lá estudaram, como os 
tor de programa, anímador, atar e declamante. Foi de su_a governadores Landulfo Alves, Bahia; José Varela, Rio Gran
lavra o livre "Brasil Sertanejo", cuja publicação o aproximou de çlo Norte; o economista Rómulo de Almeida; os Deputados 
do cineasta Lima Barreto, que lhe abriu o caminho para il;lte-~ ·_Rafael Cincurá; Nestor Duarte e Clemente Mariani, além 
grar o elenco do filme uo. ÇangaceirO", Por- recom~-hdaÇão · c;Io- ilustre empresário Norberto Odebrecht, __ e mais recente-
do escritor paraibano Simeão Leal. · ' mente, fãmoSoS altiStas-- Como a cantora Simone, o ator Anta-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com estas palavras, ao nio Pitanga e Maria Creusa. 
registrar nos Anais do Senado, o desaparecimento de Zé do E pelos corredores de secular casario, também circularam 
Norte, desejo transmitir o meu sentimento de_profundo pesar pessoas como Jorge Amado, Adonias Filho e Carlos Eduardo 
a sua família e a todos aqueles que fazem a música popular Navais. 
brasileira e, bem assim, deixar consignada a nossa sincera Iniciei meu curso ginasial em Salvador, no Colégio Antô-
homenagem à memória de um dos melhores e mais inspirados nio Vieira, no Portão da Piedade, onde cursei do 1<.> ao 4<.> 
compositores brasileiros. ano, depois tranferi-me para o Ginásio Ypiranga, onde fiz 

o 5~ e o 6~ ano ginasfãl; de lá, após o preparatório, ingressei 
O SR. PRESiDENTE. (Magno -B-acelar) :..__ Concedo a no Bacharelato de Ciências e Letras da Faculdade de Direito 

palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. da Bahia. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL .,--SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. senadores,_~ esco
la, como instituição educativa, exerce uma função extraordina
riamente importante e trariscendental na história das civiliza
ções, no desenvolvimento dos povos, na foFmaçãq das gera
ções e no preparo dos jovens para o trabalho, para a convi
vência social e para o exercício da cidadania, o que contribui, 
fundamentalmente para o ~n:grandecimento _do seu próprio 
país. 

Em todos os tempos, em todo o mundq,_e-especificamente 
aqui no Brasil, nos diversos estados, várias instituições -escola
res têm deixado seu nome gravado n~ .hi~tória educaCional 
brasileira e na gratidão das coinunidades a que serviram co·mo 
um templo do saber dedicado à formação dos jovens_ .ft ao 
processo de promoção social e aperfeiÇoãmeritõ di próPria 
sociedade. 

Sr_ Presidente,- SrS~-Siflidores, um Céleb-re pensadOr e 
estadista, do qual não me recordo o nome, afirmâu certã 
ocasião de que "a humanidade caminha pelos pés das crianças 
e dos jovens", e é justamente a escola que tanto pode direcio-
nar esta caminhada quanto iluminar melhc;>r estes caminhos. 

Tenho a convicção, Sr. Presidente, qe que isto é verdade. 
Li com imensa saudade e alegria a nótfcia de que o Go

verno do Estado da Bahia já iniciou a recü}:}itação do histórico 
prédio, construído O() século XVIII, lo~lizado n~ ;Ru:;t do 
Sodré 43, na Capftà.l do Estado, onde funcionou ininterrup
tamente, por 70 anos, até 1984, o tradiciofl.aJ Colégio Ypiianw 
ga, fundado em 1904, pelo insigne professor Alexandre Por
phirio de Almeida Sampaio, e posteriormente adquirido pelo 
educador I saias Alves de Almeida, que a ~ransferiu para esse 
prédio denominado, na ocasião, •'Solar d.o.Sodré". 

Em artigo publicado em A Tarde, edição de 29 de dezem
bro último, comentam-se as dificuldades que vinham ocor
rendo para a preservação desse patriniõnio da história da 
Bahia, sujeito à corrosão do te-mpo e à ação de vândalos 
que aos poucos iam deteriorando o referido casario, palco 
de dias gloriosos e cenas marcantes de várias gerações~.-

Grande foi a cOntribUiÇão desSa antiga e tradicional escola 
para a minha formação acadêmica, moral e espiritual. Lá 
fiz grandes amizades com colegas e professores, amizades sin
ceras para a vida inteira. Entre os mestres destaco os Profes
sores Manoel Peixoto, Nogueira Passos, Sabino Fiuza, Anto
nio Dias e Pedro Tenório de Albuquerque; e entre eles atuava 
o e mérito Fiscal Federal, do_Ministério da Educação, o saudo
so Deputado Manoel Novaes. 

Ao refletir sobre os benefícios extraordinários que as 
escolas, como o Ginásio Ypiranga, trazem aOs jovens, abrin
do-lhes e iluminando-lhes os caminhos do futuro, fico profun
damente consternado quando leio na imprensa que, apesar 
do imenso e·sforço dos governos, federai, estadual e municípar, 
milhões de crianças, a cada ano, no Brasil, ainda ficã.m fora 
-das esColãs, aprofundando ainda mais a crise social com que 
temos lutado, para conter. 

- Congratulo-me com o- Governador da Bahia, Antonio 
Carlos Magalhães, pela iniciativa meritória, que veio ao encon-. 
tro de reiteradas esperanças de setores expressivos da socie
dade baiana, de reabrir os generosos portões do inesquecível 
"Solar do Sodré" ,_ para receber na rede estadual de ensine;> 
ma]s 2.600 jovens que preciSain estudar para progredir e aju
dar_ na construção do futuro da Bahia e do País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando vejo em Sergipe 
ou na Bahia, por onde passo freqüentemente, ou pelas ruas 
de Brasília, ou de outras Capitais do País, a face sofrida 
e já marcada pelo desamparo dessa nossa infância abando
nada, fenômeno que tem crescido além do esforço do governo 
para contê-lo, lembro-me de ter lido uma afirmaÇão de que 
é nielhor erguer hoje escolas para os meninos do que patíbulos 
amanhã para os homens; assim evitaremos, em nossas frontei
ras, que a humanidade que deveria ter milênios de experiência 
em maturidade civilizada, retorne, pouco a pouco, à infâncía 
a cada geração. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, qualquer esforço do Go
verno para colocar os jovens nas escolas deve ter o nosso 
merecido aplauso. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. Desta forma, Sr. Presidente, parabenizo o Governador 
Antonio Carlos :&fagalhães e, finalizando, solicito a transcriçã.o 
do artigo a que me referi, publicado em A T:arae, eâição 
de 29 de dezembro de 1991, intitulado "'Ypiranga vai ser recu
perado e abrigará 2.600 estudantes", 

LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIA-
MENTO: . 

A TARDE e Domingo e 29/1211991 

Ypiranga·vai ser recuperado 
e abrigará 2.600 estudantes 
O prédio do_tradicl.:l!lat e histórico Co

légio Ypiranga. loca!lzado na Rua dOSo
drli, 43. Centro. hnaimenrecomeç-a a ser 
recuperado a,. ja no próx1m0 ano tehvo, 
vai cfe~ecer 2 600 novas vagas para alu· 
nos de 1 ~ e 2~ graus. As verbas, para 
a Secreta ri:~~ d.::t E:dueaç-<'lo :e Cultura toc:ar 
a obra. foram conseguidas graças a um 
convénio firmado entre o governo do es· 
lado e o M1111Stério da Educação, num 

. valor global de Cr$400 m.lhóes. Oesali· 
vado em 1964, por alravessar uma séria 
crise financeira, o Ypiranga é, hoJe, ore
trato do que ocorreu com o ens1no _públi· 
co. na Bahia, nos últimos anos. 

Nestes sete anos. a aç.ao do tempo 
e as Investidas de vândalos concorreram 
para destruir. praticamente, as depen
dêi'ICias do velho casarão, construído no
século XVU!. O imóvel, qu.g faz parte da 
histOria da Bahia. não só por ter abrigado 
um dos mais importantes estabelecimen
tos de ensino do estado, está em ruinas. 
Durante a mforma, wnforme estudos 
técnicos feitos por engenheiros, apenas 
os pnares de concreto e algUmas pare
des serão aproveitados. A depredação 
alcançou niveis alarmantes. e compro
meteu seriamente as instalações elo se- · 
OJiar casario. 

Para o colégio voltar a funcionar, o 
prédio será praticamente reconstruido, 
conlorme declarou o engenheiro Antônio 
remando Andrade lima. diretor do Ser
viço de Construções Escolares 
(Conesc). da SEC. os serviços deverão_ 
ser concluídos no menor espaço de ter'n
po, cumprindo, à risca, o cronograti'féfé$
tabelecido. "No máximo a obra levará 
elnco meses", garantiu o dltator, ressal
tando que todo o trabalho será: acompa
nhado por técnicos do tnstrtuto do Patrl
mOnio Artistico e Cultural (IPAC). 

Este acompanhamento se faz neces
sário, por ser o casarão tombado pela 
Secretaria do Património Histórico ê Ar
tístico Nacional (SPHAN), através de de
creto do enJão presidente Costa e Silva, 
assinado no ano de 1968. Será feito um 
criterioso registro fotográfiCO de todas as 
dependências do Imóvel, especialmente, 
da fachada, de forma a garantir a rnanu· 
tenção das caracterfsUcas originais da 
construção. 

DESAPROPRIAÇÃO 

Fundado em 4 de fevereiro de 1904, 
pelo professor Alexandre Porphirio de AI· 
meida Sampaio, funcionando entAo no 
Corredor da Vitória, o Colég1o Ypiranga 
foi comprado. em JUnho da 1911, pelo 
educador lsa1as Alves de Almeida, que 
Ms anos depois o transferru para o anil· 
go "Solar do Sodré~. adquirido na época 
por ao cont~ de ,réts. Lá funcionou, inin
te"nuptamente, durante 7o anos. quando 
em 1984tiveram inicio as discussões em 

tomo da desapropriação. por parte do 
governo do estado. 

.Em a de abnf de 1988, a 8~ Vara da 
Fazenda Nblic;l expediu a emissão pro
visória de posse em !avor dO Estado. A 
açào suscitou polémicas, especi~lmente 
por Causa do valor da de!aprºprjação, 
consideradO. até'ho!e. irrisório pelos ex· 
proprlados. "Em abril de 1989 fomos ln
formados que ocgovemo pagou CzS1 10 
mil. Atu.almente, este valor beira a casa 
~ Cr$.<1,0 milhões, o que julgamos muilo 
pouco. lslo porqu0o Imóvel eslá avaliado 
em cerca de Cr$200 milhões", afirma o 
professor Angelo Lyriode Almeida, ex-di· 
ratar do Ypiranga. e inteQrante da fan1ma 
expropriada. 

Segundo ele, a família não_ aceilou 
o vãJõ-r pa§o pelá desapropriação e re
correu junto à Justiça. "Hoje. o processo 
se encontra no Tribunal de Justiça, em 
grau de apelação~. Mesmo_ estando l)tl· 
ma "batalha judicial" com o Estado, An· 
gelo lyrio se mostrou contente com o 
Inicio das obras de recuperação do Colé
gio Yplranga. ··estão r~sgalando a hlstO· 
ria da educação na Bahia. Sem falar no 
valor arqultetónlco do casario, que é tos
~~ho de uma época", lembra, sau-

ALUNOS ILUSTRES 

Enquanto o velhO sobrado era carco
mido pelo tempo e ação de vândalos, 
surgiram promessas de total recupera· 
ção. Que não ~<hegaram a sair do papel. 
Em 18 de maio de 1988. a então secre
.tá!:!a._t:[a Educação, Mariaugusta' Rocha, 
visitou o imóvel e prometeu mover esfor
ços para qu~ as obra~ fossem 1nlciadas, 

o que nãó aconleceu. Um ano e dois 
meses depois da visita de Mariaugusta 
Aoeha.·fol a vez do, tambêm secretário, 
Joir Brasileiro. discussar. no Joca,l, pro
metendo reformar o casa~io, onde, erri 
S de jur;~ho de 1871, morreu o poeta Cas· 
tro Alves. 

Em setis ao anos de funcionamento 
(1 o anos no antigo endereço), o Colégio 
Yplranga conseguiu reunir uma invejável 
fista de ex-alunos famosos. Estudantes 
que alcançaram o Mpodium~ do sucesso 
profissional, até" mesmo fora do Brasil. 
revelariclo a qualidade do ensino do colé
gio. Pelos corredores do secular casario 
{onde t_ambém funcionaram os colé~1os 
Sebrao, Alem.ao, Florêncio e Antonio 
Vlelra) cirCularam pessoas como os es
critores .Jorge Amado, Carlos Eduarcio 
Novaes e Adonias F1lho. 

Ta.mbém foram alunos do Yplranga 
a lnteinaclonalmente conheclda Simone 
Blttencourt de Oliveira (a cantora Simo
ne), o ator Antônio Pitanga. e a também 
cantora Maria Oeusa. Os governadores 
landulpho Alves {Bahia). Lour1vaf Bap
tista {Sergipe) e José Varela (Rio Grande 
do Norte). Figuram ainda na lista dos alu
nos ilustres, o economista Rómulo Almei
da e os deputados Rafael Clncurá, Nes
tor Duarte e Clemente Mai'ianl, além do 
empresário Norberto Odebrecht. 

O ~égfO Yplranga, segundo infor· 
mações de Angelo Lyrio. alcançou desta· 
que na educação baiana gracas ao espi· 
rito arrojado e pioneiro do seu pal, o edu
cador lsafas Alves. "O Ypiranga sempre 
inovo.u. para melhor. no campo pedagó
gico. O resultado foi o melhor possível", 
fez qUGs.~.de ~brar. 
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Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Meira Filho, Suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Lourii•al Baptista o Sr. 
Meira Filho, Suplente de Secretário, deixa a áidelra 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Rene
vides, Presidente. 

,. O SR- PRESIDENTE\Mauro Benevides}.:...:. So-bre a me-
Sa, expediente que será lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte 

SGMP/P n" 170/92 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Mauro Benevides 
M.D. Presidente do Senado Federal 
~esta 

Brasilia, 23 de janeiro de 1992. 

ou seja, não seguindo a regra-rCgimeniai tradicional, da pro
porcionalidade, e com prazo de três meses- foi a informação 
que recebi. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Mas o Sena
do, como V. Ex~ sabe, às vezes funciona mais rapidamente. 

O SR, ESPERiDIÁO AMIN- V. Ex•, na extrama-unção 
Q.esta sessão legislativa está_ devastador. 

Estou satisfeito. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Então, se
riam 45 dias. Tanto poderíamos manter o número exato de 
Lideranças como - e habitualmente o fazemos - designar 
onze representantes, o que seria apenas um a mais do que 
o número de Partidos, que a Mesa se proporia a indicar, 
obviamente para que_ esse_ trabalho se fizesse com a celeridade 
posssível e, ao final dos 45 dias, tivéssemos aqui um trabalho 
bem elaborado por essa Comissão a ser agora constituída 
com o assentimento do Plenário. -

Senhor Presidente, Srs. Senadores, tendo em vista a comunicação do Sr. 
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para Presidente da Câmara, Deputado Jbsen Pinheiro, que agora 

~municar que, em sessão plenária de -~oj~, a Câmara_ dos foi" lida pelo Sr. Primeiro Secretario, Senador Meira Filho, 
Deputados rejeitou o Projeto de Lei n" 2.474, de 1992, que encontra-se praticamente exaustada a pauta exclusiva de con
·~;dispõe sobre fontes de custeio para a Previdência S_OCíal "e vocação do Congresso Nacional pelo Senhor Presidente da 
t:Já outras providências". República . 
. --- ·' Sendo esse projeto o único item coriSt8;~te da c;:onv_oç:iç.ã_O~ _Não tendo a matéria sido acolhida pela Câinara dos Depu-
e~traordinária do Congresso Nacional, pro~ovida pelo Poder tados, obviamente dispensa-se o Senado da sua apreciação.
~ecutivo, através da Mensagem n9 11/92,, declarei _encerra- Em razão disso, cabe-me neste instante ressaltar a assidui
"Çios, na mesma sessão, por esgotamento.da pauta, os tratialh-os dade dos Srs. Senadores aos trabalhos desta Casa. Durante 
c,la Câmara dos Deputados, na presente sessão legisl~tiva ex- todos os dias realizamoS sessões_ com pronunciamentos oportu
traordinária. · nos, corno sempre brilhantes, dos Srs. Senadores, fazendo 
._ Colho o ensejo para renovar a Vossa EXéelência protestos com que o Senado trouxesse à discussão temas relacionados 
~e apreço. -Deputado lbsen Pinheiro, Presidente. com a vida política, económica e social ~o País. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:_ Srs. Senado- Apenas cabe-riie, ao lado deste agradecimento a todos 
.-~s, a Presidência, antes de i-eportar-se _::lo exped~ente lido os Srs. Senadores e.funcio_ná_!ios d~Casa, que f?ran;t realme~te 
pelo Sr. Primeiro Secretário, Senador -~e~ra Filho, desej~ren;tafil:ente dedicados nas suas tarefas funcwna1s, ~n_u?CJar 
consultar a Casa se concordaria co-m 0-~ato- cta Presfdência, neste mstante que encerra-se a convo~_çáo extraordmana do 
Constituindo uma Comissão de Srs. Senadores para que," no CóifgreSsoNaciona!, o que ~everia oc~rre~ apenas, no~ ter~ os 
prazo de 45 dias, a exemplo do que fez a Câíiiiira dos Depu- do at.? convocat6n?· no dta 31 de Janeiro. ~orno m~x1s~e 
tàçlos, estudasse aprofundadamente o problema da Previdên- a raza~ que _determmou a convocaçao, .que fOI a ap~ec;aç~o 
~ia Social brasileira e oferecesse após esse-pra:zõt1-nra-sõlução d_~ pro_1e~o ~1spondo ~obre fontes e custeio para a Prev1dencta, 
para que 0 próprio Congresso brasileiro não ficasse ·a margem a Prestdencta, ~este mstan!e,_ ~eclara encerrados os. trabalhos 
de uma questão que interessa tão de perto a milhões de brasi- desta convocaçao extraordmana do Congresso Nactonal. Ce
leiros. munica, também, que a Comissão Representativa do Con-

Se houver, realmente, anuência explícita do Plená,rio _- ~re~s~--~~cio~:~I, que_ du.ra_nte o rec.esso tem a incumb~nc_ia 
0 que recolhemos pela manifestãçáo de a~sentf~entol a.Ssím, conshtucwnal das at!1bmçoes exp~essadas pel.a R~solu~a? n~ 
t;io clara -, a Presidência anundaria a CP"JI!_posiÇão· dessa 3, _de 1990-CN, COJ?-tmuará a reumr-se como já fOI dectd1do, 
'Comissão, que teria onze inembros._e fuJ?.ciÕnari<! n9 prazo todas as qua~tas-fetras. . . , . 

. de 45 dias para elaborar um documento conclusivo sobre essa Na próxtma quarta-feira, portanto, dta ~9, as llh30nun, 
importante matéria. - t~refuos reunião da Comissão Representativa do Congresso 

Nacional. 
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a p-alavra 

pela ordem. · 

o SR, PRESiDENTE (Mauro Benevidesj.:...:. Concedo 
a~ palavra ao nobre Senador Esperidião Ainin. 

O SR- ESPERIDIÁO AMIN (PDS:_:_· SC. Pela ordem. 
Sem revisão ·do orador.) -Sr. Presidente, pedi a palavra 
não apenas para louvar a iniCiativa de V. Ex\ que vem ao 
e~contro de uma proposição que modestamente apresentei 
J.tá poucos minutos, mas também para obter o seguinte esc~are
qinento: pelo que estou informado, na C~mara foi con.st!t_~íd~ 
úma Comissão ....;.... e· foi a ra"zãO da minha manifestação há 
P?ucos minutos - com um Representante _de cada.Partido, 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Declaro en
cerrada a sessão e, com da, a Convocação Extraordinária 
do Congresso Nacional. 

(Levanta-se a sessão às 18h9min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NA
BOR JÚNIOR NA SESSÃO DE 21-1-92 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR, NABOR JÚNIOR (i'MDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, o jornal 
Correio BraziUense, na edição de hoje~ publica matéria da 
maior gravidade para o prestígio do Congresso Nacional, sujei-
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tándo-o à ameaça de novo e danoso conflito com a opinião 
pública brasileira e pondo em posições antagônicas alguns 
Parlamentares e a Comissão Mista de Orçamento- pois àque
les não se deu oportunidade de ver_~provadas_emendas que 
haviam oferecido· à PrOpOsta Orçamentária- Ctue, posteriOr
mente, transformou-se na Lei de_ Meios para o exercício --de 
1992. . 

A matéria a que me refiro tem como títlllo-'·N~ye D.epu
tados ficam cCúli- 30% do Orçamento". E di.?: __ o seguinte: 

O ·orçamento Geral da União para o· corrente ano é 
de Cr$51 trilhões e 309 bilhões, mas a Comissão Mista do 
Orçamento do Congresso, depois de aumentar a receita e 
multiplicar por nove os valores enviados __ no ano passado pelo 
Governo, apropriou-se de Ck$25 trilhões e 500" bilhões, um 
fato inédito. Tãô anormal é o Orçamento de 1992 que o Centro 
de Processamento de Dados do Senado_ Federal se recusou 
a fechá-lo e até agora ele não foi remetido ao Planalto para 
a sanção presidencial. _ _ 

Do total de Cr$25 trílhões e 500 bilhões, o ex-relator-gera! 
da Comissão Mista, Deputado Ricardo Fiuza (PFL-PE), ho
je ministro da Ação Social, reservou Cr$15 trilhões e 900 
bilhões para atender a si próprio e_ a "rmiis' oito. deputados. 
Os restantes Cr$9 trilhões e 600 biJhões_di~tribuiu com emen
das a 532 parlamentares, ficando de fora 18 deputados e sena
dores, que tiveram suas emendas rejeitadas e outros 32 parla
mentares que não apresentaram nenhuma emenda ao Orça
mento. 

O ex-relator~geral retirou a tnais Cr$370 bilhões dos 
CIAC, em valores corrigidos e, ao s~_l} parecer de 18 de dezem
br_o último, proibiu o Presidente da República de adequar 
a execução de despesas fixadas ao ingresso da receita, de 
abrir créditos suplementares durante o ano baseado em exces
so de arrecadação, de remanejar qs dotações_, destinadas ao 
financiamento .de custeio e do investimento agropecuário, de 
propor outro índice de reajustamentq dos valores da receita 
e da _despesa diferente do fixado no substitutivo. -

As emendas foram aprovadas na Comissão Mista e nO 
COngresso, pelo grupo dos nove deputados, através de acordo 
com os partidos de oposição - PMDB, PTB, PDS, PSD_B, 
PT, PDT, PDC, PL, PSD, PCB e PC do B. Mesmo s~bendo 
que não havia número para deliberação em uma únicã re-união 
da comissão em do plenário do Congresso, nenhum dos parti
dos que a compõem pediu, em momento algum-, verificação 
de quorum, votando não apenas o PT para "constar", segundo 
alegou seu líder, Deputado José Genoíno, na sessão do Con
gresso que votou o-parecer final, quando elogiou o relator~ 
geral pela forma como fez a partilha. 

Nos quadros a seguir, estão os valores das emendas apro
vadas --e que irão- X sanção do Presidente da República 
- conhecidas como corpo estranho introduzido _na proposta 
orçamentária de 1992, visto que nela o Governo já havia 
contemplado, com valores reais, a cada um dos ~tados, aten
dendo as reivindicações de todos eles. Todos os quadros foram 
obtidos pelo Correio Braziliense no Prodasen. 

Depois de montado todo o Orçamerito _e proclamado o 
resultado, cujas emendas aprovadas estão nos quãdros anexos, 
para elaboração dos autógrafos a serem enviados ao Presi
dente Fernando Collor, o Deputado Ricardo Fiuza endereçou 
ao Prodas_en mais -de 50_0 emendas convulSionando Q. serviço. 

Conforme a imprensa registrou na ocasião, o Prodasen 
não tinha de onde tirar recursos para atender _à exigência, 
a não ser subtraindo-os do próprio Governo, mas, aínda assim, 
faltava-lhe autoridade para fazer tais alterações. 

Além disso, todo o trabalho já realizado teria que ser 
desmontado e (refeito) precisando de mais 20 dias para con
cluí-lo, iSto se houvesse solução para o problema, pois as 
sugestões apontadas para obtenção de recursos não podiam 
ser aceitas,-porque prejudicavam órgãos dos. poderes públicos, 
o que acabaria ocorrendo, segundo os técnicos. O. gfupo dos 
nove deputado~, porém, insistia em qtie ó Prodasen fizesse 
--~~~~ ~'conta de chegar", sob a alegação cl_e que não__bouvera 
núiiJ.~rQ para aprovar nada, _l_l_exp._n.a _Comissão_ M_isfâ_:_2nem 
1_10 plerfário do Cmigi-esso, onde tudo fora feito em ·aCOrdo 
de lideranças. 

Enquanto não se resolve o impasse, o Orçamento Ger~l 
da União para 1992 continua no prelo, com a recusa doPrOdá'"" 
seri em f~chá-lo. 

Como se vê, Sr. Presidente e Srs. Sen3.dores, o Correio 
Br~iliense, com a responsabilidade de ser o jornal de maior 
tiragem da Capital da República e sua larga tradição na im
prensa brasileira, denuncia um caso da maior gravidade, fun
dado em subsídios fornecidos pelo próprio Prodasen, que é 

, o órgão responsável pelo trabalho de consolidação de todas 
as emendas apresentadas ao Orçamento para o corrente ai10. 
A reportagem evidencia fato da maior gravidade: os DepU
tados Ric~rdo Fiuza, de Pernambuco; Hélio Rosas, de Sãg_ 
Paulo; Paulo Hartung, do Espírito Santo; (i"eraldo Tinóco; 
da Bahia; José Luiz Maia, do Piauí; José Carlos Vasconcelos, 
S.érg~O Guerra e Nilson Gibson, de Pernambuco; e Eduardo 
Jorge, de São Paulo - esses nove Deputados conseguiratp 
aprovar 15 trilhões, 901 bilhões, 130 milhões e 736 mil cruzei
ros em emendas ao Orçamento de 1992. Todavia, enquanto 
-~se,s poucos tinham tanto, 532 outros Parlamentares, ou seJa; 
os demais Senadores e Deputados, consegUiram a·provar-a.pe~-
nas 9 trilhões e 600 bilhões de cruzeiros. · 

Ora, Sr. Presidente, por ocasião da discussão e votação 
do OrÇamento Geral da União para 1992, tive a oportunidade 
de procurar o Líder do meu Partido, Senador Humberto Luce
na, para reivindicar que a distribuiçao de dotações por meio 
de emendas se procedesse de forma eqüitativa e justa; já 
previa, então, o risco de que determinados Parlamentares 
fosseinJavOr~Cidos, como efetivamente aconteceu e o Correio 
JJ...r~zilie_.Uie denuncia. 

Os números e "as provas são irrefutáveis; a relação de 
emendas aprovadas, seus autores e os montantes são conclu
sivos, expondo casos como o do Senador Cid Sabóia de Carva
lho, um dos mais ilustres membros desta Casa, que teve todas 
as suas emendas rejeitadas. Representantes importantes de 
Estados destacados, como os Senadores paulistas Fernando 
Henrique Cardoso e Mário Covas, também não viram a apro-· 
vação de suaS -propostas, enquanto um único Deputado, o 
Líder Ricardo Fiuza, sozinho, aprovou Cr$ 10 trilhões e 752 
bilhões de cruzeiros em emendas, todas, evidentemente, bene
ficiando se.u Estado, em detrimento dos demais. 

Valho-me dos números para, mais uma vez, denunciar 
a absoluta falta de critérios na destinação dos recursos orça
mentários. O meu Estado, o Acre, tem o dobro da população 
do Amapá e de Roraima, mas foi cOntemplado com menos 
dotações pata suas necessidades, não por falta de emendas 
propostas, que foram inúmeras - mas por simples discrimi
n~çªQ,_ qu~ não açeitanios! -~- . . · 

.P~~X- já - faltando alguns_ dias para a instalação da 
sessão Legislativa ordinária, a- nieses dÇI início do process(_) 
orçamentário voltado para o exercício de 1993 :--' devemos· 
exigir critérios -maiS 1ógicos e eQ_üânime na foimulação da 
futura Lei de Meios. Não se trata de fisi ·0gismo ()!] n~gi• •a.!. 
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lismo, mas de exigência decorrente do próprio mandato do 
Estado que cada um de nós representa nesta Casa, que exige 
não ser tratado de forma inferior à s:ua própria importância, 
dentro, acima de tudo, dos princípios maiores da Federação 
e do incentivo ao desenvolvimento das Unidades mais necessi
tadas. Essa distribuição não pode fugir a tais ctitériC?s, paT-a 
que se evitem os fatos lamentáveis espelhados no Orçamento 
para o corrente exercício. 

Dentro desse contexto de suma gravidade outra se desta
ca, denunciada pela mesma reportagem do Correio Brazi
liense: depois de ter sido aprovado por meia dúzia de Parla
mentares, na Comissão Mista, que nunca teve·-qtiOfurn subs
tancial -, situaçãO que se repetiu nas votações· de Plenário 
-o projeto orçamentário já se encontrava nq Prodasen para 
a consolidação do texto final, englobando as emendas aprova
das, quando 500 novas mudanças foram a -~_le encaminhadas, 
o que é inaceitável e injustificável. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Nabo r Júnior? 

O SR. NABO R JÚNIOR - Com muito prazer, concedo 
o aparte a V. Ex• 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Nabor Júnior, 
esse assunto que V. EX" traz à tribuna do Senado é da maior 
gravidade. É evidente que há uma corte de privilegiados no 
Congresso Nacional no que se refere a essa questão Orçãméh
tária. Mas nós-, -ambos, somos do PMDB e achamos que o 
assunto deve com.c·c;ar a ser-tratado -como bem disse v. 
Ex\ ao contactar o Senador Humberto Lucena - na própria 
Bancada do Partido, como também nas Bancadas dos demais 
partidos os nossos Colegas tém por obrigação ferir esse assunto 
do modo mais eficiente, porque o que V. E_x~ denuncia descre
dencia absolutamente o CongreSso NadOnal. Veja V. Ex~ os 
nomes citados daqueles que tiveram todas as suas emendas 
rejeitadas. São cidadãos de grande destaque nesta Casa e 
no Congresso Nacional, excetuando o m~u nome, que V. 
Ex~ citou.H 

O SR. NABOR JÚNIOR -Não apoiado. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - .. ,e são pessoas de 
dignidade comprovada, de comportamento elevado. Esses 
Parlamentares que não conseguiram aprovar suas emendas, 
via de regra, não recebem a pecha de fisiologistas, assisten· 
cialistas, ou nãb Se incluem naquela hi::;tória de "é dando 
que se recebe", um capítulo que ameaça voltar à administração 
brasileira, com ligações perigosas para com o Congresso Na
cional. Eu quero prestar a V. Ex~ a minha inteira solida ri e· 
dade, dizendo, no entanto, que essa- inf6rin3Çã0 publicada 
pelo Correio Braziliense enobrece alguns e, no que pareça 
promover outros, descredencia-os, evidentemente, porque, 
na verdade, mostra o favorecimento. Ninguém obteria verbas 
tão altas, é evidente, sem um comportamento anômalo, sem 
um comportamento, no mínimo, eticamente -co.i:Idenável. Tal
vez os que tenham guarado os princípios éticos estejam nessa 
lista dos que não aprovaram nenhuma emenda. Meu apoio 
a V. Ex• 

O SR. NABO R JÚNIOR ..:._ MÚito obrigado a V. Ex' 
pelo aparte. Note, ilustrl! Senador Cid Sab.c?ía de Carvalho, 
o ex-Relator da Comissão Mista do Orçamento foi afastado 
das funções justamcllte- por-·causa de prática semelhante, de 
beneficiar seu Estado na distribuição de recursos~ em prejuízo 
das demais unidades. TroCou-Se o Relator, mas o lamentável 
fato se repete- com o agravante-~ denunciado sem contesta-

ções, da manipulação do texto aprovado pelo Plenário? na 
,fase quas~ bp:~.rocrática de s_ua consolidação pelos técnicos 
do Prodasen. 

-É inconcebível, não _podemos concordar com isso? de, 
:maneira alguma, depOis de tantas lutas em busca de recursos 
para as riossas Regiões, para os nossos Estados, tão ·carentes. 

Apresentamos emendas, defendemos essa melhor e mais 
justa distribuição de dotações, mas o que vemos é desolador 
e revoltante: apenas nove parlamentares, dos quais quatro 
são pernambucanos, conseguiram aprovar todas as suas emen
das, o que ocorreu em prejuízo das exigências dos demais 
Estados e de seus Representantes. 

Com essa repOrtagem-denúncia, o Correio B_raziliense, 
mais urria Vez, torna-se ctedor da gratidão de todo o País, 
ao desvendar as tramas urdidas na elaboração e- na consoli
dação da Lei Básica de sua economia anual, o Orçaineilto. 
_Os números e os fatos são verdadeiramente esiarrecedores, 
aponfarido u-ina situação que não pode continuar. 

De minha parte, comprometo-me a desenvolver esforços 
cada vez maiores no sentido de que a distribuição das verbas 
públicas se faça de modo mais justo e transparente, assistindo 
a todos os Estados da Federação e não apenas a alguns pou
quíssimos privilegiados, escolhidos ao bel-prazer de quem tem 
maior ou mais significativo" aceSso à Comissão MiSta cte Orça
mento. 

Quero, inclusive, pedír a transcrição dessa matéria publi
cada pelo Correio Braziliense, com a relação dos recursos 
e das emendas aprovadas por Parlamentar, para que a Casa 
dela tome conhecimento e sejam adotadas as providências 
cabíveis, na oportuni~ade d_evida. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador_ Nal_)or J)i,nior, 
peço um aparte. 

O SR. NABOR JÚNIOR -Concedo o aparte a V. EX' 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Nabor Júnior, também 
fiquei surpreso cJ.uando li a notícia do Correio BraziJiense 
-de hoje e relata no seu artigo essas discrepânc~as. Nós, que 
somos Presidente da Comissão Mista de Orçamento, parece 
que cm determinado trecho da matéria, quall:~<?J!lform~ que 
sua última reunião não havia número, é um pouc9 de exagero. 
duándo da reunião da sua aprovação os trabalhos se iniciaram 
às Sh da noite e foi até àS-Sh Oã manhã, o Plenário da Comissão 
tínha número suficiente, como inanda a Resolução n?_2, para 
a sua aprovação. Então, neste particular, a iriformação dada 
pelo Correio Braziliense não é verdadeira. O que màis me 
estranha e, é que esta infQrmação do Correio Braziliense foi 
obtida no Prodasen. Como Presidente da Comissão Mista 
de Orçamento, eu as pedi antes da sua compatibilização, o 
próprio Prodasen disse-me que não me podia fornecê-las. E, 
hoje, V. Ex~ disse que o jornal citado obteve essas informações 
do Prodasen. Eu, que sou o Presidente da Comissão Mista 
de Orçamento, e que fiz estas indagações por escrito, Senador 
Nabo r Júnior, pedido ao próprio Prodasen, que me fornecesse 
uma cópia daquilo que tinha sido votado no Congresso Nacio
nal. E o Prodaseh disse_-me que eu precisaria de uma ãiitori
zação do Relator-Geral, o ·que é um absurdo. Então, se o 
Correio Braziliense pediu essa informação, fornecida pelo Pro
dasen, eu acho muito estranho também. Quanto às emendas, 
tem V. Ex~ toda a razão, quando se atribuí e onde se diz 
que o Relator aprovou dez trilhões de cruzeiros ... 

O SR. NABO R JÚNIOR -Quase dezesseis trilhcSes. Es
ses nove Parlamentares conseguiram aprovar 15 trilhões, 901 



Janeiro de 1992 DIÁRIO DD CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 24 239 

bilhões -e o:s .outros 532 Parlamentares tiveram aprovadas 
emendas envolvendo apenas 9 trilhões. 

O Sr. Ronaldo Aragão - E o que é mais gr_ave neste 
relato é qu-e depois do Orçamento aprovado pelo Congresso 
Nacional, eu_go~ta_r~a de dc_ixar_aqui bem claro e bem explícito 
a nosSa r.e~po~sabilidade cessa quando ele é aprovado na Co
l:ríi~sã9 Mista .e é enviado para o CongresSo que o votará 
.e _enviará para a sua conSólidaçãp no_ Prodasen. Quando a 
notícia do jornal diz que foram ainda colocadas mais de qui
nhentas emendas, isso é .uma coisa lamentável! Foi contra 
isso que nós n·os debatemoS, foi contra essas coisas que nós 
tr~b~lhamos na Comissão Mista de Orçamento e sofremos 
as_ maiqre~ pressõeS. Mesmo assim, criamos urna comissão, 

. ~omposta de todos os partidos políticos, para acompanhar 
a ·consólídação ~(_) Orç~rne'.lto_~ depois que ele fosse aprovado 
pelo' congresso ~acic;>Q(!.I. Então, todos os partidos políticos, 
por esta co.missão, estavam representados na formi!ç&.o da 
consolidaç~o deste Orçamento no Prodasen. Com es54 notícia 
do Correio Braziliense, fico até cibismado que isso tenha ocor
rido, até porque o Orçamento ainda não foi enviado para 
a sançãO presidencial, o que é outro absurdo. 

, O SR. NABOR JÚNIOR- Permita-me V. Ex', nobre 
.Senador Ronalçlo Aragão, uma breve interrupção no aparte 
que tanto honra meu discurso- mas existe, agora, uma ques
tão fundaq1ental: o Prodasen está alegando que não tem condi
ções_ de fechar o Orçamento devido às quinhentas emendas 
recém-apresentadas, que vão aumentar a despesa e não têm 
receitas correspondentes. O Orçamento tem que ser fechado, 
não pode a despesa ser superior â receita, ou seja, para encai
xar mais quinhentas emendas é preciso fazer um remaneja
·mento'de verbas. Caso Contrário, o- Orçamento será defici
tário, o que é proibido pela Constituição. 

. : D~f a dificuldade vivida pelos técnicos do Prodasen, ___ qutL 
não conseguem ·ajustar Os números e as rubricas, prevendowse 
o prolongamento dos trabalhos até mesmo durante o próximo 
mês de fevereiro, inipcdindo a publicação do O_rçamento no 
Diário Oficial da União. O Governo, assim, não vai ter condiw 
ções de fazer a execução orçamentária no já corrente exercício 
financeiro. 

· O. Sr.-RoU:ald~ Aragão - É, na realidade, se isso esti\!er 
ocorrendo, é um absurdo. Se a despesa não tem a receita 
correspondente_, "ele não vai fechar nunca. A informação que 

· tiVe "é_ que ele estava sendo compatibilizado no DOU. Isso 
· é Uni a6surdo também. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Compatibilizado em quê? 

O Sr. Ronaldo Aragão- No DOU, o que é outro absur
do. Não digo isso com çerteza, mas est1ve_ ~qui ria seillána 
passada e procurc"i saber onde estava o Orçamento, se ele 
já tinha sido fechado, disseramwme que ele estaria sendo envia

. do para o departamento de Orçamento da União, para que 
houvesse essa compatibilização. Quero deixar bem cJaro que 
a minha responsabilidade, como Presidente da Comissão Mis
ta de Orçamento, cessou no diã. em que entreguei o Orçamento 
para o CongreSso Nacional. A partir daí, a responsabilidade 
não é mais minha, porque ao entregar a votação na Comissão, 
que teve quorum, para todas as matérias votadas houve quow 
rum, por isso que acho que há um equívoco na informação 
do Correio Braziliense. Reafirmo que na votação do Orça
mento houve quorum suficiente. Agora, essas emendas cobra
das a posteriori da votação feita pelo CongresSo Nacional, 
é um negócio muito sério. Para isso, para precaver a ComiSSão 

Mista de Orçamento, nomeei uma comissão, com represen
tantes de todos os Partidos, para acompanhar a consolidação 
_do Orçamento. Era esse o aparte que queria _?ar a V. Exa_ 

O SR. NABOR JÚNIOR - Entendo, eminente Senador 
Ronaldo Aragão, que V. Ex~ se conduziu com a maior serie
dade como Presidente da Comissão Mista do Orçamento do 
Congresso Nacional. Tanto assim que, para evitar eventuais 
acusações de favorecimento, V. Ex' não apresentou qualquer 
emenda à proposta orçamentária - o que pode, ainda, ser 
anotado na mesma reportagem citada, do Correio Braziliense. 
Mas, entendo, também, que, V. Ex>!, como Presidente da 
Comissão Mista de Orçamento, está no dever de procurar 
a direção do Prodasen, até mesmo seus superiores. a Mesa 
do Senado Federal, para pedir explicações sobre tão graves 
denúncias, essa verdadeira ilegalidade, essa """-t':a imoral 
e inconcebível de "plantar" quinhentas novas emendas no 

_texto aprovado pelo Plenário. 
Creio que nenhum Parlamentar p_oçle concordar com essa 

prática. Isso é uma fraude, pcrmitamwme: enfatizar, isso é 
uma verdadeira fraude, que, inclusive, fundamentou parcial
mente a s_aída do ex-Relator Deputado João Alves, também 
vítima de acusações_ de haver encaminhado ao Prodasen, de
pois da proposta votada no Plenário do Congresso Nacional, 
várias emendas para sere_m inseridas durante a consolidação 
final. 

O Sr. Ruy Bacelar- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NABO R JÚNIOR - Com muito prazer_ nobre 
Senador Ruy Bacelar. 

O Sr. _Ruy Bacelar----::: Senador Nabor Júnior, perplexo 
estou com o seu pronunciamento como também com as infor
maçõ_es do Correi9 BrazUiense cm rela,ção ao tão cantado 
OrÇamento da República do País. V. Ex~ muito bem dísse 
que o Deputado João Alves de Almeida foi afastado em face 
de denJ.incias de n_ão adequada aplicação do Orçamento passa
do e este mesmo. quando foi substituído pelo, hoje Ministro, 
Deputado Ricardo Fiuza. Se verdadeiras as informações do 
Correio Braziliense, é algo que precisa ser melhor investigado. 
Mas, estarrecido também fiquei com as declarações de nosso 
Colega, Presidente da Comissão de Orçamento, Senador Ro
naldo Aragão, quando alega que, solicitando a um dos órgãos 
da Casa, do Senado Federal, o Prodasen, informações sobre 
o andamento da consolidação orçamentária, o Prodasen ale
gou que só poderia dar informações com uma autoriz~ção 
do Sr_. _Relator. Veja V. EX' a que ponto chegamos. E ou 
não é Presidente? E ou não é responsável pela Lei Orçamen
tária do País? Se se passasse com V. Ex~ ou até com o Senador 
Rui Barcelar ou com outro qualquer, acredito até com o Sena
dor Ronaldo Aragão, caberia, não tenho dúvida nenhuma, 
o afastamento imediato de todo o pessoal dirigente do Proda
sen, porque isso é uma ofensa não-somente ao eminente Sena
dor Ronaldo Aragão, mas a todo o Senado Federal, a todo 
o Congresso Nacional. Por isso, quero parabenizar V._ Ex~ 
por esse pronunciamento que faz, na certeza de que o Presi
dente da Casa, do Senado, ou do __ Congresso Nacional, irá_ 
investigar, se necessário, nomear ou indicar uma comissão 
de alto nível, para varificar se são verdadeiras essas denúncias, 
hoje veiculadas pelo Correio Braziliense. Obrigado a V. Ex~ 

O SR. NABOR JÚNIOR -Agradeço pelo aparte nobre 
Senador Ruy Barcelar._.Sr._ Presidente, o problema se reveste 
ainda de maior gravidade, ao propiciar a desalentadora sensa-
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ção de que de nada adianta votar na Comissão Mista:_ nem 
no Plenário, quando se trata do Orçamento da União. 

Vimos o Senador Ronaldo Aragão fazendo reparos a 
uma das informações do Correio Brazilit;_~L§_egund() .a. qual 
a matéria foi votada na Comissão sem que existisse quorum 
compatível - mas q1;1anto à votação em plenário, foi feita 
pelas Lideranças, Cú.ip abs_oluta e inegável insuficiência de 
presenças. Disso todQs nós sabemos. 

A essência do protesto que ora formulo, com tantos e 
tão valiosos apoios, é d,e q_u~ n_ã~ adianta mais votar na Comis
são Mista, pois a me~m-a.se tOrnou supérflua._ E, o __ que é 
pior, o Plenário tam~ml A forma final é definida a bico-de
pena na fase de consólidação definitiva, no Prodasen, implo
dindo-se a autoridade das instâncias legítimas. : ; , ' 

Sr. Presidente, s·rs. Senadores: estamos diante de· um 
fato da maior gravid?cte,- uma situação por todos os títuJos 
lastimável, daquelas CiJ.pazes de solapar a dignidade e a credibi
lidade do prórpio Poder Legislativo; não apurá-la, sinc_era 
e profundamente, resultará em suspeiÇões insuportãveís ·pa·ra 
uma lei que deve ser cfistalina, respeitada, digna de responder 
pela já precária saúde ecenômico-financeira ·do País. 

ConclUo dirigindo o mais veemente apelo aos nobres Pre
sidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
no sentido de que constituam uma Comissão, que reflita a 
composição partidária de ambas as Casas, para averiguar a 
veracidade dessa denúncia do Correio Braziliense, talvez o 
fato mais grave ocorrido nos últimos tempos dentro do Con
gresso Nacional. 

Ao cobrar essa apuração completa e definitiva, cumpro 
minha obrigação como Representante de um Estado injuSta
mente preterido na formulação da Lei de Meios para 1992, 
relegado aquém de Unidades mais recentes _e muito menos 
populosas, como Amapá e Roraima~ 

Mas, acima de tudo, defirio e defendo dois pontos ab_sqlu
ta:mente prioritários nessa iitveStigaÇâO: resgàtar o Princípío 
federativo e a honradez do Poder Legislativo, reafirmando 
o- apelo aos dignos Senador Mauro Benevides e Deputado 
Ibsen Pinheiro; para a formação de uma Comissão de Inqué
rito destinada a investigar a veracidade ou não desses fatos 
e sua elucidação, para conhecimento de toda a Nação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 

NABOR JVN!OR EM SEU DISCURSO: 

Partill1a tor11a-se desafio 
a qualquer a11álise lógica 

· ':\ partnhu <lo holo or<.r'HHH'Illli· 
. : rio resen•a surprcsno;, ·como uma 

dcslina~·fw c.le Cí-$ 2,275 tdlhó(c.'S 
para o Amazoua~ . e apcuus um 
pouco mais tla HJt~l~<h.~, Cr-11 I ,3·1:3 
t,rilkio, para o H'in de Jo.meiro do 
·aliado (lo PbuahtJ Leonel Brizola. 
~lesmo qtw por uma· difc->rt·u~·a 
lwm nwnm·. o Ammmnas clt•ixn 

::para trás até Solo Poiulo, que aho
<'<IOha Cr.$ 2.058 trilhões. E o 
:{.lNJU~no Dis.trito F<•deral sai na 
frcmtt.'" de ~Hnas G(•rais: Cr$ 
r, 752 trilhãn a Cr$ I ,750 trilhüo. 
~ .. p('flli.lllllmco. tfo L'X-refator gt,•
.raf do Orçamento e hoje ministn' 
·.da Aç·ão Social Hicardo Fiuza, s6 
'}wrde- para o Amazonas~ São Pau
·,o, Minas<"' Distrito Federal. Le\'a 
'{;, $ 1,377 !rilhão, um re(•ordP S<Í 
.igual:lvd. nn Nordt•s!e, aos Cr$ 
!,:~t)J tdlhúu da Hnhia, Solo quasP. 

~:··r$ 1 tn!htu1 a m:.lis ljtt<• O'i valo· 
. n•s rt=-:o.t•n·adus pa'"u a l<"!Ta do 
·prf>sideuk FernauJo Collur. Ala
g;Jtts. df.• fato, apnre<.•e -2om uma 
:ll''~lidt~IÇiio humildl-': _Cr$ :l;)7 h i· 

l1oc.•s. l'.ln {l)dtt a rc·~rúo, o:s ahum~ 
;'ont}~ sá guuham da Pamiha (~ s;.Tw 
gipe. Att~ o Piauí leva uma vanta
gem superior a Cr·$ 1 {)() bilhiíes. 
. .Mas llf'm tudo é desequilíbrio 
na partilha do bolo on_,'atn()ntál"io. 

}lato Grosso leva Cr$ 379 billtõe., 
f' Sf'u irm~o d.o Sul Cr$ 373 hi
lhôcs. n•cursu:;: mchados uuma 
propon.<ao ~cnwlhanlt•:oo à qut> di~ 
\'idiu o pníprio Est:h.lu. Uma e:x
(:-t."\,'ão, contudo, que não se rf'{H'· 
_l~~. por t~xnnpln, com os viziu ws:.. 
Gohís (Cr$ 57·! bilhões) e sua 
t·ara-nwhuf(" Tocautius ((;r$ 2:H 
bill.üt•s). 
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En!.endas aprovad:Js, por parlamentilr1 em ordem decrescente 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 16, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~ 
ções, considerando a situação por que passa o sistema previ~ 
denciário brasileiro e a necessidade de estudo profundo do 
assunto para a busca de soluções duradouras par.:~ a Previ
dência Social, resolve: 
. . C?m fu~d~me!lto no art. 4&, n~33, do Regimento Interno, 
mstttun com1ssao, mtegrada por 11 (onze) Senadores, a serem· 

designados após a indicação das Lideranças, para, no prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de sua instalação, 
proceder a amplo estudo do sistema previdenciárío brasileiro, 
taiito no tocante ã sua estrutura quanto ·ao seu regime de 
custeio e benefícios e propor soluções cabíveis para o seu 
regular funcionamento e cumprimento de sua destinação So~ 
cial. 

Senado Federal, 24 de janeiro de 1992.-Senador Mauro 
Benevides. · 
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ATO DO PRESIDENTE 
N•l7, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, 

Resolve designar PAULO ROBERTO MENDONÇA 
SILVÉRIO, Diretor Adjunto da Assessoria, código SF
DAS-101.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para 

.substituir o Diretor da Assessoria, no período de P a 20 de_ 
.fevereiro de 1992, durante o afastamento do titular em gozo 
de férias. 

Senado Federal, 24 de janeiro de 1992.- SenadoiMauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 18, DE 1992 

Q Presidente do $enildo Federal-. nCJ uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, 

Resolve desginar JOÁO BAIRTON SAMPAIO- Ana
lista Legislativo, Área de Comunicação Social, Classe "ESpe
cial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
para substituir o Diretor da Subsecretaria de Divulgação no 
período de 1"' de fevereiro a r~ de março de 1992, durante 
o afastamento do titular em gozo de férias. 

Senado Federal, 24 de janeiro de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, PreSidente. 

EXTRA TO DE TERMO DE OCUPAÇÃO 

Imóvel: Apartamento 304 - Bloco "K" da SQN 308, 
de propriedade da União Federal, administrada pelo Senado 
Federal. 

Nome do Ocupante: José Augusto Arcoverde de Melo 
Órgão de Lotação: Senado Federal/Segunda Vice-Presi· 

dência 
Cargo: Analista Legislativo 
Matrícula: 1257 
CPF: 024291101~30 
Vigência do termo de ocupação: 20-12-91 
BrasHia, 20 de dezembro de 1991. - Gerson Martins 

de Rezende, Diretor da SSAMP em exercício. 

SENADO FEDERAL 

Concurso Público para- Analis~a Legislativo - t\.reã. de 
Especialização: Taquigrafia, Técnico Legislativo- Areas de 
Especialização: Transportes (Motorista) e Segurança. 

Edital n' 1/92 

O Senado Federal e a Fundação Universidade de Brasilia 
em obediência ao item 3.2 do Edital n• 1/91, publicado no 
Diário Oficial da União (DOU) de 29 de novembro de 1991, 
tornam públicos a data, o horário e os locais das Provas Obje
ti_vas previstas para a Primeira Etapa: 

Analista Legislativo-Área de Especialização: Taquigrarra 
Data: 15 de março de 1992 
Horário: 14:00h às 18:00h 
Local: Inscriçóes de 0001 a 0634 - Ala Sul do Instituto 

Central de Ciências- ICC ~ Campus da UnB 
Técnico Legislativo-Área de Especialização: Transportes 

(Motorista) 
Data: 15 de março de 1992 
Horário: 14:00h às 18:00h 
Local: Inscrições de 0001 a 0690 - Ala Sul do Instituto 

Central de Ciências- !CC- Campus da UnB 
Inscrições de 0691 a 0870 - Ala Centro do Instituto 

Central de Ciências- !CC- Campus da UnB 
Inscrições de 0871 a 2226- Ala Norte do Instituto Cen· 

trai de Ciências- ICC- Campus da UnB 
Técnico Legislativo-Área de Especialização: Segurança 
Data: 15 de março de 1992 
Horário: 14:00h às 18:00h 
Local: Inscrições de 0001 à 1170- Ala Norte do Instituto 

Central de Ciências- !CC- Campus da UnB 
Inscrições de 1171 à 1880- Faculdade de Estudos Sociais 

Aplicados -FA- Campus da UnB 
· Inscrições de 1881 à 2820 - Faculdade de Tecnologia 

- FT- Campus da UnB 
Inscrições de 2821 à 3520 - Faculdade de Educação -

FE- Campus da UnB 
Inscrições de 3521 à 4140 - Faculdade de Ciências da 

Saúde - FS - Campus da U nB 
Inscrições de 4141 à 5900- Bloco I- Centro de Ensino 

Unificado de Brasflia- CEUB 
Inscrições de 5901 à 9438 -Bloco III- Centro de Ensino 

Unificado de Brasilia - CEUB 
O acesso dos candidatos às salas de prova dar:se-á no 

intervalo de 13:30 às 14:00h. 
Os candidatos deverão_ cOmparecer aos locais de prova, 

riO dia 15 de março de 1992, no horário acima estabelecido, 
munidos de Carteira de ldentidade,-L:omprovante de Inscri
ção, lápis n~ 2 e caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 
Não será permitida a utilização de qualquer material de con
sulta ou de calculadora durante as provas. 

Os candidatos que chegarem atrasados não terão acesso 
às salas de prova e estarão automaticamente excluídos do· 
Concurso. Em hipótese alguma serão aceitas justificativas. 

Manoel Vilela de Magalhães, Diretor Geral do Senado 
Federal. 

Lauro Morhy, Diretor DAE- UnB. 


