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bre a estrutura e competência da Ouvidorla-Geral ao PLC n.0"127/93, que "alteiri! dlsposÍtivos da Lef 
da República e dá outras providências". Sen. Mag- n." 8.5!l2, de 23-12-92", que "dispõe sobre politica na-
no Bacelar ........ ,_ ... :· .. ~ ..... ~.~ ..... -•.• ~- ... :.6680 cion_alde _~alános e .. dá outr~s providências". Sen. 

Parecer n.0 234/93 -Comissão Dhcetora:Q.~e_<'lá "c ê Beni V eras .......... ·: .... :. : .... : . ... ' .......... ~: .67!l8 
redação final do vencido para o turn<t: com.plem~ntfir· - Parec_er n.0 24.0/93 --:- Comissão Dixetora que dá 
do PLS. n.O 40/93, que ''altera o § 4c.0 do art. 38, da redação final do vencido para o turno supÍementar 
Lei n.o 4.595, de 31-12-64". Sen. Ben! Veras ......... 6683 do Substitutivo do Senado ao PLC n.o 127/93 que 

Parecer n. 0 235/93 - CAE, sobre a Mensagem "altera dispositivos da Lei n.O 8. 542, de 23-12-92 e dá 
n.o 166/93, do Sr. Presidente dli República, submeten- outras providências". Sen. Lucidio Portella . . . . . . . . 6768 
do a aprovação do Se!lRdo Federal pro!losfa ·de auto- Parecer oral sobre as Emendas de Plenário de 
rização de. concessão . .da: UI1l~e&lt Cqntra:- n.Os 1 a 10, ao PLG n._0 _127/93, que ••aHera disPositivos 
tação de operação de .. _ no, po valor equi- ~ Lei ,;'-0 8. 542/92, de 23-12-92 e dá outras provi-
valente a até DM15.00 .ta .. (ciuinze ·niilliões. de dencias . Sen. -B~nf: Veras .A .. ·~ ••• -•.•• -.····~··-·-···~~·- _6771 
marcos alemães), entre o Es do de São Paulo e o 
KredistantaJf für Wiederaubau - KFW, destinada . ·Parecer n.o 241/93 - Comissão Diretora que dá 
ao financiamento parcial do projeto "Preservação redação final do Substi_tutivo do Senado ;.., PLC 
das Florestas Tropicais - Mata Atlântica". Sen: · n.o 127/93, que "altera dispositivos da Lei n:o 6.5!l2, 

Edu;:::u~~c~3~j~; -~ -~~;;;;;:~~ -~~;;;;;:~~: ~~~ 6§89 ~,d;~;2-~2. ~- -~. ~:'.t~~ '-~~~~~~~~~~~·::., ~~~;. ~~~~ . 6777 

redação final ao PR n.O 63/93, que "autoriza a Pre' - .. P~reo~r n. 0 242/93 - Cõmis,sãq Diretora, que dá 
feítura Municipal de Umuarama, PR, a contratar redaçao ~mal do vencido, para o turno suplementar, 
operação de crédito junto ap Banco do Estado do - ap PLS. n.O 2/92, que. "dispõe sobre os estágios de es-
Paraná - BANESTADO". Sen. Júnia Marlse .. c;:., · 6693 · tudantes de e.st.abelecimentos de ensino médio e su-

Pare.cer oral ao PLC n.0 136/9:3, que .. dispõe so-_ perior". Sen~ Júlio Campos ·-·_-~r~ ~ · c· ....... · · ~ · ~ •.• ." •.. 6909 
bre a politica de remuneração dos servidores :públicQs ~i-eCer- n.o 243/93 - C_omiSsão DiretOra, que dá 
civis e militares da Administração Federal direta, redaçao final do PDL. n.o 14/9.2, que "homologa atos 
autarqUias e fundacional e dá outras providências". do Conselho Monetário Nacional, _que autorizou a 
Sen. José Fogaça ............................ -...... 6695 emissão de papel-moeda, no exercício de 1980 nova-

lor de trinta e .três bUhõ~ e quarepta e $ete ~lhões 
Parecer __ oral ao PLC n.O 135/93, que <ldispõe so- de cruzados novos, !Para atender as atividades produ-

bre a descentralização dos serviços de transporte Jtiv~ do País e a ciroulação _da riqueza naciQ.nal"._Sen. 
ferroviário coletivo de passageiros urbanos e subur- úho Campos ............... ~- .... -... -~-· ~~ .. ·-·~-. _. a910 
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Parecer n.o 244/93 - Comissão Diretora, que dá 
·redação final do PDL n.O 15/92, que "homologa ato 
·do Conselho Monetário Nacional que auto~ou a 
emissão ::'!,dicional _de papel-iõ.oeda, no valor de cin
qüenta fi dois bilhões e seiscêntÇ>_S milhÕ~ de cruza-
·dos"~ sen,_ Jtllio Campos .......... .- .... --~ ~-... :~-~-~ ~-- 6910 

Parecer n.0 245/93 - Comissão Diretora, que dá 
redação final do PDL n.o 6/92, que "homologa ato 
·do Conselho Monetário Nacional que autorizou a 
-emissão adicional de papel:.moeda, no· vãlor de-um 
'bilhão e_-duzentos milhões de cruzadOs~_noy'os•:. Sen, 
-Júlio Carupos ............... · .....•...... _.,,_.·.,_,;:.,0 ;;; )>91~ 

Parecer n. 0 246/93 - Comissão Diretora, que dá 
redação final ao PDL n..O 17/92, que "bomologa _ato 
·do Conselho_ Mop,etátio __ NaçiQ_nal, que autorizou., a 
emissão adicional de papei-moeda no ·valor de oiten-
ta e sete bilhões- e seisCentPJ?.)nil:tlões de -=~a,do~ , . 
·novos''. Sen. Júlio Cãmpo-s .......... : .. :0~~.....,,.~-~~ .. -~-:::..:_MJJ __ 

Parecer n.0 247/93 - Cnmissão Dir,etora, que dá 
redação _final ao PDL n.'? 18/92, que "homologa ato 
do Conselho_ Monetário Nacional, que _autorizotl a 
emissão ad.iclopal Çle papei-moeda. no valor de seis 
bilhões, oitocentos e tz:ip.ta e seis milhões de _cruza-
dos novos". Sen. Júlio Çampo.s ·-···~·····,·-~_···'·:~~~-6911 

PARTIDO POLíTICO 

i:s: 
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Demonstrando preocupação com o divórcio en
tre o Estado e a Nação brasileira. Sen. Jarbas Pas-
~arinho ············~~----··· .. ,.. ...... ~~·.,.-~-~-~-·~···-·.·-~- 69i5 

PoLíTICA SALARIAL 

c"' Cobrando do Sen_ado Fe(!eral uma definição ur- -. 
gente sobre o projeto de reajuste mensal de salários. 
Sen. Eduardo Sup!icy .................... , . . . . . . . . 6249 

Di~P!X~ndo _sobre política salarial. _Sen. _ :Val:m~~ 
Campelo .. ~.:-..... :.~: .. -....... ,_ .... ,:~ .. -~r-"'~~ ~13 

Fazendo comentário a respeito do reajuste men-
-sàl de salári_os e analisando ~.conseqüência da pqf{ti-
ca de juros_ altos _p_ara o d!3Senvolvimento econônti.co . 
e social do PalS. Sim. Mansueto de í.airor,·. : .... :. ·.: . -· 6293 

Analisando proposta de _reajuste mem;al de salá-
rios. Sen. Eduardo Suplícy .. _-.~ .- ... ·~-- ..... , .. _,,.._. !,.-. ~57:8 

POLíTICA SOCIAL 

Def~ndendo a adoção, pelo Governo Fad€ral, de 
diretrizes no sentido do combate à pobreza e d.a _re.:-__ 
dução daS âesigu3.1dades ·regionais. Sen. Antônio Ma-
riz ....................................... __ .. --.. 6213 

,AriUnciando ~-~l~çarn.'~~~ -~o:-l?i_ogr:3.~~- 4~ êóni-~~ 
bate à ]'orne no Distrito Federal· pelo Governid.or~· 
Joaquim Roriz. Sen. Valmir Çampelo .. _ .. .•.. : .. :: . . 63Bil 

Defendendo a urgente reformulação da Lei Or- PRESTAÇãO DE CONTAS (Vide Plebiscito) 
gãnica dos Partidos Políticos .. Sen. Esperidião Amin 6285 

PLEBISCITO 

Anunciando a prestaçã_o __ de cont-as, _ao Tribunal 
Superior Eleitoral, da campanha Fr.entB Republica- • 
na Presidencialista no plebiscito. Sen. Ma.rco_l\!acJ.eJ 6527 

POBREZA 

Cobrando do Governo Federal medides de. com.- .. 
bate aos :problemas sociais brasileiros, principalmen-
te a_ fome e a miséria. Sen. Antônio. Mariz . . . . . . . . . . .,.6213 

POLíCIA CIVIL (Vide Punição) 
POLíCIA FEDERAL 

Tecendo ·comentários sobre a crise na Polí~_!a 
Federal e sua insubordinação à nomeação do Coro
nel da Reserva Wilson Brandi_ Romão. Sen. Beni V e-
ras ................ ~ ~ ~-~ .•.. ~~ -~-- .. ~ -.: .. -~ .......... ~.,.,..:..:~;,6PJ...3- _-

Demonstrando preocupação com os acont~cimen
tos envolvendo, nas últimas semanas, a Polícia Fe-
deral. Sen. Jarbas Passarinho .............. ··~·-· •• __ 6U5_ 

POLíTJCA EOONOMICO·FINANCEIRA 

Comentando plano econômico proposto pelo Mi
rustro de Fazenda Fernando Henrique Cardoso. Sen. 
Pedro Teixeira ........................... ·- . . . . . . . 6642 

POLíTICA ENERGÉTICA 

Discorrendo sobre o quadro institucional do se-
tor elétrico brasileiro. Sen,_ Divaldo Su!"llagy . . . . . . 65S_7 

POLíTICA NACIONAL 

Tecendo considerações sobre as cireun:;:.t~ncias 
nacionais e características do estado atual, em- cOn.:-

PRISJI.O PREVENTIVA 

Registrando despacho que cieterminou · a pris-ãO·
preventiva do empresário _Paulo César Farias. S_en. 
Cid Sahóia de Carvalho ........... : ................ , .Ji2~4 

; __ ~_-,_-
PRIVATIZAÇãO. 

-Focalizando o 4.o Relatório Mundial, sobre o 
Desenvolvimento Humano - PNUD, aontendo ctit_i
cas às politicas de privatização. generalizadas. Sen. 
Nelson 'Wedekin "'"., .... ·-·~· .. -· .... ·-·-·~·,.· -~· .••. 66i7 

PROJETO DE..DECRETO J;.:ll:G~TIYQ 

Encaminhando votação do PDL n..o U0/93, que 
~'dispõe sobre- a estrutura e competência da Ouvido

-ria_-Gerai da República e dá outras providências". 
S_en; Josaphat Marinho ...................... ""··· ....• ?931 

PROJETO DE LEi lVide Orçamento, Seguro-Doen-
ça, Ser-vidor Público) 

PLS n.0 87/93, g_ue autoriza o Poder Executivo a 
cÍ'iãr a Escola Agrotécnica Federal de Bonfim, -em 
Roraima. Sen. João. França . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . •• 6212 

PLS n.O 88/93, que estabelElce normas para as 
eleições presidenciais e estãduais de 3 de_ outubro de 
1994. Sen. Affonso Camargo ................. ."...... 6227 

PLS n.O 89/93, que altera a Lei n.o 6. 360, de 
23-9-76~ que dispõe sobre vigilância sanitária a que 
ficam sujeitos os mediqamentos, as drogas, os insu
mos farmacêuticos_ e correla_tos, cosméticos, sanean-
.fé.S e o'uti:'os protl_utos_ e dá ou_tras providências. Sen. 
Júnla Marise ................•..•....... ---~ •• , .• :,., 6~32 

~:3 :atindo o PLC n.0 19/03, que "retira do Im
pósto de Renda benefícios petce!Jidos por deficientes 

trapartida às de la6.3, _Sen~ Júlio Ca,mpos ....... ~-~· ~9~ _ r:~entais". Sen. Jo.saphat Marinho ..... ~ ... ·-·. "' .... ~-- _62a9 
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Discutindo o PLC n.O 19/93, que uretira dâ irici
dência do Imposto de Renda benefícios percebidos 
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rpor deficientes mentais". Sen. Ronan Tito . . . . . . . . -6241 

Discutindo o PLC n.0 19/93, que "retira da i~ci
dência do Imposto de Renda benefícios percebidos 
por deficientes mentais". Sen. Cid Sãbóla de carvalbo 6242 

Encaminhando votação do PLC n.O 19/93, que 
"retira da incidência do Imposto de Renda beneficias 
percebidas por deficientes mentais". Sen. Cid Sabóia 
de Carvalho .................................. ·-. . . . 6433 

PLS n.o 91/93, qUe institui ·mcéótfyo-:fls-CaCPãia
empresas que invistam e mprogramas de rectlrPei-a-
ção de empregados ·alcoólatras. Sen. César D13s ...... 6591 

PLS_ n.0 92/93, que estabelece normas para- a rea-
lização ·das eleições de 3 de outubro de 1994 e· dá ou-
tras providências. Sen. Nelson Wedekin -. -.-: :-.... ...... 6651 

PLS n.0 93/93, que proíbe a exclusão de cober~, 
tura de despesas co mtratamento de determinadas 
doenças em contratos que asseguram atendimento 
médico-hospit"alar pelas empresas prjvadas de seguro
saúde ou assemelhadas. sen. Iram Sa:fà.iva ..... _ .. -~ 6655 

PLS n.0 94/94, que dispõe sobre a Politica Nacio
nal de Drogas e· dá outras providência.s. Sen. Leu-
rival Baptista ............. ~-· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6656 

Dlscutlodo o PLC n.O 132/93, que "dispõe sobre 
o Plano de Carreira para a área de Ciência e Tecno
nologia da Admloistração Federal Direta, das Autar
quias e das Fundações Federais e dá outras -provi:.. 
dências". Sen. Alufzio Bezerra .............. _ .. -~ .. ~ . . 6663 

Discutindo -o PLC n.o 132/93, que •tdispõe sobre o 
Plano de Carreirã. para a área de Ciência e Tecnolo
gia da Administração Federal Direta, das Autarquias 
e das Fundações Federais e dá outras providências". 
Sen. Josapbat Marinho ......... -· ....... --··----·-· 6663 

Discutindo o PLC ri.0 132/93, qué •Lctispõe sobre 
o Plano de Carreira para a área de Ciência e Tec
nologia da Administração Federal Direta, das Autar
quias e das Fundações Federais e dá outras provi-
dências". Sen. Magno Bacelar .................... -. .--- 6664 

D;scutindo o PLC n.0 132/93, que "dispõe sobre o 
Plano de CarTeira para a área de Ciência e TeciJ.olo
gia da Administração Federal Direta. das Autarquias 
e das Fundações Federais e dá outras prõvidências ". 
Sen. José Paulo Biso! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6665 · 

Discutindo o PLC n.O 110/93, que "dispõ_e sobre a 
estrutura e competência da Ouvído:i-ía--=Geral da Re
pública e _dá outras providências". Sen. Josaphat Ma-
rinho ...... ·; .....• c._ .. CC~-·=-· .......•.. ·;· ....•••..• 6680 

Discutindo o PLC n.O 117/93, que--udispõe sobre a· 
extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica 
e Previdência Social - INAMPS - e dá outras pro-
vidências". Sen. Josaphat Marinho ...... -.-L' o-~-~ •• r_~ •-- 6706 

Encaminhando votação do PLC n.0 116/93, que 
"institui o IPMF e dá outras providências". Sen. P€-"" 
dro Simon ............... " . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . • 6733 

Encominhando votação do PLC n.o 116/93, que· 
"institui o IPMF e dá Outras Providências". Sen. Jar-
ba.s Passarinho ....... _ ....................... -~ .. ~----- 6734 

Encaminhando votação do ELC n.O 116/93, que 
"i.n.3titui o IPMF e dá outras providências". Sen. 
Ney l\'illxanhão ...................... -. ..•. . . . . . . . . . 6734 
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Encaminhando votação da Emenda n.0 2 ao :PLC 

n.0 116/93, que institui o IPMMF e dá Outras provi
déncias". Sen. Josaphat Marinho . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6737' 

Dis~utlodo ·eitlOI1c!a aprese:qt~a ao PLC n.~ 127/93 
Substitutivo, "que altera dispositivos da Lei 

n.O 8. 542/ de 23-12-92, que dispõé sobre a política 
nacional de salários, e dá outras providências". Sen. 
Mário Cova.s ............................. _ .... , _... 6747' 

Discutlodo emenda apresentada ao PLC n.o 127/93 
- Substitutivo, tlque altera dispositivos da Lei 
n.O 8.542/ de 23-12-92, que dispõe sobre a politica 
nacional de salários, e dá outras providências". Sen. 
Odacír Soares ......... _# ~ .. ,,..-, •••• ~"'-·'< .... ; . .._ __ .·_ ..• ';..~· .... :.o. 6747 

DíSciltindo oemenda apresentada ao PLC n.O 127/93 
- Substitutivo, "que altera dispositivos da Lei 
n.o 8. 542/ de 23-12-92, que dispõe sobre a politica 
nacional de salários, e dá outras providências". S_en. 

. Valmir Campelo .................... ·-............. 6747' 

Discutindo emenda apresentada ao PLC n..o 127/9'3. 
Substitutivo, "que altera dispositivos da Lei 

n.o 8.542/ de 23-12-92, que dispõe sobre a poÍltica 
nacip:n,al de salários, :e- dá outras providências". Sen. 
Eduardo Suplícy .......... , .... ~~.-.... ._,, .... ," .. - 6749· 

Discutindo emenda aPresentada ao PLC n.O 127/93 
·Substitutivo, "que altera dispositivo da Lei 

n.O 8.542/ de 23-12-92, que dispõe sobre a política 
nacional de salários, e dá outras Providências". Sen. -

·Magno Bacelar .............. ···-<·•··••7=•·•·····•''· ., 6755 
Discutindo emenda apresentada ao PLC n.o 127/93 
Substitutivo, "'q:ue altera dispositivos da Lei 

n.O 8.542/ de 23-12-92, que dispõe sobre apoJJtica 
nacional de salários, e dá outras providências". sen. 
Esperidião Amln .............•.••.•• ·- •...••.. .o., •·=·= 675& 

Discutindo emenda oferecida ao PL:J n.o 127/93 
Substitutivo, "que altera dispositivos da Lei n.o 

8_.542, de 23-12-92, que dispõe sObre a política na
cwnal de salários e dá outras providências". Sen 
ll:lclo Alvares ....................................• : 6757 

Dis-cutindo emenda oferecida ao PLC n.o= "127 /93 
- Substitutivo, ttque altera dispositivos da Lei n.0 

8.542, de 23-12-92, que dispõe sobre a política na
-cional de salários e dá outras providências". Sen. 
Pedro Siluon ·····-···~·······""•"'h·-··-~--.;..;.-;._;,~&--.·..: _6758 

Di.sçutindo emend2. oferecida ao PLC n.o 127/93 
-cSubstitutivo, "que altera dispositivos da Lei n.o 
8. 542, de 23-12-92, que d!spôee sobre a política na
cional de salários e dá outras -provid:?ncias". Sen. 
Pedro Telxeim .................. " .. "·· -~'. -·oo •• ·'·.. 6758 

_Discutindo emenda oferec~da ao PLC n.0 127/93 
- Substitutivo, "que altera dispositivo da Lei n.o 
8:542, de 23-12-92, que dispõe sobre a politica na
CIOnal de salários e dá outras providências". Sen. 
Beni V eras .............................. ·--. ~' .~. 6761 

Encaminhando votação do Substitutivo da Co
-m,tg_sãO_ de Assuntos Econômicos ao PLC n.o 127/93, lr 
"que altera di.s1lositivos da Lei n.0 8.542, de 23-12-92, 
que. dispõe sobre a. política_ nacional de SaláriOs _e 
dá Outras providêricias: Sen. JoSãphat Marinho 6931 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Tramitação do PLS u.o 27/91 - Complementar, 
de autoria de S. E.'IC.a., que "regulamenta o paxágra
fo 3.0 do art. 192 da Constituição Federal, que dispõe 
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-l:iobre a_ cobrança de juros reais .m~ximos". :?en. 
Mansuet.o Q.e_ J,.-aVQt , ,.""' ..,...,\ ~ ~ ._..,-_..,-:,_;..~~- ,,~~- ~-,..:~1 ;.-.- ~-?2~g 

Discutindo emendas de -plenário ao _PLC n. o 
116/93 - C<>mplementar, que "institui <> Impost<> 
"Provisório sobre a movimentação ou transmissão: de 
valores de Créditos Diretos de Na,.tureza F~nan~etra 
- IP:MF - e dá outra& providências. Sen._ rwnan 
'Tito ... ---.-. ----··.-- ·-~ .. __ ,.,.~-0"1"---~~- .... ~.- ...... ,- -·-~3-~"'o~'-'-'"··., 1 ~7.~.1 

Dizcutindo <> PLC n.0 116/93 - Complementar, 
·"que institui o Imposto Provisório sobre ·m'oVirrienfa-
ção ou a transmissão de valores de crédito_s. dire_tQ_S 
de natur.eza _.finªnc_eira - IPMF ':"":"""" e dá Outras p_ro
vidência.s_". Sen. Affonso· · Ca~argó .. -.. _. -.. ~--·~- ... =:,.:~ • ., . .69.:3;t 

:PROJETO DE RESOLUÇÃO 

D~cutindo o PR n.0 57/03, que "au·êoriza a __ can
trataçãc;> de operação de crédito externo entre a 
·República. Federativa do Brasil e o- Banc_o_- Interna
cional para· ·Reconstrução e Desenvolvimento ..,...... 
'BmD - no valor equivalente a duz:entos e doze 
milhões -de d_ólares norte americanos destinada a 
financlamentC> parcial de projeto de Eclucação nos 
Estados: de: . I;'e~nambuc<>, Sgrgipe, Ceará e Mara
nhão":Ben. Marco Maci-el .. .-..... ~·._.:.~~·--;. __ :.,.t·;; --·~~~ 

Discutindo o PR n.0 57/93, que c~autoriza a con
tratação de operação de crédito exte~llo~~n.~~- ~~e- . 
pública Federativa do Brasil e o BIRD;' no ValOr ~· 
equivalente a duzentps e do2!e . mill1ões_ çte dól,;!re? __ 
norte americanos destinada a financie.mento par- -
ela! de pmjet<> de Educação nos Estados de Pernam-. 
buco, Sergipe, Ceará e Maranhão"._ .Sen. Lo\U:lV;:tl_ 
Baptista , ................... , •• , ...•.. , ., .•.•••. ~. •.·.~ ,.. ,§5!1~ 

DfsCU.tindo o PR-n._0 _S'7/93J qu~ "autoriza a ~on-· 
tratação de operação de crédito exteillõ eritre -ii" Ré:_ 
pública Federativa d<> Brasil e o BIRD, n<> valor 
equivalente a duzentos e doze milhões de dólares 
norte americanos destinada a financiamento parcial 
de projetC> de Educação nos Estados de Pernambuco, 
8ergipe, Ceará e Maranhão'. Seu. Mansueto de Lavor 6594 

PUNIÇÃO. 
Apelando ao Governo de São Paulo, no sen

tid<> de reconsiderar punlçã<> aplicada a policiais 
civis de Ribeirã<> Preto - SP. Sen. Eduardo Suplicy 6466 

REFORMA CONSTrrDCIONAL 
Demonstrando preocupação com passivei mu

dança na representação dos estados na Cámãra dos 
Deputados, tendo em vista a Revisá<> Constitucional, 
que acentuará as desigualdades regionais. S_en. Hen-
rique Almeida . , . ·~ .............. , ....... :. 0 -~~.-.~ ... - • 6254 

Defendend<> um ampl<> debate sobre a questio do 
vot<> obrigatório na Revisão Constitucional. Sen. 
Júllo Campos ................................. ; . .. 6584 
REGIÃO AMOZôNICA (Vide Meio Ambiente, 

Minério) 

REGiãO NORDESTE 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, t eu, Humberto Lucena, Presidente,. nos termos do. 

art. 48, item 28 do Regimento lnterno~promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 53, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joaçaba - SC, a contratar operação de crédito 
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC, no valor 
de Cr$6.018.600.000,00 (seis bilhões, dezoito milhões e seiscentos mil cr.uzeiros.) 

O Senado Federal resolve: 
Art. I" É a Prefeitura Municipal de Joaçaba ~ se·. nos termos dos arts. 3··. 4· ... 5" e 6" da 

Resolução n" 36, de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédíio .. jurito úo Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A .. no valor de Cr$ó.Ol8.1i00.000,00 (seis bilhões, 
dezoito milhões c seiscentos mil cruzeiros), equivalente a 546.043,93 l.JFIR para a execução de obras 
de infra-estrutura urbana naquela municipalidade. -

Art. 2·' A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguint~:, 
condições: 

1 - valor pretendido da operação: Cr$6.018.600.000,00 (seis bilhões, dezoito milhões. seiscentos 
mil cruzeiros), atualizados pela variação da taxa referencial de juros: 

2- juros: 10.5% a.a. (dez e meio por cento ao ano): 
3- atualização monetária: Taxa Referencial de Juros- TR: 
4- garantia: caução de cotas-parte do ICMS e/ou de outros tributos municipais; 
5- destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana: 
6- condições de pagamento: 
- do principal: amortização e·m. noventa e seis par:celas mensais, com carência de até vinte e 

quatro meses; __ 
-dos juros: de acordo com o contrato de financiameri.to, sem prazO de Carência.· 
Art. 3" O prazo máximo pafa o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias. 

a contar da data da publicação desta Resolução. 

Art. 4':· Esta Resolução entra em vigor na data de_ sua publicação. 
Senado Federal, I" de julho de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Julho dclYY3 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. c eu. Humberto Lucena, Presidente. nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 54, DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, destinadas a reaplicação de 90% do resgate 
de 1.202.776.151, vencíveis no segundo semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l" É o Governo do ESfadO do Rio de Janeiro autoriZado.-- nos termos da Resolução n" 

36. de 1992. do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, 
destinadas.a reaplieação de 90% do resgate de 1.202.776.151. vencíveis no segundo semestre de IW3. 

Art. 2'' A emissão~ deverá ser realizada nas segu!ntcs condições: 
a) quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos a serem suhstituídos, deduzida a parcela 

de lO'K; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das J:_etras Financeiras do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Deere· 

to-Lei n" 2.376. de 25-11·87; o 

d) prdzo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1.00; 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 

I '·7-~3 
I ·-8·93 
)' ·9-93 
I '-10·93 
1'-11-93 
1"·12-93 

TOTAL 

Quantidade 

1H3.94(l.H66 
I k3. 635.80 I 
183.330.612 
217.409.902 
217.131.972 
217.326.9~8 

1.202.776.151 
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g) previsão de Colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

COLOCAÇAO V~NCll'vlENTO 'I ii ULO DATA-BASE 
01.07.93 01.07.98 541826 o 1.07.93 

2.08.93 _01.08.98 541825 02.08.93 
1'.09.93 01.09.98 541826 01.09.93 
1.10.93 Ol.l0.98 541826 01.10.93 
1.1 1.93 Ol.l (98 541826 01.11.93 
1.12.93 01.12.98 541826 01.12.93 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas. nos termos da Resolução n" 565, de 20-9-79. 
do Banco Central; · 

i) autorização legislativa: Lei n" 1.389, de 28-11-88. 
Art. 3" A presente t_tutorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias. a contar 

de sua publicação. - - _ _ ---
Art. 4·· Esta ResQ)ução entra em vigor na da_ta. de ~uàpublicação. 
Senado Federal. [·'de julho de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 

1993 
1- ATA DA 131' SESSÃO, EM J• DE JULHO DE 

!.l-ABERTURA 
U.-EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Se-nhor Presidente da República 
N" 224. de JY93 (n" 370/93, na origem), restituindo 

autógrafos de projeto de lei sancionado. 
1.2.2- Ofício do Sr. 1~ Seeretário da Câmara,_ dOs De

putados 
Encaminhando à reviSão do Senado Federal autógra-

fos do~ seguintes projctos·: _ _ -~ 
-Projeto de Lei da Câmara n" 131/93 (n" 3.837/93, 

na Casa de origem), que anistia débito doS eleitorCs que~·· 
deixaram de votar no ph::biscito de 21 de abril de 1993. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 132193 (n" 3 .. 715/93, 
na Casa dt! origem), que dispõe sobre o Plano de Carreiras 
para a área de Ciência c Tecnologia da Administração 
Federal Di reta, da~ Autarquias e das FundaçõeS Federais. 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Càmara n" 133/93 (n" 3.908/93, 
na Casa de origem), que cria mecanis_mos-d~ fl)l~ento à 
atividade audiovbual e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Camara n" 134/93 (n" 3.957/93, 
na Casa de origem). que dispõe sobre a transferêncía tem
porária e simbólica da sede do Governo Federa,l para a 
cidade de Salvador, E~tado da Sabia. 

-Projeto di-Decreto Legislativo n·'_ 19193 (n" 228/92, 
na Câmara do~ Deputados), que aprova Õ textO da CoO.ve"il· 
ção lnteramericana sohre a Restituição Internacional de 
Menores celebrada cm Montevidéu, -em 15 de julho de 
19R9. na Quarta Conferência Espccíalizada_fntcàamericana 
sobre o Direito Internacional Privado (CIDIP-IV). 

1.2.3- Pareceres 
Refcrt:ntc!-1 âs seguinte~ matérias: 
-Projeto de Decreto Legislativo n" 5. de 1988 (n" 

12. de 1~8ft r.a Câmara dos Deputados), que homologa 

o ato do Conselho Monetário Naciona_l que autorizou ~ 
emissão de papel-moeda, no exercício de 19~7. no valor 
global de Cz$95.000.000.000,00 (noventa e cinco hilhõe> 
de cruzados). 

-Projeto de Decreto Legislativo n" lO, de 19!.1,6 (n" 
117 ... de 19R6, na Câmarados Deputados). que homologa 
ato do Conselho Monetário Nacional que aUtorizou a emiS
são de papel-moeda, no exercício de 1985, no '{ai~H global 
de Cr$10.000.000.000.000,00 (dez trilhões de cruzeiros). 

1.2.4- Comunicação da Presidência 
Abertura de prazos para tramitação e para apresen

tação -de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n" 132/93 
e ao Pwjt.:to de Decreto Legislativo n" 19/93. lidos anterior
mente. 

1.2.5_- Requerimento 
N" 66::!/93. de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

solíéh_a_ndo ao Ministro da Fa:ienda. informações"que men-
dona. 

1.2.6- Leitura de projeto 
~Projeto dt.~ Lei do Senado n, 'i<.7/'13, de autoria do 

Senador João França, que autoriza õ Poder Executivo a 
criar a Escola Agrotécnica Federal de Bonfim, cm Ro
raima. 

1.2. 7- Comunicação 
Do Senador Onofre Quinan, de ausência do Pais. nn 

período de 16 de julho a 9 de agosto do corrcntt' ano. 

· 1.2.8- Ofício 
N" 131!93, da Liderança do PMDB, referente a :-.ubsti· 

tuição de memhros na Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização. 

1.2.9- Comunicação da Presidência 
Recebimento da Mensagem n" 223/'13 (n' 368193, na 

origem). pela qual~) Senhor Presidente da República corou-:. 
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nica que se ausentará do País no diaJ9 qo _corrc;nte, a 
fim de participar da IV Reunião do Conselho do Mercado 
Comum do Sul- MERCOS_UL, em Assunção_, Paraguai. 

1.2.10- Discursos do Expediente 
SENADOR ANTONIO MARIZ- Insuficiência das 

medidas governamentais no combate aos prcibfemas sociais 
brasileiros, principalmente a fome e a mis~ria.,Premência 
de dirctrizes nacionais. - -- --

1.2.11- Comunicação da Presidência---·-._ 
Presença na Casa do Sr. Carlos Antonio De'Carli, 

suplente convocado da representação do Estado do Ama
zonas, em virtude de afastamento do Titular, S.enador Car-
los De 'Carli. -

1.2.12- Prestação de compromisso regimental e posse 
do Sr. Carlos Antonio De'Carli. 

1.2.13- DiscursOs do Expediente (continuação) 
SENADORES GILBERTO MIRANDA, AUREO 

MELLO e CARLOS PATROCÍNIO- Saudação ao Sr. 
Carlos Antonio De'Carli pc!a sua posse c-Of!l9 Senador 
pelo Amazonas. 

SENADOR RONAN TITO, como Líder- Nota do 
Ministério da Integração Regional, de esclarecimentos a 
notícia veiculada no jornal O Estado de S. Paulo, intitulada_ 
Ministério gasta sem autorização. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA- Conflito de 
competência que estaria ocorrendo entre ministérios, no 
concernente â. política de comércio exterior. 

1.2.14- Comunicações 
-Do Senador Carlos Antonio De'Carli, referente a 

sua filiação partidária e nome parlamentar. 
- Do-Senador Lavoisier Maia, de ausência dos traba

lhos da Ca!:la, para desempenhar missão no exterior. 

1.2.15- Leitura de projetos 
-Projeto dt! Lei do Senado n·' 88/93, de_ autoria do 

Senador Af~onso Camargo, que estabelece normas para 
as eleições Presidenciais e Estaduais de 3 de outubro de 
1994. 

-Projeto de Lei do Senado n·' 89193, de autoria da 
Senadora Júnia Marise, que altera a Lei rr-_- 6.360, de 23 
de setembro de 1976, que "Dispõe sobre a Vigílânciã sani
tár!a a que ficam- sujeitos os medicáim!ntos, as drogas, 
os msumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, sanean
tes e outros produtos, e dá outras providCncias". 

1.2.16- Requerimentos _ 
N~ 663193. de autoria da Senadora 1 únia Marise, solici

tando que sejam considerados como licença autorizada, 
o.s dias 4, 7, 11 e 21 do corrente. Aprovado 

N" 664/93, de autoria do Senador Ronan Tito e outros 
Senadores, solicitando a rrorrogação por- irials 90 (noventa) 

dias .. do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a investigar a situação atual da evasão fiscal no País. 

1.2.17- Ofício 
N·• 29/93. da Liderança do PFL solicitando a substi

tuição do Senador Carlos Patrocínio pelo Senador Carlos 
Antonio De'Carli, como membro Titular da Comissão de 
Constituição, Justiça c Cidadania. 

1.2.18- Requerimento 

N9 665/93, .. de autoria do Senador Ronan Tito e outros· 
-Senadores, solicitando ao Ministro da Fazenda informações 
que menciona. 

1.2.19- Comunicação da Presidência 
- R'ecebimento do Presidente do Tribunal de Contas 

da União, de cópia da Ata n~ 23, da Sessão Especial relati
vas às contas do Governo atinentes ao exercício financeiro 
de 1992. 

I. 2.20 - Ofício 
N~ 370/93, da Liderança do Partido Democrático Tra

balhista- PDT, referente à substituição de membros em 
ComisSão Mista _do Congresso Nacional. 

1.3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Cãmara_ n" 114, de 1993 (n'' 3.551/93, 

na Casa de origem), que altera o Anexo I do Decreto-Lei 
n~ 2266, de 12 de março de 1985, e dá outras providências. 
Aprovado. À sanção. 

Requerimento n·'444, de 1993, do Senador Luiz Alber
to Oliveira, solicitando a transcrição nos Anais do Senado 
Federal da Nota Oficial intitulada A Democracia_ em Perigo. 
expedida pelos PnbSictentes da Associação dos Magistrados 
do Paraná e da Associação dos Magistrados Brasileiros, 
publicada no jornal Gazeta do Povo, edição do dia 4 de 

-- maio do corre-nte. Aprovado. 
Projeto de Decreto Legislativo n" 8, de 1986 (n" 112185. 

na Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conse
lho Monetário Nacional que autorizou a emissão de 'papel
moeda, no exercício de 1984, no valor de quatrocentos 
bi_lhões de cruzeiro:>. Aprovado. À Comissão Diretora para 
redação final. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 9, de 1986 (n" 116/86. 
na Câmara dos Deputados), que homologa o aro do Conse
lho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional 
de papel-moeda, no exercício de 1984, no valor global 
de um trilhão e novecentos bilhões de cruzeiros. Aprovado. 
À Comissão Diretora para redação final. 

Projeto de Resolução n" 54, de 1993 , que autoriza 
o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 111.579.678 
Letras Financeiras do TeSouro do Estado de Minas Gerais 
--:- LFT-MG, relativas ao giro de dívida !llobiliáriã, vencí
veis no 2" semestre de 1993. Aprovado. A Comissão Dire
tora para redação final. 

Parecer n" 197. de 1993, da Comissão de Assuntos 
Económicos, sobre comunicação da Câmara dos Depu
tados referente a erro manifesto nos autógrafos do Projeto 
de Lei da Câmara n" 148, de 1993 (n·• 3.397/92, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
altera as Leis n"' 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, 
e dá outras providências. Aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara n' 80, de 1992 (n" 906/91, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 24 
do Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código 
de Processo Penal. Retirado da pauta, nos termos do art. 
175, letra e, do Regimento I11terno. 

Projeto de Lei da Câmara n" 19. de 1993 (n·' I .189/88, 
na Casa de origem), que retira da incidência. do Imposto 
de Renda benefícios percebidos por deficientes mentais. 
Discussão encerrada, após usarem da palavra os Srs. Josa
phat Marinho, Ronan Tito c Cid Sabóia de Carvalho, fican
do a votação adiada por falta de quorum. 
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Projeto de- Lei do Senado n" 40._ de 1993-Complc
mentar, que rt:voga o § 4'' do art. 38 da Lei n" 4.595, 
de 31 de dezembro dc_l964. Votação adiada por falta -de 
quorum. 

1.3. 1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- De

cretação da prisão preventiva do empresário Paulo César 
Farias. 

SENADOR MARCO MACJEL -Agravamento do 
quadro da seca no No!:dest~. lmtituição, pelo Instituto 
Tancredo Neves, do Prêmio Jornalista Carlos _Castello 
Bran-co. 

SENADOR NEY MARANHÃO__:_ Artigo do CJ(-Go
vernador Cld Sampaio, sob o título: Um sonho_, um pesa
delo, um despertar." 

SENADOR EDUARDO SUPUCY - Negociação 
para votação do projeto de reajuste mensal dos salários. 

SENADOR AUREO MELLO- Apelo em favor 
do pagamento dos salários dos funcionários, iTJCumbidos 
do combate à cólera na Amazônia. Cons_cqüência das va
zantes dos rios naquela região. 

SENADOR JOÃO FRANÇA- Defeoa de uma com
pleta reformulação da legislação hrasikii'a soh~~ meió am
biente. a fim de que haja conciliação entre preservação 
da natureza e progresso da região amazônica. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Concessão do 
prêmio Top Marketing, da Associação dos Dirigentes de 
Vendas c Marketing do Brasil- ADV_B ã ~rnpresa Brasi
leira de Correios c Telégrafos- ~CT. pelo suces?,t? do 
emprego do sistema de franchising. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Homenagem 
póstuma ao General cearensc Humlwrw Fjl~ry. __ _ 

SENADOR JÚLIO CAMPOS- Déficit habitacional 
do País. 

SENADORHEi'IRIQUE ALMEIDA ~ Preocupa
ção de S. Ex·' com possível mudança na representação dos 
Estados na Câmara dos Deputados, tendo em vista a revi
são constitucional, y_ue acentuará as desigualdades regio
nais. 

SENADOR RUY BACELAR - Considerações a 
respeito dos onerosos custos da produção agrícola e da 
atividade pecuária no BrasiL 

SENADOR NELSON WEDEKIN - Documentos 
resultantes da 31·' Assembltiia Geral da CNBB, realízada 
em Itaici-SP. :-~ohre os temas "Ética: pessoa e sociedade'' 
e "Ética nã TV". 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Falecimen
to do jornalista João A.Quiar. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Posição contrá
riâ de S. Ex·' ao IPMF. 

são. 
1.3:2- Designação da Ordem do Dia da próximã ses-

L4- ENCERRAMENTO 

2~-,SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas de 1-· a 30 de junho 

de 1993 (art. 269, 1T do Regimento Interno). 

3- MESA DIRETORA 

4-:- LÍDERE!'.-E VICE:LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÁO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 13la Sessão, em 1° de julho de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidtncia dos Srs. Chagas Roariguts. Levy Dias e Carlos Patrocínio 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affol!So Ciuuargo _ Aiuizio Bezerra _ Amir lando _ Antônio 
Mariz_ Bello Parga_ Bcni V eras_ Carlos -Patr:9ç_ílliO '""'-César 
Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Cárvalbo _: Darcy 
Ribeiro _ Dirceu Carneiro _Eduardo Suplicy _ P.lCio Álv~s _ 
Epitácio Cafeteira _ Esperidíão Amin --~Flaviano Melo _ 
Garibaldi Alves Filho _ Guilherme Palmeira _ Henrique 
Almeida _ Humberto Lucena _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas 
Passarinho _João França _ João Rocha _ Josaphat Marinho _ 
José Fogaça_ José Richa _José Sarney _ JúliÔ- ~Pü"s-_ Júnia 
Marise _ Jutaby Magalhãe-S _ "Jtivêncio Dias _ Lavõisler Maia _ 
Levy Dias _ Louremberg Nunes Rccha _ Lourival~ Baptista _ 
Lucídio Portella _ Magno Bacelar_ MaDsucio de LavOr~ Marco 
Maciel _ Mário Covas _ Marluce _Finto _ Mauro Benevides _ 
Meira Filho _ Nabor Júriior _Nelson Carneiro _ Ne)i M~anhão 

Pecb:o Teixeira _ _Radüd Saldanh_a Derzi _ Raimundo Lira _ 
R.onaÚl~ Aragão_ Ronan Títo _ Ruy Ba~elar =.Wilson Mru.tins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-:- A li>ta de 
presença acusa o comparecimentn de 54 Srs. Senadores._ 

Havt.•ndo número regim~ntal, J.::claro aberta a sessao. 
Sob a proteçüo de_ D .... eus, iniciamos nOssos trahalhos. 
O Sr. 1" Secretádo procederá à leitura do Expediente. 
É lido o :_.:.eguintC: - -

EXPEDIENTE 
-MENSAGEM 

DO PRI::SIDENTE DA RI::PÚBLICA 

Restituindo autógrafos Je proje-to de ki sancionado: 
N' 224, de 1993 (tr' 370/93, n_a _origc_m). de 30 de junho 

último. referente ao Projeto Je Lei Ja Câmara ri-- 1:26, de 
1<i<i3 (n·· 3.909!93. na Ca:;a de origem). y_uc dá nova rcdação 

-ao art. I" da Lei n·· K.5ól. Je :?9 de dezcmhm de 1Yt.):2, 4.ue 
··prorroga o termo final Jo prazo previsto no art. J· da Lei 

.. D" R.352. de 2R de Lk:zembrv de 1991. e dá outr:as províd~n
cias". sancionado _e transformado na lei n" 8.h6<i. de 30 d~ 
junho de 1~~3. ~ 
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OFÍCIOS 

DÇJ sR. 1 sEtREfXillo oA_CÂMARA Dos DEPu
TA. Dos. ENCAMlNH(lNDO À REVISÃO DO SENADO 
AUTÓGRAFOS DOS SEGUINnSI'ROJETOS: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 131, DE 1993 
(N• 3.837/93, na Casa de origem) 

Anistia débito dos eleitores que deixaram de votar 
no plebiscito de 21 de abril de 199.1 ... 

O Congresso Nacional_ decreta: 
Art. 1" Ficam anistiados os débitos dos eleitore::. que 

deixaram de votar no plebiscito realizado em 2 I de abril de 
1993. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçcio. 

LEGISLAÇA-0 CITADA 
LEI N"4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

(Texto consolidado) 

Institui o Código Eleitoral. 

••• - ....... vo ••••• : ••• ~':". : • ••••• ~·-·;-,-,-~-............ ·---~- •••• .. ---:. ~-•• · ·- ~- •• ·-;·· 

.................... - . ..;-..;-, ___ .............. : ..................... ~ ...... -;; :~-.-.-. 
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 132, DE_ 1993 
(Nn 3.715/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre o Plano ~e Carreiras para a área de 
Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, 
das Autarquias e das fundações Federais e dá outras 
prol·idências. 

O CongresSo Nadonal decreta: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. l" Fica estruturado, nos termos desta lei, o Plano 
de Carreiras dos órgãos c cntidadl!'s da Administração Pública 
Federal Direta. Autárquica e Fundacional, integrantes da área 
de Ciência e Tecnologia, que tenham como principais obje
tivos a promoção c_ a re<:Ilizaçào da pesquisa c do desenvol
vimento científico e tccnolügico. 

§ 1" Os órgáos e entidades de que trata o caput são 
os s·egtiintcs: 

PI; 

I- Ministt:rio da Ciência e Tecnologiâ ---MCT; 
II- Comissão Nacional de EncrgJa Nuclear- CNEN~ 
III- Instituto Nacional de Propriedade Industrial- lN-

IV- Instituto Nacional de Metrologia_, NormaliZação e 
Qualidade Industrial- lN METRO: · 

V- Conselho NacionaL de Desenvolvimento CientíficO 
e Tecnológico- CNPq; 

VI- Fundaçãq Centro Tecnológico para Informática
CTI; 

VII -Coordenação de Aperfeiçoamento do_ Pessoal de 
Nível Superior- CAPES; 

V!ll- Fundação Joaquim Nabuco- FUNDAJ; 
IX- Fundação Oswaldo Cruz- FlOCRUZ; 
X- Fundação Instituto Brasileiro de Geog'rafia e Esta

tística - IBG E; 
XI- Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 

e Medicina do Trabalho- FUNDA CENTRO; 
XII- Ins.tituto de Pesquisas da Marinha- IPqM; 

XIII- Centro de An.:ílise de.:: Sistt!"mas Nav<.ti~ -- CAS
NAV; 

XIV- Instituto dt.: E!:itudos do Mar Alntirúntt.: Paulo Mo
reira- IPEAPM: 

XV- Coorúenadoria pará Projetes E~pl;;!'l'iais - CO
PESP. do Ministério da Marinha~ 

XVI -Secretaria da Ciência c Tecnologia do Ministério 
do Exército - SCT:'MEx: 

XVII- Departamento. de Pesquisa e Desenvolvimento 
-do Ministério da Aeronáutica -DEPED/MAer; 

-XVIII- Jardim Botânico do Rio de Janeiro; 
XIX -1nstituto Evandro Chagas -lEC/FNS: 
XX- Instituto Nacional do Câncer- INCa: 
XXI- Comissão Executiva do Plano da Lavoura Ca

caueira- CEPLAC; 
XXII- Coordenadoria de Pesquisas e Desenvolvimento 

CientífiCO da Central de Medicamentos; 
XXIII- Coordenado ria-Geral do Laboratório Animal 

_- COLA, e suas unidades, do Ministério d:.1 Agricultura. 
do Abastecimento e da Reforma Agrária; 

- XXIV- Centr.o de Apoio a Siskmas.Operativos- CA
SOP. do Ministério da My.rinha; 

-- ---XXV- Instituto Brasileiro do Meio Ambicnk e dos Re
cursos Naturais Renováveis- IBAMA~ 

·n"VV- Departamento de Informática do Sistema Úni
co de Saúde - DATASUS/FNS: 

XXVII- Instituto Nacional de Meteorologia. do Minis
tério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária~ 

XXVIII -_Secretaria de Tecnologia Industrial- STI. 
§ 2'' O Plano de Carreiras objeto desta lei adequar-se-a 

às diretrizes de Planos de Carreira para a Administração Fede
ral Direta, Autárquica c FundacionaJ a serem implementada~ 
pela Secretaria de Administração FederaL nos termos do caput 
do art. 39 da Constituiçâo Federal, e seus 99 1" e 2'' 

CAPÍTULO 11 
Das Carreiras 

Art. 2" O Plano de Carreiras Jc que trata esta lei tt!m 
a seguinte composição: 

I-Carreira de Pesquisa em Ciêi1cia c Tecnologia: 
II- Carreira de Desenvolvimento Tecnológico: 
III -Carreira de Gestão, Planejarnento ~ lnfra-E:-ttru

tura t!m Ciência c Tecnologia. 

.SEÇÃO 1 
Da Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia 

Art. 3" A Carreira de Pesquisa cm Ciência c Tecnologia 
_ de~tina~se_a profissionais habilitados a exercer atividadcs espe
cíficas de pesquisa científica e tecnológica. 

Parágrafo único. A habilitação referida nc::.te artigo de
verá ser adquirida através de curso de nível supt:rior. reconhe
cido na forma da legislação vigente, c de pós-graduação cre
denciada pelo Conselho Federal de Educação c, quando reali
zado no exterior, revalidado por im;tituição nacional creden
ciada para cs~e fim. 

Art. 4· A Carreira de Pesquisa em Ciência c Tecnologia 
é constituída Jo C<lrgo dt!' Pes.quisador, com as scguintr::-t da!l
ses: 

I- Pesquisador Titular: 
II- Pesquisador Associado: 
III- Pesquisador Adjunto: 
IV -Assistente de Pesquisa. 
Art. 5" São pré-requisitos para ingresso c progressão 

nas clas.ses do cargo de Pesquisador: 
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I- Pesyui~ador Titular: , 
a) ter realizado pcsquisus Ll_urantc. pelo menos, scts anos, 

após a obtenção du título di.! Doutor;_ t! ' _ _ · • 

b) ter reconhecida liderança cm ~ua ~re_n de_ pe~qutsa. 
consubstanciada por publicações relevantes de d_rculaç5.o in
ternacional e pela coordenação de projeto~ ou grupos de pes
quisa e pela contribuição na formação de novos pesquisadores; 

II -Pesquisador Associado: 
a) ter realizri.do pesquisa duranJc, pelo menos. três anos, 

após a obtenção Po título Je Doutor; c· · · · - -
b) ter realizado pesquisa de forma independente em sua 

área de atu_aç;jo, demonstrada por puhlicaçücs relevantes de 
circulação intefnacional. e coriside-r;yO.do-~e tamhém -_sua con
trihuiÇão-na fo'rmação de novoS pésquisador~s~ 

Ill- Pesquisador Adjunto: 
a) tt:r o título dt: Doutor; c 
b) ter realizado pc5quba rc-k:v:.1ntr.,: ~m s_ua círca Llt: _atua-

ção; 
IV~ Assistente de Pesqub;a: 
a) _ter grau de Mt:stre: e 
b) ter qualificaç_ão e."ipedfka para a classe. 

SEÇAO II 
Da Carreira de Desenvol\'imento Tecnológico 

Art. 6" A Carreira de_ De~envolvii:ncnto T_ccnolügit·o é 
destinada a profi:-.sionuis habilitados a _cxercCr -~tividade~ espé
cíficas de pesquisa e desenvolvimc:Qtt> tc.;_n_olôgico_. 

Art. 7" A Carreira de que- trata o artigo anterior é cons-
tituída de três cargos: 

1-Tecnologbta; 
II-Técnico; 
III___:. Auxiliar-Técnico, 
Parágrafo .único. o~- cargos de que trata este art.igo são 

distribuídos nas seguintes c\as.'t!s: -
a) Tecnologbtas: 
1. Tccnologista Scnior: 
2. Tccnologista Pleno 3: 
3. Tecnologista PlenO -2: 
4. TecnoloEista Pkno L 
5. Tccnologista Júnior: 
h) Té-cnico;_ 
1. Tecnico 3: 
2._ T t!cnico 2: 
3. Técnico 1: 
c) Auxiliar Té_cfiico: 
1. Auxiliar-Técní~o :!: 

Auxiliar-T 0cniÇl) l. 
Art. H·' São pré-requisito:-. para inii-cs-so c -pnlbrressão 

nas cla~ses Uo (.:urgo de T el..'nologista. a 10m Uo 3 grau com
pkto. o:-. seguintes: 

I- Tt.'<..'nnlnl.!i . ...ta Senior: 
a) ter o títu_l~~ Ui.! Doutlll' t.'._ainda. tl!rrcalizado, durante, 

pelt) menos. seis [\nos ap6s n obtt:n~·io- Ui.! tal título. atividaUe 
de pes4uisa e desenvolvimento tt.'cnoltigica. ou ter r..::alizadQ, 
após a ohtcnç<io do gw.u de Mç:-.tr~. atividade de pes4uisa 
e dcse-nvolvimcntn tet.·nol6gico durante, pelo nH::nos. onze 
anos. que lhe atribua habiHtaç<io t.·nm.'spondente. óu ter re'~lli~ 
zado. durante- pdo menos quatorze anos, atividades de pt:!i.~ 
quisa e tksenvolvimcnto te~nol(Sgico _que lhe atribuam hahili-
taç<.\o correspondente~ -

b) ter rcconhci. . .'it.ia lit.leranç~1 c-m :-.u~1_ área de atuaç:.lo. 
aferida por uma relevante c continm1da contribuição. con:-.uhs-

tanciada por coordenação de. projetos ou de grupos de pes~ 
.quisa e dcscnvolvime!ltO tecnológico. contribuindo com resul
tados tecnológicos expressos em trabalhos documentados por 
PeriódiCos· de c_irculàção interna~ional. patentes. normas. pro
tó~~pos. cOntrãtos ~de transfer~-ncia de tecóologia. lall:dos c 
pa"reccres téç:nic_os, e .o.utros ~-cios aprovados pelo. Conselho 
referido no art. 16; - - - ~~o-

-- II-T ~CúologiSt:l Pleno 3: 
a) tt!f o-título de Doutor e. ainda, ter realizado, durante, 

pelo menos, três anos aPós a ohtenção- de tal título. atÍv_~dade 
de pesquisa c desenvolvimento tecnológico. ou ter realizado, 
após a obtenção- do grau de Mestre. atividade de pesqUisa 
e desenvolvimento- tecnológico durante. pelo menos, oito 
anos, que lhe atribua hahilita_ção correspondente. ou tei" reali
zado durante, pelo menos. onze anos atividade de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação 
correspondente; c · -

b) demonstrar capacidade de realizar pesquisa e desen
vÕlvimento tecnológico relevantes de forma independente. 
contribuindo com resultado~ tecnológicos expressos em traha~ 
lhos documr:ntados por publicações de circulação internacio
nal, patentes. norma . ._, protótipos. contratos dt:- transferência 
de tecnol(Jgia, laudos e pareceres técnico-s,_ e outros ft1~ios 
aprovado~ pelo Conselho referido no art. 16: 

III-Tecnologista Pleno~: .. 
_ .a) ter o título de Doutorou ter realizado. após a obtenção 

do grau de Me::.tre, 'atividade de pesquisa c desenvolvimento 
tecnológico durante. pelo menos. cinco anos, que lhe atribua 

-habilitação corresporidcnte, ou ter realizado. durantc pelo 
merios oito anos. atividade de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico que lhe atribua hahilitação Correspondente; e 

b) dt:-monstrar capacidade de participar em projetes de 
pesquisa c dr::-.envolvimcnto tecnológico relevantes na sua ârea 
de atuação. contribuindo com resultados tccn_0\Qgicos exprcS· 
sos em trabalhos documentados por publicações de circulação 
internacional. patc.rites. no-rfifãs, protótipos. contratos de 
transferência de tecnologia, laudos e_ pareceres t~cnicos. e 
outros meios ;;iproVados pelo Conselho referido no art. 16: 

TV- Tccno\Qgi:-.ta Pleno 1: 
- ·a) ter o grau Jc Mestre ou ter realizado. durante, pelo 

me-nos:-- três <\nós. atividade de pesquisa e desenvolvimento 
tt.::cnlJlógico. que lht: atrih_u:.1 hahi\itaçãq correspontlentt.::; e 

b) lt'r p<lrtit.'ipado de projeto." dt: pesquisa c dcsenvol· 
vim~nto kcnohhüco~ 

V- TL'L'no]~\gi:-.ta Jünior: ter qualificaçüo específica para 
a cla:-.sc. 

A ri. lJ' Slio pré-rc4uisitos para ingresso c progressão 
nas cla~ses do cargo de Ticnico, além do :1:' grau completo. 
ter conheciinentos específicos ao cargo, e ainda mais: 

I- T~~nico 3: ter. pelo menos. doze anos de experiência 
na execução dt' tardas inerente:-. à classe: 

Il-T ~c nico 2-: ter~ pclü menos. seis anos de ~xperiêrii:ia 
na execução de tardas iilercntt":_s à classe: _ 

_III- Técnico 1: ter um ano.-nO mínlfrlo. de parrictpa~:,---ão 
t:m projeto~ d..:: pesquisa c dcst:-nvolvim.ento tecnológico DU 

huhilitaçüo inerente ü classe. . 
Art. 10. - SJo pré-requisito~ para ingresso c progressão 

na.'-' dasst:s dn cargo de Auxiliar-TÇcnico. além do t'· gra_l:L 
~ompleto. o~ seguintes: 

I- Auxiliar-Técnico 2: ter. pC\o menos. seis anos de 
àpcriência na cxccuç<io-d~ tarefas inerentes à classe; 

II- Auxiliar-Técnico 1: ter conhecimento~ específicos 
inerentes à classr:. 
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SEÇÃO III 

Da Carreira de Gestão, Planejamento e 
Infra-Estrutura em Ciência e Tec-nologia 

Art. 11. _ A Carreira de GCstão, PIª-_nejamenJ_o_ e Infra
Estrutura em Ciência e Tcé:rioiogia ~- dc~stinada a ser'{idores 
habilitados a exercer atividades de apoio à direção, coorde
nação, organização, plancjamento, CoátroJe.e avaliação de 
projetas de pesquisa e_ dese-nvolvimento na área de Ciê_n~ia 
e Tecnologia, bem como toda atividade de suporte admtms
trativo dos órglios C entidades referidos no art. 1'' desta lei. 

Art. 12., ,A Carreira referida no artigo anterior é consti-
tuída de três cargos: 

I -Analista em CiênCia e Tecno(qgia; 
II- Assistente; 
III- Auxiliar. 
Parágrafo único. Os cargos de 4ue trata este anigo são 

distribuídos nas seguintes classes: _ ,_ -
a) Analist~ em Cit!ncia c Tecnologia: 
I. Analbta cm Ciência c Tecnologia Scnioc 
2~ Analista <.:m Ciêricia e Tcçnologia Pleno 3;_ 
3. Anali:-,ta em Ciência e Tecno!Ógia Pleno 2; 
-t Analista cm Ciê_n_cia c Tecnqlogia Pleno 1; 
5. Anali~ta cm Ciência c Te_c_nologia Júnior; 
b) Assistente em Ciência e Tecnologia: 
I. Assistente 3; 
2. Assistente 2; 
3. A~5istentc I; 
c) Auxiliar em Ciência e Tecnologia: 
I. Auxiliar 2; 
2. Auxitiar 1. 
Art. 13. São pré-requisitos para -ingresso c progressão 

nas classes do cargo de Analista em Ciência e Tecnología, 
além do 3" grau completo, os seguintes: _ 

I-Analis,ta em Ciência e Tecnologia S~ni9r: 
a) ter o titulo de Doutor c, ainda. tcú realizado durante 

pdo menos seis anos, após a obtenção de tal título. atividades 
de gestão, planejamento c infra-estrutura em Ciência e Tecno
logia, ou ter realizado. após obtenção do grau de Mestre. 
atividades de gestão. planej_amcnto ou infra-estrutura em 
Ciência -c Tecnologia dui-antc, pelomenos. 11 anos~ que lhe 
atribuam habilitação correspondcnt!.!, ou ter realizado, du· 
rante pelo menos quatorze anos. atividadc-~ de gestão, planeja
mcnto e infra-estrutura em Ciência e Tecnologia, que lhe 
atribuam habilitação correspondente; 

b) ter reconhecida liderança cm sua área de atuação, 
aferida por uma relevante contribuição c consubstanciaJa, por 
orientação de equipes interdisciplinares ou de profissionais 
especializados. tr~inamcntos ofertados. coordenação de pla
nos, programas. projetes e trabalhos publicados e outros 
meios aprovados pelo Consdho referido no art. 16; 

II- Analista em Ciência e Tecnologia Pleno 3: 
a) ter o título de Doutor e. ainda, ter realizado durante, 

pelo menos, três anos. após a obtenção de tal titulo. atividades 
de gestão. planejamcnto ou infra-estrutura cm Ciência c Tcc· 
nologia, ou ter realizado_, a pó!\ a ohtenção do grau de Mestre. 
atividades de gestão. planejamento ou infra-estrutura. duran
te. pelo menos. oito anos. que lhe atribuam habilitação corres
pondente, ou ter realizado, durante, pelo menos, onze anos, 
atividades de gestão. plancjamcnto e infra-estrutura em Ciên· 
cia c Tecnologia, que lhe atribuam habilitação corresponden
te; 

' · bf ter reaii:iado,_de'f~rm~ inde_pendente,.trabalhos inter
Qisc.iplinares_ 9~ ;sls~e.n:t~s. dC: suPor~e. _relevantes para o ?Poio 
científico e tecnológico, consubstancrados por desenvolvimen
to de sist"emas de infra-estrutura, elaborãçào ou coordenação 
de planos, programa~. projetºs, es.tudos espCcíficos de divul
gação n3ciónal e outros, meios aprovados pelo Conselho r~.:fe
rido no art. 16; 

III-Analista em CiCncia e TecnOlogia Pleno 2: 
a) ter o título de D9utor qu ter exercido, durante, pelo 

menos, cinco anos. aPôs a obtenção do grau de Me~t~e. ativida
des_de ges~ão. planejam_en~o.Qu infra,-estrutura cm Ciência 
e Tecnologia, que lhe atribuam habilitação correspondente 
ou ainda ter realizado. durante, pelo menos. oito anos, ativida
-d_es _de gestão, planejamento' e infra-estrutura em Ciência e 
Tecnologia- que_ lhe atribuam habilitação correspondente; 
- b) ter realziado, sob supervisão, trabalhos interdiscipli
nãres, ou sistemas de suporte relevantes para o apoio científico 
e tecnológico consub:)tanciados por elaboração ou gefc_ncia
mcnto de plai10s. progr<?-m~s. projetas e estUdOs t!specíficos 
com divulgação interinstitucional e outros meios aprovados 
pelo Conselho referido no art. 16; 

IV -Analista em Ciência e Tecnologia Pleno 1: 
a) ter _grau de Mestre ou ter realizado, durante, pelo 

menos .. trê~ anos, atiVida~_e de gCstão, p_!anejamc~to Qu infra
--estrutura cm Ciênc-ia e Tecnologia: quelhe atribua habilitação 
-carrespon_dente: e -

· b) ter participado de trabalhos interdisciplinart=s ou da 
elaboração de sistemas de suporte. de relatórios técnicos e 
de projetas correlacionados com a área de Ciencia e T ecno-
Jogia; _ . . .. . . . --- · 

V- Analista em Ciência c Tecnologia Jilnior: ter qualifi
cações específicas para a classe. 

' Art. !"4. s·ão pré-requisitos para ingresso e progressão
nas classes do cargo de Assistente cm Ciência e Tecnologia. 
além do :2" grau completo. ter conhecimentos específicos ao 
cargo e, ainda: -

I- Assistente 3: ter. pelo menos. doze anos Je expe
riência na execução de tarefas inerentes à classe: 

II- Assistente 2: ter. pelo menos. seis ano~ de expe-
riência na execução de tarefas inerentes ã classe: _ 

III- Assi':itentt"' 1: ter um ano. no míriinlo. c.k _experiência 
na execução de tarefas inerentes à classe. 

Art. IS. São pré-requisitos para ingresso c progressão 
nas classes do cargo de Auxiliar em Ci~ncia e Tecnologia, 
além do I·' grau completo, os seguintes: 

I--Auxiliar 2: ter, pelo menos. seis ano"s de experiência 
na execução -Je tardas específicas inerentes à classe; 

II-Auxi!iãr 1: ter conhecimentos específicos inerentes 
à classe_ 

ÇAPfTULO III 
Do Conselho do P_lano de Carreira de 
· -Ciência e Tecnologia - CPC 

Art. 1 ti. Fica criado o Conselho do Plano de Carr_çira::. 
de Ciência e Tecnologia - CPC. vinculado à Secretaria da 
Administração Fedral da Presidência da República. com a 
finalidade de assessorar o Ministro Chefe daquela Secretaria 
e o Mini!".tro da Ciência c Tecnologia na elaboração da Política 
de Recursos Humanos para u área de Ciência e Tecnologia. 
cabendo-lhe. cm espedal: 

I- propor norma le-gais ou regulamentadoms. conforme 
o caso_, dispondo sobre ingresso, promoção, progressão c de-
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senvolvimento nas carreiras de que trata esta lei, bem como 
sobre a avaliação de de~empenho nas meshia's; 

II- acompanha~ a imp~Cinc'n't~ção,'~ p~~P.~r 3;It'en~çóes 
neste Plano de Carreuas; - - - · -- - --- ' · 

III- avaliar, anualmente, a:s propostas de lotação das 
Unidades. das Instituições relacionadas no parágrafo "único 
do art. l''; 

IV- propor critérios, para atribuir habilitações equiva
lentes, referidos_-oos àtts. -g\' e 13; 

v- examinar os casos-dinissos· iefefeàte·s a este ~Piano 
de Carreiras. 

§ 1'.. O C:PC dcvei-á _e_nCãmi.nhar suas propostas; antes 
da homologação. para avaliação dos órgãos o_u entidades refe
ridos no art. 1'', nos prazoS previstos' êm regulamento. 

§ 2~ Cada órgão ou entidade referidO no art. l" formará 
comissões-internas com a pariii::ipãção d:is eútidades represen
tativas dos servidores, com o objetivo de implementar o Plano 
de Carreiras estruturª'do por esta lei, para avaliar o seu desem
penho, e para propor alterações ao CPC. 

Art. 17. O CPC será con·stituído por doz~ membros, 
sendo dois_representantes, respectivamente, da Secretaria da 
Administração Federal da Presidência da ReRúbl_ica e d9 Mi
nistério da Ciêncja e Tecnologia; quatro, da comunidade cien
tífica e tecnológica; um, do s_etor produtivo com atuaçãci~desta
cada na área de Ciência e·Tecriológia;- dois. dos servidores 
das instituições referidas no § ·1 .. do art. 1'.>; e trêS, dessas 
mesmas instituições. · --

§ I" Os membros do CPC serão designados por ato con
junto do Ministro Chefe da Secretaria da Admi_nistr~ção Fede
ral da Presidência ·da República e do Ministro da Ciência 
e Tecnologia, na forma estabelecida em regulamento. 

§ 2~ A fornla de indicação e a dura·ÇaQ-qo-m:andato 
dos representantes do CPC serão- definidas em regulamento 
próprio, observando-se o_ equilíbrio entre os representantes 
das carreiras de que trata es_ta lei. _ __ ~ ~- _________ _ 

§ 3·.> O exercício_ de mandãto no CPC é coliSliferado 
de relevante interesse público. 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Gerais e da Administração das Carreiras 

Art. 18. O ingresSó nas carreiras referidas nesta lei dar
se-á no padrão iniCial de cada classe, apó!-i- a aproVaçãO cm 
concurso público de provas ou de provas c títulos. respeitado 
o número de vagas dos respectivos cargos. __ 

§ 1" Excepcionalmente, nos termos e condições que-fo
rem estabdecidos pelo CPC, o ingresso na~ carreiras rle que 
trata esta lei dar-se-á no último padrão da classe mais elevada 
do nível superior. 

§ 2' Os órgãos e entidades referidos no art. I", § !·', 
desta lei, quando devidamente autorizados a preencherem 
as vagas existentes em seus respectiVOs quadros, serão respon
sáveis pela realização de concurso público para provimento 
dessas vagas, observadas, para tanto, as disposições legais 
pertinentes e, especificamente, as normas expedidas pelo CPC 
para esse fim. 

§ 3" A lotação dos_ órgãos c entidades de que trata o 
§ 1" do art. 1" desta lei será fixada por cargos. 

Art. 19. A progressão do servidor na respectiva carrei
ra ocorrerá exclusivamente em çonscqüêncía de _seu desem
penho, aferido de acordo com os crit_édos estabelecidos pelo 
CPC. da seguinte forma: · 

I -de um padrão para outro íinediatamente superior, 
dentro da mesma classe; 

II -do último padrão de uma classe para o inicial da 
classe imediatamente superior. 

§ l'·' O interstício mínimo para prOgressão se:d de doze 
meses. · -

§ 2~ Qualquer pr6gressão nas carreiraS deverá ser apro
vada, caso a caso, por comissões .criadas para esse fim nos 
órgãos e entidades onde os servidores _estej~m lotados. 

Art. 20. As avaliações de desempenho dos ocupantes 
de cargos nas carrejr_as ~erão realizad_S:a,_ pelo menos. uma 
vez por ano, por comissões criadas para -esse fim nos órgãos 
e- elüidades abrangidos por esta lei, de acordo com critéri.os 
gerais estabelecidos pelo CPC. · 

- "Art." 21. Os servidores de que trata esta lei, portadores 
de títulos de Doutor, de_ Mestre e de certifica_d9 cl.f_ aperfeiçoa
mento ou de especialização farão jus a um acréscimo de venci
mento de setenta por cento, triitta e cinco por· Ceilto, e dezoito 
por cento, respectivamente. 

§ 1" Os títulos de doutor e o grau de Mestre rde_ridos 
neste artigo deverão ser compatíveis com as atividades dus 
órgãos ou entidades onde o servidor estiver lotado. 

§ 29 Os cursos de Doutorado e Mestrado, para os fins 
previstos nesta lei, serão considerados __ sorn.ente se _cred_en~ 
ciados pelo Conselho Federal de. I;ducaç<)_o e_. quando realiza~ 
dos no exterior, reaval.idados por instituição nacional compe
_tente para tanto. 

Art. 22. Os servidores de que trat esta lei farão jus 
a uma Gratificação de Atividades em Ciência e Tecnologia 
-GCT, de valor correspondente a cento e sessenta por cento 
~e seuS ven_cimentos, que não poderá ser percehida cumulati
vaffieilte-co_m_ a Gratificação dC Atividades instituída pela Lei 
~el_égada n·' 13, de 27 de agosto de 1'1'::>2. 

·- .Ar.L _ _2_3. Os servídore_s ocupantes dos cargos mencio
nados no art. 4'' e noS indsos I dos arts. 7' e 12, quando 
possuidores de título de Do'utor ou de habilitação equivalente, 
poderão, após cada período de sete anos de efetivo exercício 
de atividades, requerer até seis meses de licença sabática para 
aperTerçoa:mento profissíonal, sem prejuízo da licença-prémio 
por assiduidade referida no inciso V do art. R2 da Lei n·· 
8.112, de II dedezembro de ~~~0. 

" §_ 1" A aprovação da licença sabática dependerá de reco
mendação favorável de comissão competente da unidade onde 
estiver lotado o servidor. 

§ 2'' Os critérios para concessão da licença sabátka se
rão estabelecidos pelo CPC. 

Art. 24. No prazo de nm dLas. os órgãos c entidades 
relacionados no§ 1" do art. 1" desta lei elaborarão seus respec
tivos Planos de Desenvolvimento de Recursos Humanos, de 
acordo com diretrizes emanadas do CPC. 

Art. 25. Os órgãos e entidades referidos no § t·• do 
art. 1·· poderão, quando autorizados pelo Poder Execu_tivo. 
criar e implementar programas de incentivos à produção cien~ 
tífica e tecnológica que envolvam o pagamento de adicional 
de pesquisa a seus servidores, mediante a utilização dos recur
sos por eles obtidos cm favor da Instituição, como resultado 
de suas ativídades na mesma. rc: ... peitadas as seguintes condi
ções: 

I- o adicional de pesquisa resultante dos programas de 
que trata este artigo terá caráter temporário c eventual. não 
se incorporando aos vencimentos ou aos proventos da aposen
tadoria; 
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n-os recursos obtidos pelo órgão ou entidade no caso_ 
previsto neste artigo não poderão sCr comprom-etidos em per
centual superior a quarenta por cento com o pagamento de 
adicional de pesquisa a seus servidores; 

III- o adicional de pesquisa terá por limite mií.ximo valor 
igual a dllà"s- VeZes o do maior vencimento pago no mês aos 
servidores das Carreiras criadas por esta lei. 

CAPÍTULO V 
Das Disposições Transitórias 

Art. 26. Os atuais servidores dos órgãos e entidades 
referidos no § 1;' do art. 1" serão c:_nquadrados nas carré'iras 
constantes do Anexo I. no mesmo nível, classe e padrão onde 
estejam posicionados na data de publicação desta lei. 

§ 1'' Os vCncit:nCI}tOS dos servidores de que trata este 
artigo corresponderão àqueles fixados no Anexo II dã Lei 
n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, para o_s re.spedivos 
níveis, classes e padiõcs. -

§ 2~' OS Servidores de que trata o caput deste artigo 
são aqueles lotados no órgão ou entidatlc.:s e!Jl 31 çfc mar_çQ 
de 1993. 

Art. 27. Os atuais serVidores dos órgãÕs e entidades 
referidos no§ to do art. l'', não alcançados pelo artigo antt:rior, 
permanecerão em· se-US ãfl.tais.Plã.nóS de Classificação de Car-

gos, _fazendo jus, contudo, a tod<-~s as vantagens pecuniárias 
do Plano de Carrl!'iras estruturado por esta lei. 

_§ 1" Ê vedada a acumulação das vantagens pecuniárias 
referidas no caput deste..' artigo com outras vantagens de qual
quer natureza a que o servidor fa~·a jus em vlrtude de outros 
planos dl!' carreiras ou dt: classificação de cargos ou legislação 
específica que o contemple. 

§ 2" Os servidores referidos no caput deverão~ no prazo 
de trinta dias. manifestar a sua opção pelas vantagens do 
Plano de Carreiras estruturado por esta lei. 

§ 3'' Aplica-se o disposto nesta ki aos provento~ dos 
inativos e pensionistas. 

Art. 2~-t A totaçã_o de cada órgão ou entidade será defi
nida ap_ós o enquadramento dos atuais ocupantes de cargos 
efe-tivos -nas respectivas carreiras de que trata esta lei. 

Art. 29. O Poder Executiv() t:xpedirâ, no prazo de no
veota dias. as normas de implantação dos cargos criados por 
esta lei. obedecendo a exata _corr.espondência entre <ts atribui
ções _dos cargos novos e as dos existentes. 

Art. 30. E!>ta ki entra e_m vigor na data de _sua puhli
cação. 

Art. 31. Fica revogado o art. 13 da Lt:i n" 8.217. de 
17 Qe dczemhrode 1991, e as tiL-mais disposições em contrário. 

ANEXO I A l.EI 

Tabe!a de vencimentos açlicavel aos servidores do Plano de Carre:ra para a area de Cicrid.a e Te::noio!P3 

I m I Pe;quu..dor Titutar W 
A I li i Pesqwuc!or Titulu n 

I I Pcsauu.aàcr TituW ! 
VI I P~wsaGOr AJ5ocW10 W 
v I Poqwsaclor Assoaado n 

s B IV I Pesqut&&dor Auoclado I 
ú" m I Paqwsadoi MJUllro m 
.• li i PcaqlllUdo: AdJUDfO 11 

- l I hsomsador AdlWI:tO I 
R VI 1 A.w:ucn~e de Pc:squa ill 
[ v ASIISteniC c1e PaquJU n 
o c IV l\sll:l=aiC ele Pesqw&a I 
R m 

n 
I 
v 
IV 

o m 
n 
I 

I 
íl1 

I A n 
! 

[ I VI 
.v v 
T B 

I 
IV 

E m 
R n 
M I 

- VI 
D v 
[ c IV 
A m 
R n 
[ I 
o 

I 
v 
IV 

o m 
n 
I 

I Tcx;:nolop:a;u. Scmar W 
T~pstl. Sc!uor U 
Tc:çnolo(!Stl. Scnior 1 
Ta:aoiOpm Plcuo3. !!i 
Tec:nolopat& Pleno 3 • II 
Tecnolopsta Pleno .3 ·I 
T=los±sra Ple:~o ~- m 
TCCILOioplta P!CDo 2 • 0 
Tocnolomta Pleno Z ·I 
TccuoJop&a. Pleno l ·UI _ 
To::llatapa.PICDO 1 • D 
TCICDCJiOtlaa Pleno 1 • I 
TCCDOlopa.Jwuorm 
Tc:aao.lopm JWlior D 
TCQJQ!ocs~:~~ JIUlloOt' i 

jtOClla;l:;. m 
Tc:QZlCQ l-n 
Tcanco3- I 

ITa:ma:~ 2. Vl 
T crc:uca 2 • v 
TectUtQ 2. rv 

\ TCCIIICZ:I2 • m 
Ttx:oico 2. n 
Tea!Ja)2 ·1 
Ttcn~CC~ l • ':t 
Tcc:.uc:o 1 • V 
To:mco 1-JV 
T CC1bC0 I • m 
Teauoo 1· n 
TCCQJQ:I 1 • I 

\" 

OUI'Atl.~~ 

INRA·ES'õll.lJ!UD.t, 
EM~C1Ai!: 

TECNOLOOIA 

lAJWJitaem C&TSemor W 
Aaallstl. em C&.T Semor U 
~emC4.r.TScZ1.1orl 

).IUW!Sla cm C&.TPICII.o ~ • W 
Anaült& cm C.t.T Pleno 3 • D 

I-=C&TP'=>3·' 
Aa&lim.cm C4.r.TP!c:no 2 ·;:r: 
Aaa.lila. em C.ft.T Pleno 2 • II 
Analisa. em C&.T Pl=o: • ~ 
~eme&.TPleno i ·lli 
Alla1laacm C&TPlcno l· ü 
ADa1i:IQ; cm C&.T Pleno l • i 
A.aaültl. em e&T J wuor m 
Au1zlta em CkT Jwuor II 
AIW,i:lta em CJ:T Juoior! 

l Al:llSt.c:IIIC em cif 3 • 1.1..i. 
Ams21:Dtc: em crt.T 3 • II 
A.uat.c:lltç_ em c&:r :; . ; 

IA&slltcnte em CJ:.T:. \li 
j ASmtCEUc em c~:r: • v 
.AwlleaiC em CJI. T 'Z • fi.· 
~~eme&T~-m 
Aazllauc cm C&. T;: • II 
AaateDICl em c.t.T:::: .J 

I Asar&U::a.IC cm Ck T ; • Vi 

~-M=e&Tl·V 
AlllllalliC em Ck T l • IV 
~em.CATl-m 
~tc:emC&.Tl-Ii 

I As:l:ll1t:ltte Clll CJ:.T l • I 
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ANEXO I A LEI 

Tabela de vencimentos aplicavel aos servidores do Plano de Omeira para a area de Cicncia e Tecnologla 

I 

PESQUISA EM 

NTVEJS CUSSE PADIUO ClENCJAE 

TEarOLOCilA 

I 
!li 

I A n 
I 

V! 
v 

B IV 
A m 
u n 
X I 
I V! 
L - v 
I c IV 
A m 
R n 

l 
v 
IV 

D m 
n 
I 

MENSAGEM N' 219, DE 19!B 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do § 1' do art. 64 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências acom
-panhado de ExposiçãO de Motivos dos Senhores Ministros 
de Estado da Fazenda, do Trabalho e da Ciência e Tecnologia
e Chefes das Secretarias·de Planejamento, Orçameilto e Coor
d~rnação e da Administração Federal da Presidência da Repu
blica, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre o Plano de 
carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Adminis
tração Federal Direta; das Autarquias e das Fundações Fede~ 
rais e dá outras providência". 

Brasília, 24 de abril de 1993. - Itamar Fr3nco. 
EM Interministerial n• 11/93 

Brasília, 20 de abril de 1993 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica, 
Temos a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência a minuta de projeto de lei que dispõe sobre 
a criação do Plano de carreiras para a Área de Ciência e 
Tecnologia nos órgãos da Administração Direta, Autarquias 
e Fundações do Serviço Público Federal, e dá outras provi-.. 
dências. - -

2. A proposta é fruto do atendimento às recomendações 
da Presidência da República quando do encaminhamento das 
razões do veto a alguns dispositivos da Lei n"' 8.216/91, em 
14 de agosto de 1991- Reflete, também, a consolidação das 
inúmeras sugestões que foram exaustivamente discutidas pelos 
conselhos técnico~científicos dos institutos de pesquisa do País, 
bem como_ associação 4e pesquisa e sociedades científicas. 

CAI!REIM 
DESENVOLVIMENTO QESTAO, Pl.ANEJAMENI"' 

TECNOLOOICO lNFRA·ESTitUTURA 
EMCIENCIAõ 
'!ECNOLOQtA I Auxiliar Tcalico 2 - V! I Auxiliar em C&T: - V! 

Auxiliar Tcalico 2- V Auxiliarcme&T2-V 
Auxiliar Tcalico 2- IV_ Auxiliar cm C&.T 2 · IV 
Auxiliar Tcalico 2 -!li Auxiliar cm C&T2 -!li 
AuxiliarTc:aW:o 2 • n Auxiliar cm C&T 2 - II 
AuxiliarTcalico 2-l Auxiliar cm C&T2 -! 
AuxiliarTcalicol- V! Auxiliar cm C&T 1- V! 
Auxiliar Tcalico 1 -V Auxiliar cm C&T 1 -V 
AuxiliarTcalico1- IV Alailiarcme&T1-IV 
Alailiar Toc:mco 1· lll Auxiliar em C&T 1 - !li 
Auxiliar Tcalico 1 - II Auxiliareme&T1-II 
AuxiliarTcalico 1-l Auxiliar cm C&T 1 - l 

3. Çomo Vossa Excelência tem tido oportunidade de 
destacar. o País sofre, juntãmente com oS dem!lis países em 
desenvolvimento, o colonialismo do conhecimento. _para re
verter essa situação é necessário, dentre outras medidas, asse
gurar condições favoráveis para a área de Ciência e Tecno
logia, promovendo-se uma estruturação adequada do seu Pia-

. no de Carreiras. -
4. Estima-se que o País disponha de cerca de 40 mil 

pesquisadores. Ao invés de aumentar, este quantitativo vem 
sendo progressivamente reduzido em decorrência de vários 
fatores, principalmente os seguintes: envelhecimento dos qua
dros, aposentadorias precoces, evasões e baixos salários. Em 
especial, a evasão para o exterior de técnicos do mais alto 
nível compromete sobremaneira o desenvolviment() nacional. 

FI. 2 da EM Interministerial n' 11/93, de 20 de abril 
de 1993, das Secretarias de Planejamento, Orçamento e Coor
denação!PR, da Administração Federal!PR e de Assuntos Es
tratégicos e dos Ministérios da Marinha, do Exército, d~ Edu
cação e do Desporto, da Aeronáutica, da Sarl.de, do TraDalho, 
da Indústria, Comércio e do TurlSmf), da Ciênci~ e_Tecnologia 
e do Meio Ambiente. 

5. De acordo com o "Relatório Estatístico 1991", da 
e-iltão Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da 
República, a partir de 1989 os principais inStitutos de pesquisa 
do País apresentam um número continuamente decrescente 
de pesquisadores. Em decorrência, começam a diminuir os 
quantitativos referentes à produção científica, tais como: servi
ços realizado2 análises, ensaios e publicações em revistas in
ternacionais . .1:: preciso, portanto, que de imediato sejam asse-
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guradas condiç6es capazes de g~antir aos pesquisadores brasi~ 
leiros uma carreira CStruuirada e com incentivos suficientes 
para mantê~los no exercício de suas_ atividades. Trata~se de 
uma medida urgente para que o País consolide -sua base Cientí~ 
fica e possa, no futui:ó próx-íoio;--alcanÇ3.?-a meta_d_~ 200 mil 
pesquisadores, índice condízente- com ·sua dimensão popula
cional. 

6. A padronização dos cargos e das tabe:Jas de gratif1~ 
cação das instituições de Ciência e Tecnologia, .além _de preen
cher uma lacuna há muito existente, irá contribuir decisiva
mente para promover e it?-centivar o desenvolvimento Cientí
fico e a capacitação- tecnológica de que o Pafs se ressente. 
O projeto de lei proposto contempla, de forma signifiCãtiva, 
o mérito como-o mafslffiportante meio de desenvolvimento
do servidor no pl,ano de carreiras. De fonn:a _ cóere!ft~ -esle 
mecanismo de ascenção apresenta similaridade com os pa
drões seguidos na estruturação de carreiras dos d~c:entes de 
nível superior. -

7. Ressaltamos, ainda, que a Área de ci~iticü\ e Tecno
logia foi definida por Vossa Exceléncia, em pronunciamento 
anterior, como uma das três ma_iores prioridades do atu~.l 
governo. 

FI. 3 da EM Interministerial n' 11/93, de 20 de aril de 
1993, das Secretarias: de Planejamento, Orçamento e Coorde
ranção/PR, da Administrãç3o Fede~a~/PR e de Assuntos Es
tratégicos!PR e-dos Ministérios da Marinha, do Exército, da 
Educação e do Desporto, da Aeronáutica, da Saúde, do 
Trabalho, da Indústria, Comércio e do Turismo, da Ciência 
e Tecnologia e do Meio Ambiente. 

~- Em suffi·a, Senhor President~, o texto proposto, por 
sua restrita- abrangência-, em- Cõerêncla-- cóni áS~âirCtrizes e 
prioridades estabelecidas na política brasileira de Ciência e 
Tecnologia, em seu Plano PlurianuaJ, vem organizar-o esrraté.; 
gico segmento dos Servidores Públicos Civis-da União respon
sável pela promoção e "realização da pe_squisa e do desenvol
vimento cientítico e tecnológico do -País, atributo indelegável 
do Estado Brasileiro, confonhe estabelecido pela Constituição 
Federal, cujo artigo 218, parágrafo 3', dispõe "0 Esfado apoia
rá a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pes
quisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios 
e condições especiais de trabalho". 

Respeitosamente, Veda Rorato Cruslus, Minist~a de_ Esta
do Chefe da Secretaria de Planejamento, O_rç<:tmento e Coo.r
denação da Presidência da República - LU.iza Erundina de 
Souza, Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Adminis-
tração Federal da Presidência da República. " 

FL. 4 da EM Interministerial n' 11/93, de 20 de abril 
de 1993, das Secretarias: de Plane jamento, O r_çãmento e Coo r~ 
denação/PR, da AdministraçãO Federai/PRe de Assuntos Es
tratégicos/PRe dos Ministérios; da Marinha, do Exército, da 
Educação e do Desporto, da Aeronáutica,da Saúde,_sJo:J'ra:
balho, da Indústria, Comércio e do TuriSmo, da CiÇncj3. e 
Tecnologia e do Meio Ambiente. -

Eliseu Rezende, Ministro de Estado da Fazenda_~_Walter 
Barelli, Ministro de Estado do Trabalho, José Israel Vargas 
-Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. 

ANEXO À EXPOSIÇÀO DE MOTIVOS 

INTERMINISTERIAL N' 11/93, DE 20-4-93 

1. Síntese do problema ou da situação que reclama pro-
vidências: • 

O recente processo de desestruturação do setor público 
fez com que o Brasil re_cuasse.nq. tempo, especialmente na 
área de Ciência e Tecriologia. cujo estad,o_ de penúria refle
te-se, em particular, na cresc~nte evasãO de cientistas alta
mente qualificados para o exterior. O desenvolvimento d~ 
País tem sido duramente afetado e comprometido nas suas 
bases pela falta de estrutura do segmento_ público incumbido 
da promoção e realização da pesquisa e do desenvolvimento 
científico e tecnológico, O número de pesquisadores do País 
vem sendo sensivelmente reduzido, em face da escassez de 
recursos e meios materiais de apoio à pesquisa, havendo ao 
mesmo tempo um desestimulo para que os jovens cientistas 
interessem~se a entrar para uma área onde não há uma carreira 
estruturada. 

A criação de carreira para o pesso'al da área de ciência_ 
e tecnologia como proposta, com crité:dOs rígidos oD.de só 
a competência e efeciência seião condições para a ascençáo 
profissional, virá assim propiciar uma das condições indispen

--Sãveis pa:ra a reversão do atual quadro de dificuldades que 
_ o pafs atravessa na área de Ciência e Tecnologia. 

2. Solução e providências contidas no ato normativo 
. ou na medida proposta: 

_ Estruturação adequada do ~J_ano_ de carreiras pra a área 
de Ciência e tecnologia da Administração Federal Direta, 
das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, dando 
assim solução ao problema sintetizado no item prec_edente. 

3·. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos: 
Tendo em vista a natureza do problema (item 1), o estabe

lecimento do Plano de Carreir~ através_de legislação especí
fica constitui coridições sine qua non, sem alternativa viável, 
para resolver o grave problema que passa a área de Ciência 
e TeCDõlogia, no que se refere ao seu pessoal: 

FI. 2 do Anexo à Exposição de Motivos Interrninisterial 
n• 11193, de 20-4-93. 

--- .4. Custos: --· 
5. RazõeS-que juStificârfi á-urgência: - .-. 
A estruturação dessa Carreira vem sendo negociada desde 

meados de 1991, e a falta de solução para a matéria só tem 
agravado os problemas descrit?s Sll:ffiariamente no item 1, 
constituindo assim assunto inadiável. 

FL. 3 do Anexo à Exposição de ~fotivos Interministerial 
n' 011/93, de 20-4-93 . 

6. Impacto -sobre o meio ambiente: 
Diretamente não procede. 
Indiretamente os benifícios se darão pela geração de com

petência- qu::ilificada na área-de pesquisa sobre o meio ambien
te, em-particular através de instituições como o I~PA, MEP<?, 
J. Botânico (JBAMA) e INPE, sanando os preJuízos ao melO 
aÍfibiente, decorrentes da falta de pessoal competente, em 
face do desestimulo atual. 

·-c- 7. Síntese do parecer do órgão Jurídico:_ 

O parecer jurídico faz uma apreciação geral do ato-norma
tivo proposto. Afirma que sua forma está correta. Por fim, 
c.ondui que não há nenhuma ob jeção de ordem jurídica a 
fazer_ ao aludido ato normativo. O parecer fp:j aprovado pela 
Consultaria Jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia. 
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PIANO DE CARREIRAS DO PESSOAL DE C&T 
(Estimativa do acréscimo d~; c;lc_SJ?Ul.) êrS miJbões (Bue·março/93) 

INSTITUIÇÃO/ N° DE SERVIDORES SITUAÇÃO SITUAÇÃO DIF 
óRGÃOS --. s/Tit. c/Esp. M Dr Total ATUAL PROPOSTA s 

1.MCT 2.479 49 348 257 3.133 58.419,5 73.961,4 15.541,9 
2.CNPq 2.091 161 258 238· 2.748 60.5S3,9 68.739,9 8.186.0 
3.CTI 172 20 40 7 239 4.612.0 6.141,2 1.529,2 
I - Sub-to<.U 4.742 230 646 S02 6.120 123.585,4 148.842,5 25.257,1 
4.CNEN . 2.161 698 47S 186 3.520 103.673,3 118.492,3 14.819,0 
5. INPI . 813 15 12 3 843 28.350,8 31.792,9 3.442,1 
6.JNMETRO 996 121 5 1.122 18.997,7 19.921,1 923,4 
?.CAPES 156 156 3.425,6 4.152.7 727,1 
8.FUNDAJ . 452 49 36 11 548 6.202,0 10.902,0 4.700,0 
9.FIOCRUZ 3.347 85 193 92 3.717 78.847,6 88.048,2 9.200,6 
lO.IPEA (1) o o o. o 
11.mGE 12.492 67 67 83 12.709 122.980,0 218.283,8 95.303,8 

• FUNDACENTRO 300 74 11 6 391 7.395,4 9.343,3 1.947,9 
13.1PqM 175 121 8 1 305 5.658,0 5.923,6 265,6 
14.CASNAV 72 5 77 1.460,2 1.889,9 429,7 
15.IPEAPM 100 1 1 5 107 1.012,3 1.403,6 391,3 
16.COPESP . 1.256 203 51 1.510 56.475,4 72.625,6 16.150,2 
17.SCT/MEx 578 o 18 2 598 8.075,3 9.970,6 1.895,4 

17.1 CTEx, JPD e IPE 314 17 2 333 4.682.1 5.737,6 1.055,5 
17,2CPrM 128 1 129 1.423,2 1.834,9 411,7 
17.31ME 136 136 1.970,0 2.398,1 428,1 

18.DEPEDIMAer .3.215 19 136 54 3.424 52.610,7 68.288,2 15.677,5 
19. Jardim Bot!nicol 324 2 13 6 345 4.391,4 8.008,0 3.616.6 

mAMA 
20. IECIFNS 202 6 5 3 216 2.831,1 5.396,7 2.565,6 
21. Inst. Nac. de o o 0,0 

C1ncer (1) 
II • Sub-to<al 26.639 1.258 1.188 503 29.588 502.387 674.443 172.056 
(D.IIIIIi• Mini>t.) 

TOTAL (I + II) 31.381 1.488 1.834 1.005 35.708 625.972.1 823.285,0 197.312,9 

,1) - Até a presente edição, não tinham sido recebidas as informações desses órgãos. 

Obs.: Março 93 
Despesas com Pessoal· Global (UNIÃO) (aproximadamente): ~ Cr$ 30 trilh6es (sem efeito de 13° e férias) 

~ USS 1,0 bilhão (A) 

Acréscimo carreira C&T (aproximadamente): s Cr$ 200 milh6es 
~ uss 6. 7 milh6es (B) 

BIA ~ 0,67% 

(USS 1,00 a Cr$ 30.000,00) 

% 

7,9 
4,1 
0,8 

12,8 
7,5 
1,7 
0,5 
0,4 
2,4 
4,7 
0,0 

48,3 
1,0 
0,1 
0,2 
0,2 
8,2 
1,0 
o,s 
0,2 
0,2 
7,9 
1,8 

1,3 
0,0 

87,2 

100,0 
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PLANO~ DE CARREIRAS DE C&T . " - . . ~ -

·.· 
- ·- l-"' ' - • 

. ·1, --· Compara"ção entre Últimos níveis_ com carreira de Docentes. - (Base 100) 

. ·.'' . ' .. 

Julho de 1993 

Consi~era-se que tanto o Professor quanto o Pesquisador Titular, com DOUTORAMENTO, já possuam em 

média, mais de 20 anos de carreira • 

. _ Então levando-se em conta os anuênios,- os quais sãO conSide'r'ados inclusive- nas aposentadorias 
-ter~o-s .(*). ' · · · · 

':'. 

·1~1- Professor (Prof) e Pesquisador (Pesq) Titulares, DoUtores com 20 anOs Qe carreira 

(~~a1: ~~ anuênios de 2o%). 

l.la - Prof.: (100 ~ 1,55 X 1,5) [1 + (20% + 80%)) ~ 465 (A) 
Pesq.: (loo x 1,7) [1 + (20% + I6Ó%)) • 476 (B) 

1.2 - Professores e Pesquisadores Titulares, Doutores c/25 anos de carreira (total de aunenios 25%) 

1.2a - Prof.: (l00 X 1,.55 X 1,5) [1 + (25% + 80%) ) • 477 (A') 

Pesq.: (100 x 1,7) [1 + (25% + 160%) ) • 485 (B') 

B' 
Ã' 

1.3 - 30 anos (apOsentadoria de ProfessoreS) 

1.3a- Prof.: (100 X 1,55 X 1,5) [1 + (0,3 + o,sY - 488 (A") 

Pesq.: (100 x 1,7) [1 + (0,3 + 1,6)] • 493 (B'') 

· (*) (identidade) • 37,6 anos 

2 Orçamento Pessoal - Marco/93 

União (estimativa • Cr$ 30 1:.rilhôê.s (sem efeito de 132 e adicional de férias) 

US$ 1,0 bilhão. (A) 

Carreira C&l' (estimcltiVa- de- acréscimo) • Cr$ 200 bilhÕes 

US$ 6, 7 milhÕes 

B/A : 0,7% 

(*) IBGE • Cr$ 95 bilhÕes 
• US$ 3,2 milhÕes 

(acréscimo) 

(B') 

(B - B') I = 0,3% . 
(À Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania.} 
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PROJETO OE LEI OA ÇÂMARA N• 133, OE 1993 

(N• 3.908/93, na Casa de origem) 
(De Iniciativa do Presidente da República) 

Cria mecanismo de fomento à atividade audiovisual 
e dá outras providências. 

'. 
O Congresso Nacional Decreta: 
Art. }9 Até o exercício fiscal de 2003, inclusive, os con

tribuintes poderão deduzir .do,_ imposto de r~qc)a çlevido ,as 
quantias referentes a investimentos feitos na prOdução -de 
obras audiovisuais-cinemetográfica5 b:réiSilei~as de produção 
independente, conforme definido no art. 2-~, incisOs II e III, 
e no atr. 3•, incisod e n; dà Lei n• 8.401', de 8 aé janeiro· 
de 1992, mediantea aquisição de quotas representativas de 
direitos de comercialização Sobre _as referid~s obras; desde 
que estes investimentos sejam realizados no mercado de capi
tais, em ativos previstos el:n Lei e aU.toridzados pela Cõmiss~ão
de Valores MobiliárioS~ e· os projetes de prodU.çãO'tenham 
sido previamente aprovados pelo Ministério da Coltura. 

§ 1 o A responsabilidade dos adquirentes é limitada 
à integralização das quotas subscritas. 

§ 29 A dedução prevista neste artigo está limitada a 
três por cento do imposto devido pelas pessoaS- físicas e a 
um por cento do imposto devido pelas pessoas jurídica. 

§ 39 Os valores aplicados nos investimentos de que trata 
o artigo anterior serão: 

a) deduzidos do imposto devido no mês a que se referirem 
os investimentos, para as pessoas jurídicas que apuram o lucro 
mensal; 

b) deduzidos do imposto na declaração de ajuste para: 
1. as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo recolhi

mento do imposto P?r: estimativa, apurá.m o luc:o r~~l anual; 
2. aspessoasf1stcas. -~'---~-- - '-
§ 4" A pessoa jurídica tributada com base no l.ucro real 

poderá, também, abater o total dos investimentos_ e{etuados 
na forma deste artigo como despesa operacional. 

§ 5" Os projetes espeêífkós da área audiovisual, cine
matográfica de exibição, distribuição e infrá-Cstrutura fécnica 
apresentados por empresa brasileira de capital nacional, pode
rão ser credenciados pelos MiníStérios da Fazenda e da Cultura 
para fruição dos incentivos discais de que trata o caput deste 
artigo. 

Art. 2• O art. 13 do Decreto-Lei n• 1.082, d~e 2de março 
de 1970, alterado pelo art. !• do Decreto-Lei n" 1.741, de 
2? de dezembro de 1979, passa a vigorar coni.- a segUinte reda
çao: 

Art. 13. As importância- pagaS;"CfEditadas, em
p~egadas, remetidas ou entregues aos produtores, dis
tnbuidores ou intermediários no exterior; cOfio' rendi
mento decorrentes da exploração de obra audivisuais 
estr?I?-g:iras e~ todo o~ território na~cional, ou por sua 
aqutstçao ou 1mportaçao a preço f1X0, ficam sujeitas 
ao imposto de 25% na fonte. 

Art 3~ Os coilltibuintes do imposto de renda incidente 
nos termos do art. 13 do Decreto·Lei n<.> 1.089, de alterado 
pelo at.2~ desta Lei, poderão beneficiar-se de abatimento de 
setenta por ·cento do imposto devido, desde que-invistam a 
coprudação de obras autoovisua"is cinematográficas brasileiras 
de produção independente, em projeto previamente apro
vados_ pelo Ministério da Cultura. 

Art. 4" O contribuinte que optar pelo uso dos incentivos 
previstos nos arts. 19 e 39 depositará. dentro do· Piaió ·legal 
fixado para o recolhimento do imposto, o valor correspon
dente ao abatimento em conta de aolicação sujeitar-se-á à 
prévia compro.vação junto ao· Ministério da. Cultura, de que 
se destina a investimentos em projeto de produção de obras 

.. audiovisuais _cinematográfica~ brasil~iras do produção inde-
pendente. · 

§ 19 As contas de aplicação financeira a q~e se refere 
:ste artigo serão abertas: 

·.· ~à)em noin~ 1do produtor, ·pani cada projeto, no caso do 
art. 1 "; 

b)em nome do contribuinte, no caso do art. 3~>. 

·-- ·-~---" § 29 Qs,. projetes a que se refere este artigo deverão 
atender cumulativ.amente os seguin~es, r,equisitos: 

a)contrapai-tida de recursos próprio oude terceiros corres~ 
pendente a 40% do orçamento global; _ 

- b)elimite do_ aparte de recursos objetivo dos incentivos 
de 1.700.000 UF!R por projeto; 

" c)viabilidade técnica e artística; 
d)viabilidade comercial; . 
e)apresen'tação de orçamento Circunstanciado e de crono

grama fisíco das etapas de realização e de desembolso; 
t)prazo para ç9nclusão. 

§ 3o Os irlvestimentos a que se refere este artigo não 
poderão ser utilizados na produção das obras_ audiovisuais 

.de l}atureza publicitária. 
§ 49 A libÚação de recursos fica condicionada à realiza~ 

- ção da etapa anterior. 
. § 59 Os valores nã~ aplicado~ na forma do artigo ante~ 

no r, no prazo de 180 d1as contados da data do depósito, 
serão ,aplicados em projetes de_produção de filmes de curta 
~édia e longa metragem e programa de apoio -à produçã~ 
cmematográfica 3Jiere_m desenvolvimento através do Instituto 
Brasileiro de Arte- e Cultura, mediante convênio com ã Secre~ 
taria para o Desenvolvimento do Audiovisuais do Ministério 
da Cultura, conforme dispuser o regulamento. 

Art. 6" O não-cumprimento do projeto a que se referem 
os atrs. 1 o, 3~ e 59 desta lei e a não efetivação_ do investimento 
ou· a sua realização em desacordo com o_ estatuído implicam 
a devolução dos benefícios concedidos, açresc~dos de correção 
monetária, juf-os e demais encargos preVistos na legislação 
do imposto de renda. 

§ 1 ~ Sobre o débito corrigido incidirá multa de cinqüen-
ta por cento. _ 

§ 29 No caso de cumprjmento de mais de- setenta por 
cento sobre o valor orçados do projeto, a. devolução será 

- proporcional à parte não cumprida. ._ 
Art. 7• Os atrs. 47z0 e 30 da Lei n• 8.401, de 1992, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
. ArL4' ._ ................................................... . 

§ I> A produção e adaptação de obra audio
visual etrangeira. no Brasil, deverá realizar-se median~ 
te c?ntrato co~_empresa produtora brasileira de capítal 
nac10~al, e utlhzar, pelo menos, um terço de artistas 
e técnicos brasileiros. 

§ _2? O _Poder Exe~utivo poderá reduzir o·timite 
mínimo, a que se refere o parágrafo anterior, no caso 
de produções audiovisuais de natureza jornalístico-No
ticiosa." 

3. Até o ano 2003, inclusive, as einpresas distri
buidoras de vídeo doméstico deverão ter um perc~ntual 
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de obras brasileiras. audio,·isuais cinematográficas e ví
deo fonográficas entre seus tírulos. obrigando-se a lan
çalas comercialmente. 

§I·• O perc~ntU~i de_ laflçamctlE9S _e títulos a que 
se rcfei"e este artigo será fixado af!l!alm5!htc pelo Poder 
Ext.!cutivo, oVída~ -as· entidades de 'cafáter nacional re
presentativas das atividadt:s de prociuç~o. distribuição 
e cOmercialização de obras cinem_a!Qir~ficas_ e video 
fonográficas. -

Art 8" Fica instituído o depósito obrigatório, na Cine
mateca Brasileira, de côpia da obra audiovisual que resultar 
da utilização de recursç .inc.entivados ou que tnerecer- prêrriio 
em dinheiro concedido pelo Governo Federal. 

Parágrafo único. A Cinemateca BrasiÍéira-poderá creden
ciar arquivoS ou cinematecas. púb,licos ou p-rivados, para o 
cumprimento do disposto neste artigo. 

Art 9-· O Poder Executivo fiScaliiai--áâêfetiva execução 
desta Lei no que se refere à- realização de obras audiovisu:aís 
e à aplicação dos recursos nela comprotidos. 

ArtlO. Sem prejü"ízo das sanções çie 0~tureza adminis
trativa ou fiscal. constitui crime obter reduções de impostos;u
tilizando-se fraudulentament~:: de qualquer benefício desta Lei, 
punível com a pena de reclusão de dois a seis meses e multa 
de cinqüenta por cento sobre o valor da redução. 

§1" No caso de pessoa jurídica, respondem pelo crime 
o acionista ou o quotista controlador c os administradores 
que para ele tenham concorrido, ou que eles se tel)ham bene
ficiado. 

§2~ Na mesma pena incorre aquele que. recebendo. re
cursos-em função desta Lei. deixe de proinover. sem -justa 
causa, a atividade objeto do incctivo. Artll. Fica sujei
to a multa. que variará de roo (cem) a 1.500 (hum mil e 
quinhetas) UFIR. sem prejuízo de outras sanções que coube
rem, aquele que descumprir a-disposto nos at-ts. 4" e 30 da 
Lei n~ 8.401. de 1992. com a redação dada pelo art. 7o desta 
Lei. 

Artl2. É estimado õ mont"ante da renúncia fiscal de--
corrente desta Lei no exercício de 1993 cm Cr$ 200.000.00 
(duzentos bilhões de cruzeiros). 

Art13. O Podt:r Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de noventa dia.s. 

Artl4 .E~ta Lei entra l:m vigor na data de sua publica-
ção. Artl5 .Fica revogadO o art. 45 da Lei n" 4.131, 
de 3 de setembro de 1962. 

MENSAGEM N", DE 1993 

Senhor Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fe-deral, submeto 

à elevada delihcração de Vossas Excelência, acompanhado 
de Exposição de Motivos dos Senhorl!s Ministro de Estado 
da Fazenda c da Cultura, o texto do projeto de Lei que ··cria 
mecanismos de fomento à atividade audiovisual e dá outra 
providências". 
Brasília. 9 de junho de 19St3. ~Itamar Fra1:1co. 
EM n" 935193 

Em 26 de maio de 1993 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Temos a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excdência. anteprojeto de lei que .. cria mecanismos _ 
de fomento à atívidadc do complexo cinematográfico audio_-
visual brasileiro". 

O refl..'rido antcprojeto reflete os an~ios do setor. Ao 
criar uma Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual 
na estrutura do Ministério da Cultura. o governo assumiu 
um compromis~o relativo à implementação de uma política 
para a atividadc. 

A decisão de adotar uma política para o audiovisual parte 
do pressuposto de que. no esforço de retomar q_ caminho 
do desenvolvimento econômico, cultural c social. o país não 
pode prescindir de uma moderna_ indústria de comunicação 
na qual o audiovisuaf ocuPa uma posição de destaque. Por 
ser uma manifestação cultural e !}.rtística de consumo eminen
temente pOPular, que promove a integração cultural dos di ver· 
sos segmentos -da sociedade,_é___o audiovisual, importante ins
ltu-merito de valorização, resgate c fiXação da rriCrilória e iden· 
tidade nacionaL 

O desmonte administrativo c financeiro dos organismos 
oficiais teve reflexos "im_ediàtos nos -s-etores privados da produ
ção, distribuição. exibição e sen:i_ços técnicos. causando o 
fechamento das empresas produtoras, das empresas presta
doras de serviços e do desemprego de mais de 20.000 profis
sionais. 

-Desta forma, o anteprojcto de lei que cncaminhamq_s 
a Vossa· Excelencia cria mecani$mOs que injetarã.o recursos 
na ativldade. Ao apresentá-lo nos permitimos tecer algumas 
considerações sobre a iniciativa dc.ste Ministério, focalizando 
nessa perspectiva as grandes linha~ das soluções propo5tas. 
r~ue visam no futuro permitir a autonomia do setor. 

1. O artigo primeiro incluí a atividade em incentivos 
fiscais já -existentes, tornando possível a organização da produ
ção ãudiovisul em cotas de partidpação de investimentos a 
serem realizados atravê:~ de meocanismos do mercado de capi-

- üís. 
2. Em seus arts. 2" ao 6" pretende·se manter à disposição 

do setor, através da renúncia fiscal, os recursos que forma 
ao lopgo de 30 anos a_ principal fonte alimentadora da produ
ção cinematográfica, associando modernamente as empresas 
distribuidoras estrangeiras à produções nacionais, sem abrir 

_mão da natureza cultural e artística de cada projeto. 
3. No sentido de preservar a memória audiovisual, o 

anteprojeto de lei determina. em seu art. 8·'. o depósito de 
cópias. na Cinemateca Brasileira, dos_ produtores realizados 
através dos mecanismos d_e fomento criados pelo Governo 
Federal. 

4. Os demais artigos. apenas corrigem pequenas distor
ções criadas com a promulgação da Lei n'· 8.401. de R de 

-janeiro _de I 992. 
Fernando Henrique Cardoso, Ministro Uc Estado da Fa

zenda. 
Antonio Houaiss. Ministro de Estado da Cu!rura. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N" 4.131. DE 3 DE SETEMBRO DE 1962 

Ôisciplina a aplicação do capital estrangeiro e as 
remessas de valores para o exterior e dá outras provi
dências. 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou, o Presi
dente da Rcpúhlica sancionou, nos tCrmos do § 2" do art. 
70 da Constituição FcCeral. e cu, Auro Moura Andrade, Presi
dente do Senado Federal, promulgo, de acôrdo com o disposto 
no § 4'' do mesmo artigo da Constituição. a se_guinte Lei: 

Art. 1" Consideram-se capitais estrangeiros. para os 
efeitos desta lei. os bens. máquinas e equipamentos. entrados 
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no Brasil sem dispêndio tnidal de divisas, destinados à produ
ção de ben~ ou serviços, bem como os recursos financei_ros 
ou monetários, introduzidos ao país, para aplicação cm ativi
dadcs cconõmicas_ desde que, em ambas as hipóteses, perten
çam a pessoas físicas ou jurídicas reside_nte:::;~_dumicíliadas ou 
com sede no exterior. 

Art. 2~ Ao capüal estrangeiro que se jnvestir no País, 
será dispensado tratameoto jurídico idêntico ao concedido 
ao capital nacional ~m igualdade de c_ondições •. scndo vedadaS: 
quaisquer discriminações não previstas na pfescnte lei. 

Do registro dos capitais, remessas e rein~~s~i~entOs 

Art. 3" Fica im;tüpJdp, na Superintendência da Mo.cda 
e do Crédito, um servíç9 especial r.lc registro de t:apitais estran
geiros, qualquer que seja sua forma de ingresso nO -Pais, bt.:m 
como de operações financeiras com o _exterio_r.on9_qual serão 
registrados: 

a) os capitais e~trangeiros que ingreSsarem no País sob 
a forma de investimento difeto ou de empréstimo. quer em 
moeda, quer em hens~ _ _ 

b) as remessas feitas para o exterior cOfn o· retórno de 
capitais ou como rendim_entos dêsses capitais, lucros, dividen
dos. juros. amortizações, .b.em como as de ro_yalti~ cte: paga
'?ento c assistência técnica, 01.1 por quãlquer outro título que 
implique transferência de rendimcn10s para fora do País; 

c) os reinvestinientüs de lucros dos capitais estrangeiros; 
d) as ~Iterações do valor monetário do capital das empre

sas procedidas de acordo com a kgislação cm vigor. 
Parágrafo único. O, çcgistro dos reinvestimentos a <.júe 

se refere a letra c será clevido, ainda que se trat~ de pessoa 
jurídica com sede no Brasil ma.s filiada a empresas_ estrangeiras 
ou controlada por maioria de ações penencCnteÇ a pessoas 
físicas ou jurídicas com residência ou sede no estrangeiro. 

Art. 4'-' O cegistro de capitais estrangeiros será efetuado 
na moeda do país de onde forem originários e o dos reinvesti
mentos de lucros em moeda nacional. 

Parágrafo único. _Se o capital for representado por bens. 
o registro será f~ito pt.:lo seu- preçO no país de origem ou, 
na falta de comprovantes, satisfatórios, segundo os valores_ 
apurados na contabilidade da_ empresa receptora do capital, 
ou ainda pdo critério de avaliação que for dcternlina,do em 
regulamento. 

Art. 5·' O_ registro do investimento estrangeiro· reque
rido dcntru de trinta dias da data de seu ingresso no País 
e independente do pagamento de qualquer taxa ou emolu
mento. No mesmo prazo. a panir da data da aprovação do 
respectivo registro contáhil, pelo órgão competente da empre
sa, procedcr-sc-á ao regbtro dos reinvestimentos tlt.: lucrO~. 

Parágrafo único. Os capitais estrangeiros e respectivos 
reinvestimentos de lucros já existentes no país também estão 
sujeitos a registro, o quul será requerido por s-euS -proJ:>rielários 
ou responsáveis, pelas empresas em que estiverem aplicados, 
dentro do prazo de 180 dias da d<tta da puhlícação desta lei. 

Art. 6" A Superintendência da Moeda e do Crédito to
mará as providências necessárias rara que o registro dos dados 
a que se referem os artigos anterlort.:s seja mantido atuaüzado, 
ficando as empre~as obrigadas a prestar as informações que 
ela lhes solicitar. 

Art. 7" · Considera»se reinvestimento, para os efeitos de 
registro, as quantias que poderiam ter sido legalmente reme
tidas para o cxrerior, a título de rendimentos, e não o foram, 
sendo aplkadas na própria empresa de que procedem ou em 
outro sctor da economia nacional. 

Das remessas de juros, royalties e 
' ' por assistência técnica 

, Art. 8'' _ As remessas de ju;os: de_ Cl)lpréstimo·s: créditos 
e fi11ancíamerit6S Serão con-sldcf<!d&s. co_mo amortização do 
capital na parte qUe excederem da taxa de jurOs constante 
do contrato n:!·s"Pçctivo e de seu respectivo regístrb. cabendo 
à Sumoc impugnar e recusar a parte da taxa que exceder 
à taxa vigorante no mercado financeiro de onde procede o 

---empréstimo, crédito ou financiamento, na data de sua relô\liza
ção, para operações do mesmo tipo e condições. 

Art. 9" , As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fa
-ier transfer~ncia~ para o extériorà"YítUlo de lucrps._d_iVídcnctos~ 
"jp[qs, amorti.+')ç_õês, royalties, assistência _técnlca, ci~ntífíca, 
administrativa -~ scrhelhantcs~ deV~rii.O S!J.bt)letef aos órgãos 
competentes da.~umoc e da Divisão de Imposto sobre a Rc.n
cia, os contrat9s ~documentos que forem considerados rieces
sários para justificar a remessa. 

Parágrafo único. As remessas para o exterior dependem 
do_rcgbtro da __ e~presa na Sumoc e de prova do pagamento 
do Imposto de renda que for devido. 

Art. 10 .. O 
1
Conselho da Superintend~n'cia da Moeda 

e· dó Crédito P9derá. quando conSiderar necessário, verificar 
a assistência _técnica administranva Ql!- seq1elhantc, prestada 
a empresas estãbelecldas no Brasil. .que impliquem remessa 
de divisas para o exterior, tendo em vista apurar a efetivídade 
dessa a~sistt!nêiã.' -

Art. 11 .. A transferência para o pagamento de roYalties 
devidos por patentes de invenção, marcas de indústria e co
inéi"Cio ou outroS títulos da mesma espécie, d~pcnde de Prova, 
da parte r.lo interessado, de que os respectivos privilégios não 
caducaram no paí:<.; de origem. 

Art. 12. A -sOma das quaritias devidas a título de royal
ties pela exploração de patentes de invenção, ou usp de marcas 
de indústria e de_comércio e_ por assistência técnica, científica, 
administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas de
clarações de renda~ para o efeito do art. 37 do Decreto n'' 
47.373, de 7 de dezembro de 1959, até o limite máximo de 

__ Si~~~ por cento (50(-) da rccei!a bruta do produto fabricado 
ou ven-dido. 

§ 1' Serão estabelecidos e revistos pefiodic-amcntt!, me
diante ato r.lo Mini_stro da Fazenda, os ~oefkicntes percentuais 
admitidos para as deduções a que se refere este artigo, conside
rados os tipos de produção ou atividadcs reunidas em grupos, 
segundo o grau de cssencialidade. * 2" As deduções de que este artigo trata -serão admi
tidas quando comprovadas as despesas de assistência técnica, 
científica, administrativa ou semelhantes, desde que efetiva
-mente prestados tais serviços. bem como niediante o contrato 
de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de invc.n
ção. regularmente registrado no Paí~. de acordo com ;J.S pres
crições do Código de Propriedade Industrial. 

. Art. 43. Os lucros e dividendos atrihuídos a pessoas 
físicas ou jurídicas residentes ou com sede no exterior ficam 
sujeitos ao pagamento na- fonte do imposto sobre a renda 
às taxas que vigorarem para os dividendos devidos às açõe-s 
ao portador. 

Art. 44. O referido imposto será cobrado com u.m 
aç~_éscimo de ___ 20% (vinte por cento) no caso de _empresas 
aplicadas em atividades económicas de menor int..::ress'e para 
a economia nacional. tendo cm cont<t inclusive wa localização, 
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definidas em decreto do Poder Executivo, me_9iante audiência 
do Cons.elho Nacional de EconQmia e do. Conselho da Superin~ 
tendência ·cfa Moeda 'e dÜ ti-édito. : ', ' 

Art. 45. Os rcinâinleritÓS oriuiídos da eXploração de pe
lículas cinematográficas, cxcetuados os -dos c~}bidorcs não 
importadores ficarão sujeito::, ao desconto do Imposto à razão 
de 40% (quarenta por cento), mas o contribu~ntc terá direito 
a optar pelo depósito no BancO do Bra~il, em ·conta especial, 
de 40% (quarenta por cento) do impost9 d_evido, p_odenclo 
aplicar esta importúncía, mediante autorização do Grupo Exe
cutivo da Indústria Cinemarográfica (GEICINE), criado pelo 
Decreto n" 50.278, de 17 de fevere-iro de 1~61, na produção 
de filmes no País, nos termos do Decreto n·· 51.106, de 1" 
de agosto de !961. 

Art. 46. Os lucros provenientes da venda de proprie
dades imóveis, iriclusivc da cessão de direitos, quando o pro
prietário for· pessoa física ou jurídica resj~~~n.t~ ou _c9m sede 
no exterior. ficam sujeitos a' imposto às taxa.::. previ~tas pelo 
art. 43. · 

Art. 47. Os critérios fixadm., p<1ra .t imPorúlçãO de má
quinas e equipamentos usados serão os mesmos tanto para 
os investidores e empresas estrangeiras COJ'!lO para os nacio
nais. 

Art. 48. Autorizada uma importação de máquinas e 
equipamentos usados, gozará de r~_g~mc- cambial idêntico ao 
vigorante para a importaç:lo de máquinas c equipamentos 
novos. 

Art. 49. O Conselho de_ Política AdUaneira disporá da 
faculdade de reduzir ou de aumentar, atê 30% (trinta por 
cento), as alíquotas do impo:-,to que recaiam sohrt.! máquinas 
e equipamentos. at!.!ndendo üs peculiaridades tias regiões a 
que se destinam, a concentração lndustrial cm que venham 
a ser empregado~ e ao grau de utiliz~ção das máquinas. e 
equipamentos antes de cfetivar-se a import_a_~·ão. _ 

Parágrafo único. Quando as máquinaS c equipamentos 
forem transferidos da região a que iniclalmentc se dest~na_vam, 
deverão os respon~ávcis pagar ao fisco a quarii:ia correspon
dente à redução do imposto de que elas gozaram quando 
de sua importação. sempre que removidas para zona~ em 
que a redução não seria concedida. 

Outras disposições 

Art. 50. Am. bancos estrangeiros, autorizados a funcio
nar no Brasil, serão aplicadas as mcsf!las vedações ou restri
ções equ!Valentcs às que a legislação vigorante nas praças 
em que tiverem sede suas matrizes, impõe aos bancos brasi-
leiros que neles des!.!jam estabelecer-se. ·-

Parágrafo único. O Conselho da Superintendência da 
Moeda e do Cr~dito baixará as instruções necessárias para 
que o disposto no presente artigo seja cumprido, no prazo 
de dois anos, em relação aos bancos estrangeiros já em funcio
namento no País. 

Art. 51. Aos bancos estrangeiros cujas. matrizes te
nham sede em praças- em que a lcgislaçüo imponha restrições 
ao funcionamento de bancos hrasih.:iro~. fica vedado adquirir 
mais de 30çt (trinta por cento) das açõcs com direito a voto. 
de hancos nacionais. 

Art. 52. Na execução de um programa de plancjamento 
geral, ouvido o Conselho Nacional de Er.:onomia, o Conselho 
de Ministros estabelecerá uma classificação de atividades eco~ 
nõmicas, segundo u seu grau dt:: interesse para a economia 
nacional. 

Parágrafo Unico. Essa classificação c suas eventuais altt!
raçóes serão promulgadas mediante decreto e vigorarão por 
períodos não inferiores a três anos. 

Art. 53. O .Conselho de Ministros poderá estabelecer, 
mediante decreto ouvido o Conselho Nacional de Economia: 

I -que a inversão de capitais estrangeiros. em determi
nadas atividades, se faça com ob_scrvância de uma esc:Jla de 
prioridade, em benefício de regiões menos desenvolvidas do 

_país; 
II- que os capitais assim investidos sejam isentos, em 

maior ou menor grau, das restriç6es previstas no art. 28; 
III- que idé-ntico tratamento se aplique aos capitals in

vestidos. em-atividades consideradas de maior int~rê:ss.e para 
a economia riaciónaL 

Art. 54. Fica o Conselho de Ministros autorizado a pro~ 
mover entendimentos e convênios com as nações integrantes 
da Associação Latino-Americana de Livre Comércio tenden
tes à adoção por elas de uma legislação uniforme, cm relação 
ao tratamento a ser dispensado aos capitais t!strangciros. 

Art. 55. A Sumpc realiz,ará. periodicamente, em cola~ 
buraçãO çqrn o Instituto BrasileirO de Geografia c Estatística. 
o censo dos capitais estrangeiros, aplicados no País. 

Art. 56. Os ce'nsos deverão .realizar-se nas datas dos 
Recenseamentos Gerais do Brasil, registrando a situação das 
empresa~ e capitais estrangeiros. cm 31 de dezembro do ano 
anterior. 

Art. 57. Caberá à Sumoc t!laburar o plano e os formu· 
lários dO censo a que se referem os artigos anteriores. de 
modo a permitir uma análise completa da situação. movi
mentos e resultados dos capitals estrangeiro-s. 

Parágrafo único. Com base nos censos realizado~. a Su
moc elaborará relatório conten.do ampla c pormenorizada ex
posição' aó COnselho de Ministros c ao Congresso Nacional. 

Art. 58. As infrações à presente lei~ ressalvadas as pe
nalidades específicas constantes de_seu texto, ficam :::.ujcitas 
a multas que variarão de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) wzes 
o n:taior salário mínimo vigorante no Pais, a serem aplicada\. 
pela Superintendência da Moeda e do Crédito, na forma prt.:s
crita em regulamento ou instruções que, a respeito, forem 
baixadas. 

·Art. 59-. E~ta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições cm contrário. 

Brasília, 3 de ~ctembro de 1Y62: 141· da Independência 
e 74'' da Repüblica. 

DECRETO-LEI N" 1.741, DE 27 DE DEZEMBRO DE 197Y 

Altera a redação do art. 13 do Decreto-Lei n" 
1.089/70. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 55. item II da Constituição, decreta: 

Art. 1" Oart.l3doDecreto-Lein··I.08SI,de2d!.!.março 
de 1970, passa a ter a seguinte redação: 

·· Art. 13. As lmportàncias pagas. creditada~. 
empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, 
distribuidores ou intermediários no exteríor. como ren· 
dimcntos da exploração de películas ~incmatográficas. 
ou como aquisição. a preço fixo, de película cinemato
gráfica para exploração no País. ficam sujeitas ao im· 
posto de 25t;(- (vinte e cinco por cento) na fonte." 
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ArL 2~ Este Decreto-Lei çntrará em vigór n_a data de 
sua publicação, produzindo-efeitos a partir de_ 1'' de janeiro 
de 1980, revogados o inciso H do an. 1" do Decreto-Lei n~ 
1.429, de 2 de dezembro de 1975, c d~mai!i- disjjósições em 
contrário. 

Brasilia, 27 de dezembro de 1979; 158<.> da lndependencía 
e 91" da República. - JOAO FIGUEIREDO- Karlos Risch
bieter - E. Portella. 

DECRETO-LEI N' !.742, PE 27 DE DEZE!vll}RO.PE 1979 

Dispõe sobre a realização das despesas à conta de 
recursos vinculados do Tesouro Nacional no exercício 
financeiro de 1980 e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuiÇão que 
lhe confere o art. 55:-itcm·n da ConsJituiç-ãb--c tendo cm 
vista o disposto no art. 6~ da Lei n" 6. 730, de 3 cte dezembrO 
de 1979. decreta: 

Art. 1·· No exercício finaricciro de 1980, a_parcela cor
respondente a 15% (quiÍlzc por cento) da despesa fixada na 
Lei n" 6.730, de 3 de dezembro de 1979, à conta da receita 
vinculadas do Tesouro Nacional conc;tituirá rcsetva especial, 
não podendo, por isso ser· objcto de fonte para a realização 
de qualquer despesa. 

Art. 2" Os valores correspondentes à reserva especial 
de que trata o artigo anterior, serão creditados pelo Banco 
do Brasil S/ A, em conta especial do Tesouro Nacional e infor~ 
mados mensalmente à Comissão de Programação Fin~ancclra, 
discriminando os beneficiários dos recursos. . , , - _ 

Art. 3n A Coniissáo de Programação Financeira, em 
ato próprio, poderá liberar no todo ou em parte a reserva 
especial mencionada no a_n. 1" dc~te dccrcto~tej_, -ci;>nsoantc 
o comportamento do fluxo da Caixa do TesDuro, Nacional. 

Art. 4'' No exercício financeiro de 1'180, não será utili~ 
zado como fonte para abertura de cr0ditos adicíonais_o_cven~ 
tua! excesso de arrecadação das receitas vinculadas do T çsouro 
Nacional. · 

Art. 5" Não se aplica o disposto neste dec:::rcul-lei, às 
parcelas atribuídas aos Estados, Territórios, Distrito Federal 
c Municípios, bem como à Cota-Parte F~deral do Salário Edu
cação e aos Programas Especiais- Programa de Integração 
Nacional (PIN) c Programa de Redistribuição de _Terras e 
de Estímulo à Agroindústria do Norte c Nordeste (PROTER-
RA). . --

Art. 6" Para regularização do fluxo de recurso~ do Te~ 
souro Nacional, provenientes do:s ina;ntiybs fíS:cab-d~stinados 
aos Programas E!>peciais- Programa de Integração Nacional 
(PIN} c Programa de Redistribuição de Terras e ~k: Estímulo 
à Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA), fica 
a Comissão de Programação Financeira autorizada a utilizar 
esses- recursos, a partir do seu recolhimento no Banco do 
Brasil S/ A, com vistas ao atendimento da programação kvada 
a efeito pela Secretaria_ de _Pianejamento da F:,_r~sídência da 
República, com a respectiva comunicação ao Banco Central 
do Brasil. 

Art. 7" Este decreto-ld entrará em vigor ·a partir de 
1•.> de janeiro de 1980. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, DF, 27 de dezembr_o de 1Y7Y; 158 da Indepen
dência e 91' da República.- JOAO FIGUEIREDO- Karlos 
Rischbieter - Delfim Netto. 

DECRETO-LEI N" 1.743, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979 

Altera· o -limite percentu~l da GratificaÇ:io de- Q_Ue
. _ trata o º~C"!"~to~Lei n~ 1.~~~-'·-~e_3 de outu~.ro de 1979. 

O Presidente .da República, no uso das at._ribujções que 
lhe confere o art. 55, item ill, da CQnstitU.iÇão, de:crç~a: ~ 

Art. 1'' Fica acrescida de 20 (vinte) pontos percentuais 
o limite dã Gratificação de produtividade de que trata o Decre
to-Lei n" 1.698, de 3 de outubro de 1979, devida aos funcio
Q.á,r\os da Categoria Funcional de Fiscal_dc_TdP_l!_tO;; FederaiS, 
Código TAF-601. . 

Art. 2'' Os efei(ü" finãhCeitos deste Decreto-Lei vigoia
rão_a partir de 1" de março de 1980 e a despesa decorrentes 
será atendida â conta das dotações próprias do Ministério 
da Fazenda, s~:~pl~lJl~ntada no exercício de 1980, se necessário, 
mediante utiliZação de recursos orçamentários· -de que trata 
o art. 6~ do Decreto-Lei n" 1.437, de l7 dt::; dezembro de 
1975. . ... o. 

An. 3'' J;:s~-e_ DecretO-Lei enú~rá en1 vigor na -àafã de 
·sua p"uhlicaçãá, "reVOgà-das as disposições em conir~áfiO. · · - -

Brasília; 27 de dczemt>ro de 1979; 158~ da Independência 
e Y1" da República. - JOAO FIGI!EIREDO- Karlos Risch
bieter - Delfim Netto. 

DECRETO~LEI N" l.OSY DE 2 DE MARÇO DE 1Y70 

Dispõe sobre a legTstação do Imposto de Renda e 
dá outras providências. 

_-··~-··:.;:;;.-··i2·.··-N·~-d~.~~;~·i~;·ç;~-d~-i_~~~~·~p~·;~~i~~-~i··~i~·di_;_ 
tribuição em todo o território hrasileliO de películas cinemato
gráficas importadas, inclusive a preço fixo. os custos, despesas 
operacionais e demais encargos, corresponde_ry_t_es _à partici
pação dos produtores. distribuidores ou intermediários_ estran
g_eirQs, não poderão ultrapassar de 60% (sessenta por cento) 
da receita bruta produzida pelas películas cincmatog"ráficàs. 

---~ § 1'' Considera~se receita hruta, para os fins deste arti
go, a obtida na atividadc de distribuição, exc_l_~ída, quando 
for o caso, a parcela da receita- correspondente ao setor de 
exibição. 

§ 2~- Não serão dedutívcis do luçro tributável do distri
buidor, no País, os gastos incorridos no exterior. qualqúer 
que seja a sua natureza. 

Ai-t. -13. ConsidCra-se rendimento de exploração de pe
li'ctilãs cíne-ma:tográficas, sujeito ao imposto de 25%_ -(vinte 
e cinco por cento} na fonte. a percentagem de 70o/c (setenta 
por cento) sobre as importâncias pagas. creditadas. empre
gadas, remetidas ou entregues aos produtores. distribuidores 
ou intermediáiios no exterior, observados o limite e as condi
ções estabelecidas no artigo anterior. 

Parágrafo único. As importâncias pagas, creditadas, 
empregadas, remetidas ou entregues aos produtores. distribui
dores ou intermediários no exteríor referentes à. ,aquisição, 
a preço fixo, de- película cinematográfica para exploração no 
País serão consideradas integralmente para efeito do imposto 
a que se refe-re o art. 77 da Lei n·• 3.470, de 28 de novembro 
de 195R. 
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LEI N" 8.471, DE f> DE JANEIRO DE 1~~2 

Dispõe sobre o controle de autenticidade de cópias 
de obras audiovisuais em videograma postas em comér
cio. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 

CAP1TULOT 
Disposições Preliminares 

Art. 1'' Caberá ao Poder Ext:cutivo, obst!rvado o dis
posto nesta Lei, através dos oigãos respon!-'.ávcis pela condu
ção da política económica _e cultural do país, asse_gurar as 
con,dições de _cquirlbrio e de competitividade_ para a obra au
diovisual hrasilclra, estimular sua produção_, ~listribuição, exi
bição e divulgação no Brasil c no exterior, colaborar para 
a preservação de sua memória c da documentação a ela relati
va, bem como estabelecer as condições necessárias a um siste
ma de infOrmações sobre sua comercialização~ 

Art. 2~ Para os efeitos desta lei, entende-se que: 
I- obra audiovisual é aquela que resulta da fixação de 

imagens. como ou sem som que tenham a finalidade de criar, 
por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, inde
pendentemente dos processos de sua captação, do suporte 
usado inicial ou posteriormen-te para fixá-las, ht:rn _como dos 
meios utilizados para suaveicutação.-

11- obra audiovisual de _produção independente é aquela 
cujo--produto -majoritário não é vinculado, dircta ou indiret<_!
mentc, a empresas concessionárias de serviços de radiodifusão 
e cabodifusão de sons ou imagens em qualquer típo de trans
missão~ 

III- obra audiovisual cinematográfica ou obra cinema
tográfica é aquela cuja matriz original ~ uma pelicula com 
emulsão fotossensível ou com emulsão magnética com defini
ção equivalente ou superior a 1.200 linhas; 

IV- obra audiovisual videofonográfica, é aquela cuja 
matriz Original de reprodUÇàQ_ é uma película com emulsão 
magnética ou sinais eletrónico-s digitalizados; 

V -obra audiovisual de curta metragem é aquela cuja 
duração é- igual ou inferior a 15 minutos; 

VI- obra audiovisual de média metragem é aquela cuja 
duração é superior a 15 miriutos e inferiOr a 70 minutos; 

VII- obra audiovisual âe longa metragem é aquela cuja 
duração é superior a 70 minutos; - - -

VIII- obra audiovisual publicitária é aquela que veicula 
mensagem comercial ou institucional independentemente de 
duração ou suporte. _ ~ _ 

Art. 3'' Obra· audiovisual brasileira é aquela que atende 
a um dos seguintes requisitos: -

I- ser produzido, por empresa brasileira de capital na
cional, conforme definida no art. 171, II.- da Constituição 
Federal; 

II- ser realizada, em regime de co-produção, com em
presas de outros países. 

Parágrafo único. À obra cinema~ográfica brasileira, se
rá fornecido artificado de produto brasileiro expedido pelo 
órgão responsável do Poder Executivo. 

Art. 4'-' A produção no Brasil de obra audiovisual es
trangeira deverá ser comunicada ao órgão próprio do Poder 
Executivo. 

Parágrafo único. A produção de obra audiovisual es
trangeira ':'0 Brasil deverá realizar-se atrav~s de contrato com 

empresa produtora brasileira de capital nacional e utilizar. 
pelo menos um terço de artistas e t!.!cnicos brasileiros. 

CAPÍTULO II 
Do Estímulo às Atividades Audiovisuais 

Art. 5" (Vetado) 
Art. 6" (Vetado) 
Art. 7' O Poder Executiv_o estimulará a associação de 

capitais nacionais c estrangeiros, inclusive através dos meca
nismos de conversão da dívida externa. para o financiamento 
a empresas e projetes voltados para as atividades mencionadas 
no art. desta Lei. 

Parágrafo únicÕ. Os depósit9s t:m nome de credores 
estrangeiros à ordem do Banco Central serão liberados pelo 
seu valor de face, em montante a ser fixado pelo Banco Cen
tral. 

Art. R· 
Art. Y" 

(Vetado) 
(Vetado) 

CAPÍTULO IIT 
Do Programa Nacional de Cinema - PROCINE 

Art. 10. (Vetado) 
Art. 11. (Vetado) 
Art. 12. (Vetado) 
Art. 13. (Vetado) 

CAPÍTULO IV. 
Do Sistema de Informações e Controle da 
Comercialização de Obras Audiovisuais 

Art_. 14. O Sistema de Informações e Controle da Co
mercialização de Obras Audiovisuais, de âmbito nacional, 
Sérá eiaborado. custeado e executado por entidades legal
mente constituídas e representativas dos segmentos de produ
ção, distribuição, exibição e comercialização de obras -audiovi
suaís tendo cm vista sua exatidão, aperfciçoamt!nto e desen
volvimento tecnológico. 

Art. 15. O Sistema de Informaçõe~t! Controle de Obra::. 
Audiovisuais, na atividade cinematográfica-; será elaborado 
e custeado pela iniciativa privada por meio de cxibidort!s, 
distribuidores e produtores. 

Parágrafo único. O sistema a que se refere este artigo 
será gerenciado e operado pela atividade de exibição com 
a fiscalização dos agentes da distribuição e da produção cine
matográfica. 

Art. 16. _ Toda sala ou espaço de exibição pública desti
nada a exploração de obra cinematográfica em qualquer supor
te deverá~ obrigatoriamente, utilizar o sistema de controle 
de receitas de bilheteria. constituído pelo ingresso padroni
.z~~o cm forma de bobina para máquina registradora, talio
nãrio ou outro processo que venha a ser desenvolvido. sendo 
ainda obrigatório o uso do borderô padronizado, conforme 
o modelo aprovad_o por órgão competente do Podt!r Exe
cufivo. 

Parágrafo único. Os bordcirós padronizados. devida
mente preenchidos, deverão ser remetidos semanalmente pc
los çxibidores aos distribuidores e aos produtores das obras 
cinematográficas audiovisuais. 

Art. 17. As cópias das obras audiovisuais vidcofono
gráficas destinadas à venda, cessão. empréstimo, permuta. 
locação ou exibição, com ou sem fins lucrativos. bem como 
as obra~ audiovisuais publicitárias deverão conter t."!m seu su
pcHte físico, _de forma indel_~vd c irremovível. a identificação 
de detentor do direito autoral no Brasil. com todas as informa-" 
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ções que o identifiquem conforme modelo aprovado pelo ór
gão competente do Poder ~xecutivo. 

Parágrafo único.. O Sistema de Informações e Controle 
das Obras Audiovisuais Ua atividade videofoO.ográfica ser~ 
custeado, gerenciado e operado pela atividade de distribuição 
e locação de obras videofonográficas com a fiscaliz~ão dos 
agentes de distribuição_,-e da produção cinematográficas. 

Art. 18. As entidades responsáveis pelo Sistema de In
formações e Controle de Comercialização de Obras Audio
visuaís einiürão relatório e divulgarão estat[sticas, que deverão 
ser encaminhadas ao órgão competente do Poder Executivo. 

Art. 19. É obrigatório o registro dos contratos_ de pro-_ 
dução, cessão dos direitos de exploração comercial, impor
tação e exportação de obras audiovisuais em qualqUer suporte 
ou veículo, no órgão competente. 

Art. 20. Inclui-se no art. 178 do Decreto-Lei no 7.903, 
de 27 de agosto de 1945, o seguinte inciso: 

"XIII- Vende, aluga ou utiliza sob qualquer for
ma, com intuito de lucro, direto ou indireto, obras 
audiovisuais com violaÇão do direito autoral." 

CAPÍTULO V 
Disposições Finais 

Art. 21. Os servíÇOs.-técnicos de copiagem e reprodução 
de matrizes de obras cinematográficas, que se destinem a 
exploração comercial no mercado brasileiro, deverão ser exe
cutados em laboratórios instalados no país. 

Par~grafo único_. As obras cinerrlatográfi~aS estrãrigei
ras consideradas de Importante interesse artístico pelo óigão 
competente estão dispensadas da exigência de copiagem Obri
gatória no país, até o limite de seis cópias, em q-Ualquer forma--
to ou sistema. 

Art. 22._ A obra audiovisual publicitá;ia importada só 
poderá ser veicul~da no país após submeter-se a processo 
de adaptação reahzado por empresa produtora brasileira de 
acordo com as normas que serão estabelecidas pelo órgão 
competente. 

Art. 23._ As empresas públicas de serviÇos -âe áldiCidi
fusão de sons e imagenS procurarão destinar vinte por cento 
do tempo de sua programação mensal à exibição de obras 
audiovisuaiS brasileiras de longa, média e curta metragem 
de produção independente 

Art. 24. (vetado) 
Art. 25. -A Cinemateca Brasileira ou a elitidade creden

ciada poder'á solicitar o depósito de obra audiovisual brasileira, 
por ela considerada relevante para a preservação da memória 
cultural. 

Parágrafo único. A cópia a que se ieferC este artigo 
deverá sCr fornecida em perfeito -estado e será adquirida pelo 
preço de custo de sua reprodução, só podendo ser utili~ada 
pela própria cinemateca Ou entidade, em atividades culturais, 
sem fins lucrativos. 

Art. 26. O Poder Ex.ecu_tivo proverá o órgão compe
tente para a execução e implementação desta Lei dos meios 
e recursos necessários para o seu fiel cumprimento. 

Art. 27. (vetado) 

CAPÍTULO XI 
(Disposições Transitórias 

Art. 28. As pessoas jurídicas tnbutadas com base no 
lucro real poderão_depreciar, em vinte e quatro quotas men-

sais, o custo de aquisição ou co-nstrução de máquinas e equipa
mentos adquiridos entre 1 o de janeiro de 1993 e 31 de dezem
b_ro de 1993, utilizados pelo adquirente para a exibição, produ
çaõ, ou de l~boràtórios de imagens ou de estúâios de som 
para obras audiOvisuais. ~ - -

Art. 29. Por um prazo de dez anos, as empresas pro
prietárias. locatárias ou arrendatárias de salas, espaços ou 
locais de exibição pública comercial exibirão obras cinemató
graficas brasileiras, de longa metragem, por determinado nú
mero de dias, que será fixado anualmente por decreto do-
Poder Executivo. -- -- - --- ------ -

§ 19 __ A exibfçfio de obras cinematógr~ficas- brasi~iras 
fár-se-á proporcionalmente; no s-emestre, podendo O exibidor 
antecipar a programação dOsemestre seguinte. 

§ 29 A aferição do cumpriini:mto do disposto neste arti
go far-se-á semestralmente por órgão- designado pelo Poder 
ExecutivO. - -

§ 39 O não cumprimento da obrigatoriedade de que tra
ta este artigo su j~itará o infrator a uma multa eç>rrespondente 
ao valor de dez por cento da renda média diária de bilheteria, 
apurada no semestre anterior à infração, multiplicada pelo 
número de dias em que a obrigação não foi cumprida. 

Art. 30. Por um prazo de dez anos as empresas de distri
buição de vídeo doméstico terão, entre seus títulos disponíveis, 
obrigatoriamente, um percentual de obras audiovisuais cine- -
matográficas e videofonográficas brasileiras. 

§ 1~ O percentuar a que se refere este artigo será fixado 
anualmente por decreto do Poder Executivo, ouVidas as enti
dades de caráter nacional representativas das ativldades de 
distribuição, produção e comercialização de obras audiovisuais 
cinematográficas e videofonográficas, que devem_ma:g~féStár 
unanimemente sua concordânciá corifo percentual fix-aào. 

§ 29 O não cumprimento da obrigatoriedade de que tra
ta este artigo sujeitará o infrator a uma multa correspondente 
ao valor médio, aferido pelo órgão competente do Poder Exe
cutivo, das obras brasileiras não adquiridas para o cumpri
mento do disposto neste artigo. 

Art. 31. (Vetado) 
_ Art. 32. Esta Lei entia em vigor na data de sua publi

caçao e deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no 
prazo de noventa dias. 

Brasília, 8 de janeiro de 1992; 171' da Independência 
e 104' da República- FERNANDO COLLOR- João Eduar
do Cerdeira de Santana: 

LEI N' 8.402, DE 8 DE JANEIRO DE 1992 

Restabelece os incentivos_ fiscias que menciona e 
dá outras providê~cias. 

O Presidente da República, 
FaÇo saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-

no a seguinte Lei: - -

Ar't. 19 São restabelecidos os seguintes ince:rltivOs fis
cais: 

I- incentivos à exportação decorrente dos regimes adua
neiros especiaís- de que trata o art. 78, inciSos I a Illdo Decre
to-Lei n9 37, de 18 de novembro de 1%6. 

(A Comissão de Assuntos Económicos.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• !34~ DE 1993 
(N' 3.957/93, na Casa de origem) 

(Pe iniciativa do-Presidente da República 

Dispõe sobre a transferência temporária e simbólica 
da sede do Governo Federal para a cidade de Salvador, 
Estado da Bahia. 

O Congresso NaCiOnal decreta: 

Art. P A sede do Governo Federal será transferida 
simbolicamente para _a cid_ade de Salvador .. c_<;~.pital do Estado 
da Bahia, nos dias 15 e 16 de julho de 1993? datas da realização 
das reuniões de cúj:iufã: Oalll Conferência lbe-io-Americana- -
de Chefes de Estado c de Governo. 

Art. 2" De acordo com o disposto nesta lei, os atas 
e despachos d? Presidente da República e dos Ministros de 
Estado, assinados nos dias_ IS e 16 de julho de 1993 serão 
datados na cidade de Salvador, BA.· ' 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na ~ª_t_a de su~ publi
caçã-o. 

MENSAGEM N• 35Ó. 

Senhores Membros do Congresso Nacional 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fed~ral submeto 

à elevad<: ~eliberaçã? de Vossas Excelências, aco~panhado 
de Expos!çao de ~ot1vo~_do Senhor Ministro de Estado Chefe 
da C~sa Ci~il ~a ~residência_ da República, o texto do projeto 
de le1 que D1spoc sobre a transferência temporária da sede 
do Governo Federal para a cidade de Salvador Estado da 
Bahia". - -----' 

Brasníi, 25 de )unho de 1993. -Itamar Franco. 

E.M. n' 003 
Em 25 de junho de 1993. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à consideração de Vo.ssa Excelência o anexo 

pro_jeto ~e lei que dispõe sobre a transferência temporária 
e stmbóhca da sede do Governo Federal para a cidade de 
Salvador, capital do Estado da Bahia. _ _ . 

Ü projeto proposto ate-~de à recomend"ação de VÕssa 
Excelên~ia no sentido de que, à oportunidade da realização 
da reumão de cúpula da III Conferência ibero-Americana 
de Chefes,de_Estado e de Governo, especiãl homenagem seja 
prestada a c1dade de Salvador, que foi a primeira -sede de 
Governo do Brasil. 

Embora se pudesse considerar que a transferência simb6-
lica da sede do GoVerno foSse- possível mediante decreto, 
cabe-m~ ponderar que a natureza da homenagem que é pres
tada à c1dade de Salvador, como·aos próprios Chefes-de Estado 
e de Governo, que participarão da III Conferência Íbero-A
rnericana, indica como mais adequada a proposiçãs> de lei. 

Com efeito, a transferência temporária da~ sede do Go
verno Federal, prevê o art. 48, inci~ VII, da Constituição 
Federal, pode ser autorizada, mediante lei, pelo Congresso 
Nacional. 

Respeitosamente, Henrique Eduardo ~erreira Hargrea
ves, Ministro" de Estado ChefC dà Casa Civ"ífda Presidência 
da República 

(À Comissdo de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N· !9, DE 199?ti 
(N9 228/92, na Câmarà dos Deputados) 

Aprova o texto da COriv"enÇão Interamericaoa sobre 
a Restituição Internacionàl de Menores celebrada em 
Montevidéu, em 15 de julho de 1989, na Quarta Confe
rência Especializada lnteramericana sobre Direito In
ternacional Privado (CIDIP-IV). 

O CóilgfeSso Nacional decreta: 
Art. 1':' Aprova o texto da Convenção Interamericana 

sobre a Restituição InternaciOnal de Menores celebrada em 
Montevidéu, em 15 de julho de 1989, na Quarta Conferência 
Especializada Interamericana ·sobre Direito Internacional Pri
vado (CIDIP-IV). 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão 
da referida Convenção. bem COil_lÇt __ quaisquer ajustes comple
mentares que-, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 

. Federal, acarretem encargos ou c9mpromissos gravosos ao 
património nacional. -

Art. _-~o Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N' 654 

Senhores Me~bros do Congresso Nacional, 
Em conformidade com o disposto no artigo 49, inciso 

I, da Constituiçã~o ~ederal, submeto à elevada consideração 
de Vossas Excelencms. acompanhado da Exposição de Moti
vos do Senhor Min~stro de Estado das Relações Exteriores, 
o texto da Convençao Interamerieãna sobre a Restituição In
ternacional de Menores, celebrada em Montevidéu em 15 
de Julho de 1989, na Quarta Conferência Especializada Intera
mericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-IV). 

Brasília, 15 de outubro de 1992. -Itamar Franco. 

EM n• 386/CJ-MRE 
Brasília, 8 de outubro de 1992. 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repú
blica, no exercício do cargo de Presi~ente da República. 

Elevo à consideração de; Vos.sa Excelência o anexo pro
jeto de mensagem pela qual se submete ao referendo do Con
gresso Nacional o texto da Convenção Interamericana sobre 
a Restituição Internacional de Menores, celebrada em Monte
vidéu em 15-7-89, na Quarta Conferência Especializada Inte
ramericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-IV), 
com base em projeto elaborado pela Comissão Jurídica lntera
mericana. 

2. O referido instrumento foi assiriado, naquela meSma 
data, pelo representante do Governo brasileiro e pelos de 
outros riOve países hitino-amúicanos, maS_ até hoje não entrou 
em vigor, internacionalmente, por não haver sido ratificada 
por nenhum. O artigo 36 requer, para tanto, o depósito do 
segundo instrumento de ratificação. 

3. Seu objetivo, conforme enunciado no artigo 19 , é 
assegurar a pronta restituição de menores_ que tenham residên
cia habitual em um dos Estados Partes e que hajam sido 
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transportados ilegalmente de qualquer Estado para_um Estado 
Parte ou que. havendo sido transportados legalmente, tenham 
sido relidos ilegalmente. Outrossim, fazer respeitar o exercício. 
do direito de visita, cte -cuSfódia ou -de guarda por parte dos 
titulares desses direitos. 

4. A Convenção em apreço visa a centralizar e simpli· 
ficar os trâmites com viStas· à Solução desses graves problemas, 
bem como à cooperação entre as autoridades designadas pelos 
Estados Partes. As grandes facilidades atualmente existentes 
para o deslocamento internacional das pessoas, bem como 
os litígios cada vez ma.i& (r.eqüentes ·entre casais- s-eparados 
ou divorciados em relação .à guarda da prole, levando não 
raro à prática de verdadeiros atos de seqüestro por parte 
de um dos gcnitores sobre a pessoa dos filhos, subtraindo-se 
à jurisdição das autoridades nacionais ou to!iúmdo mais- aifícil 
sua ação reparadora, corist1tuem clara indicação da grande 
importância do ato. Cada vez mais os meioS de comunicaÇão 
de massa dão destacada cobertura a casos deste gênero, dei
xando patente as imensas dificuldades, despesas e delongas 
que têm de enfrentar as partes lesadas para obter a restauração 
do direito violado, com grandes prejuízos materiaiS e-psicoló
gicos para os responsáveis legais pela guarda dos menores, 
e principalmente para a integridade emocional d_estes. 

5. A preocupação com este último aspecto está refletida 
no parágrafo 2'' do artigo 11 da convenção, em q__ue se prevê 
que a autoridade requerida pode denegar a restituição do 
menor se comprovar que ele se opõe a regressar e se. a critérío 
da autoridade, a idade e a maturidade do menor justificarem 
que sua opinião seja levada em-conta. Tal dispositivo coadu
na-se perfeitamente com o previsto no parágrafo 2? do artigo 
161 do nosso Estatuto da Criança c do Adolescente (Lei n" 
8.069, de 13-6-90), segundo o qual, em casos de perda e de 
suspensão do pátrio poder, se o respectivo pedido importar 
em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possí
vel e razoável, a oitiva da criança ou adolescente. 

6. Certamente por necessidade de adaptação às diferen
tes legislações nacionais, para os efeitos da Convenção consi
dera-se menor toda pessoa que não tiver completadO dezesseis 
anos de idade, ficando, portanto, abaixo da idade máxima 
fixada para os adolescentes pela lei brasileira (Estatuto citado, 
art. 2\>). Isso, evidentemente, não prejudica a .l?ossibilidade 
de restituição de menores de mais de dezes~e1s anos entre 
os Estados Partes, mediante outros m_ecanismos alheios ã Con
venção. 

7. O artigo 25 ressalva da aplicação da Convenção os 
princípios fundamentais do Estado requerido, consagrados 
em instrumentos de caráter universal ou regional sobre direitos 
humanos e da criança. 

8. Pelo artigo 27, o Instituto Intera_mericano da Criança, 
organismo ·especializado da Organização ?~s Estados A~eri~ 
canos, é encarregado de coordef\ar as at1v1dades centrats no 
âmbito da_Convenção, bem corno de avaliar as informações 
prestadas pelos Estados Partes, decorrentes de sua aplicação. 

9. O artigo 34 dispõe que a Convenção v_igotará pára·
so Estados Membros da OEA que sejam partes nela e na 
Convenção da Haia sobre os aspectos civís -do seqüestro inter- · 
nacional de menores, celebrada em 25-10-80, podendo, po
rém, os Estados Partes convir_ entre si, de forma bilateral, 
na aplicação prioritáriã da- següilda. Esclareço que o Brasil 
não é parte contratante deste último instrumento. -Ficam res-

salyadas também, pelo artig9 3~. as convenções qu_e sobre 
a mesma matéria tiverem .sído assinadas ou venham a ser 
oassinadas no futUro pelos Estados Partes, de forma bilateral 
ou· miltilateral, assim como as práticas mais favoráveis que 
~~es Estado_s.op_~~r_var~rn. na maté_r~a. 

10. Fíii-àlóiehte, inforirio Vossa Excelência_ de que, na 
Segunda Reunião de Ministros de JustiÇa dos países do Mer~ 
cado Comum do Sul (Mercosul). realizada em Porto Jguaçu 
(Argentina) entre 20 e 22 de maio próximo passado, da qual 
participou o MinistrO Célia Borja, foi aprovada Recomen.:-

- -daç~o aos Governos no sentido _de aprovarem a_ Convenção 
Interamericartã sobre Restituição-Internacional de Menores, 
tendo em vistâ o notório incremento regiStrado nos últimos 
anos no desloCamento de péssoas entre os Estados Partes 
e sua incidência no progressivo' creScimento de pedidos de 
restituição de menores entre os países do Mercosul. Segundo 
a re.comendaç-ão. tal ratificação implica dar cumprimento ao 
mandato do artigo 11 da Convenção das Nações Unidas de 
20~11-89 sobre os DireitOs da Criança, ratificada pelos quatro 
países. O referido artigo dispõe, no parágrafo 19 , que os Esta
dos Partes adotarão medidas a fim de lutar contra a transfe
rência ilegal de crianças para o exterior e a retenção -ilícita 
das mesmas fora do país; e, no parágrafo 21, que, para tanto, 
esses Estados promoverão a conclusão de acordos bilaterais_ 
ou mutilaterais ou a adesão a acordos já eXístentes-: Dos países 
membros do Mercosul, são signatáríoS da Convenção Intera
-mericana o BtáSil, o Paraguai e o Uruguai. No entanto, como 
acima ficOU dito, nenhum deles até agora a ratificou. A reCo~ 
mendação dos Ministros de Justiça foi reiterada pela Decisão 
n~ 6/92 do Conselho do Mercado Comum, em sua reunião 
de Las Leíias, _Argentina. 

Respeitosamente, Fernaodo Henrique Cardoso, Ministr-o 
de Estado das Relações Exteriores. 

CONVENÇ-ÃO INTERAMERICANA SOBRE A 
RESTITUIÇÃO INTERNACIONAL .. 

DE MENORES 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Artigo 1 

Esta Convenção tem por objetivo assegurar a prOnta "resti
tuição de menores que tenham residência habit~al em um 
dos Estados Partes e que hajam sido transportados Ilegalmente 
de qualquer Estado para um Estádo Parte ou que, havendo 
sido transportados legalmente, tenham sido retidos. ilegalmen
te. É também objeto desta ÇQnvenção fazer respçttar o exer
cício do direito de visita, de CUstódia ou de guarda por parte 
dos titulares desses direitos. 

Artigo 2 

Para os efeitos desta Convenção, considera-se menor toda 
pessoa que não tiver completado dezesseis anos de id3;de. 

Artigo 3 

Para os efeitos desta Convenção: 
a) o direito de custódía ou guarda compreende o direito 

referente ao Cuidado do menor e, em especial, o de decidir 
seu lugar de residência; e 
_ b) o direito de visita compreeride a faculdade de levar 
o menor, por período limitado, a lugar diferente do de sua 
residência habitual. 
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Artigo 4 

Coiisídera-se negãi--ó _i!ansporte o~ rei~rição de menor 
que ocorrer ent violação dos direitos que·, ·de acordo com 
a lei de residêncía habitual do menor, ex~rtíãm, individual 
ou conjúntamcnte, iniêcflãtamente: antes de ocorrido o fato, 
os pais, tutores ou guardiões, ou qualquer ínstitüição. -

Artigo 5 

As pessoas e instituições mencionadaS no artigo 4 poderão 
iniciar procedimento de restituição de menor, no exercício 
do_direito de custódia ou de direito semelhante. 

Artigo 6 

_ Têm competência para conhecer da SC?Ü~ii~ção de restitui
çao de menor a que se refere esta Convenção .. .as autoridades 
judiciárias ou administrativas do Estadn Parte.onde o menor 
tiver sua residência habitual imediatamente anfeS de seu tranS-
porte ou retenção. · -

A critério_ do autor e por motivo de urgência, a solicitaçã-o 
de restitUição poderá ser apresentada às aUtOrid-ades do Estado 
Parte em cujo território se encontrar, ou se suponha encon
trar-se o menor que tiver sido ilegalmente transportado ou 
ilegalmente retido, no momento de efetuar-se essa solicitação. 
Poderá também ser apresentada às autoridades do Estado 
Parte onde houver ocorrido o fato ilícitO cj_ue deu motivo 
à reclamação. - · · 

O fato dC a solicitaçáÓ~ ser reíta nas CondiçQ~s p~evista"s-
no parágrafo anterior não implica rrrodificação das normas 
de competência internacional d~finidas no primeiro parágrafo 
deste artigo. 

AUTORIDADE CENTRAL 

Artigo 7 

Para os efeitos desta COnvenção, cada Estado Parte desig
nará uma autoridade central para cumprir as obrigações que 
lhe forem atribuídas por esta Ct;?nvenção, e. comunicará esSa 
designação- à Secret&r1a-Geral da Organlzaçã"o dos Estados 
Americanos. · 

Em especial, a autoridade central colaborará com os auto
res do procedimento e com as autoridades competentes dos 
Estados, para a localização e restituição_ do menor. Tomará 
também providências para facilitar o pronto regresso e recebi
mento do menor, auXiliando os interessados na obtenção dos 
-dõcuriu~·ntos necess·ários para o procedimento previsto nesta 
C?nvellção. 

As autoridades centrais dos EstadOs Partes cooperação 
mutuamente e intercambiarão, informa-ções ncrque diz respei
to ao funcionamento da Convenção, a fim de garantir a resti
tuição imediata do menor e a consecução dos outros objet_ivos 
desta Convenção. 

PROCEDIMENTO PARA A RESTITUIÇÃO 
Artigo 8 

Os titulares do procedimento de restituição poderão exer
cê-lo perante as autoridades competentes, segundo o disposto 
no artigo 6, da seguinte maneira: -, -- - --

a) por meio-de carta rogatdria; 
b) mediahte solicitação" à autoridade central; ou 
c) diretamente ou por via diplomática ou consular. 

Artigo 9 

1. A solicitação ou demanda a que se refere o artigo 
anterior deverá conter: 

a)_ os antecedentes_ o~ fat~. relativos ao transporte ou 
retençao, bem como suficientes mformaçóes sobre a identi
dade do solicitante, do menor subtraído ou retido e, se for 
possível, da pessoa à qual se atribuem o transporte ou a reten-
ção; . . ·- . . 

-~ b) a informação relativa à suposta localização do menor 
e "às circUnstâncias e datas em_ que foi efetuado o tçanSporte 
para o exterior, ou ao vencim"eilto do prazo autorizado; e 

c) os fundamentos de direitO em que se apóia a restituiçãO 
do menor. 

2. A soliclta ou demanda deVerá ser ãcompanhada de: 
a) cópia fiel e autêntica de qualquer decisão judicial ou, 

admini2_t,!:~tiva q~~ hpuver, ou do acordo que lhe der origem; 
comprovação sumária da situação factual existente ou, confor
me_ o caso, alegação do direito aplicável; 

b) documentação autêntica que ateste a legitimaçãO pro
cessual do solicitante; 

c) certidão ou infOfmaçaõ-expedida pela aUtoridade cen
fi-3.1 do ~stàdo d~ re_sidênc~a habitual do menor. ou por outra 
aú.toridade do mesmo Estado, sobre o direito v_igente nesse 
Estado a respeito da matéria; 

ii) ·quarldo for-llecéS.sárió, tradução, para o idioma oficial 
do Estado requerido, de _todos os documentos a que se refere 
este artigo; e -

e) indicação das medidas indispensáveis para tornar efeti-
va a restituição. ' 

_ 3. A autoridade competente poderá prescindir de um 
dos !"equisitos ou da apresentação dos documentos exigidos 
neste artigo se, a seu critério, a restituição for justific!l_da. 

4. As cartas rogatórias, as solicitações e os documentos 
que as acompanharem não necessitarão ser legalizados quando 
forem transmitidos por via diplomática ou consular, ou por 
-intermédio da auto-ridade central. 

Artigo 10 

- ~ O juiZ requerido, a autoridade ce-ntral ou outras autori
dades do Estado onde se encontrar o menor adotarão, de 
conformidade com o direito desse Estado e quando for perti
nente, todas as medidas que forem adequadas para a devolu
ção voluhtária do menor. 

Se a devolução não for obtida de forma voluntária, as 
autoridades judiciárias ou adri1inisttãtivas,-a-ep0is de compro
vado o cumprimen to dos requisitos exigidos pelo artigo 9, 
e sem oUtros trâmites, torilaráo conhecimenTo pessoal do me
nor, adotaráo as medidas necessárias para assegurar sua custó
dia ou guarda provisória nas condições que as circunstâncias 
aconselharem e, se for pertinente, disporão sem demora sua 
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restituição. Neste caso, comunicar-se- à instituição à qual, 
conforme seu direito interno, caiba tutelar os direitos do me
nor 

Ademais, enquanto não for resolvida a petição de restitui
ção, as autoridades competentes adotarão as medidas neces
sárias para impedir a saída do menor do território de sua 
jurisdição. 

Artigo 11 

A autoridade judiciária ou administratiVa, do Estado re
querido não estará obrigada- a ordenar a restituição do menor 
quando a pessoa ou· a instift.i.íção que- ãpresentar oposição 
à restituição demonstrar: - -

a) que os- titulares da solicitação ou demanda de restitui
ção não exerciam efetivamente seu direito no momento do 
transporte ou da retenção, ou haviam consentido ou dado 
sua anuência depois do transporte ou retenção; ou 

b) que existe grave risi::o de que a restitUiÇãO-do menor 
possa expó-lo a perigo físico ou psíq uíOO. - --

A autoridade requerida também pode denegar a restitui
ção do menor se comprovar que este se opõe a regressar 
e se, a critério da autoridade, a idade e maturidade do menor 
justificarem que sua opinião seja levada em conta._ 

Artigo 12 

A oposição fundamentada à que se refere o artigo anterior 
deverá ser apresentada dentro do prazo de oito dias úteis~ 
contados a partir do momento em que a autoridade tomar 
conhecimento pessoal do menor e a comunicar a quem o 
retém. 

As autoridades ju-diciárias óu: ádministiatiVãs a-vAliarão 
as circunstâncias e as provas apresentadas pela parte opositora 
para fundamentar a denegação. Deverão tomar conhecimento 
do direito -aplicável e dos antecedentes jurisprudenciais ou 
administrativos existentes no _Estado de residência habitual 
do menor, e requererão, se necessário, a assistência das autori
dades centrais ou dos agentes diplomáticos ou consulares dos 
Estados Partes. 

Dentro de 60 dias consecutivos ap6s o recebimento- -da 
oposição, a autoridade judiciária ou administrãtiva emitirá 
a decisão correspondente. 

Artigo 13 

Se, dentro do prazo de 45 dias consecutivos desde a data 
em que for recebida pela autoridade requerente a decisão 
pela qual se dispõe a entrega, não forem tomadas as m~didas 
necessári=as 'para tornar efetivo o transporte do men_or, ftcarão 
sem efeito a restituiÇão ordenada e as providências adotadas. 

As despesas de transporte correrão por- conta do autor; 
se este não dispuser de recursos financeiros, as autoridades 
do Estado requerente poderão custear as despesas de trans
porte, sem prejuízo de cobrá~las do responsável pelo trans~ 
porte ou retenção ilícitos. -

Artigo l4 

Os procedimentos previstos nesta ConVençãO deverão ser 
iniciados dentro do prazo de um ano civil, contado a partir 
da data em que o menor tiver sido transportado ou retido 
ilegalmente. 

No caso de menor cujo paradeiro for desconhecido, o 
prazo será contaQo a partir do momento em que ele for precisa -
e -efetivamente localizado. 

-A título excepcional, o vencimento do prazo de um ano 
não impede que se aceda à solicitação de reSfitüição_-se~ -nã 
opinião da autoridade requerida, as circunstânciaS ·do caso 
o justificarem, a menoS que fique demonstrado que o menor 
se adaptou ao seu novo ambiente. 

Artigo 15 

___ A restituição do menor não i.mplica prejulgamento sobre 
a determinaçâo definitiva de sua custódia-ou guarda. -

Artitgo 16 

Depois de haverem sido informadas do transporte ilícito 
de um menor ou de sua retenção'"conforme o disposto no 
artigo 4, as autoridades judiciárias Ou administrativas dp Esta~ 
do Parte para onde o menor foi transportado ou_ond.e estiyer 
retido não poderão decidir sobre o fundo do direito de guarda 
enquanto não_ ficar demonstrado que não foram preenchidos 
os requiSitos desta ConvenÇão para o regresso do-irleíiOr-ou
enquanto não houver transcorrido prazo sem que tenha sido 
apresentada solicitação em aplicação desta Convenção .. -

Artigo 17 

As disposições anteriores que forem pertinentes, não limi
tam o poder da autoridade judiciária ou administrativa para 
ordenar a restituição do menor a qualquer momento. 

LOCALIZAÇÃO DE MENORES 

Artigo 18 

A autoridade central ou as autoridade$ judiciárias oU 
administrativas de um Estado Parte, por solicitação de qual~ 
quer das pessoas mencionadas no art. S' bem com-o esta~ dire~ 
tamente, poderão requerer das_ autoridades _competentes de 
outro Estado Parte a localização de menor que tenha residên~ 
cia habitual no Estado da autoridade solicitante e que se presu
ma encontrar~se ilegalmente no território do outro Estaâo. 

A solicitação deverá ser acompanhada de toda a infor
mação proporcionada pelo solicitante, ou recebida pela autori~ 
dadc requerente, a respeito do local onde se encontra o menor 
e- da identidade da pessoa com a qual se presume encontrac.;se 
ele. 

Artigo 19 

A autoridade central ou as .aut_orjdad!!S ju~iciárias ou 
adminiStrativas de um Estado Parte que, com base na solici
tação a que se refere o artigo anteriOr, tomarem conhecimento 
de que, em sua jurisdição, se encontra ilegalmente rim menor, 
fora de sua residência habitual, çleverão adotar imediatamente 
todas as medidas destinadas a asSegurar a saúde do menor 
e evitar que o mesmo seja ocultado ou transportado para 
outra jurisdição. 

O local onde se encontra o ffienor será cOmunica"do_ às 
autoridades do Estado requerente. 

Artigo 20 

· Se a restituição não for solicitada de_ntro_de sessenta dias 
consecutivos, contaaos a partir da comunicação-da locali:z:ação 
do menor às autoridades do Estado requerente, as_ medidas 
adotadas em virtude do artigo 19 poderão ficar sem efeito .. " 

O levantamento das medidas não impedirá o exercício 
do direito de solicitar a restituição, de acordo .com os procedi
mentos e prazos estabelecidos nesta Convenção. 
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DIREITO DE VISÍTA 

A-rtigo 21 , - ..-

A solicitação que tive! pô'r objeto faZer ~re~pcítar o exer
cício dos direitos de visita por parte de seus titJ.Ilares, poderá 
ser dirigida às autoridadÇ!s competentes PS!- qualquer Estado 
Parte, conforme disposto no art. 6' desta Convenção. O proce
dimento apropriado será o disposto nesta Convenção para 
a restitUiçãO de menores. _ -' -"' · 

DISPOSIÇÔES GERAÍS-~" 
I'·• 

Artigo 22 ' 

As cartas rogatórias· e solicitações réla"tivas a restituição 
e localização poderão s~r transmitidas aq _óJgão requerido 
pelas próprias partes interessadas, por via ,judícial, por inter
médio dos agentes diplomáticos ou consulares, ou pela autori
dade central competente do Estado re(]uererlte ou requerido, 
conforme o caso. 

Artigo 23 

A tramitação das cartas rogatórias, 9:U. .s9Iicitaçõ~s pie
vistas nesta Convenç~o, ': ":5 medidas_~ q'-;1_~ ,der lugar,. serão 
gratuitas e estarão iSentas de imposto, d~pOsito ou cauçã9, 
qualquer que seja sua denominação. -· · ·· · · ·· 

Se os interessados na tramitação da ca,rta rogatória ou 
solicitação tiverem desiinãdo procurador no f_?ro r~_gu_er_~~!?· 
as despesas e honorários que ocaSionar o eXé-rcfciO dOs poderes 
por eles concedidos correrão por sua conta.-

Não obstante, ao ordenar a restituição de menor confor
me o disposto nesta Convenção, as autoridades competentes 
poderão dispor, levando em conta as cirCúnstâncias d(? _caso, 
que a pessoa que transportou ou reteve o menor ilega!mente 
pague as despesas em que fiVer incoi'éidO_ó_dcmandante, as 
demais despesas incorridas na localização do menor, bem com 
as custas e despesas inerentes â: restituição: -

Artigo 24 

As diligências e- trâmites necessáríos Pa~a tÕr~ar efetivO 
o cumprimento das cartas rogatórias devem ser realizados 
diretamente pela autoridade requerida e não requerem_ ÍI!_ter
venção da parte interessada. Isso _não impede que as partes 
intervenham por si ·ou por intermédio de procurador. 

Artigo 25 

A restituição do menor disposta c~mforme _e~ta Conven
ção p-oderá ser negada quando violar claramente os princípios 
fundamentais do Estado requerido, consagrados em instru
mentos de caráter universal ou regional sobre direitos huma
nos e da criança. 

Artigo 26 

Esta Convenção não imPede que as autoridades compe
tentes ordenem a restituição ilnediata do menor, quando o 
transporte ou retenção do mesmo constituir delito. 

Artigo 27 

O Instituto lnteramericaiJo--da Criança, _ÇO!llO organismo 
especializado da OrganizaçãO dos EStados Americanos, estará 
encarregado de coordenar as atividades das autoridades cen
trais no âmbito desta Convenção, bem como das atribuições 
para receber e avaliar informações dos Estados Partes nesta 
Convenção, decorrentes da aplicação ·da mesma. Estará tam
bém encarregado de cooperar com o·utros organis~os interna
cionais competentes na matéria. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 28 • 
• : •, : • , -I r ,f ~, 

Esta ConVenção ficará aberta a assinatura dos -~~tados 
Membros da Organização dos Estados Americanos. 

Artigo 29 

Esta Convenção está sujeita à ratificação. Os instrumen
tos de ratificação serão depositãâos na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos. 

Artigo 30 

Esta Convenção ficará ãbel-tà à adesão de qualquer outro 
Esfãdo. OS -ins1:'iumento de adesão serão depositados na Secre
taria-Geral da Organização _dos Estados Americanos. 

Artigo 31 

Cada Estado poderá formular reservas a esta Convenção, 
no momeilto de assiná-la, ratificá-la ou de a e_la aderir, desde 
que a reserva se refira a Uf!la 91.!- ffiais disposições específicas 
e que não seja incoriipatível com o objeto e fins desta Con
venção. 

Artigo 32 

Os- Estâdos Partes que tiverem duas ou mais unidades 
territoriàis- éfn que vigorem sístem<i.s jurídicos diferentes com 
relação à questão de que trata esta Convenção poderão decla
rar, no momento da assinatura, ratificação ou adesão, que 
a ConvenÇãO.se aplicará a todas as suas unidades territoriais 
ciii sorriente a uma ou mais delas. 

Tais-declarações poderão se_r modificadas mediante deda~ 
rações ulteriOres, que especificarão éxprúsaniente a unidade 
ou as unidades territoriais a que se aplicará esta Convenção. 
Ta_is -dec}a_ra_ções ulteriore.s serão transmitidas à Secretaria
Geral da organização dos Estados Americanos e surtirão efei
to trinta dias depois de recebidas. 

--Artigo 33 

No que diz respeito a um Estado que tenha, em matéria 
de guarda de menores, dois ou mais sistemas de direito aplicá
veis ein unidades terdtoriais diferentes: 

a) qualquer referência a residência habitual nesse Estado 
abrange residência habitual em unidade territorial desse Es
tado; 

b) qualquer referência a lei do Estado de residência habi
tual abrange a lei da unidade territorial na qual o menor 
tiver sua residência habitual. 

Artigo 34 

Esta Conve~çãç:>_yígorará para os EstádõS_Membfos da 
Of!?;"àiüz"a:çao dos Estados Americanos, partes nesta Conven
ção e no Convênio ·de-Haia. de 25 de outubro de 1980, sobre 
os aspectos civis do s_eqüestro internacional de menores. Entre
tanto, os Estados Partes poderão convir entre si, de forma 
gUaJeral, na aplicaç~o prioritária do Convênio de Haia de 
25 de outubro de 1980, 

Artigo 35 

Esta Convenção não restringira as dispo~_ições de conven
ções _que sobre esta mesma matéria .tiverem' Sido assinadas 
ou venham a ser assinadas no futuro, pelos Estados Partes, 
de forma bilateral çm multilateral, nem as práticas mais favorá
veis que esses Estados observarem na matéria. 
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·Artigo 36 

Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir 
da data em que houver sido .depositãdo o segundo instrumento 
de ratificação. _ 

Para cada Estado que ratificar a Convenção ou que a 
ela aderir, depois de h a ver sido depositado o segundo instru
mento de ratificação, a Convenção entrará em vigor no trigé
simo dia a partir da data em que tal Estado haja depositado 
seu instrumento de ratifiç_aç_ão ou de adesão. 

Artigo 37 

Esta Convenção vigorara por prazo indefinido, mas qual
quer dos Estados Partes poderá denunciá-la. O ínstrumento 
de denúncia será depositado na Secretaria-Geral da Organi
zação dos Estados Arn~ricanos. Transcorrido um ano da data 
do depósito do instrumento de denúncia, os efeitos-da Conven
ção cessarão para o Estado denunciante, mas subsistirão pa-rª 
os demais Estados Partes. 

Artigo 38 

O instrumento odgítial desta Convenção, Cti}os textos 
em espanhol, francês, inglês e português são igualmente autên
ticos, será depositado na Secretaria-Geral da .OrganiZação dos 
Estados Americanos, que enviará c6pià- áüfénticada do seu 
texto à Secretaria das Nações Unidas, para registro e publica
ção, de conformidade com o art. 102 da Cart~ das Nações 
Unidas. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Ame
ricanos notificará aos Estados Membros da referida_ Organi
zação e aos Estados que houverem aderido à Convenção as 
assinaturas e os depósitos de instrumentos de_ratifi~ção, ade
são e denúncia, bem como a_s reservas que houver. Outrossim, 
transmitir-lhes-á as declarações previstas nos artigos pertinen-
tes desta Convenção. _ 

Em fé do que, os plenipotencíários abaixo assinados, devi
damente autorizados por seus respectivos governos, assinam 
esta Convenção. 

Feita na cidade de Montevidéu, República Onental do 
Uruguai, no dia 15 de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove. 

(À Comissão de Relações Exteriores e-Defesa Na-
cional.) · 

PARECERES 

PARECER N• 219, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 5, 
de 1988 (n• 12, de 1988, na Câmara dos Deputados). 

A ComissãO Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n'5, de 1988(n•12, de 1988, na Câmara 
dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Monetário 
Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no exer
cício de 1987, no valor global de Cz$95.000.000.000,00 (no
venta e cinco bilhões de cruzados). 

Sala de Reunião da Comissão, 19 de julho de 1993. -
Humberto Lucena, Presidente -- Lucidio Portella, Relator 
-Chagas Rodrigues, Nelson Wedekin. 

ANEXO AO PARECER N' 219, DE 1993 

RedaÇão final do Projeto de Decreto Legislativo 
n•5, de 1988 (n•12, de 1988, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber qUe- o Congresso- Nacional aprovo-U. ·e-·eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte ' 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1993 

Homologa o ato do CoDselho Monetário Nacional-~
que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício 
de 1987, no valor global de Cz$95.000.000.000,00 (no
venta e cinco bilhões de cruzados). 

O Córig'ieSsó' Nacional decreta: -
Art. I• É homologado o ato do Conselho Mon"eiário 

Nacional gu~ autorizou a emissão de papel-mOeda, nO eiér
cfcio de 1987,no valor global de Cz$95.000.000.000,00.(i10-
venta e cinco bilhões de cruzados). - · · 

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação -do Con
gresso Nacional quaisquer atas que se destinem a estabelecer 
ajustes complementares. _ 

Ar~._ 2~ Este Decreto ~egislativo entra vigor_ n~(-dftta 
_de sua publicação. -- --- -

PARECER N• 220, DE 1993 
(Da Comissãô Diretora) 

Redação final do Projeto de _Decreto Legislativo 
n• 10, de 1986 (n• 117, de 1986, na Câmara dos Depu-
tados). · 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do_ Prqjeto 
de Decreto Legislativo n• 10, de 1986 (n' 117, de 1986, na 
Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho Mo
netário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, 
no exercfcio de 1985, no valor global de 
Cr$10.000.000.000.000,00 (dez trilhões de cruzeiros). 

Sala de Reunião da Comissão, 1~ de julho de 1993. -
Humberto Lucena, Presidente, Lucidio Portella, Relator -
Chagas Rodrigues- Nelson Wedekin. 

ANEXO AO PARECER N' 220, DE 1993 

Redação final do Projeto de De<:reto Legislativo 
n•10, de 1986 (n• 117, de 1986, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte · 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que -
autorizou a emissão de papel·moeda, no exercício de 
1985, no valor global de Cr$10.000.000.000.000,00 (dez 
trilbões de cruzeiros). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão de Pcapel-moeda, no exer
cício de 1985, no valor global de Cr$10.000.000.000.000,00 
(dez trilhões de cruzeiros), em resposta à solicitaçãO-e às 
razões constantes da Mensagem n9 341, de 4 de julho de 1985, 
do Poder Executivo. 

Art. 29 Este Decreto LegislativÔ entra em Vigo!.-na-d3.ta 
de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue~i- O Expe· 
diente lido vai à publicação. . _. _ 

Do Expediente lido, consta o Proje!O de __ Lei da Câmara 
n9132, de 1993, que terá tr3initaçao-com õ·pr·azo determinado 
de 45 dias, nos termos do art. 54,§ 1", da Corisiituição, combi-
nado com o art. 375~ do regimento Internq. : __ _ 

De acordo com art. 122. inciso II, b, do Regimento Inter
no, a matéria poderá receber emendas, pelo_ prazo de cinco 
dias, perante a Comissão de ConstitUiÇão, 1Usfiç'á e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Roclrfgues)-- O Projeto 
de Decreto Legislativo n" 19, de 1992, também constante do 
expediente lido, terá, nos termos do _art. 3J6, c, d9_ Regimento 
Interno, perante a ComísSiio de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de emendas, 
firtdo o qual a referida Comissão terá _quirlze dias, prorrogáveis 
por igual período, para opinar sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguesf~Sobre a 
mes~ requerimento que será lido pelo Sr. P-SecTetário. 

t lido o seguinte = 

REQUERIMENTO N' 662,-DE: 1993 

Requeiro, nos ternios dos ã.rtigos 50,§ 2":da Constituição, 
215 e 216 do Regimento lotei-no do Senãdo Federal, sejam 
solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda as seguintes informações. - - -

1-Se foram adquiridas assinaturas da reVista Veja, pu
blicada pela Editora Abril, por parte do Banco do Brasil 
S.A., destinadas a client!!S do CartãO do Crédito Sollo; 

2- em caso de resposta afirmativa do iteni intefiOr, qual 
o critério de escolha da publicação adquirida, qual o prazo 
de fornecimento da referida publicação, o número de assina
turas contratadas, o valor unitário, o valor global da operação, 
o prazo e a forma de pagamento. 

3- em caso de resposta afirmativa do item 1, informar, 
ainda qual o número total de clientes do mencionado Cartão 
de Crédito Sollo. 

Justificação 

Com o Requerirricn-io ora apresentado Pret-cnde~se obter 
informações precisas sobre umã. eventual coptratação fi~mada 
entre o Banco do Brasil S.A. e a Editora Abril, visando a 
aquiSfçãó de assinaturas dá revi~~a _ _yeja, __ destiil_a_das a obse
quiar clientes espeCiafS dõ CartãO- d-e-Credito Sol!.Q_~ 

A proposição em tela objctiva o pleno conhecimento da 
verdade dos fatos, a confirmação ou não,da referida operação, 
as razões que teriam levado à sua implementação e os critériüs 
por ela adotados. 

Tratando-se de questão que envolve gastos que teriam 
sido realizados por sociedade_ de economia mista fe"deral, pare
ce-nos de grande importância para esta Casa que sejam escla
recidos os fatos que geraram o presetlte Rcquerim~nto. 

Funda-se a proposição, ·ainda, na regra cOntida no inciso 
X do art. 49 da Lei Magna, ~ _q_ual atribui_ às dt.ias Casas 
do Congresso Nacional competência parã "fiscalizar e controlar 
os atas de administração direta e indireta. 

Sala das Sessões, lo de julho de 1993. Senador Gilberto 
Mir:aoda. 

(A Comissão Diretora; 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~O requeri

mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" S.ecretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO S~EN.;I.DO N• 87, DE !993. 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agro~ 
técnica Federal de Bonfim em Roraima. 

O Congresso Nacional decreta: __ 
Art. 19 Fica o Poder Ext!cutlvo autorizado a criar a Es

cola Agroté_cniça Federal de Bonfim~ no Estado de Roraima. 
Art. 2~ A Escola AgrotécriiCii Federal cte Bonfiffi man

terá cursos de nível médio e profi_ssionalizantes, a serem defini
dos pelo Ministério da Educação, destinados à formação de 
técnico& para atender às necessidades sócio - econômicas 
_da região. _ . 

Art. 3" A instalação do estabelecimento de ensino de 
que_trata esta. lei ocorrerá imediatamente depois da inclusão, 
no Orçamento da União. das dotações para tal fim necessárias, 
e da criação dos cargos, funçõ~s,_~ __ empregos indi~pensáveis 
a seu funcionamento. _ _ _ 

· Art. 4" Esta lei entra em vigõ"'r·na data de sua Publicação 
Art. 5ço Revog~m-se as ~isposições em contrário. 

Justificação 

O município de Bonfim, distante 200- km da capital de 
,-Roraima, possui 15 mil habitantes, tendo como atividades 
-de destaque a agricultura e a pecuária. Esta última; particular
mente, é bastante desenvolvida na região norte do Estado, 
onde se situa o município, pois lá se encontra o maior rebanho 
bovino de Roraima. 

Entretanto, embora haja crescente demanda de profis~ 
sionais de nível médio nessas áreas, Bonfiffi não possui nenhu
ma escola de nível médio, fato que obriga a juventude local, 
após a Cõnclusão do primário, a sair do município para a 
·capital ou mesmo para outros estados~ em busca da continui~ 
dade de seus estudos. 

A "instalação da Escola Agro técnica Federal de Bonfim, 
ao mesmo tempo em que fará· a expã-nsãó do ensino de 2° 
grau regular, fornecendo maior contingente de alunos para 
a Universidade de Roraima, formará incialmcnte técnicos em 
agricultura e pecuária, que são as duas ativídades principais 
da região, mais tarde, poderá oferecer outros cursos, como 
o de mineração. de acordo com as necessidades regionais. 

O novo estabelecimento de ensino atenderá também à 
clientela escolar de Normandia, município vizinho a Bonfim, 
o qual conta com uma população de 12 mil habitantes e que 
também não possui escola de nível médio. 

Por essas razões, solicitamos a nossos pares a aprovação 
do projeto, em favor dO desenvolvimento de Roraima. 

Sala das sessões, 1" de julho de 1_993. -Senador João 
França. 

r A Comissão d(' Educação- decisão tf!rminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
lido_será PL!-blica~o e, remetido à cpmissão competente. 

o__co_ -·--Sobre a- m-eSa, coffiun1Cã.çã-o que será lida pelo Sr. lq Secre
tário. 

É lida a seguinte. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno do Sena

do Federal, comunico a Vossa Excelência que estarei ausente 
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dos trabalhos da Casa no período de 16 de julho a 9 de agosto 
próximo, para breve viagem ao exteriot. de caráter particular. 

Cordialmente, 
Sala das Sessões, 19 de junho de 1993. -Senador Onofre 

Quina o 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Comuni
.cação lida vai à publicação._ 

Sobre a mesa, ofíciO qUe -será lido pelo Sr. to:- Secretário. 

É lido o seguinte 

0!. n' 131/93-GLPMDB 
Brasilia, P de julho de 1993. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Ex.celência, nos termos 

regimentais, o nome do Senador Ruy Bacelar para Titular, 
em substituição ao Senador Márcio Lacerda, e, ainda, o meu 
próprio para SUplente, em substituiçãO ao Senador Ruy Bace~ 
lar, passando a Comissão Mista de Planos, Orçamen_~os, Públi
cos e FiScalização a ter os seguintes integ_rantes_ do PMDB: 

Titulares: 

· Senador Mansueto de Lavor 
Senador Ruy Bacelar 
Senador Onofre Quinan 
Senador João Calmon 
Senador Ronan Tito - ---------- --
Senador Nabor Júnior (em substituição ao Senadoi- Aluí-

sio Bezerra, of. 121193-GLPMDB) 
Senador José Fogaça 

Suplentes: 

Senador Mauro Benevidcs 
Senador Antônio Mariz 

. Aproveito a oportunidade para ~enÓVar a VOSs-ã--Exê-e
lência protestos de alta estima. 

Cordialmente, Senador Mauro Benevides, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feítas 
as substitUições soli__dtadas, . ~ _ _ : 

A Presidência recebeu a Mensagem n<? 223, cte 1993,-119 

368193 na origem. de 30 de junho último, pela qual o Senhor 
Presidente da República ·comunica que se ·auseniarâ-do Pãís 
no-dia primeiro do corrente, a fim de participar da IV Reunião 
do Conselho do Mercado C91)lU1l) do Sul, MERCOSUL, em 
Assunção, Paraguai. -

É a seguinte a mensagem recebida 

MENSAGEM N' 223, DE 1993 

(no 368/93, da origem)" 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Dirijo-me a Vossas Excelênc.ias para informá-los de que 

me ausentarei do País no dia l<?de julho de 1993 para participar 
da IV Reunião do Conselho_ do Mercado Comum do Sul -
Mercosul - na cidade de Assunção, República do Paraguai. 

O CoilSelho do Mercado Corri um do Sul é o..órgão máximo 
da estrutura insfitucional do Mercosul ao qual compete a toma
da de decisões destinadas a assegurar o cumprimento dos 
objetivos e metas preViStOS. riO Tratado de Assunçã"o. O Çpnse
_lho, composto pelos Ministros das Relações Exteriores e da 

Economia ou Fazenda dos quatro países integrantes do Merco
sul, reúne-se semestralmente. 

Os Presidentes da República dos quatro países estiveram 
presentes às três Reuniões do_ Conselho do Mercado Comum 
já realizadas. Tais encontros entre Chefe$ de Estado aparecem 
como elemento fundamental para a reafirmação da vontade 
política dos países signatários do Mercosul de seguir avan
çando no processo de integração. Ademais de seu significado 
político, essa reunião do Conselho do Mercado Comum do 
S_uLfocalizará, dentre outros_assuntos, a questão da Tarifa 
Externa Comum~ a -vigorar no Mercosul a partir de !9-f-95, 
que constitui um dos elementos fundamentais para o estabele
cimento de uma União Aduaneira a partir da referida data. 

Brasfiia, 30 de junho de 1993. Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz ... 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -_Sr, Presidente, 
Srs. Senadores, é questão central do atual Governo da Repú
blica, a julgar pelos pronunciamentos do Senhor Presidente 
da República, a fome e a miséria. O Governo chegou a estimu
lar a constituição de uma grande comissão para erradicar a 
miséria, combater a fome, integrada por homens do quilate 
de Herbert de Souza, do Bispo Mauro Morelli e de tantos 
outros. · 

Por isso, causa espécie a resistência do Governo quando 
o Congresso Nacional delibera sobre uma nova política sala
rial. Como conciliar a preocupação social com a indigência, 
com milhões de brasileiros sem emprego, sem teta, sem comi
da e o arrocho salarial e a ação dura, cruel do Governo opon
do-se à correção do salário? Como _manter a atual política 
se a inflação persiste em elevar-se, se ultrapassa a barreira 
dos 30% ao mês? -

De fato, a qualquer observador, releva o conflito entre 
as intenções do Governo e a ação prática por ele desenvolvida. 
De um lado, recursos para alimentação, programas que se 
dizem voltados-para a geração de empregos e, de outro, a 
fábrica de famintos, a política salarial impiedosa, tanto no 
setor privado quanto no público. 

Essa contradição se agrava, se acentua quando se anali
sam os cortes anunciados no Orçamento da República. É 
verdade que o projeto anunciado pelo Governo, ao que pare~ 
ce, ainda não apartou ·no Congresso Nacional. No entanto, 
fontes do MinistériO estadeiam na imprensa os quadros que 
fundamentarão essa amputação orçamentária.- Ali se vê que 
são penalizadas áreas do maior interesse socíal~ O maior Corte 
é DO Ministério do Bem-Estar Social. A segunda maior- redU
ção -é no Ministério da Integração Regiorial. O terceiro, no 
Ministério da Educação. O quarto, no Ministério -da Saúde .. 

Vendo essas medidas, acompanhando o desdobramento 
da_ação governamental, vêm a minha mente estas indagações: 
afinal, qual é a diretiva do Governo? Qual é, efetivarriente, 
a preocupação central? 

-: --- Se o problema do contraste entre riqueza e pobreza, no 
Brasil, ocupa tanto espaço no discurso oficial, por que as 
ações não se compatibilizam com esse discurso? · 

Na verdade, o plano de ação anunciado não co:nierilpla;
aparentemente, essas linhas de compr9misso, essas diretrizes 
gov.emamentais, voltadas umas e outras para combater a po
breza, pàra erradicá-la. 
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Creio que seria·o momento, no instante em qUe sé-instala 
um novo Ministro da Fazenda, personalidade da estatura do 
Senador Fernando Henrique Cardoso, de definir grandes li
nhas, grandes políticas; de fix(lr objetivos para o Governo, 
para o País. O Brasil parece chegar atrasado à linha de moder
nidade, que foi a característica dos governos Reagan, nos 
Estados Unidos, e Thatcher, na Inglaterra. 

A grande questão internacional, hoje, é o desemprego, 
com milhões de cidadãos do mundo desempregados, com índi
ces elevadíssimos de desemprego na Europa desenvolvida, 
capitalista, nos Estados Unidos e no Canadá. Esta será, com 
certeza, a grande questão a desafiar a Humanidade: como 
resolver o problema do desemprego, quando as modernas 
tecnologias objetivam não o emprego; mas-a-automação, a 
robotizaçáo da produção, não só da produção mundial, mas 
também da de serviços. 

Creio que não deveria o Ministro Fernando Henrique 
·Cardoso desperdiçar o seu imenso -tãlento em simples cortes 
orçamentários, na discussão de métodos de perseguir sonega
dores ou na pura e simples aceleraçáo do processo de priva
tizaçãu. 

É preciso ir além disso, é preCisó lançar os fundamentos 
de uma ação de longo prazo, que coloque o Brasil nos trilhos, 
que encaminhe a ação governamental no sentido de uma efeti
va erradicação da pobreza, na redução dos conflitos sociais, 
na criação de condições de vida condigna para o povo brasi
leiro e no estabelecimento de uma ética da solidariedade. 

Isto, sim, parece-me, deveria ocupar 6 pe-nsarriento, as 
,.elucubrações, o talento do Ministro Fernando Henrique Car
doso,_para que o Brasil, as suas grandes cidades, as suas 
metrópoles, não sejam o-cenário-da violênci~; para que não 
se_estabeleça uma autêntica guerra civil, hoje grassando nos 
centros urbanos; mas que se põssa ter a expectativa ~e um 
futuro em que todos os brasileiros almejem e realizem os 

. direitos da pessoa humana. 
Os cortes no Orçamento são dessa ordem: no Bem-Estar 

Social, retiram-se 73,6 trilhões de cruzeiros; na Integração 
Regional, retiram-se 51,9 trilhões de cruzeiros; na Saúde, ·29 
tiilhões de cruzeiros; na Educação, 25 trilhões. _ 

É verdade que, a par disso, no anunciado projeto a ser 
remetido ao Congresso Nacíonal, há uma suplementação de 
outros tantos trilhões de cruzeiros, o que, num ptiirieii'o mo
mento, poderia parecer uma espécie de contradição do próprio 
GoYerno: corta e, depois, suplementa. Mas. na verdade, é 
preciso ver com otírnisino essa iniciativa, para ·entendê-la como 
urqa fixação de prioridades. E uma dessas prioridades seria 

'justamente o combate à fome, pois que 45 trilhões suplemen
tares .devem destinar-se à merenda escolar e ao combate a 
miséria. · 

Só que, de um lado, o Governo abre as torneiras da 
misériã~- quandO rôutila o orçamento do Ministério do Bem: 
Estar Social e da Integração Regional; e, de o_utro, destina 
recursos para combater os efeitos das suas próprias políticas. 
É esse aspecto que me parece inaceitável. Creio ser urgente 
que o Presidente da República e o seu Ministério assumam 
uma posição conseqüente, assumam polítiCas compatíveis en

. tre si, articuladas entre si, coerentes com os objetivos propoS-
tos. c-om ·as intençõeS ·anunciadas. · 

·Isso é tanto mais ímpOrtante quando se defronta ()P3ís 
Cóm' números escandalosos de miséria:.: Tive opÕftunidade, 
há ·alguns días, de fazer aqui um mapa da indigênciã no País, 

· um quadro social do País. Alguns números devem ser relem
brados e outros acresCidos. Não se pode admitir que, em 

São Paulo, a capital capitalista do País, uma das expressões 
do lado desenvolvido do Brasil, existam 1 milhão e 700 mil 
miseráveis, número apurado pelo próprio Governo estadual, 
através da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, 
o SEAD, na capítal do Estado, representando 11% da popu
lação paulistana. Isso, na mais moderna _e na mais próspera 
das capitais brasileiras. 

Os dados do Anuário Estatístico do JBGE, publicado este 
ano, referente ao senso de 1991, tem alguns números igual
mente estarrecedores: 52% da população ocupada recebe até 
dois salários mínimos; 26,5% são remunerados com dois a 
vinte salários mínimos e somente 3% da população economi
camente ativa percebe acima de 20 salários mínimos. 

Este é o retiato do Brasil contemporâneo, este é o perfil 
da renda brasileira, visto num documento oficial: o Recensea

-mento Decenal do IBGE. 
Um Relatório da ONU sobre o desenvolvimento humano 

colQca o Brasil em septuagésimo lugar em qualidade de vida, 
atráS -de outros pafsés latino-amer_icanos, __ cOmo _o Uruguai; 
que está_em 33'~-lug!ir, e a Cosia Rica,_que está_em 42~ lugar. 
TodOs esses elementos de infofmação nos revelam a necessi
dade premente de ações do Governo. 

Longe de reduzirem o Estado às suas funções essenciais, 
de retirá-lo do papel de gestor de toda a ativiçlade .naç:ional, 
cumpre, como eu dizia inicialmente, elaborare adotar políticas 
de desenvolvimento social para que se projete eliminar essa 
tremenda dívida com o povo brasileiro, estampada nesses da
dos estatísticos. 

O IPEA, órgão também governamental, estima em 43% 
o percentual da população em estado de pobreza no Brasil. 
Desses, 33 milhões de pessoas em situação de indigência. 

Dentre as famílias pobres do Brasil, 45% situam-se no 
Nordeste. Ali estão domiciliadas seis milhões e meio de famí
lias, totalizando 29 milhões e 900 mil pessoas, das quais 58% 
são consideradas indigentes. 

E se abordamos a questão e a política geral dos saláriqs 
no País, e~ atitude,do Governo, íritransigente à_ oposição 
a que se altere a legislação vigente, o que dizer da ação gover
namental no Nordeste? São esses os números do Nordeste. 
a_Iguns apenas capazes de expressar o estado de necessidade 
da maior parte de sua população. E como age o Governo 
·em relação ao Nordeste? O ano de 1993 assinalou a maior 
seca do século, é a SUDENE que o diz. Uma calamidade 
-~-b.ateu-se ,sobre o povo nordestino e com uma intensidade 
deséonhe<:ida. Não se tratou apenas este ano da perda das 
culturas, das lavouras, dos prejuízos totais na atividade agríco
la, tratou-se igualmente da falta de água, coisa incpm~m JI!es
mo nas secas. que não significam em geral a ausência de 

. chuvas, mas irregJJla_ri_dade de chuvas. Este ano não é a questão 
só da irregularidade, mas da falta de chuvas. E se dúvidas 
pudessem haver sobre esses dados, bastaria rememorar a situa
ção em que se encontra Fortaleza, uma das m_aiores cidades. 
senão a maior cidade nordestina~ que está com seu sistema 
de abastecimento de água sob am.eaça de iminente colaPso, 
motivando o Governo do Estado, _com o suposto apoio do 
Governo Federal, a construir um canal de mais de lOOkm, 
quase 200km, faz~ndo a interligação de uma ·grande barragem 
no_ sertão cearen.se _ao sistema de abastecimento da capital 
para evitar uma situação insustentável. Uma cidade, com qua
se·2 rililhões de habitantes, sem ág~a para o se1.1 abastecimento 
diário. Essa é a situação do Nordeste. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permita-me V. Ex• 
um aparte? 
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O SR. ANTONIO MARIZ -Concedo o aparte ao nobre 
Senador. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Nobre Senador Antonio 
Mariz, a análise que V. Ex• faz, no início desta sessãO do 
Senado, é de grande importância social. Essa questão da fome, 
evidentemente, não pode se afastar da questão da seca. Uma 
coisa diz respeito à outra. A seca produz tantos-d~s~quilíbrios 
que uma das maiores conseqüências é exatamente a fome. 
V. Ex• está abordando a questão da nossa Capital, Fortaleza, 
principal cidade do meu Estado, onde, na verdade, o sistema 
de abastecimento dágua já está entregue a uma fase das mais 
graves, inclusive com o racionamento necessário, que se repete 
perio-dicamente a cada semana, porque a açudagem, que abasM 
tece Fortaleza, está altamente comprometida. Esta é, sem 
dúvida, a maior seca do século. E impressiona que, passados 
tantos e tantos anos, toda seca produza a mesma agrura, a 
mesma conseqüência dramática, a mesma e irresistível misé
ria, que toma conta do Nordeste sempre que acontece esse 
fenômeno natural. Os dados. de V. Ex~ são de grande impor
tância. V. Ex• não faz de sua oratória apenas uma peça emocio
nal ou uma peça de análise que dispensasse a existência dos 
números e, também, das comparações. Daf a illlportância 
do seu discurso. O Brasil é um território muito grande e 
com características geofísicas absolutamente diversificadas. 
Há diferenças quanto a tudo; quanto ao solo, ao clima, aos 
rios. E de quando em quando, enfrentamos a cheia na Amazô
nia, a seca do Nordeste e outros fenômenos naturais que 
desequilibram periodicamente as diversas regiões brasileiras. 
A fome se associa a tudo. Inclusive, no caso da Amazônia 
-mesmo não sendo amazônida como Aureo Mello o é exces
sivamente - na verdade, há de se analisar que a questão 
da fome é muito séria nesses períodos de desequilíbrio. É 
tão séria que fica· difícil atê Uma noção mais exata da luta 
pelo meio ambiente e a fome do habitante da Região: aj:>reser~ 
vação dos animais e a fome. É terrível. No Nordeste as opções 
são quase nenhuma, mas o Governador do Estado descobriu 
um caminho, nos dois sentidos, um caminho como solução 
ou o caminho das águas, que seria conduzir a água do rio 
Jaguaribe, colhida à altura de uma certa cidade da zona jagua
ribana, até o sistema de abastecimento de Fortaleza. Ao invés 
de termos o caminho da água através de canos, resolveu-se 
fazer um canal aberto. Isso significa uma certa pérda do precio
so líquido por evaporação, mas significa, também, uma possi
bilidade de aproveitamento desta água em futura irrigação. 
E quandO tildo estiver normalizado, este canal poderá ter 
outras finalidades, outras destinações. V. Ex~ faz uma análise, 
portanto, das mais verdadeiras, a respeito da fome no BraSil. 
Mas não podemos, apenas, Senador Mariz - não ouvi todo 
o discurso de V. Ex• - ehknder a fome ·apenas através dessa 
faéeta, desses tóP1CoSâe análise, dessas questões a serem 
enfocadas, ligando o homem ao meio: o homem à c~eia, na 

· região Amazónica, o homem à seJ:a., na região--nordestina, 
o homem e questões regionalizadas. Mas havemos de convir 
que a má distribuição da renda, o egoísmo que há em determi
nadas categorias, o grande egoísmo das elites, o egocêntrico 
comportamento das elites econôn:ticas do país, tudo isso con
duz, sem dúvida, a uma fome· extraordinária: E sem esquecer, 
também, os cientistas como "Josu-é de Castro, que conseguiram 
explicar - antropólogos, sociólogos, homens do campo das 
ciências sociais- demonstrar que a fome, às vezes, se trans
mite hereditariamente. Há pessoas que, agora, conduzem no 
seu corpo a fome, a grande necessidade estomacal dqs antepas-

sados·. A geopolítica da fome, A geografia da fome, dois livros 
formidáveis escritos por Josué de -Castro são verdadeiros mo
numentos ilustrativos, principalmente agora quando um dos 
temas principais é exatamente o combate à fome. Meus para
béns a V. E_x~ Desculpe-me pelo aparte muito alongado, mas 
é que V. Ex• feriu um tema tão fascinante·, tão atual, que 
não poderíamos deixar de levar ao seu discurso a solidariedade 
ceàrense e nordestina. Parabéns a V. Ex~ 

O SR. ANTONIO MARIZ - Obrigado, Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. V. Ex~ traz in:tpprtante contribuição às 
linhas do discurso que aqui estou p-i'onuiiCiànâo e que trata, 
sem dúvida, da questão da seca nordestina, JIIaS que pretende 
ver o problema da seca nordestina sob uma ótica mais __ ampla, 
a ótica da desigualdade social no Brasil, e a crítica à ação 
do Governo por seus atos administratiVos mais recentes. O 
Nordeste entra corno uma ampliaçãO, uma visão mais dramá~ 
tica de um conflito que, na verdade, é nacional, é brasileiro, 
haja vista a citação sobre dados de São Paulo, a maior_ e 

-mais rica cidade brasileira. 
O_ Nordeste ocupa posições extre-inamerite seCUndárias 

em quaisquer-preocUpações na área __ federal. A Região tem 
sido, às vezes, acusada de valer-se de jncentivos fisca~s -pa-ra 
o seu desenvolvimento, mas poucos se detêm na análise dos 
números para verifica-r que esses in-centivos representam ape
nas 9,6% de todos os incentivos dCfeildos pelo Governo fede
ral à atividade _privada; a propósito, o Sudeste apropria-se 
de 45% dos incentivos fiscais do Governo federal e a Região 
Norte, 38%. ~ 

· Há, portanto, um trataffiento diferenciado que, longe 
de privilegiar o Nordeste, o coloca em plano secundário, agra
vando, naturalmente, a situação de pobreza de milhões de 
famfiias nordestinas. Agora mesmo, graças à tragédia da seca, 
1,2 milhões de pessoas se _encontram nas frentes de emergên

-cia; mas segundo as informações da SUDENE são 11,4 mi
lhões de pessoas atingidas pela estiagem na sua atividade agrá
ria; são 1.112 municípios em estado de emergência nó semi
árido nordestino. 

Por aí se vê a insuficiência das medidas propostas pelo 
Gover!lO, não só em termos quantitativoS~ mas lambém quali
tativos da assisH!ncia aos nosso~ graves problem_~s. 

A Sr' Júnia Marise -Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ANTONIO MARIZ - Com prazer, nobre Sena-
dora_Júnia Marise. - -

A S~ Júnia Marise - Estou ouYirido ateÍitamente o pro
D:u~cí~~e.nto de_V. Ex~, quando faZ uma abordagem do perfil 
da díViaa social_ do nossO País, baseando-se em çlados e estatfs
_ticas que revelam a dramática situâ.ção social em que vive 
a irande maioria __ do _poVo brasileiro:- Nesta última déçada, 
temOs- assistido perlodicameiite às declarações dos institutos 
científicos de pesquisa brasileiros~ IBGE, IPEA- que trazem 
revelações qUe têm causãdo perplexidade ao Brasil e às nossas 
autoridades. E essas divulgações são oriundas, inÇlusive, de 
estudos r~alizados por técnicos americanos da O~U. Estamos. 
efetivamente diante.de uma situação dramática, Senador An
tonio Mariz. Vemos bolsões de miséria espalhados_ por todo 
o País; o crescimento, cada vez maior,_ da demanda d~ socie
dade brasileira por habitação, saneamento básico,_ educação, 
e, principalmente, por· emprego e sobrevivência. Certa vez, 
como Delegada do Brasil junto à ONU, participando de uma 
comissão de técnicos comunitáriOs internacionais, tivemos a 

- oporturiidade de constatar que nos estudos feitp~, DaS análise-. 
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realizadas com relação aos países da América Latina, lamenta
velmente, o Brasil tem sido colocado corno o campeão do 
maior-elfdiv1damento social praticado por uma nação erh todos 
os tempos. E, apesar de todas as manifestaÇões deste Con
gresso, particularmente o Senado, e agora V. Ex', com muita 
propriedade, esse quadro de miséria _crônica que se estabe
leceu no nosso País ~os causa perplexidade diante da grande 
omissão das nossas autoridades. Existe ti!:na grande distância 
entre o discurso e a prática. Todos os PresiGentes que passaram 
pelo Palácio do Planalto revelaram a sua preocUpação diante 
dessa situação, mas nunca_ tivemos, por menor que fossem, 
indícios-qUe nos fizessem acreditar numa ação prática, efetiva, 
para colocar o dedo nesta ferida que não atinge apenas a 
grande maioria do povo brasileiro, mas sobretudo toda a socie
dade. Por isso ficamos a imaginar quando é que as_ nossas 
autoridades vão encarar urna situação que é gritante para 
todos nós_ Temos, hoje,_ Senador António Mariz, quase 40 
milhões de menores carentes, abandonados, expostos à delin
qüência;à marginalidade, espalhados pelos grandes centros, 
em número semelhante à população da Argentina. E mais 
do que isso, a CEPAL indicou recentemente que há 62,7 
milhões de bra!>ileiros que vivem na mais completa miséria 
social, sem falar nos 32 milhões de brasileiros_ que estão passan
do fome. O que queremos para este País? Não queremos 
programas assistcncialistas, porque a fome é permanente 
quando não se tem emprego, moradia, acesso. à educação 
e à saúde. Não bastam programas assistencialistas que vão 
resolver o problema da fome hoje porqu-e, amanhã, as famílias 
terão também a preocupação de procurar comidã. Corno fazer 
quando constatamos que nesse pacto de -boas intenções com 
a elite da sociedade brasileira, observamos que- ainda não 
se colocaram na mesa de discussão os programas mais emer
g~~ciais para livrar os 70 milhões de brasileiros que estão 
em situação de miséria crônica? Quero cumprimentar V. Ex~ 
por mais este_ alerta. Ê a voz de um Senador que sempre 
se pautou, neste Senado da República, como intérprete 9as 
aspirações do povo, do seu Estado e sobretudo da sua Região. 
Mas, acima de tudo trazendo a sua preocupação com estatís
ticas também reveladoras, incontestáveis e que eu gostaria 
que fossem direto para a mesa daqueles que têm_a caneta 
na mão e que têm hoje a grande c grave responsabilidade 
das decisões maiores do nosso País! 

O SR. ANTONIO MARIZ- Nobre Sen~doni J únia Ma ri
se, muito obrigado. V. Ex~ traz novos enfoques. noVos-dados, 
novos números para enriquecer o meu pronunciam~nto e_ ins
~reve-se na linha que estou procurando imprimir-aO discurso. 

Por problemas como esses é que _vemos que;- de--f8to, 
há necessidade de medid.;ts emergenciais. Daí _a propriedade 
inegável da criação do Conse!ho Nacional de_?egJJrança Ali
mentar a que já me referi aqui, a ComiSsãO de Combate 
à fome, presidida pelo sociólogo Herbert de Souza. 

Evidentemente, isso não basta. Se, por um lado, o Go
verno procura encontrar saídas de emergência. por outro, 
agrava a situação social ao adotar posição infpfedosa em face 
da política salarial, por exemplo. 

De repente, surge a pergunta: os s_alát5os voltaram a $_Ú_ 
inflacionários? "OuViiilos essa cantilena durante 20 anos no 
período da ditadura dos economistas no regime mil_it3:r. Repe
tiam dia e noite que os salários são a fonte, a causa·da inflação. 
Voltamos a essa fase? Novamente, a posição ofiCial, a posiçãO 
do Governo será a de fazer dos salários o vilão inflacionário? 

É o que parece, diante da atitude dura, inflexível com 
que o Ministro da Fazenda, com que o Governo encara a 
tentativa de mitigar os efeitos da inflação, que ultrapassa os 
30% "áo mês, com essa nova lei que se propõe votar no Senado 
da República. 

O Sr. Gilberio Miranda- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Antonio Mariz? 

O SR. ANTONIO MARIZ- Pois não. Senador Gilberto 
Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda-- Queria parabenizar V. Ex• 
pelo discurso que faz, na tarde de hoje. da tribuna do Senado, 
e dizer que o quadro que se apresenta no meu Estado é o 
mesmo do Nordeste, ou seja. em todo o Norte, no Amazonas: 
desemprego geral e falta de energia. Na semana passada, 
tivemos urna fila de 5 km para receber um rancho, como 
é chamado no Amazonas, ou seja, uma quantidade de alimen· 
tos que dá para uma famnia passar de quinze a trinta dias. 
É lamentável! Parece que voltamos à crise de 29. nos Estados 
Unidos. É lamentável vermos cidadãos brasileiros em fila. 
pedindo pelo amor de Deus para comer, e, ao mesmo tempo, 
vermos nestes últimos quarenta dias uma maratona de jantares 
do Ministro da Fazenda. S. Ex~- vai acabar engordando, e 
o País vai acabar empobrecendo cada vez mais! Está na hora 
de a sociedade paulista, de a sociedade sulista, de a sociedade 
empresarial parar de oferecer jantares ao Sr. Ministro como 
forma de apoio. Está na hora de dar tempo ao Sr. Ministro 
para trabalhar. Agora, é importante que a equipe do S.r...Minis
tro da Fazenda, quando falar em corte do Orçamento, analise 
a questão detalhadamente. Vimos uma primeira publicação 
dos cortes a serem efetuados. no Ministério da Integração 
Regional de 51 trilhões. Será que essa equipe analisou o que 
é social ou não? Será que·o- Presidente da República, eleito 
em 1990, fazendo parte de uma chapa que dizia "tudo pelo 
social", que fez parte da chapa dos candidatos pelos ~'pés 
descalços", não vê isso? O que fez este Governo nos últimos 
três anos para o social? O Presidente, de quem estamos cansa
dos de falar desta tribuna, que é um homem sério, honesto 
e honrado, até agora, em praticamente 9 meses de Governo, 
não apresentou qualquer projeto -pelo social. Tivemos, na 
pasta da Fazenda, três trocas de ministros, já estamos no 
quarto. Onde está o projeto econôrriico? Tambéffi não o tç
mos. Vemos medidas provisórias, medidas provisórias e mais 
medidas provisórias ... Está na hora de o Govern-o- aprese orar 
·efetivamente um projeto sociaL Não podemos, daqui a pouco, 

·ver, no País, filas em todas as cidades, obrigando prefeituras 
-ou obrigando os Estados, sem terem condições, a_darem o 
famoso rancho, corno chamado no Amazonas ou uma cesta 
básica, como chamado no Sul. O discurso de V. Ex~ .deveria 
ser ouvido com mais atenção pelo Paláci'o do Planalto. Está 
na hora de o Palácio do Planalto fazer algo pelo social. Tive
mos oportunidade de esperar aqui, nesta Casa, pratica~ente" 
três semanas por uma medida provisória que desse condições 
de transferir aproximadamente 150 milhões de dólares para 
a seca do Nordeste. Todos os dias os Parlamentares nordes

_tinos vinham à tribuna, falavam, falavam, falavam e nada 
acontecia. Parece que a distância entre o Parlamento e o 
·Palácio do Planalto é tão grande __ que não .se ouve_, Está na 
hora dessa equipe olhar um pouco para ·o social, fazer algo 
porque, efetivamente, falta muito pouco tempo para o Presi
dente permanecer no poder, ou seja, um ano e alguns meses. 
Se não começar agora, se não der ordem aos _seus Ministros, 
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tenho certeza de que nada será feito". O que me dizem nesta 
Casa aqueles Parlamentares que estão há mais tempo, é: "Gn
berto, pare com esse discurso. Esse Governo vai contüiliã.r 
o mesmo. Ele vai continuar empurrando, empurrando e em
purrando". Como V. Ex• sabe, até agora não foi liberado 
mais do que 8% do Orçamento aprovado em 1992, ou seja, 
aprovado para 93. Temos a presença do Relator do Orça
mento, Senador Mansueto de Lavor, que acena como que 
efetivamente nada foi liberado mais do que isso. Pergunto 
a V. Ex>~~: Os senho.res a_ç;re_ditam __ que esse Governo tenha 
poder, tenha condição gercncial de, no segundo semestre, 
que já adentramos hoje, liberar recursos, gastar os recursos 
que estão no Orçamento? Eu .não acr~dito. Acredito que se 
fala em corte, mas nem condições gerenciais de fazer com 
que se gaste o que está no Orçamento esse Governo tem. 
Está na hora: ou se começa agora, ou efetivame"ilte passaRse 
o ano, empurraRse com a barriga, esqueceRse do Norte, do 
Nordeste e de todo o País. Muito obrigado, Senad~r. 

O SR. ANTONIO MARIZ - Obrigado a V_. Ex'. nobre 
Senador Gilberto Miranda. Incorporo as palavras de V. EX" 
ao meu discurso, __ A ordem de preocupação que V. Ex~ revela 
é a mesma que aqui revelo. Comecei as minhas palavras, 
urgindo o Governo a propor um grande projeto para o Brasil 
e não se limitar ao vare_jo, às pequenas medidas, às pequenas 
políticas.- De fato_, é esta a grande questão brasileira: definir 
grandes diretrizes parã a aüvidadc governamental e objctivos 
à nacionalidade brasikirã.. V. Ex• tambem tem razão quando 
se refere ã avareza COm que o Governo vem_ clicarancto a 
emergência nordestina. Esses recursos a que V. Ex~ se_referiu 
- pouco mais de 150._ milh_ões de dólares R destinavanl-se 
a um programa de quatro meses que termina justamente -
ste mê_s de julho e, até o momento, não há nenhuma outra 
providência, nenhum aceno do Governo no sentido de que 
um novo programa ou desdobramento do _atual esteja a cami
nho. Todos que conhecem um mínimo da problemática das 
secas sabem que elas se estendem até o início do ano seguinte, 
porque é nos meses de janeiro que Se -iníC:iã.ffiOs- invernos, 
quando regulares. Portanto, o mês de julho seria o auge da 
crise social provocada pela seca. Suspender ess_e programa 
no mês de julho significa condenar à fome absoluta esses 
milhões de pessoas que tiveram a sua atividade rural frustrada. 
É preciso ainda que se chame a atenção para alguns aspectos 
ama. Primeiro; só se alistam n_as frcnt~ _c,i_e eme:t:g~ncias -
que foram chamadas de frentes produtivas_ de emergência -
para evitar qualquer aproximação ou assimilação às antigas 
indústrias da seca, só se alistam nessas frentes pessoas repre
sentantes de famnias, uma pessoa para cada cinco outras. 
Numa cas_a com cinco pessoas, não se alista senão uma dessas 
pessoas. Isso_ restringe imensamente o acesso aó e·mprego 
emergencial no Nordeste. 

E quando se analisa o salário que está sendo pago, então 
chegamos ao escândalo, porque não é outra coi_$a, s,.;:não um 
escândalo o salário que está sendo pago nas frentes de emer
gência. No mês de abril, paga vã-se um salário correspondente 
à metade do salário mfriimo. Com_a elevação do sal_ário _míni
mo, no mês de maio, a retribuição pela atividade na frente 
de emergência ficou -redU:~ida _a um _quarto de_I~. 
Cr$850.000.00;-quando o salário mínirrio. atê orilês de junho, 
era de Cr$3.303.300:00. Isso é inacreditável! Isso é um escár· 
nio, é uni acinte à pobreza nordestina! 

Hoje, viramos o mês ·e.o semestre, e o salário míniiTlo 
deve ser elevado para Cr$4.600~000,00.::.... é ó :que Prerlilnciam 

os noticiários e Os porta-vozes oficiais; no entanto, o salário 
das frentes permanece o mesmo, Cr$850.000,00 mensais. Isso 
é um- insulto à dignidade do ser humano, é uma afronta à 
Cidadania- mas permanece. 

De nada vale!"fl os protestos aqui lançados, os discursos 
feitos durante a reunião do ConSelho Deliberativo da SUDE-: 
NE, em João Pessoa, no último dia 25, Nada comove o Gover
no, nada altera essa posição da Presidência da República, 
do Ministério da Integração Regional e do Ministério da FaR 
u~. . 

O número de contratados, ínfimo em ·relação ao número 
de atingidos pela seca, o salário de fome, tudo isso é contra
ditório às preocupações proclamadas pelo Governo. Verifi
ca-se ta:mbém o tratamento duro e o fracasso total das frentes, 
que riada têril de produtivas, porque, se os traballútdores que 
estão na emergência são de fato indigentes, não são burros, 
e evidentemente não podem imaginar qUe alguém .. pagan
do-lhes a quinta parte do salário mínimo, espere deles produtiR 
vidade_. ago, então chegamos As frentes de emergência são 
um fracassá completo do ponto de vista dos resultados. Na9a 
resultará dessas frentes, exatamcnte porque a remuneração 
paga por elas é ínfima. Mas o Governo- se opõe à pOlítica 
salarial nova e recusa-se a dar as correções mensais~ -apesar 
dos elevados índices de inflação, sem levar em conta que 
as receitas públicas são corrigidas automaticamente. A eleva
ÇãO dos preços implica em elevação da receita pública, que 
é calculada com ba:$e em percentuais sobre o produto. Elas 
se corrigem por si mesmas. Daí a perplexidade, quando ouvi
mos -o Ministro da Fazenda dizer que não há recursos para 
pagar ne-nhum aumento de funcionário póblico. não há recur-

-sos para pagar a menor variação das aposentadorias e pensões 
da Pfevidência, e assim por diante. E que não se pode alterar 
Os ·salários dos trabalhadores. porque isso tem repercussões 
no Tesouro Nacional. 
---- -Anl:igamente mantinha-se o salário mínimo a nível de 
miséria, sob o argumento de que o salário mínimo -era um 
padrão monetário, era um índice de correç_ão monetária, e 
de que cada vez que se mudava o salário mínimo· se alterava 
tOda a economia brasileira, provocando-se um verdadeiro cisR 
ma, um terremoto na nossa economia. E, a pretexto dissO, 
manteve-se o salário em te tos ínfim9s. Agora ouvirrios.~ com 
tristeza, melancolicamente, se repetir o mesmo argumento: 
não -se _pode alterar o salário dos trabalhadores por que isso 
imp-lica em a[etar o Caixa da Previdência Social. São razOes 
absolutamente inadmissíveis. 

O. problema é a injustiça clamorosa que se instalou no 
País. É a crueldade das elites ~brasileiras, a que me referi 
outro dia, em discUrso anterior. Os quadros dirigentes~-o póder 
económico, estão felize.s, e-stãO 'sorrídentes, esfã,odecol<!gc!o 
o Brasil, estão eles meS:mos decolando, aplaudi_f!_~O a política 
do Governo. Por que? POrque nãO são afctados por essas 
políticas. Nenhuma das medidas anunç_iaqas pelo Ministro da 
Fazenda requer o menor sacrifício das elites brasileira_, ou 
seja, dos banqueiros, dos grandes industriais, do capital nacio
nal aqui instalado. Estão todos vibrando com o Ministro da 
Fazenda, porque se sentem imunes. a qualquer participação 
no sacrifício que, segundo o Governo, o combate à inflação 
reclama. 

O Sr. Dirceu Carneh~Q- Senador Antonio Mariz. permi-
ta-me V. Ex·' um aparte'? · 

O SR. ANTONIO MARIZ- Pois não, Senador. Conce-
- d6-1he o--aparte, com c prazer. - - -
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O Sr. Dirceu Carneiro- Senador .Antonio Mariz, quero 
cumprimentá~lo pelo debate e pela reflexão que V. Ex~ está 
trazendo ao plenário do Senado, e_ também dizer ao ilustre 
colega que sempre tive muita aterição para com~.- Sua Região, 
a Região Nordeste, preocupando-me com diversos aspectos 
que a definem, principalmente os ligados ao sofrimento daque
le povo, ao enfrentar o clima, as intempéries e toda aquela 
realidade tão conhecida. Temos acompanhado, durante todo 
o mandato exercido aqui, os debates sobre essa questão. E 
vejo muito a discussão dessa questão regional e nacional diri
gida à responsabilidade do Governo Federal. Creio que os 
governos podem realizar muita coisa e resolver muitos proble
mas da sociedade, mas acredito muito mais na sociedade do 
que nos governos. Principalmente quando examinamos a es
trutura política e social dá Nordeste, onde não percebemos 
com que instrumentos o Governo Federal poderia impor uma 
modificação naquela estrutura, é que pensamos, cada vez 
mais, que o problema do Nordeste tem que ser resolvido 
pelos nordestinos. Vemos enormes lagos, cheios de água, em 
pleno deserto, e as pessoas estão a 20, 30 km de çlistância. 
E racional se imaginar que ao redor de um lago tivesse todo 
um plano de agricultura irrigada, que é uma das possibilidades. 
Vemos também, por outro lado, poços que estão jOrnindo 
água e desperdiçando-a, aos milhões de litros por dia- este 
ano vimos algumas reportagens sobre isso-, e que também, 
ao redor, nada se está produzindo, em termos de comida, 
de agricultura, e assim por diante. Então, tudo_ isso me faz 
crer que o equacionamento da questão nordestina passa por 
uma decisão política dos próprios nordestinos, que t~m de 
atuar nessa estrutura, principalmente política, pata que ao 
redor dos açudes esteja a agricultlJJ"a irrigada, fazendo-se uma 
redefinição fundiária do Nordeste, para que as populações 
não sejam expulsas das beiras dos rios perenes e dos lagos 
que foram lá construídos exatamente para beneficiá-las, atra
vés do equilíbrio ambiental. Portanto, _eram estas as reflexões 
que eu queria trazer tambr.;;m à consideração de V. Exa~, no 
belo pronunciamento que faz nesta tarde. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrigado, Senador. 
Mas, na verdade, V. Ex~ não pode, em_hjpótese.alguma, 
abstrair a responsabili4adc do Governo Feçleral, porque, pela 
própria natureza da Federação brasileira, as grandes decisões 
em relação ao desenvolvimento est~o conCentradas aqui, na 
Capital da República. 

Esses lagos, a que V. Ex• se refere, são propriedades 
do Governo Federal, são os grandes açudes n_ordestinos. Para 
que V. Ex~ tenha uma idéia de como age o GoVefno·cta Repú
blica, alguns desses lagos foram construídos ao longo de oiten
ta, cem anos. Porque se um Presidente da República - que, 
por alguma razão, tinha sensibilidade para o problema -
iniciava" a Obra, os demais a paralisavam. _ 

O maior açude da Paraíba, o açude Estévão Marinho, 
também conhecido como Açude Buremas, Mãe-dágua, que 
tem um bilhão, trezentos e sessenta milhões de metros cúbicos 
quando cheio, foi iníciadO em 1922, quando ·eni Presidente 
da República Epitácio Pessoa, um ilustre paraibano, e cOn
cluído por Juscelino Kubitschek em 1957, 1958, portanto, trin
ta anos depois. Com isso V. Ex• tem idéia de que prioridade 
representa o Nordeste para o Governo Federal. 

Há outros casos mais graves~ Esse anq, por exemplo, 
aprovei uma emenda no Orçamento _;,__·que cJeve_ser cortada 
pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso --para a constru
ção de um canal interligando o Açude Estêvão Marinho ao 

Açude São Gonçalo, _este a 30 ou 40 quilômetros do primeiro. 
Pois bem, o Açude Coelho Manoel foi construído para irrigar 
as chamadas várzeas ºe Sousa, cerca de 100 mil hectares irrigá
veis no alto s~rtão da Para1ba, a quase 500 quilômetros da 
Capital e sua construção começou em 1922, como disse V. 
Ex• Em 193~,_foi definido_ o primeiro projeto de interligação 
dos açudes para irrigação. Estamos em 1993 e a construção 
desse canal não foi iniciada até hoje, setenta anos depois 
de inauguradas as obras do açude. Ainda agora, no Orçamento 
votado _em 1992, incluí uma emenda objetivando sua constru
ção. São obras que não estão ao alcance dos governos esta
duais, muito menos dos governos municipais, esta é a verdade, 
e esses açudes são geridos, administrados pelo DNOCS, uma 
autarquia federal. __ 

Agora, a i!liciativa privada, por sua vez, nos últimos 10, 
15 anos. vem sendo inteiramente tolhida pela falta de créditos. 
Quer dizer, não há mais nenhuma política de créditos para 
o Nordeste. O crédito concedido ao Nordeste é O-mesmo 
_o~torgt;rdo a Santa Catarina e as condições de exploração agrí
cola não são, evidentemente, as mesmas. NãO há uma política 
nacional agrícola. O Nordeste era grande produtor de culturas 
xerófitas, por exemplo, algodão e agave. No entanto,_ esMls 
culturas, principalmente a de algodão, foi pi"a.ticimiente des
truída, porque nunca houve uma pofíticã. nacional._ Se _O No r~ 
deste só pode produzir algodão, seria de se supor que o GO
verno tivesse uma política para proteger essa cultura, ainda 
mais que a qualidade do algodão era a melhor do mundo. 
O 3.Igodão produzido no Nordeste só era comparado ao produ
?ido no Egito, çm mais nenhum lugar. No entanto, o-Goverrio 
estimulou a produção de algodão em São __ Paulo e no Paraná 
e, hoje, não há a menor condição de se plantar um pé de 
algodão no Nordeste, porque a produtividade é infinitamente 
inferior e a competição não permite que se plante mais algodão 
no- Nordeste. 

Então, vê V. Ex~ que· não é tão_~~mples.assim." 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Pediria ao 
nobre orador que ultimasse suas considerações. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Pois não, estou concfuindo, 
Sr. Presidente. 

Do que dizia em relação ao problema dos salários e dos 
cortes orçamentários, é curioso notar que, como salientava 
ainda há pouco o Senador Gilberto Miranda, a própria inflação 
e o decurso do tempo já cortaram o Orçamento. Não são 
os Senadores que precisam afirrriar isso, foi um- dOs sê-Ci"etários 
do Governo, o Secretário de Orçamento do MinistériO áa 
Fazenda, que diSse que os cortes são- de apenas 4 bilhões 
de dólares, numa linguagem que, se não reflete a dolarização 
da economia, talveZ traga um Sinal de intenções nesse sentido. 
~o c~rte p:evisto se a~rescenta~ 2 ~ilhões de dólares que 
Já tenam stdo conSwmdos pela mflaçao e pelo tempo. E o 
próprio Çioy~rno quem dt~ que ao invés de cortar 6 bilhões 
Cortarão 4 bilhões, porque" 2 bilhões já o foram pelo tempo, 

" pela inflação. 

O Sr. Ronan _Tito - Permite-me V. E~ um aparte? 

O SR. ANTONIO MARIZ-Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Ronan Tito--Em primeiro lugar, saúdo o retorno 
de V~ Ex~ à tribuna desta Casa, que ficou por muito terripo 
privada de ouvi-lo, pelas razões que todos conhecemos~ Hoje, 
estamos felizes não só pelo retomo, mas principalmente pela 
importância do assunto que V. Exa nos traz. AdicionO ãpeD.as 
um pequeno tópico: essa idéia do corte linear no Orçamento. 
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Perdoem-me as 31,.1toridade_s monetári~s,, não existe nada majs_ 
burro do que corte linear~ Como é _que vamos fazer _çorte 
linear se ternos uma realidade diferenciada. Os t.orte.s. têm 
de ser diferenciados. Se estamos reclamando, se o Brasil sabe: 
das diferenças enortil.es que existem entre as _regiões; é no 
momento de crise - a exemplo de Roosev_elt no __ New Deal 
-, para começar a corrigir as diferenças tegionais, penso 
que o Nordeste, que regiões pauperizadas não devem sofrer 
nenhum tipo de corte. Não moro no N"oxçleste, m_as sou brasi
leiro e gostaria verdirninuidas essas desigualdades. ParaQenizQ 
V. Ex' pelo retorno e pelo assunto que traz a debate. 

O SR. ANTONIO MARIZ - Muito obrigado, Senador 
Ronan Tito, pela sua importante participaÇão. 

Sr. Presidente, é o próprio GõVefi1o qúe se -enrc_da em 
suas contradições. De um lado, nega que seja inflacionário 
o salário, mas se opõe à sua correção. Corta ü" Orçamen_to; 
mas reconhece que isso seria desnecessário, em face_ do tempo 
e da própria inflação. Sem-falar nas questões de_contradiçOes 
de ordem pessoal, todos_ devem ter ·conhecimentQ do _artigo 
de Jânio de Freitas,- i:J.ue mostra qUe o Senador Fernando 
Henrique cardo_so foi o mais ardoroso defensor, nesta Casa, 
em 1989, da correção mensal de salários, quando a inflação 
estava em 9,9% c não 30% como hoje. 

Temos a informação do Secretário Nacional de Política 
EcOnôrnica, o Sr. WitiStdn Fritsch que diz que a irlflação- rião 
vai cair, que não se iludam, que ela não cairá senão no primeirO 
semestre de 1994. S. s~ é uma das autoridades mais importante 
do Ministério da Fazenda, manchete da imprensa, e afirm-a 
que a inflação não cairá, c que ninguém acredite, não pense 
que a inflação vai cair. É _o próprio Governo enfraquecendo 
suas políticas e suas assertivas. __ _ 

Ora, se o próprio Governo diz que a inflação não vai 
cair, corno, simultaneamente, exigir dos assalariados das em~ 
presas privadas e do serviço público que permaneçam sem 
uma política salarial compatível com a realidade brasileira_. 

Por último, refiro~me à questão de que as políticas não 
afetam toda a sociedade brasileira, todos os setores. Mais 
uma vez se requer que o sacrifício recaia sobre os trabalha
dores, sobre os assalariados. Não há m~_d_ida ~~_!11-a que afete 
os banqueiros, que afete o gn;m4_e capitaL Daí a alegria desses 
setores, as iniciatiVas dessçs s~tore:..," ~ -~. 7~~ 

A revista Exame desta semana trouxe um quadro dos 
salários dos executivos brasileiros por região. Os salários m"é-
dios, mensais de um executivo de urna empresa privada brasi
leira, em São Paulo- desses se tores.- não é o maior salário 
é o salário médio -é de 15 mil e 750 dólares, 259 salários 
mínimos relativos ao mês de junho, correspondendo a 855 
milhões e 792. mÜ cruzeiros. Então, isso é o quê ocorre no 
País. Enquanto nas Frentes de Emergência se p·aga urtf quarto 
do salário mínimo do mês de junho, que corresponde a 852 
mil cruzeiros, na empresa privada. em São Paulo, o salário 
médio de um executivo é de 15 mil 750 dólares. No Rio de 
Janeiro, esse sa.lá:rio cai para 13 mil dólar~s "e na Região Sul, 
para 11 mil 751 dólares. São salárioS mensaiS médios, que 
correspondem a 259 salários mínimos,_ ~m São_ Paulo; a 215 
salários mínimos, no Rio de Janeiro e~ ã 193 salários mínimos, 
no Sul do País. Vejam o nível de saláriQ_O-ª. atividadi privada 
e o que é pago nas Frentes de Emergências do Nordeste 
a milhões _de trabalhadores. que estãp for~_ de __ su_a~_ casas, 
das suas áreas, tangidos pela seca, pelo problema da estiagem. 

É esse, Sr. Presidente, o fato cruel, a, realidade insusten
tável do Brasil. 

O Si-. Lavoisier Maia- Permite-me-v. Ex" um aparte, 
nobre Senador Antônio Mariz? · -~- - -

O SR. ANTONIO MARIZ - Pois não, nobre Senador 
Lavoisier Maia. Pediria a V. Ex•_ que fosSe--breve~ pOrqUe 
fui advertido pelo Presidente de que o meu tempo já está 
esgotado. 

O Sr. Lavoisier Maia- Na realidade, o Governo Federal 
está insensfvel em relaçãO ao dáu-na em "que está vivendo 
os nordestinos. Tc!lhO falado nesta Casa por várias vezes, 
sugerindo uma comissão de Sen3.dCires de _tOdas as regiões 
do País, especialmente do St.Jl, para ver in locO, comO-vi e 
como-v. Ex• sabe, a realidade do quadro em que vivemos, 
de penúria, de miséria, de falta de Judo: de alimento, de 
água;pois 80% dos açudes do Nordeste já secaram, e o Go
verno não tem uma política agressiva de recur_s_os para água, 
para fazer barragens. Então, as multidões estão de mãos estira
das, migrando para a capital. Quem chega hoje em Natal, 
que é uma cidade agradável, vê as avenidas centrais limpas 
e bonitas e os canteiros cheios de flagelados, com filhos nus, 
mendigando o que comer. Esse é um quadro corno nunca 
se' ·viu no Nordeste, um quadro de desigualdade social, de 

- desequilíbrio regionaL Já temos falado sobre isso h;i muito 
tempo, mas nenhum governo tomou as provídênCias necessá
rias. Agora, a situação, como V. Ex~ sabe, piora rapidamente, 
aumentando a fome e a sede de milhões de nordestinos. Este 
é o momento de o Governo se posicionar para- garantir urna 
sobrevivência condigna aos nordestinos, pois, afinal de contas, 
o nordestino é tão brasileiro quanto o homem do Sul, e não 
luta por separação. O nordestino quer a unidaçle nacional. 
O Nordeste é superavitário na balança de pagamentos. Se 
houver a divisão, ele será auto-suficiente eln Petróleo; logo, 
a atenção deve ser do SuL Tenho dito no meu discurso que 
o Nordeste é prioridade nacionaL Qy_ero ,que todos os_Sena
doresque integrarão essa comissão v_erifiquem conosc6 a· situa
ção de calamidade em que está_mergulhado o Nordeste. Ele 
verão que, realmente, precisamos de um tratamento diferen
ciado, pois precisamos resolver o problema da secLPor que 
não um canal do Rio São Francisco para perenizar os rios 
do Nordeste? Não .. exijo que se faça tudo de uma vez, mas 
o Governo já poderia iniciar o canal, o que já seria urna 
medida importantíssima para corivivermos com a seca. O salá
rio do trabalhador- como V. Ex• estava; falando_-:- é de 
um quarto agora e de um- quinto o ril.ês que entra.- E_ isto 
não dá- para a alimentação de uma f~mília nem por uma sema
na. O quadro é grave, V. _Ej:_"_ tem razão._Receba, portanto~ 
o meu apoio. Vainos fazer esse mutirão da solidariedad_e para
com o Nordeste brasileiro. Meus parabéns. 

O SR. ANTONIO MARIZ -Compartilho das opiniões 
de V. ~x~_ e recebo Com_ muita s_;:ttlsfação ·os_ núm~r_os_._que 
V. Ex·' oferece_a_o .ôeb1:1.te:.- · -

- ·- -0 Sr. Esperi~ião Amin ~Permite-me V. Ex~ uni aparte, 
nobre Senador Antonio Mariz? 

O SR. ANTONIO MARIZ- Com prazer, ouço V. Ex", 
nobre Senador Esperidião Arnim. -

O Sr. Esperidião Amim- Sei que a Mesa já noS advertiu 
a todos quanto à qUestão do tempo, mas eu não poderia 
deixar de fazer_aqui dois rápidos registres. Primeiramente, 
gostaria de, secundando as palavras do Senador Ronan Tito, 
saudar V. Ex" pela envergadura do seu pronunciamento e 
pelo tei!la que elegeu, bem como pelo seu retorno em grande 
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e:stilo. E. com grande satisfação que o vejo participar da sessão 
de hoje. confirmaOdo, assim. que voltaremos a cóiiviver com 
'Um Senador dedicado e aplicado, além de inteligente e dotado 
'~e espírito público. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrigado. É bondade 
de V. EX' 

O Sr. Esperidião Amin - A segunda colocação que eu 
gostaria de fazer é a respeito desse conjunto de observações 
que· V. Ex~ fez, ricas pela experiência, pela vivência, pela 
sensibilidade, e que incursionaratn pelo campo de uma matéria 
atualíssima, que é a questão salarial e dos reajustes dos salá~ 
rioS. Ainda hoje, este tema foi objeto de longa disc:ussão 
na reunião conjunta das Comissões de Assuntos Económicos 
e de Assuntos Sociais e está transformando o Senado Federal, 
pelas suas próprias atribuições e com o credenciarnento am
pliado J>elas circunstâncias que o País está a viver, numa instân
cia de entendimento. Ressalto que as observações de V. Ex• 
a respeito deste assunto- mesmo cotejando a remuneração 
paga nas frentes de trabalho. de emergência!_ o conceito geral 
de salário mínimo,_ com um patamar de inflação ~cima de 
30% ao mês ..:.._ foram aceitas mansamente - não no Sentido 
de tranqüilidade, mas no de unanimidade- pelos integrantes 
do debate de hoje na ComiSsão de Assuntos_ Econôrnícos. 
Realmente. com esses níveis de inflação. o tombo a_ que é 
submetido o poder aquisitivo do assalariado é de provocar 
fratura exposta nas mais COilieZiiJhas necessidades suas e de 
spa fa~ma. Esse tema, repito, irá credenciar o Senado a se 
constituir em instância de entendimento num momento muito 
iJP.pQt(ante para a vida na~onaL As coloca~6es de V. -Ex!, 
ainda que feítas de passagem. são, sem dúvida alguma. úteis 
para a formação da opinião e do juízo que deveremos estabe
lecer aqui da maneira mais completa e abrangente possível. 

. (f SR. ANTONIO MARIZ - Muito obrigado. Senador 
ESperidião Amim. EStou muito honrado COil). as suas palavras 
e Coni a suá participação neste debate que estou procurando 
_manter. ~qúí. --
' ' · Concluo,_Sr. Presidente, fazendo uma última observação. 
Dentre ·as avaliações e proposiÇões por rriim sUStil:áêi3S~ retomo 
uma palavra inicial de advertência e de apelo ao Sr. Ministro 
dâ. Fazenda, no sentido de que não desperdice o seu talento · 
no varejO das pequen·as medidas. das pequenas proVidências, 
das ações meramente setoriids; mas que se volte para as gran
des linhas de ação governaniental, para atacar o cerne dos 
Problemas brasileiros, para propor aÇõeS duradouras, que se 
estendam ao longo dos anos, e que visem a cOrrigir"aS.dêforma
ç<?es' do .quadro sodal brasileiro. Este é um aspecto funda
Mental. 

Entendo que S. Ex' deve centrar sua ação na questão 
d<? .emprego e da dis_tribuição da renda. A propósitO, ainda 
na .semana· passada, o sodólogo Herbert de Souza escreveu 
um artigo no Jornal do Brasil, em qu-e aeentuava esse ponto 
fundamental no mundo contemporâneo, onde a empresa mo
derna tem como meta produzir ·sem gente, sem pessõas. São 
a ,i:Qformática e a robotiz~ção que levam a isso .. O progresso 
tecnoiógico não é mais seguido do progresso social. E uma 
co.p.~tat~ç~o que se faz ~m _todos os países do Primeiro Mundo. 
O deseinprego afeta a todos os países e_constitui, hoje. a 
cíU:.e~(áO ,Soci:d central. _ 
, -. -A partir de números tirãdos da revista francesa Le Nouvel 
O~rvateur,_ desta semana, com referêp.c_ia a esse problema 
do d~(J,lprego, ve~camos que não há saída, não há solução 
à vista dentro do quadro ortodoxo da ação econômica atual. 

A Espanha está com uma taxa de desemprego de_ 21.7%; 
a "França, com 12%, que é também o número da média do 
desemprego em toda a Europa desenvolvida; os Estados Uni
dos, 7%; o Canadá, 10,3%. A população dos Estados Unidos 
alcançou um índice de pobreza de 14%, UIJ! número escan
daloso para o maior e mais rico-país do mundo. 

Então, a questão básica é agir no sentido de se gerar 
empregos, adotando políticas distributivas, através da política 
tributária, previdenciária e salarial - que é o tema deste 
dabate. É preciso que alguém, algum governo ou algum par
tido político no poder assuma essa luta. 

Lamento ouvir o Senador Fernando Henrique Cardoso 
dizer que não tem partido, que não está n~ Governo em 
nome do PSDB, mas em nome do Brasil. E que, há três 
ou quatro dias, ouvi Fujimorí dizer que o_ partido dele era 
o _Peru. A democracia funciona, cristaliza-se e fortalece-se 
Pelos partidos. qs partidos têm seus programas e compro
rqissos públicos. E ess.encial para a democracia que o cidadão 
saiba o que significa uma legenda partidária. Esta é a ambição 
da democracia. Não podemos continuar nos curvando pura 
e simplesmente, como vem acontecendo nos últimos três anos, 
ao governo invisível que é determinado pelo FMI, pe!o Banco 
Mundial, pelo GATT, pelo Clube de Paris. Os próprios países 
do Primeiro Mundo começam a se insurgir contra os padrões 
estabelecidos mundialmente, contra as regras da internacio
nalização da economia, e o que vemos é o renascimento do 
nacionalismo económico em países conio Japão, Estados Uni
dos e países da Europa. 

Sr.--Pres-idente,--t-raaxe--aqui, a tftülo de ilustraçã6, uma 
página da revista americana Time. em que a Sr• Laura Tyson. 
Presidente do Conselho de Assessores Económicos do Presi
dente Bill Clinton, faz uma proposta, aceita pelo Presidente 
americano, para o relacionamento comercial com o Japão, 
em que se exige desse país que reduza o seu superávit comer
cial em relação aos Estados Unidos- o Japão importou dos 
americanos 47 bilhões de dólares e exportou 99 bilhões. Estão 
sendo tomadas, portanto, várias medidas, todas elas de caráter 
eminentemente nacionalista. 

O Presidente Bil1 Clinton afirma que a nossa política 
econômica está sendo dírecion"ada para a microeconomia, istO 
é, mais dirigida para o investimento em tecnologias promis
soras, para uma abertura do mercado estrangeiro para indús
trias específicas, nas quais os Estados Unidos pretendem criar 
milhares de novos empregos. Essa é a realidade internacional. 
A mesma preocupação está em Le Nouvel Observateur desta 
semana em relação à França, no que se refere â quesião da 
indústria automobilística. 

Hoje, o Brasil reduziu ao mínimo su·as tarifas alfande
gárias- reduziu a 14% as tarifas para a maioria das merca
dorias a serem importadas. Mas o que vemos é o contrário: 
é o confronto entre a indústria automobilística - para citar 
apenas um exemplo - americana e a japonesa. O mesmo 
ocorre na Europa. Os países europeus estabelecem cotas de 
im-portaÇão,- entre as quais se incluem produtos das fábricas 
japonesas na Europa. Assim. em todo o mundo cresce o senti
mento de que é necessário proteger o nlercado nacional. 

Está aí ainda o e_xemplo da Rodada Uruguai do Gatt, 
que não concluiu as suas negociações, porque a Europa se 
recusa a suprimir os subsídios à agricultura, sobretudo à agri
cultura francesa. Não podemos ser os otários de supostos 
valores estabelecidos no mundo. Não podemos curvar-nos 
a esses valores que não consultam ao interesse nacional. 
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Pois bem, Sr. Presidente, concluo, insistindo em que o 
Governo adote a ética da solidariedade; que volte seus esfor
ços_e talentos para resgatar essa incrível, inimaginável dívida 
social que nos atormenta; que objetivc a criação de emprecros 
e a distribuição de renda e lance, de uma vez por tod~s. 
os fundamentos da justiça social em nosso País. Este é o 
núcleo do meu pensamento e do meu pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Présidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Acha-se 
presente na Casa o Sr. Carlos António De 'Carli, suplentt; 
convocado para preencher a vaga ocorrida na representaçãç 
do Estado do Amazonas, em ·virtude do ·afastamento Q.o Titu-~
lar, Senador Carlos De'Carli. . . . ·- ... · -_ -~ 

O diploma de S. Ex·' foi encairiiithado à Mes.a e .será 
publicado na forma regimental. _ · f' 

É o seguinte o diploma encaminhitdo à Mesa: 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

I PIESIIEIIE 11 llllllll IUlllll ELEIIIIIL 11 IMIZIIIS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo arl 215, da Lei 4,737, de 15. 
julho de 11l6B, expede o DIPLOMA de&• 

Suplente de Senador pelo Estado do Amazonas 
ao Sr. Z:RRJ.D$ BNT4Mm ttl, &881.1 ____ . . _ _ _ . __ c _ • _ 

eleito por esta Circunscrição e registrado pela :fiRlJ&R{io Rt.rPNQI tmliCIIJÍtlcll 
M EMIWJIII com -...e:2>:Z:LDWB:iG2ll.li ____ c--:------
votosnominaisapurados nas eleições realizadas a f5({li19BG 
conforme consta da Sessão do mesmo Tribunal, realizada 
em 12/f?. 11'3BG 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Designo 
os Srs. Senadores Marco Maciel, Gilberto Mir:and.a,_Çid Saw 
bóia de Carvalho e Aureo Mello para comporem a comissão 
que deverá introduzir S1 Ex~ no plenário, a fim de prestar 
o compromisso regimental. (Pausa.) 

Acompanhado da Comissão, ó S_r. _Carlos António De' 
Carli dá entrada no recinto, prestando junto à Mesa o seguinte 
compromisso regimental: 

"Prometo guardar a Constituição Federal e as Leis 
do País, Desempenhar fiel e lealmente o mandato de 
Senador que o povo me conferiu e sustentar a União, 
a integridade e a Independência do Brasil." (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Declaro em
possado Senador da República o nobre Senhor Cal-los António 
De'Carli, que integrará, nO Senado, a representação do Esta· 
do do Amazonas. . 

A partir deste momento, S. Ex.• passará a participar dos 
trabalhos da Casa. -

-'"'I 

Manaus,..i'Lde de•embra de 1Q.f!6._ 

... :.I. I 
PRESIOEHTE . ·1 

- ,. •; 

·• 

., ·.-i. 

__ _ __ O Sr. Gilberto Miraoda -Sr. Pr~sidente, peço a palavfa, 
e:omo Líder. ____ -- -- · _ --"~·_,' .. :_"~.' 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~- CO:ricedP. 
a palavra ao nobre Senador. que falará pelã Ude-rança ç\9 
PMDB. 

O SR. GILBJ;:RTO MIRANDA (PMDB - AM. Cómõ 
Líder, pronuncia o seguinte disCúrSo.) -Sr. Presídente, SrS; 
Senadores, eQ não ·poderia-deixar de manifestar, rieSta:~rde, 
a minha tristeza pelo- afastamento- do ilustre colega Senad~~ 
CatloS De'Carli, sem nenhum fayor, um dos mais ârdorosos 
defensores do Estado do Amazonas e da região Not1e eni 
geral. c._··-

Lastimo o afa~tamen~o do preZado amigo_e _colega, pelo 
convívio fraterno qUe tivemos dUrante os meSes-:em.-(J:Ue-~to'u 
nesta Casa. Sinto-me privilegiado por cOntar com' ó apoiO' 
constante e a amizade de S. Ex~ - - ----~-- _ . -·.-' '.- __ . 

Este sentimen-tO de perda, contudo, terihO Cirtêza~·_ii:íçl 
atinge apenas este- ~enador qu~ lhes fala, mas a ~do~ ?~ 
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membros desta Casa. O que nos conforta é-Sabe-r que o ilustre 
Senador que ora se afasta das lides dç Legislativo Federal 
continuará a prestar serviços ã causa pública. Perde o Senado, 
mas ganha a Prefeitura de Manaus e, em_ últi~a _análise, o 
Estado do Amazonas. ,-- o- - -- --

Conforta-nos, ainda, a feliz coincidência de ver substi
tuí-lo nas suas funções o experiente Carlos Arit6ní9 Oe'Carli, 
seu irmão. Devo registrar que tive a honra de ter sido, tam
bém, sUplente de Carlos De 'CariL 

Nobre Senador Carlos De'Carli, aceite deste seu colega 
da Bancada do Amazonas os votos de pleno êxito nas funções 
que, eni_ breve, passará a exercer. Tenho a certeza de que 
a inteligência, o espírito público, o amor à su~ terra e ao 
trabalho, atributos ·que- caracterízãram a sua àttiaç_ão nesta 
Casa, hão de contribuir muito para o desenvolvimento cconô,-_ 
mico e·s"<fciàf da capital dos amazonenses. 

De b-raços abertos, dou as boas-vindas ao S_en<:!-,dor Car:los 
AntóniO De'Carli, que traz consigo a tradição política da famí
lia e que, certamente, dará continuidade ao tr_abalho diligent~ 
e criterioso que caracterizou a passagem do Senador Carlos 
De'Carli :Pelo Senado d~ R_epública; A defesa do Estado do 
Amazonas rtesta Casa, estou certo, não sofrerá com a mudança 
em sua Bancada, que permanecerá atuante e atenta na luta 
diuturna por melhores condições de vida dQ povo amazonense. 

Transmito a ambos os ilustres Senadores votos de pleno 
êxito no desempenho de suas novas funções e de felicidade 
geral. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O sr. Aureo Melfo -Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder. 

O SR.- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador, que falará pela Liderança do 
PRN. 

O SR. AlJREO MELLO (PRN- AM. Como Líder, 
pronunciá o_ seguinte discurso. Sem _revisão _çlo orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nome do PRN e pessoal
mente, corno representante do Estado do Amazonas_,_ saúdo 
mais esse companheiro que, substituindo Carlos Alberto De' 
Carli, vem dar continuidade à atuação do seu Titular na Ban
cada do Amazonas. 

Carlos Albc:i-to Dc'Carli -tem sido um herói, um verda
deiro combatente __ das reivindicªções do povo amazonense. 
Temos certeza de que o seu substituto, seu Primeiro Supl~nt~, 
agora investido nas funções de_Senador,_~ará plena_contmm
dade à atuação de De'Carli, que se destacou e -se destaca 
pela sua inteligência extraordinária, pela sua sagacidade e 
conhecimento profundo dos assuntos referentes ao Poder Le-
gislativo. - - -- - - -

Ao seu irmão e suplente, Carlos Antônio De'Carli, dese
jamOs _que seja também um sold-ri.do dos interesses do Ama
zonas e do Brasil c que aqui venha a desempenhar, com o 
mesmo brilhantismo do seu irmão, a investidura nobre e eleva
da em que, neste momento, é sítuado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Sr._ Presidente, peço a palavra, 
co~o lider. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador, que falará pela Liderança do 
PFL. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Como Lí
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, em nome do Partido 
da Frc:nte Liberal, apresentamos as boas-vindas ao novo Sena-

- dor Carlos Antônio De'Carli, que aqui substitui seu irmão, 
nosso grande companheiro, um grande amazónida que tem 
sabido enaltecer as tradições do seu Estado e reivindicar provi
dências para os problemas da região. Temos certeza de que 
o seu irmão, que o substitui nesta oportunidade, haverá de 
trilhar conosco, representantes da região Norte, os mesmos 
caminhos, defendendo sempre os interesses maiores da nossa 
região e da nossa Pátria. 

Gostaria de dizer ainda, em nome do Partido da Frente 
Liberal, da nossa alegria em ver que o PFL volta a ter os 
seus 17 Senadores. Lamentamos terrivelmente a saída do Se
nador Meira Filho, embora compreendendo as suas necessi
dades. Felizmente, S. Ex• continua aqui conosco, com a mesma 
amizade e lhaneza. 

Temos certeza de que o eminente Senador Carfos Antô
nio De'Carli haverá de honrar, nesta Casa, a tradição da 
-sua família, do seu Estado e do nosso País. A S. Ex•, os 
agradecimentos e parabéns dos representantes do Partido da 
Frente LiberaL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocfnio, o 
oco Sr. Chagas Rodrigues, 11' Vice-Presidente, deixa_a cadei

ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lei'Y Dias, 
2't Vice-Presidente. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço··a -palavra para 
uma breve comunicação~_ 

O SR. PRESIDENTE (Lcvi Dias) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador, na forma regimental. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ontem, cu estava no plenário da Câmara dos Depu
tados, participando da- sessão do Congresso Nacional, e obser
vei um fato um tanto inusitado para quem, entretanto, já 
freqüenta esta Casa há 15 anos. Antigamente, s:. Presidente, 
fazíamos aqui o fato político, c a imprensa noticiava. O?tern, 
vimos pelo menos seis ou sete Parlamentªres lendo o _JOrnal 
para o Plenário e·para os Anais. . ~ 

Analisando esse novo costume, descobn o porque dos 
graves problemas que envolvem hoje principalmente os po~ít.i
cos. O fato se dá assim: o redator do JOrnal solta uma nohc1a 
contra um político, e o jornalista vem aqui para questioná-la, 
sem se· importar se é verdadeira ou não. Essa prática, que 
vem sendo realimentada, tem provocado o que hoje costuma
mos chamar de <:Iescrédito da classe política. Isso é tradicíonal; 
nenhuma classe política foi bt.!m-vísta pelo público. No entan
to, no Brasil, isto está ganhando conotações perigosas. 

A semana passada Cll_p_oderia_ ~i~er que foi a semana 
da •'fujimorização" do Brasil. A revista Veja mostrou, em 
suas páginas amarelas, Q Fujimori. Numa comparação biso
nha mas muito do entendimento dos brasileiros, colocaram 
a b~la na marca do pênalti, amarraram o goleiro e deram 
a bola para o Fujimori bater. O Fujimori. nesse momento, 
encerrava uma série de denúncias c mais denúncias contra 
os políticos e dava a sua receita: fechar o Congresso, fechar 
o Judiciário e consertar tudo. 

Eu gostaria que aqueles Parlamentares que não tiveram 
oportunidade de ler a matéria que a lessem, para que pudés-
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semos entender a intenção da notícia. O pior é que isso não 
aconteceu só com a revista Veja; a Marília Gabriela, da Rede 
Bandeirantes, fez uma entrevista com o Fujimori. Já de início. 
o ditadorzinho ridicularizado, rindo das instituições e do povo, 
mandou cortar os telefones, para não receber comunicações, 
enquanto os tanques andavam pelas ruas. 

Sr. Presidente, temos que cortar esse mal pela raiz. Hoje, 
o jornal O Estado de S. Paulo veicula urna notícia declarada 
pelo Senador Eduardo S_uplicy- que lastimo não esteja aqui 
presente, mas espero que venha ao plenário - uma notícia, 
segundo a versão oficial, ab~olutamente infundada, enganosa 
e, corno não gosto de muitos rodeios, mentirosa, envolvendo 
o nosso colega Senador Alexandre Costa. 

Ora, Srs. Senadores, _todos nós ç.gnhecemos e aprende
mos a respeitar a postura correta e séria do Senador Alexandre 
Costa, que é Parlamentar por "apenas" 42 anos. Pois bem: 
dizía a notícia que S. Exa teria liberado somas vultosíssimas 
para o Maranhão, que estaria, assi!':l, sendo favorecido desca
radamente pela União com liberações irregulares. 

Agora, há uma nota oficial do Ministério, que lerei em 
seguida. Antes, porém, peço aos nobres_ Col_egas, principal
mente àqueles que amam a democracia e que sabem da impor
tância que o Parlamento tem para ela, que não façam esse 
trabalho, intencional ou não, de solapamento das instituiÇões 
democráticas. Não conheço democracia sem ParlamentO forte. 
Conheço a ausência de democracia com um simulacro de Par
lamento. Este Parlamento não poâe ser enfraquecido. Res
peito muito quando a denúncia de desonestidade é feita pes
soalmente contr~ .ce}tp político, porque, neste caso, cabe a 
ele a sua defesa. Mas essas aleivosia:; lanç_adas çontra a cla~~e 
política, contra a maioria dos pOlíticos~ é verdade que alguns 
a merecem - são fascismo puro; têm a intenção velada de 
solapar as instituições democráticas. 

Passo a ler a not;:t do Ministério: 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Ronan Tito, antes que V, Ex• prOceda à 1éftura 
da nota? 

O SR. RONAN TITO -Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides ___.:..Realmente, estou a par desse 
fato, agora trazido ao conhecimento da Casa por V. Ex•, 
e apresso-me exatamente em levar-lhe a man~festaçãõda nossa 
solidariedade, com a ressalva muito justa e oportuna da digni
dade com que o nosso colega Senador AlexaiJdre Costa tem 
se portado na vida pública brasileira. Temos acompanhado 
de perto a sua atJJ.ação à frente do. Ministério da Jntegração 
RegionaL Nós, _da Bancada do Nordeste, premidos pelas difi
culdades decorrentes do flagelo que se instalou nessa faixa 
territorial do País, ternos estado permanentemente com_ esSe
nosso eminente colega, e S. Ex~ nos oferece sempre _mp.a 
demonstração inequívoca da sua abnegação e do seu espírito 
público no trato de todas as matérias, muitas das quais exigin
do uma solu_çãQ pronta e imediata. No momento em que se 
procura alcança.~:_ a imagem de_ um_ homem probo e correto, 
que é o Senador Alexandre Costa, desejo levar também a 
S. Ex• a nossa manifestação de reconhecimento e de testemu
nho da correção com que se tem posicionado na vida pública 
do País. 

O SR. PRESIDENTE (Levi Dias)- Nobre Senador Ro
nan Tito, o tempo de V. Exa está esgotado, mas a Mesa, 
considerando a importância do assunto que V. Ex" levanta, 
prorroga o seu tempo por cinco minutos. 

O SR. RONAN TITO- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Eu gostaria apenas de res.saltar ___ que, cada vez que se 

-fecha uffia peça orçaincntária, que, se·m dúvidã nenhuma, 
é a peça mais importante do Parlamento- aliás, o Parlamento 
moderno foi criado em função de orçamento- vemos gritas 
de todos os lados, os jornais discordando sempre. Mas não 
discordavam no tempo do regime fechado. Por quê? Porque 
o orçamento não era feito ao alcance da imprensa. Não direi 
que a peça orçamentária deste ailõ -ou-ao ªn9 passado é com
pleta, perfeita, correta, mas ela tenta aperfeiçoar-se, na medi
da cm que a Comissão de Orçamento abr~ as suas portas 
e recebe toda a imprensa e todos os lobbies, não em gabinetes 
fechados, mas à vista de todos, para discutir e debater os 
assuntos e a importância de seus recursos. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Com muito prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Ronan Tito, 
gostaria de fazer minhas as pà.Iavras do Líder do PMDB, 
nobre Senador Mauro Benevides, porque, dispondo V. Ex~ 
de apenas cinco mínutos, é provável que este tempo seja 
consumido pela leitura do documento. Antes de conhecê-la, 
conheço o Senador. COnio ~~isse V. Er, vivemos nesta Casa 
há alguns mandatos. Não conheço exatamente a denúncia 
que foi feita, mas duvido que S. Ex• pudesse orientar-se na 
execução do seu miniStério através de um privilégio de ordem 
pessoal ou mesmo regionaL Assim, gostaria- que as minhas 
pahtvras pudessem secundar aquelas do nobre Líder do 
PMDB, até porque vejo dois integrantes do PMDB defen
dendo, e não poderia deixar o PPR fíc;,t.r aqui sem falar tam
bém, 

O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex", nobre Sena
çlor Jarbas Passarinho. Ao tentar atingir o Senador e Ministro 
Alexandre Costa, estão tentando atingír ·a políticO no Minis
tério, o Senador no Ministério, porque S. Ex~ não deixa de 
ser Senador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, passo a ler a nota: 

"Comentários sobre a matéria: "Ministério gasta 
sem autorização" - Jornal O Estado de S. Paulo -
30-6-93, 

Todos os empenhos comentados na matéria foram 
efetuados pelo Ministério de Integração Regional, por 
conta de contratos em andamento, firmados através 
da Secretaria de _ _l_r_rigação- SIR, muito-s sub-rogados 
do extinto DNOS, em 1990, estando devidamente res
paldados no art. 55 da Lei n' 8.477/92 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias- LDO) e pelo Decreto n' 718/93, de 

- 7-1-93, que deflagrou a execução orçamentária e finan
ceira deste exercício, enquanto o Poder Executivo 
aguardava a votação do Orçamento da União pelo Con-
gresso Nacional. -

Até o ingresso da fita magnética com detalhamento 
-do Orçamento de 1993, pcorrido s.omen~e em 31-5-93, 

foram provisionadas à SIR dotações orçamentárias no 
montante de 169,6 bilhões de cruzeiros (por conta de 
uma disponibilidade orçamentária de 436,4 bilhões, 
corr~spondente aos 4/12 .da proposta orçamentária de 
93), das quais 168,5 bilhões foram empenhados e 47,6 
bilhões foram pagos (vidf: quadro demonstrativo ane-
xo). Constam como saldos negativos no Siafi 161,8 bi-
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lhôes de cruzeiros, cm face da aJtera_ção da função 
na classifiCaÇão funcional-programática, apresentada 
pelo Executivo, nos-projetas a cargo da S_IR, da Função 
7 - Desenvolvimento Regiona_l para a Função 4 -
Agricultura, quando da tramitação do Projeto de Lei 
Orçamentária no Congresso_ Nacional, devendo, por
tanto, serem corrigidos através do Sistema de_Adminis-
tração Financeira- Siafi. _ 

Com referência ao dinheiro gasto no denominado 
"mapa aéreo" -o nosso Parlamentar achou um absur
do utilizar aviões para fazer fotografias aéreas, o que 
é um negócio inusitado vt!rdaçieirainente- na realida
de, trata-se do Contrato 1/92., celebrado com o consór
cio constituídp pelas empresas Aerosul, Aerofoto e 
Esteio, que têm porobjeto o levantamento cartográfico 
digitalizado, com o apoio de aerofotogrametria, em 
86.000 hectares das áreas sem i-áridas dos _Estados de 
Alagoas e Sergipe, visando â elaboração de projetas 
para aproveitamento hidroagrícola. 

O processo licitatOrio foi iniciado em julho de 
!992, sendo a pré-qualificação cm 16/7; a qualificação 
em 5/9; e a homologação cm 5/lO, com o contrato 
firmado em 30 de dezembro de 1992, cuja conclusão 
está prevista para o final de agosto/93 (período excluM 
sivo para a cobertura da acrofotogramétrica daquela 
área). 

Destaque-se que, nos casos de consórcio, os paga
mentos são efctuados separadamente a cada uma das 
empresas consorciadas, nas condições pactuadas no 
contrato. Foram realizados no período de janeiro a 
maio, por conta de serviços elaborados, os seguintes 
pagamentos: Aerosul - Cr$12.869.588,631,79; Aero-
foto- Cr$3.423.421.010,16 Esteio 
Cr$8.684.366.577,25 -

MNSltNO DA INTEGRAçAO REGIONAL 
SEMETARIA DE IRRIGAçAO 

POSICAO EM 30.0fl.93 

'""'"O 
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Cabe, portanto, uma adequação no_sistema transM 
pondo os empenhos emitidos no período inicial para 
a nova rubrica alterada no Congresso Nacional ou a 
reversão dessas dotações, através de Crédito Adicional. 
conforme previsto no§ 4'.> do Art. 55 da Lei no 8.477/92, 
acima citada. 

Quanto à ãfirmação de que os -recursos empenha
dos tenham sido concentrados no Estado do Maranhão, 
informo que Os recursos fOram alocados aos seguintes 
Estados - é bom que se preste atenção: Goiás -
Cr$89 ,O bilhões; Rio Grande do Norte - Cr$38,2 bi
lhões; Alagoas - Cr$9,0 bilhões; Sergipe - Cr$9,2 
bilhões; Piauí- Cr$2,2 -bilhões; Ceará - Cr$1,9 bi
lhões; Maranhão -Cr$1,8 bilhões; Estados do Centro
Oeste, Sudeste e Sul - Cr$17 ,2 bilhões. Total geral 
- Cr$168,5 bilhões.·: 

Até por azar do n~sso denunciante, a menor dotação 
orçamentária, -a·menor liberação de recursos foi justamente 
para o Estado do Maranhão, Estado do Titular daquele Minis
tério. 

"* Suporte _elétrico -- Contrato com o Banco Mundial 
- Fonte recursos externos. 

Diante do exposto, constata-se que a informação prestada 
pelo Senador Eduardo Suplicy, conforme matéria publicada 
no Jornal O Estado de S. Pa~do, de 30-6-93, não é verdadeira. 
Brasília, 30 de junho de 1993." 

Segue-se quadro demonstrativo de dotações, do Minb
tério da Integração Regional. 

"' 
'" 
'" 

'" 

Era o qUe firiha a--dizer:sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RO
NAN TITO EM SEU DISCURSO: 

EM Cllt lllHlo _ .. - ....... ~ • 
"" ....... E • IC·DI ., . 

u.o •· 11,0 41.0 o. 

17.! '·' 16.1 '"' "· 
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o. o o. o '·' 100.( 

... .., o ... '"'· 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador· Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-_ Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a vida pública nacioilal do presente 
momento cria situação iriuito·-especiál para ambas as Casas 
do Congresso. Já s_e tendo iniciado, há mais de um mês, a 
implantação do novo plano económicO, vêrífiCà-se'""qüe·a ex
pectativa de resultados_.com_eça a angustiar os go,..ernantes. 
E comum esse estado de espírito. Nas primeiras semanas após 
a posse, considera-se legítima a atitude de novos ministros 
quando procuram convencer a opinião pública de que a culpa 
da desordem recai sobre seus antecessores. ~ 

Mas, ultrapassada a fase de lua-de-mel com o poder, 
os responsáveis pela condução da política económica ·se exas
peram quando sentem que a Nação continua a esperar resul
tados concretos de sua atuação. _ . _ _ _ 

Derrubar a inflação é, de fato~ tarefa cbrriplexa e demo
rada. Se o índice inflacionário se eleva, corno ·ag:ora ocorr-e-, 
é natural que aumente o nervosismo nos arraiaís do Palácio 
do Planalto. 

Meu Partido, o PMDB, não se alegr_a_çom esse aparente 
iiisucesso da política económiCa. No que me diz respeito·, voto 
no seu êxito, embora não me anime o _zigue~zague de certas 
proVidências. Reconheço a contradição que existe entre o 
regime de cotas para-certos produtos e o proclamado desejo 
do MinistrO da Fazenda de Levar avante um sério programa 
de modernização da economia naCional. 

Embora o estabelecimento de cotas de importação contra
rie compromissos brasileiros assumidos com outras nações, 
no Acordo Geral de Tarifas de Comércio, GATT, folgo em 
vislumbrar um fato positivo nessa medida extemporânea. 

O que há de positivo é que o Ministro da Fazenda cumpre 
o preceito constitucional que lhe atribui o direito e o dever 
de fiscalizar e controlar o comércio exterior. Observem os 
Srs. Senadores que não é o Ministro da Indústria, do Coméicio 
e do TuriSmo quem ·assume a responsabilidade por esse ato. 

Creio que o espírito dos membros desta Casa está voltado 
para a disputa em evolução entre o MIC e o Ministério da 
Fazenda a respeito das relações comerciais do País- com O 
resto do mundo. Afinal, quem governa o comércio exterior? 
Reza taxativamente o art. 237 da Constituição Federal que 
a fiscalização e o controle sobre 'o comércio exterior são exerd
do_s_ pelo Ministério da Fazenda. 

Em parecer recente da Consultoria-Gei"à"ída República, 
cita-se o constitucionalista Wolgran Junqueira Ferreira, em 
seus comentários à Constittiíção de 1988, c-omo autoridade 
que encerra ·o debate sobre o tema. Diz o citado autor: 

"Há de se ter em conta que, em todo mecanismo 
do comércio exterior, ocorrem interesSes fazendários, 
pois tanto o irriposto de exportação_ como o imposto 
de importação interessam diretamerite ao Ministério 
da Fazenda." 

No referido parecer da Consultaria-Geral da República 
lê-se que a Lei no 8.490, de 19 de novembro de 1992, "atribui 
competência ao __ rvfinistério da Fazenda para tratar da política 
e administração- tributária e aduaneira; fiscalização e arreca
dação; e fiscalização e controle do comércio exterior" (art. 
16, III, b e h). 

O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex• com pra-
zer. 

O Sr. Aureo Mello - Sr. Senador, a denunciação que 
V: Exifestá-faiendo é da maior seriedade e da maiOJ gravidade. 
Da mesma maneirá~que não Se pode aceitar urria bitríbutaÇão, 
não se pode aceitar também uma fisç_alização paralela, ou 
~eja, urna· bifiscalização. Portanto, as funções características 
do MinistériO da Fazenda devem ser executadas por esse ór
-gão. O que é atribuição do Ministério da Indústria, do Com-é r~ 
ciO e do Turismo, mais uma área festrifã e: qu:ase· írtter.iiã 
do País, deve ser por ele cumprida. "A César o que é de 
César, a Deus o que é de Deus". Não se pode aceitar essa 
ingerência indébita. que. afiiial, caracteriza algo de muito 
estranho !lO Reino da Dfnamarca. V. Ex' traz ao conhecimento 

_ dos Srs. componentes deste Parlamento um assunto de_ muita 
seriedade e importância-. Te ilha V. Ex• a certeza de que suas 
palavras terão o devido eco e se_rão_ apreciadas e absorvidas 
por pessoas que têm responsabilidade, para que seja analisada, 
e se corrigida, com a necessária austeridade, essa interferênc1a 
muito estranha do Mii)istério da Indústria, do COffié[Ci.Q -e 
do Turismo na átea era Fazenda Pública, 

O SR- GILBERTO MIRANDA - Gostaria de agradecer 
a V. Ex~ o aparte e dizer que essa ingerência não fica apenas· 
na área do Ministério da Fazenda, Sr. Senador Aureo Mello, 
meu colega de Bancada do Amazonas. - - .. 

Nessas semanas e mes_es, o Mjnistério da Indústria, do 
ComérciO e do TuriSmo lentou dar palpite ho Ministério da 
Integração Regional, fazendo denúncias à Secretaria da Re
ceita Federal no sentido de que fossem fiscalizadas empresas 
da Zona Franca de Manaus. Dizia o Ministério- que lião se 
aplicava o processo produtivo básico, já definido pelo Gover
no, quando, na verdade, eram inverídicas essas afirmações 
levianas, feitas pela equipe do Ministro José Eduardo de An
drade Vieira, tendo-em vista que o processo produtivo básico 
só foi assinado pelo Senhor Presidente da República em 25 
de março e essas afirmações se deram em 9 de dezembro 
de 1992. 

Tive- a oportunidade, lOgo no início desta semana, ·na 
terça-feira, de visitar o Ministro da Ciência e da Tecnologia, 
-que me disse ter exposto ao Senhor Presidente da República 
-que, no momento em que o Ministêtlõ da Indústria, do Comér-
cio e do Turismo colocar pessoas na Secretaria de Tecnologia 
daquele Ministério, S. Ex~ renunciará à Pasta, porque não 
aCredita que haja necessidade de serem criados mais departa
mentos. mais secretarias e ma_is erilp:fi::gos ·no Governo Fede
ral, principalmente porque o Ministério já tem uma secretaria 
competente para esse setor: a Secretaria de Tecnologia. 

Parece-me que a equipe do Ministro José Eduardo de 
Andrade Vieira quer criar, aumentar à volta do Ministro uma 
assessoria que não lhe cabe. Seria muito importante qife S. 
Ex• passasse a olhar com mais cuidado a sua equipe, quando 
esta interfere no Ministério da Integração RegiOnal, quando 
denuncia na Receita Federal e quando cria uma Secreta_ria 
de Tecnologia, interferindo no MinistériO de Ciência e Tecno-
1ogia. Isso seria passar ao seu Mini$:tério competência que 
cabe ao Ministério da Fazenda, segundo o art. 237 da Consti
tuição, que é _a de fiscalizar, de acompanhar e de g"erir a 
importação e a exportação brasileira. 

Voltando ao meu discurso da tarde de hqje, Srs.=Senado
res, compete ao MIC a promoção _do comércio ex_terior, me
diante a realização de feiras e e;xposições que tenham por 
objetivo a divulgação de nossos produtos exportáveis. 
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Ocorre, entretanto, Srs. Senadores, que, contrariando 
a Lei Magna, no seu art. 237, já referido, o a tua! titular 
do MIC, ao pretender que lhe pertencem a fiscaljz~ção e 
o co.ntrole do comércio exterior, está causandO séria desordem 
no setor aduaneiro do Ministério_da Fazenda, 

Passando por cima de protestos eD.~I-gicos da _Co.orde
nadoria Té-Cnica -de Tarifas e de seu departamento técnico, 
assim como do Departamento de Intercâmbio Comerdal, o 
titular do MIC está cometendo tropelias com a transferência, 
para esse Ministério, de funcionários que pertencem à Fa
zenda. 

Como se sabe, a-Cooidcnadoria Técnica de Tafifas sucede 
à Comissão de Polítka Aduaneira, ao passo que o Departa
mento de Intercâmbio Come~cial é herdeiro da ~ntiga CACEX 
-Carteira de Comércio Exferior do Banco do Brasil. 

É, pois, geral a desordem- no,Setof-vital_da administração 
fazendária. Sabe-se que, com e~sa tr-ªnsferêhcia incOn_stit_u
cional, os funcionários, vítimas de tal exorbitância, perdem 
as regalias que desfrutavam quando enquadrados no Departa
mento de Pessoal do Ministério da Fazenda. 

O Sr. Ronan Tito- Concede-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex• com pra-
zer. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Senador Gil
berto Miranda, à Mesa cumpre á obrigação de lembrar-lhe 
que o discurso de V. Er deve restringii'-:se ·aos 10 minutos 
previstos. Então, peço -que seja esse o último aparte conce
dido, pois temos ainda a Ordem do Dia. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, atendendo o apelo 
de V. Ex•, serei breve no meu aparte. Nobre Senador Gilberto 
Miranda, acostumamo-nos,_ ultimamente, a vê-lo assomar à 
tribuna trazendo sempre assuntos da maior seriedade, assun
tos macros, que verdadeiramente intere,s.sam a este País~ O 
Ministério da Indústria e do Comércio -havia sido fundido 
na época do ex-Presidente Collor e agora foi recriado no 
Governo preSidido pelo ex-Senador ftamar Franco. Entendo 
que urge seja feito Um organogfama e uma limitação de fun
ções entre ministérios. Porque, verdadeiramente, quando to
dos mandam, ninguém manda, c quando não se tem Iimífação 
de funções, não se_ pode determinar as responsabilidades ver
dadeiras de qualquer erro que possa acontecer e até das omis
sões. Por isso· mesmo, acredito que temos que cobrar do Presi
dente Itamar Franco um organugrama C uip Cronograma de 
ajuste do novo Ministério, porque, senão, cada Ministéri_o 
vai querer interferir na géstão do outro, ou se omitit._ Parabe
nizo V. Ex~ por ter trazido assunto d~ssa importância para 
o debate no Senado Federal. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço a V. EX' 
o aparte. Nas muitas vezes que subo a esta tribuna, parece 
que estou falando contra o Goycrno e ej!ipecialmente contra 
o Ministro e Senador Andrade Vieira. QU.er:o dizer que tellho 
um carinho, um respeito muito grr3-nde p()r S. ~~_Este meu 
posiCiohairiento é apenas para que o GõveTriO -Federal tome 
medidas sérias que levem cada Ministério a cumprir a sua 
devida função. 

Penso que o MIC não está preparado, não tem estrutura 
e não cabe a ele, pela Constituição, exercer essas~funções. 
Portanto, é muito importante que o MIC desen.volva, com 
a equipe domais alto_ nível que possui, ama política industrial 
séiiã,-capaz de atrair para o País mais investimentos externos, 
que viabilizem o surgimento de novos emptego"s, a fim_ de 

não_ vermos essa população desesperada, à beira do desem~ 
prego em um nível maior até que o da década de 80. Por 
j$_S.O -~imprescindível que o Ministério da Indústria e Comércio 
atente mais ãs suas funções e deixe ao Mintstédo da Fazenda 
aquilo que é pertinente_ àquele órgão. 

Ao que parece_, todo o imbroglio resulta Qe uma interpre
tação ingénua do art. 25, da Lei n9 8.490, acima citada, que 
trata do de:?-ffieDJ-bramento da Fazenda e Planejamento e cria 
O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Antigas 
funções dos Ministérios separados deveriam retornar às suas 
ori_gens. No caso, .:;emente o Ministério da Fazenda poderia 
reabsorver a fiscalização e o controle do comércio exterior, 
assim como o acervo patrimonial e o quadro de pessoal dos 
respectivos órgãos. 

Cabe salientar que, em 28 de março de 1993, o referido 
p~recer da _consultaria-Geral da República foi homologado 
e subscrito pelo Advogado-Geral da União. Dr. José de Castro 
Ferreira. Tal homologação significa que o MIC está procu
rando exercer um poder que não lhe compete. A denúncia 
de tal usurpação consagra a jurisdição do Ministério da Fazen
da sobre o comércio exterior, restando ao MIC. repito, apenas 
a tarefa de sua promoção através de feiras e eXposições. 

A invasão do MIC na Coordenadori~ Técnica de Tarifas, 
do Ministério d3 Fa-zenda, represent?_um al>_uso a que se deve 
pôr um pronto paradeiro. E o que reclama do Procurador
Geral da República a Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
prestigioso órgão do empresariado fluminense. 

Reflete a Associação Comercial do Rio de Janeiro uma 
justa inquietação dos empresários que, no seu dia a dia. sentem 
dificuldades em operar sob uma disposição do MIC imple
mentada em flagrante conflito com a Constituição da Repú
blica. 

A interpretação da Associação Comercial - RJ é a se
guinte: 

"Ao transformar, pelo art. 20, da Lei n~ 8.490, o Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento em MinistériO 
da Fazenda, o legislador manteve com este o acervo patrimo
nial e o quadro de pessoal, incluindo os servidores lotados 
na Coordenadoria Técnica· de Tarifas_ e no Departamento de 
Intercâmbio_ Comercial." 

Tomando ainda mais explícito o seu pensamento, -a mes
ma AssociaçãO acrescentOu: "Pelo exposto, compreende, sem 
dúvida. o Exm" Sr. Procurador-Geral da República, que é 
inconcebível querer impor aos ernpresários: .. -a: sUbmissão a 
dois ministérios - como disse bem o Senador Ronan Tito 
- , sendo o da Fazenda o legalmente habilitado com pessoal 
tradicional na área técnica, e o Ministério dalndúStria, Comér

. cio e Turismo, engatinhando, tentando articular, com dois 
órgãos que lhe são estranhos, a operação gigantesca de con
trole e fiscalização do comércio exterior." 

:Só me resta sugerir ao Ministro da Fa~~!J.da, o ilustre 
Senador Fernando Henrique Cardoso, que assuma a fiscali
zaçãO, o controle e a orientação do comércio_e_xterior, como 
manda a Lei Magna. Não se espera outro gesto do titular 
da Pasta a que sempre pertenceram as mencionadas funções. 

Era o que tinha a dizer, S~. Presid~nte. 

Durante o discurso do Sr. Gilberto Miranda, o 
Sr. Levy Dias, 2':' Vke-Presidente, deixa- a cadeira ~a 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocfmo, 
Suplente de Secretário. 
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COMPARECJ::M MAIS OS SRS. SENADORES' 

Alfredo Campos _ Álvaro Pacheco _ Aureo Mello _ Carlos 
Antonio De'Carli _ Evª B_l~y _Gilberto Miranda _Iram ~araiva 

João· Calmon Jonas Pinheiro. _. JÕsé- PaUlo BÍSól ~ Luiz 
Ã1ool1~ Oliveira-=._ Márcio Laée_r<ia ~ Mçisês Abrão _ NelSon 
Wedekin _ Pe_dro Simon_ V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patro_cínio)- Sobre a me
sa, comunicações que_serão lidas pelo Sr. 1~ Secretário. 

· São lidas as seguintes 

Em 1' de julho de 1993 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à' vista 

do disposto no art. 7° d_o_Rcgimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado do Amazon~s. em substi
tuição ao Senador Carlos De'Carli, adotarei o .nome parla
mentar abaixo consignado e integrarei a bancada do PFL. 

Atenciosas saudações, Carlos- A9tonio De'C~rli. 

Em 1' de julho de 1993 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, 

nos termos dos arts, 55, III, da Constituição e ~9. a, do Regi
mento Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, a fim 
de, no desempenho de missão com que me distinguiu o Sena
do, participar de Missão_ O_ficial a Londres, no período de 
3 a 12 de julho do corrente ano. 

Atenciosas saudações, Senador Lavoisier Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- As comuni-
cações lidas vão à publicação, . - _ ~---

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1? Secre
tário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SEN.~DO N• 88, DE 1993 

Estabelece normas para as eleições presidenciais 
e estaduais de 3 de outubro de 1994. 

O Coiigtesso Nacional decreta: 

Disposições Gerais 

Art. to As eleições para Presidente e Vice-PresTdente 
da República, Governadores e Viçe-Governadoresde Estado 
e do Distrito Federal, Senadores, Deputados Federais, Esta
duais e Distritais serão realizad_as, simultaneamente, em todo 
o País, no dia 3 de outubro de 1994. 

Art. 2~ Nas eleições referidas no artigo anterior será 
aplicada a legislação eleitoral vigente, ressalvadas as regras 
especiais estabelecidas nesta Lei e o disPosto nó art. 17, § 
1?, da Con~tituição:Federal, assegurando-se autonomia aos 
partidos políticosc _________ ----~---~--------

Art. 39 Somente poderão registrar candidatos ou parti
cipar de Coligações, com vistas às eleições previstas nesta 
Lei, os Partidos Políticos que tenham os estatuto_s_e o D_ir~J:ório 
Nacional devidamente registrados no Tiibunal Superior Elei-
toral até o dia 2 de outubro de 1993. , •.... 

Art. 4? O prazo de filiação partidária dos candidatos 
às eleições previstas nesta Lei rege-se pelo disposto no art. 
1• da Lei n' 7.454, de 30 de dezembro de 1985, encerrando-se 
no dia 2- de abril de 1994, e o prazo de domicílio eleitofal 
no Estado é de um ano antes do pleito. 

Parágrafo único. ConSidera-se deferida a filiação parti
dária com o atendimento das regras estatutárias do Yartido 

·respectivo, cabendo ao órgão da Justiça Ele,itqral proceder 
às devidas anotações, ressalvados os cij.q:.ito~_de recurso. 

Art. 5<~ É facultado ao Pax:tido Político.celebrar c_oliga
ções diferentes à eleição presidencial e à eleição estã.dual. 

- Art. 6~ A Justiça Eleitoral regulará a identificação dos 
Partidos e_seus candidatos. 

§ 1 'i' Aos Partidos é assegurado o direi!o--_ae ri:taTit.e'r_ 95 
números atribuídos à sua legenda na eleição anterior e ao 
candidato, nessa hipótese, o direito de manter o número que 
lhe foi atribuído na eleição anterioi: para o mesmo cargà. 

§ 29 Os candidatos de Coligações para as eleições majo
ritárias serão registrados com o número da legenda de seu 
Partido; para as eleições proporcionais,".serão inscritos corn 
o número da série do respectivo partido. 

Art. 7~ As cédulas oficiais para as eleições_ regulamen
tadas por esta Lei serão confeccionadas segundo moQelo apro
vado pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, Com exdusi
y_idade, para distribuição àS Mesas Receptoras. A impressão 

. será feita em papel branco e opaco. com tipos uniformes de 
letras e números que permitam ao eleitor. sem possibilidade 
da leitura de nomes, ideritificar e asSillhlar os candidatos de 
sua preferência. 

§ lo Os_ candidatos para a·s eleições majoritárias, identi
ficados por nomes e números, deverão figurar na ordem deter
minada por sorteio. 

§ zç Para as eleiçôes realizadas pelo sistema propor
cional, a cédula terá espaço para que o eleitor escreva o nome 
ou o número do candidato ou assinale a legenda do Partido 

- de sua preferência. 
§ 3? Além das características previstas neste artigo; o 

-Tribunal Superior Eleitoral poderá estabelecer outras no inte
resse de tornar fácil a manifestação da preferência do eleitor, 
_bem como definir os critérios para a -identificação dos Partidos 

-ou Coligações, através_ de símbolos. 

§ 4~ Nas eleições em segundo turno, aplica-se o disposto 
no § 19 deste artigo. -

Art. 8? O _candidato poderá ser registrado sem o preno
me ou com o nome abreviado, apelido ou nome pelo qual 
é mais conhecido, até o máximo de três opções, desde que 
não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente 
c_ontra o pudor, não seja ridículo ou irreverente. 

§ 1 ç Para efeito de registro, bem como para apuràçãO 
e cont"agem de votos, no casO de dúvida quanto -à identificação 
da. vontade do eleitor, serão válidos e consignados os nomes, 
prenomes, cognomes ou apelidos de .candidatos registi~dOs 
em eleições imediatamente ant~r~ores. - -- · 

§ 2ç No boletim eleitoral de apuração e no mapa de 
votação, obrigatoriamente constarão o número, nome- e Par
tido do candidato. 

§ 39 Para fins de apuração, prevaleceiá o noine do· ca:n
didato, mesmo que o número ou a legenda indicada pe~o 
eleitor seja discordante. 
' Aii: 99 A posSe dO-Presidente, Vice-Presidente, Govf{r
nadores e Vice-Governadores, _eleitos nos terii!OS desta Lei. 
dar·se-á no dia 1' de i aneiro de 1995. · _ 

Parágrafo único. Os Senadores eo-Deputados Federais 
ser_ã_o empossados no dia lo de fevereiro de 1995 e os Depu
tados Estaduais- e DistritaiS tomarão posse nos termos das 
respectivas Constituições Estaduais. 
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Da Eleição Presidencial 

Art. 10. Será considerado eleito Presidente o candidato 
que obtiver a maioria absoluta de votos~ não computados 
os em branco e os nulos. --- - - --

§ 19 Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta 
na prinieira votação~ far-se-á nova eldção no dia 1_5 de novem
bro de 1994, concorrendo os dois candidatos mais votados 
e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos 
votos válidos. 

§ 29 Se, antes de realizado o segundo t_llrno, ocorrer 
morte, desistência ou ilnpedimento legal de candidato a Presi
dente, convOeãt-se-á, dentre os remanesce-nféS, o· de_ maior 
votação. -

§ _39 Se remanescer em segundo lugar mais d_e _um candi
dato com a mesma VotaÇ-ãO; qualifii:ar-Se-_á o maiS idoso. 

Art. 11. A eleição do Presidente da República impo-r
tará a do Vice-Presidente com ele registrado. 

Art. 12. Dois ou mais Partidos -Polítícos Pocterão coli
gar-se para registro de ~andidatos com_uns. _ . ~ . . _ ,_ , 

§ 1' A Coligação terá denominação própna,~que1Jóderá 
ser a junção de todas as- siglas que a integr~m, sendo ~ ~_la 
assegurados os direitos conferidos aos Partidos Políticos, no 
que se refere ao processo eleitoral. _ _ ___ ~------ _ 

§ 2<? Os Partidos ou Coligações d~_v_erão, necessaria
mente, identificar sUa legenda em todo o material de propa-
ganda utilizado na campanha. . 

§ 39 Cada Partido deverá usar sua próJ)fià legenda, sob 
a ·denomina-Ção da Coligação. -

Art. 13. As Coligações dependerão_ de proposta da Co
missão Executiva NaCional ou de 25% (vinte e CincO por cento) 
dos convencionais, e de aprovação pela maioria absoluta dos 
membros da Convenção Nacional, em voto direto e secreto. 

Art. 14. Na formação de Coligações serão observadas 
as seguintes normas: - --

I- a Coligação poderá inscrever candidatos filiados a 
quaisquer Partidos Políticos dela integrantes; 

II- o pedido de registro dos candidatos será suhscrito 
pelos Presidentes_ ou representàntes legais dos Partidos Polí
ticos coligados ou pela maioria dos membros da Comissão 
Executiva Nacional; 

III- a CoUgação- será rep-resentada perante a Justiça 
Eleitoral por delegados indicados pelos Partidos __ que_ a_ com
põem. 

Art. 15. As Convenções Nacionais destinadas a delibe
rar sobre Coligações e escolha de candidatos a _Presidente 
e Vice-Presidente serão convocadas na forma do estatuto de 
cada Partido Político ou, se este for omisso, na_ forma da 
legislação vigente. 

Art. 16. A inscrição de candidato a Presidente e Vice
Presidente da República, para decisão da Convenção, salvo 
diversa determinação estatutária, poderá ser feita pela Comis
são Executiva Nacional ou por grupo de 30 (trinta) conven
cionais. 

§ J9 Nenhum convencional poderá subscrever mais de 
uma chapa, ficando anuladas as assinaturas em dobro. 

§ 29 A inscrição de candidato só setá --wlida mediante 
seu expresso consentimento. 

Art. 17. Os Presidentes d~s CoiQ.j_ssões_Exe_cutivas Na
cionais solicitarão à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos 
escolhidos na Convenção. 

§ 19 No caso 9.e Coligação, o pedido de registro dar-se-á 
na conformidade do disposto no inciso II do art. 14 desta 
Lei. 
.• - § 29 _ Na hipótese de os_ partidos o_u Coligações não re
quererem o regiStrO de SeuS candidatos, estes poderão fazê-lo 
perante a Justiça ~leitora! nas 48 (quarenta e oito) horas 
seguintes ao encerr~me_nto do respectivo prazo: 

§ 39 Em caso~r de morte, renúncia ou indeferimento de 
registro de candidato, o Partido ou Coligação deyerá provi
denciar a sua substituição no prazo de até 10 (dez) dias, por 
decisão da maioria absoluta da Comissão Executiva Naciõnal 
do Partido a que pertenceu o substituído. 

_§ 49 Se o Partido ou Coligação, no prazo do parágrafo 
anterior, não fizer a substituição de candidato a Vice-Pre
sidente, o candidato a Presidente poderá fazé-lo em 48 (qua
tenta e oito) horas, indicando membro filiado, no prazo legal, 
ao mesmo Partido Político do substituído. 

Das Eleições Estaduais 

Art. 18. Na eleição para Governador serão observadas 
as normas dos arts. 10 e I 1 desta Lei. 

Art. 19. As Convenções EstaduaiS destinadas a delibe
rar sobre Coligações e escolha de candidatos a Governador, 
Vice-Governador, Senador, Deputado Federal, Estadual e 
Distrital serão convocadas na forma ·do estatuto de cada Par
tido Político ou, se este for omisso, na forma da legislação 
vigente. 

Art. 20. Nos Estados em que não houver Din!tório Re
-gional organizado, a Convenção Estadual será organizada e 
dirigida por Comissão Regional Provisória designada para esse 
fim pela Comissão Executiva Nacional. 

Parágrafo único. Nos Estados a qu_e se refere o caput 
deste artigo, as atribuições previstas nesta Lei para as Comis
sões Executivas Regionais serão exercidas pelas Comissões 
Regionais Provisórias. - · 

Art. 21. Dois ou mais Partidos Políticos poderão coli
gar-se para registro de candidatos comu_ns. 

Parágrafo úniCo·, É Ve-dado a-o Partido Político celebrar 
coligações diferentes para a eleição majoritária· e para a eleição 
proporcional. 

Art. 22. As Coligações dependerão de proposta da Co
missão Executiva Regional ou de 25% (vfnte e- eíiico por cento) 
dos convencionais, e de aprovaÇão pela maioria absoluta dos 
membros da Convenção Estadual, em voto direto e secreto. 

Art. 23. Na formação de Coligações serão observadas 
as normas· do art. 14 desta Lei. 

Art. "24. Os candidatos a Governador serão apresen
tados à Convenção, em ·chapas isoladas, com os respectivos 
candidatos a Vice-Governador. __ _ 

· Parágrafo único. Considerar~se-á esCOlhidã a chapa que 
-obtiver a maioria dos votos dos presentes. 

Art. 25. Os candidatos a KeOãdOf serãO apresentados 
à Convenção. em chapas isoladas, com os respectivos· sUplen
tes. 

§ l9 A Convenção do Partido poderá fixar;· antes da 
votação, quantos candidatos a Se_nador deseja registrar. 

§ 29 COnsiderar-se-ão escolhidos os candidatos das cha
pas ma'is votadas pelos convencionais. 

Art. 26~~ Cada· ParÚdo_ Í>~Iítico poderá registrar candi
datos para a Câmara dos Deputados e para as Assembléias 
Legislativas em número de até o dobro de cargos a serem 
preenchidos. 
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§ 1" No caso de Coligação, independente do número 
de Partidos participantes, o número de candidatos registrados 
corresponderá ao triplo de lugares a preencher. 

§ 2<~ A Convenção-do Partido Polítíco poderá fixa:r, den
tro dos limites previstos neste artigo, quantos candidatos dese
ja registrar, antes da votação de sua relação de candidatos. 

Art. 27. A inscriç~o'--de candidato às eleições majori
tárias e de chapa âs eleições_ proporcionais, para decisão da 
Convenção~ salvo diversa determinação estatutária, poderá 
ser feita pela Comissão Executiva Regional, pela ComissãO 
Regional Provisória ou ca_da grupo de 10% (dez pOr cento) 
dos convencionais. 

§ 1>' A inscrição a que se refere este artigo será feita, 
salvo diversa determinação estatutária, na secretaria da Co~ 
missão Executiva Regional até quarenta e oito horas do início 
da Convenção. 

§ 2<? Serão votadas em eScrutíniOS diferentes as chapas 
de candidatos às eleições majoritárias c proporcionais. 

§ 3<? Nenhum convenciórial poderá subscrever mais de 
uma chapa e nenhum candidato poderá concorrer ao mes_mo 
cargo em chapas diferentes, ficandO anuladas as assinaturas 
e inscrições de candidatos em dobro. 

§ 4~ Todas as chapas que obtiverem; no mínimo. vinte 
por cento dos votos dos convencionais partiCiparão, propordo~ 
nalmente, obedecida a ordem de votação, da lisfa- de candi~ 
·ctatos do partido às-eleições proporcionais. -

Art. 28. No pedido de registro de candidatos escolhidos 
em Convenção serão observadas as normas do art. 17 desta 
Lei. -

Da Propaganda Eleitoral 

Art. 29. A propaganda de candidatos a q;gos !'letivos 
somente é permitida após a respectiva escolha pela Conven
ção, salvo a intrapartidária com vistas à indicação pelo Partido. 

Art. 30. A propaganda através .de quadros e painéis 
de publicidade e outdoors somente será permitida ap6s o regis~ 
tro de candidatos. -

§ 1'? As e_mpresas de publiddade"-deVeáíoJrid_icªr ao Co~ 
mitê Interpartidário os seus pontos disponíveis para veiculação 
de propaganda eleitoral, os quais não poderão ultrapassar 
cinqüenta por cento.do total dos espaços existentes_ elll: caçla 
Município. Esses locais serão_ divididos e~ grupos, de forma 
equitativa, com ponto de maioi- e rrienor impàCIÕ visual, para 
serem_sorteados_~ntre osJ~artidos e Coligações concon::entes, 
para utilização em qualquer periodo ou durante to~o_ ~ pro~ 
cesso eleitoral. 

§ 2'? Os Partidos e Coligaçóês dever:ão comunicar às 
empresas por escrito, os pcriodos e qUãil.tidades de quadros 
ou painéis que utilizarão dos grupos a que se refere_ o parágrafo 
anterior. Os_ que deixarem de ser utilizados não poderão ser 
redistribuídos _entre os demais concorrentes, alltorizando~se 
a venda desses espaços, nos intervalos dos períodos estipu~ 
lados, somente para publicidade sem firiS eleitoraiS. 

§ 3~ O _cu~to estimaçlo pelas empresas para ·a propa~ 
ganda eleitoral de que trata este artigo não poderá Ser superior 
àquele praticado para publicidade comerciaL 

Art. 31. Fica livre, em bens particulareS, a fixação de 
propaganda eleitoral com a permissão do detentor de sua 
posse. Nos bens que dependam de concessão do_ P.oder Públi~ 
co, ou que a ele pertençam, bem como nos Qe uso comum, 

·fica proibida a propaganda, inclusive por meio de faixas ou 
cartazes afixados em quadros ou painéis, salvo em locais indi~ 

'Carlos pelas Prefeituras, para uso gratuito, com ígua_ldade de 
condições, ouvidos os Partidos e Coligações. 

Art. 32. É proibida a propaganda: 
I- por meio de anúncios luminosos, faixas fixas, cart_azes 

colocados em pontos não especialmente designados e inscri
ções nos leitos das vias públicas, inclusive rodovias; 

II- através de projeção de vídeo, de _cartazes afixados 
em recintos a que o público tenha acesso, como cinemas. 
teatros, clubes, lojas, restaurantes, bares, mercados, exposi.: 
ções, e-stações rodoviárias, ferroviárias, do metró e aeropor~ 
tos; 

III-por meio de faixas ou cartazes instalados em giná~ 
sios e estádios desportivos, de propriedade particular ou públi
ca, ou por meio de faixas e cartazes portáteis levados, mesmo 
_voluntária e gratuitamente, por seus freqüentadores, a tais 
ginásios e eStádios; 

IV- por meio de circuitO" fechado de som ou de imagem 
em recintos a que o público tenha acesso, como cinemas, 
teatros, clubes, lojas, exposições e-semelhantes. 

_ Art. 33. As entidades ou elnpresas que realizarem pes
quisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candi~ 
datas, para serem levadas ao conhecimento público, são obri
gadas a registrar, no prazo mínimo de trés dias antes da divul
gação, no Tribunal Regional Eleitoral quando se tratar da 
eleição estadual ou, no Tribunal Superior Eleitoral, quando 

·se tratar de eleição presidencial, as informações tnfnimas a 
seguir relacionadas: 

I -quem solicitou a pesquisa; 
Il- de onde proveio õ montante global dos recursos 

despendidos no trabalho; 
III -a metodologia e o período de realização da pes

quisa; 
IV -o plano amostral e ponderação no que se refere . 

o sexo, idade, grau de instrução, nível económico e área física 
de realização de trabalho; 

V -o nome do financiador do trabalho; 
VI- o sistema interno de controle e_ verificação, confe

rência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de cam~ 
po. 

§ 1~ As informações especifica(las nos incisos deste arti
go ficarão à disposição dos Partidos Políticos, das Coligações 
e dos candidatos registrados para o pleito, que a elas terão 
livre acesso. 

§ 2~ Em caso de descumprimento do disposto neste arti~ 
go, os responsáveis pela empresa ou instituto de pesquisa 
e pelo órgão divulgador, no limite de suas responsabilidades, 
estarão sujeitos à pena cominada no art. 322 da Lei n~ 4.737, 
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

Art. 34. _ A propaganda eleitoral no rádio e· na televisão, 
para as eleições de 3 de outubro de 1994, restringir~se-â. unica~ 
mente, ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral. 
com expressa proibição de qualquer propaganda paga, obede~ 
cidas as seguintes normas: 

··I- todas as emissoras do país reservarão, nos' trinta dias 
anteriores ã aritevéspera das eleições, cento e vin~e minutos 
_diários para a propaganda, sendo sessenta minutos à noite, 
entre vinte horas e trinta minutos e vinte e uma horas e trinta 
minutos na televisão e entre vinte horas e vinte e uma horas 
no rádio; 

II -a pro-paganda diurna será iniciada às treze horas 
nas emissoras de rádio e nas de televísão; · ' · 

fi -:--a Justiça Eleitoral distiíbuirá os horários reservados 
entre os Partidos Políticos que tenham candidatos registrados 
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às eleições majoritárias, às eleições proporcionais ou a ambas, 
observados os seguintes critérios; . 

a) sessenta minutos diários destinados à eleição presiden
ciál, distribuídos entre os Partidos na proporção do número 
de seus representantes no Congresso Nacional; 

b) trinta minutos diários destinados à eleição estadual, 
distribuídos entre os Partidos na proporção do número de 
seus representantes no Congresso Nacional; 

c) trinta minutos diários destinados à eleição estadual, 
distribuídos entre os Partidos na proporção do número de 
seus representantes na Assembléia Legislativa. 

IV- a representação de cada Partido no Congresso Na
cional e na Assembléia Legislativa, para efeito da distribuição 
do tempo. será a existente na data da publicação desta lei; 

V- compete aos Partidos ou Coligações, por meio de 
comissão especialmente designada para esse fim, distribuir, 
entre os candidatos registrados, os horários que lhes couber; 

VI -desde que haja concordância entre todos os Parti
dos participantes, em cada parte do horário gratuito poderá 
ser adotado critério de distribuição diferente do fixado pela 
Justiça Eleitoral, à qual caberá homologar; 

VII- as emissoras de rádio e televisão são obrigadas 
a divulgar, gratuitamente, comunicados ou instruções da Jus~ 
tiça Eleitoral, até o máximo de quinze minutos diários, conse
cutivos ou não, nos trinta dias anteriores ao pleito; 

VIII- independentemente do horário gratuito de propa
ganda eleitoral, é fàcultada a transmissão, pelo rádio e pela 
televisão, de debates entre os candidatos registrados pelos 
Partidos Políticos e Coligações, assegurada a participação de . 
todos os Partidos que tenham candidatos em conjunto ou 
em blocos e dias distintos; nesta última hipótese, os debates 
dev~rão fazer parte de programação previamente estabele
cida, e a organização dos blocos far~se-á mediante sorteio, 
salvo acordo entre os Partidos interessados. 

§ 1" Ocorren~o a hipót~e de eleição em segundo turno, 
o tempo destinado ao horário gratuito- previsto no inciso I 
deste artigo é reduzido à metade, sendo a propaganda eleitoral 
no rãdio c televisão realizada nos quinze dias anteriores à 
antevéspera da eleição, aplicada a hipótese prevista no inciso 
VIII. 

§ 29 O tempo destinado à propaganda gratuita no se
gundo turno será dividido igualmente entre os candidatos, 
observando-se, quanto ao início da programação, os horários 
e critérios fixados nos inciSoS I e II deste artigo. 

Art. 35~ Da propaganda eleitoral gratuita poderão par
ticipar, além dos candidatos registrados, pessoas devidamente 
credenciadas pelos Partidos aos quais couber o uso do tempo, 
mediante comunicação ·às emissoras pela comissão referida 
no inciso V do artigo anterior, resguardada aos candidatos 
a destinação de pelo menos dois .terços do tempo, em cada 
programa. 

Art. 36. Após o processo de escolha dos candidatos 
pelos Partidos, ficará assegurado o direito de resposta aos 
candidatos. Partidos ou Coligações atingidos por atos ou afir
maçõ-es caluniosas, difamatórias ou injuriosas praticados nos 
horários destinados às programações normais das emissoras 
de rádio ou televisão. 

§ 1~ O ofendido, ou seu representante legai, poderá 
formular pedido para o exercício de direito de resposta ao 
Tribunal Regional Eleitoral ou ao Tribunal Superior Eleitoral, 
conforme o caso, dentro de quarenta e oito horas da ocorrência 
do fato, devendo a decisão ser prolatada improrrogavclmente 
nas quarenta e oito horas seguintes. · · 

§ 2P Para efeito de apreciação do exercício ào direito 
- .de resposta previsto neste artigo, o Tribunal Regional Eleitoral 

ou o Tribunal Superior Eleitoral deverá notificar imediata~ 
mente a emissora responsável pelo programa para que entre
gue, nas vinte e quatro horas subseqüentes, sob .as penas 
do art.. 347. do Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão 
pela televisão ou pelo rádio, conforme o caso, que será devol
vida após a decisão. 

§ 3~ Deferido o pedido, a resposta será dada em atá 
quarenta e oito horas após a decisão. 

§ 4~ Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabi
lizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos pará
grafos anteriores, o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal 
Superior Eleitoral determinará que a resposta seja divulgada 
nos horários que deferir, em ternos e forma previamente apro
vados, de modo a não ensejar tréplica. 

§ Y Da decisão do Tribunal Regional caberá recurso. 
sem efeito suspensivo, ao Tribunal Superior Eleitoral, no pra
zo de vinte e quatro horas da data da. sua publicação, juntando 
o recorrente a fita reJe:iente ao programa e assegurando-se 
igual prazo ao recorrido para contra-razões. 

§ 6~ O Tribunal Superior Eleitoral deverá proferir sua 
decisão no prazo mâximo de vinte e quatro horas e, no caso 
de provimento do recurso, observado o disposto nos §§ 3"" 
e 4'! deste artigo. 

§ 7q · As decisões. referentes a reclamações e represen
tações sobre a propaganda eleitoral gratuita nas emissoras 
de rádio e televisão serão julgadas, conforme o caso, pelo 
plenário dos Tribunais Regionais Eleitorais ou pelo Plenário 
do Tribunal Superior Eleitoral, assegurada ampla defesa ao~ 
acusados. ~- -

Art. 37. Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto 
será admitida a censura ao programa eleitoral. 

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral coibirá, imediata
mente, de ofício, toda a propaganda eleitoral ofensiva à honra 
do candidato à moral e aos bons costumes. 

· Art. 38. A partir do registro da respectiva candidatura, 
é vedada a transmissão de propagandas de rádio ou televisão 
apresentadas ou comentadas por candidatos, e, se o nome 
dq_programa for o mesmo que o do candidato, fica proibida 
a sua divulgação, sob pena de cassação do registro corres
pondente. 

Art. 40. As reclamações ou representações contra o 
não-cumprimento das disposições contidas em lei por parte 
das emissoras, dosPartido1:> ou Coligações, seus representantes 
ou candidatos deverão ser dirigidas aos Tribunais Regionais 
Ele_i~orais ou ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Parágrafo único. Se a reclamação ou representação for 
de Partido ouColh~ação contra emissora ou autoridade pública 
que esteja impedindo o exercício de propaganda assegurada 
por lei ou permitindo o exercício de propaganda proibida, 
o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá imediata
mente, a fim de que, no prazo máximo de vinte e quatro 
~o_ras da data da reclamação·ou-rep·resentação, seja assegu
rado ao interessado acesso ao rádio ou à televisão para iniciãr 
oiiprosse"guir na propaganda eleitoral ou para que seja imedia
tamente suspensa, sem prejuízo das sanções que possam ser 
aplicadas à emissora ou autoridade responsável. 

Ar. 41. A Justiça Eleitoral poderá notificar os respon~ 
sáveis por qualquer emissora de rádio ou televisão, sob as 
penas do art. 347 do Código Eleitoral, para que cessem e 
desmintam imediatamente transmissão que constitua infração 
à legislaçãó eleitoral. 
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Art. 42. No caso de abuso ou crime elei1_o_~al praticado 
na propaganda através de radiodifusão, a enlisscira, ao ter 
conhecimento da denúnçia, através da-Justiça EleitOral ou 
de cópia protocolar que receber -do denunciante, manterá a 
gravação à disposição do Tribunal Regional ou do Tribunal 
Superior Eleitoral até decisão fin-al do prOce-SS-o. · 

Art. 43. Nenhuma estação de radiodifusão de proprie
dade da União, dos Estados, dos Municípios e· do Distrito 
Federal e de qualquer outra entidade de direito público, ou 
nas quais possuam-eles maioria de cotas Õu ações, bem ainda 
qualquer serviço dC alto-falante mantido pelas mesmas pes
soas. poderá ser utilizada para fazer propaganda política ou 
difundir opiniões favoráveis ou contrárias a qualquer Partido 
ou Coligação, seus órgãos, representantes ou candidatos, res
salvada, quanto às estações- de raP,iodifusão, a propaganda 
gratuita de que trata esta lei. 

Art. 44. No que se refere à propaganda eleitoral e ao 
uso do rádio e da televisão, observar-se-ão, no segundo turno, 
as prorrogações, reparações e penáUdades previstas nesta lei. 

Art. 45. Será permitida, na imprensa escrita, a divul
gação paga de propaganda no espaço máximo a s·er utilizado, 
por edição, para cada candidato, de um oitavo de página 
de jornal padrão e de um quarto de página de revista ou 
tablóide. 

Art. 46. É assegurando o djreito de respOSta na impren
sa escrita aos candidatos, P3rtidos ou Coligações atingidos 
por afinTiaç6CS caluniosas, difãinatórias o_U ifljufiOSas,_uúlizan
do-se o ofendido para sua defesa, do mesmo espaÇõ~ página, 
tamanho e caracteres usados na ofensa. 

§ 1~ Na hipótese deste artigo, o ofendido, ou seu repre
sentante legal, poderá impetrar o direito de resposta ao Tribu
nal Regional Eleitoral ou ao Tribunal Superior Eleitoral, con
forme o caso, dentro de dois dias da data da veiculação, ins
truindo o pedido com um eXemplar da publicaçãO. 

§ 2• O Tribunal Regional Eleítoral ou o Tribunal Supe
rior Eleitoral notifiCará imediatamente o Ofensor para, em 
igual prazo, exercer o seu direito de defesa, devendo a decisão 
ser prolatada no prazo máximo de seis dias da data do afora
mento do pedido. 

§ 3~> Deferido o requerimento, a divulgação da resposta 
ocorrerá até quarenta e oito horas após a decisão. 

Art. 47. O Poder Executivo editará normas regulamen
tando o modo e a forma de ressarcimento fiscal às- emissoras 
de rádio e televisão, pelos espaços dedicados ao horário de 
propaganda eleitoral gratu!ta. 

Disposições Finais 

Art. 48. São vedados e considerados nulos de pleno 
·direito, não gerando obrigaÇóes de espécie alguma para a 
pessoa jurídica interessada e nenhum direitO para o benefi
ciáriO, os·atos que, no período compreendido entre o primeir~ 
dia do sexto mês anterior às eleições de que trata esta let 
e o término do mandato do Presidente da República, impor
tarem em nomear, admitWoUcontratar ou eXonerar ex ótT"J.Cio, 
demitir, dispensar, transferir ou suprimir vantagens de qual
quer espécie de servidor público, estatutário ou não, da Admi
nistração Públicà Direta ou Indireta e Fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios. 

§ lP Excetua-se do disposto neste artigo: . 
I -nomeação de aprovados em concurso público ou de 

ascensão funcional; 

II -nomeação ou exoneração de c_argos em comissão 
c designação ou dispensa de função de confiança; 

UI- nomeação para cargos da Magistratura, do Minis
tériO Público, de Procuradores do Estado _e dos Tribunais 
de Contas. 

§ 29 Os a tos editados com base no § 1 ~ deste _ _artigo 
deverão ser fundamentados e publicados dentro de 48 (qua
renta e oito) horas após a sua edição, no respectivo órgão 
oficial. 

§ 3~ O atraso da publicação no Diário Oficial relativo 
aos 15 (quinze) dias que antecedem os_ prazos iniciais a que 
se refere este artigo implica a nulidade automática dos atos 
relativos a pessoal nele inseridos. -

Art. 49. Fica proibida a divulgação de programa parti
dário de que trata o art. 118 da Lei n• 5.682. de 21 de julho 
de 1971, alterado pela Lei n' 8.247, de 23.de outubro de 
1991. no ano das eleições de que trata estª lei. 

Art. SU. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instru
çOes para o fiel cumprimento desta lei. 

Art. 51. Esta lei entra em vigor nos termos do art. 16 
da Constituição Federal. 

Art. 52. Revogam-se as disposições em contr~rio. 

J usti~cação 
Fato inédito na recente _históda política brasileira, o ano 

de 1994 será marcado por eleições gerais e siinultâneas de 
Presidente da República, Governadores, Senadores, Depu
tados Federais e Deputados Estaduais, cujo grau de impor
tância à democracia e ao próprio destino do País jamais foi 

__ alcançado por qualquer outro pleito. 
O presente projeto_ tem por escopo regulamentar o pro

cesso eleitoral de 1994,sem, contudo, .introduzir alterações. 
substanciais- aos mecanismos adotados nas eleiçõeScmais tecen; 
tes. Ao contrário, consagra a autonomia dos PartidOS Políticos 
iserta no§ 1" do art. 17 da Constituição Fed_eral, disciplínando 
a utilização da propaganda eleitoral e aspectos correlates. 

Com receiO de que a norma do art. 16 da Constituição 
Federal _impeça, em tempo hábil, a elaboração de um texto 
legal sobre a matéria, tornando o processo eleitoral órg~o 
de regulamentação, tomamos a iniciativa de submeter _à eleva
da apreciação de Vossas Excelênc~as e delibei-ação sObre o 
projeto em apreço. -

Sala das Sessões, 1' de iuriho de 1993. - SenadorAITonso 
C amargo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral só entrará 
em vigor um ano após sua promulgação. 

. CÀPITU"COV 
Dos Partidos Políticos 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extin
ção de partidos políticos, resguardados a sob~rania nacional, 
o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos funda
mentais da pessoa humana e observados os seguintes pre
ceitos: 

I- caráter nacional; 
II- proibição de recebimento de recursos. financeiros 

de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a 
estes; 
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III-prestação de contas à Justiça Eleítoral; 
IV- fl}ncionamcnto parlamentar de acordo com a lei. 
§ 1" E assegurada aos partidos políticos autonomia para 

definir sua estrutura inte_rna, .organização e funcioOamcnto, 
devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e 
disciplina partidárias. -

---- ........ -·- ----. ~- •. -.. ----"c;-,·.;.~--- •. -.- •. -.•. -.•.•• -... -.. ---~ •• .......---. ........ ~,-:;-:;:...-
LEI N" 7.454, __ 

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985 

Altera dispositivo da Lei n" 4.737, de IS de julho 
de 1965, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sancio-

no a seguinte lei: _ _ .- -
Art. 1" Nas eleições para Governador de Estado, Vice

Governador, Senador, Dcputàdo Federa!. Depurado Esta
dual, Prcfdto, Vice-Prefeito e Vereador, o candidato deverá 
estar filiado ao partido pelo qual irá concorrer até 6 (seis) 
meses da data do pleito. 

LEI N" 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 
(Texto consolidado) 

Institui o C6digo Eleitoral. 

·····--· ......................................................... ······· ......... . 

LEI N" 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971 
(Texto consolidado) 

Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

(À Comissão de Constit?~ição, Justiça e.Cidadania 
-decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 89, DE 1993 

Altera a Lei n" 6.360, de 23 de setembrO de 1976, 
que "Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farma
cêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros pro
dutos, e dá outras providências." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1·> O art. 46, caput, da Lei no 6..360~de 23 de setem

bro de 1976, passa a vigórtiY com a seguintêiCdaçãO: 

"Art. 46. Serão registrados como produtos die
téticas os destinados à ingestão oral, desde .que não 
enquadrados nas disposições do Decreto-Lei nn 986, 
de 21 de outubro de 1969, e respectivos regulamentos, 
cujo uso c venda dependam ou não de prescrição médi· 
ca, c que visem: -
.. -..... --~-.- .. -. --- .. ~-- ............ -.: .. ---.,:: ..... --~~ -···: : .... .. 

Art. 2" Acrescente-se à Lei n~ 6.360,.dc 23 de_ s_c.t,embro 
de 1976, o seguinte art. 57, renumerando·se_ Q atual e os subsc-
qüentes: --

"Art. 57. -Sem prejuízo do disposto neste Título, 
quando se tratar de produtos dietéticas. cujo üso e 
venda dependam ou não de prescrição médica, os rótu
los e_ demais impressos conterão: 

I- a composição qualitativa e quantita-tiva indi· 
can~o os nomes químicos genéricos e a quantidade 
dos ~omponentes b.ásicos, em ordem decrescente; 

n -a análise aproximada percentual' especifi"can~ 
_do os teores dos componentes em que se baseia a utiliza
ção dietética. especial e, nos produtos para dieta de 
restrição, a taxa eventualmente presente do compo· 
ftente restrita; _ . -

III -o (imi-te máximo de tole[ân~ia à ingestão diá
ria dos componentes químiCos do produto; 

IV- advertência relativa à necessidade de con· 
sulta médica prévia caso o consumidor seja portador 
de condição patológica passível de interferência com 
qualquer dos componentes do produto; 

V -_a quantidade de calorias por unidade de peso 
ou volume do produto; 

\:'I- em destaque, os dizeres "Produto Dietéti
co", impressos em área equivalente à utilizada para 
o nome do produto~ 

VJI- o modo de preparar para o uso, quando 
for o caso." 

Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4" Revogam~se as disposições em contrário. 

J ustificaçãa: 

A presente iniciativa visa à proteção da saúde da popula
ção. haja vista a larg<1 u.tilização dos denominados produtos 
díetéticos, light e diet, hoje observada. 

O termo diet é originário da expressão técnica alimento 
dietético, que está definido na Portaria n~> 23!88 do Serviço 
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, alí
nea I: 

"Para efeito desta portãria, consideram-se alimen
tos dietéticas ou alimen~os de regime ou alimentos para 
uso dietéticas _especiais ou ãlimentos para dietas espe
ciais, os alimentos e as bebidas especialmene elabo.
rad_os e formulados quer pela escolha a~equada de seus 
ingredientes quer pela substituição, adição ou suspen
são parcial ou total de um ou mais de seus componentes. 
de forma que esta composição atenda necessidades die
téticas específicas de pessoas com exigências metabó
licas, fisiológicas ou físicas particulares.·· 

O termo light não tem significado ou definição estabe
lecida na legislação pois na verdade refere-se a um alimento 
dietético no qual foi reduzida, total ou parcialmente, a quanti
dad~ de um de seus componentes. Essa alteração de campo~ 
sição está prevista na definição de alimento dietético. 

Note-se que o termo light não se aplica somente a alimen
tos, sendo utilizados até para cigarros. 

Em relatório datado de 1977, a Organização Mundial 
de Saúde- OMS, recomenda o "melhoramento da qualidade 
do G_onsumo, da gestão e informação farmacêutica, bem como 
da farmacovigílância" e reconhece que "a informação sobre 
os medicamentos e produtos farmacêuticos.é a condição prévia 
dos cuidados a todos os níveis, se ~~.quer assegurar um consu
mo farmacêutico e receituário racionais, visto que o emprego 
de todo_ medicamento sem conhecimentos suficientes pode 
ser perigoso". 

ConStata-se, diariamente, em todos os órgãos de defesa 
do consumidor - Procon - de _todo o País, reclamações 
e denúncias, envo:lvendo o consumo de produtos vendidos 
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como "dietéticas", que após análise laboratorial verifica-se 
a existência de elementos calóricas acima do exigido para 
tais produtos. 

Registra-se também situações cte h~gian'te desrespeito 
aos consumidores diabéticos que no Brasil somam cercá. âe 
10 milhões, segundo as estatísticas--que se-véem_:freqüente
mente enganados pelas embalagens e propagandas exibirido 
rótulos que nem sempre justificam o conteúdo. 

Apesar de não dispormos de estatísticas confiáveis_e preci
sas no Brasil, nos Estados Unidos da América o uso indevido 
de produtos farmacêuticos é __ responsáVel por- 243.00Ô interna
ções anuais em virtude dos efeitos colaterais, indesejáveis 
e adversos dos medicamentos, incluídos aí os produtos dieté-
ticas. o _ • _ _ __ -

Em face ·ao acima exposto, esperamos córitar com -ó 1\'(:iõlO 
dos eminentes pares desta Casa para a aprovação da propo
sição ora _apresentada. 

Sala das Sessões, )0 de julho de 1993.- Senadora Júnia 
Marise. -

LEI N• 6.360, DE 23 DE SETEMBRO-DE 197§ 

Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujei
tos os medicamentos, as drogas, -os insumos farmacêu
ticos e correlatas, cosméticos, saneantes e outros produ
tos, e dá outras providências. 

TÍTULO VII 
Do Registro dos Produtos Dietéticas 

Art. 46. Serãó registrados coroo produtos dietéticos os __ 
destinados à ingestão oral que, não enquadrados nas dispo
sições do Decreto-Lei n' 986, de 21 de outubro de 1969, e 
respectivos regulamentos, tenham seu uso oU '!enda depen
dentes de prescrição médica e se dest~nem: 

I- a suprir necessidades dietéticas espeCiãls; 
II -a suplementar e enriquecer a alimentação habitual 

com vitaminas, aminoácidos, minerais e outros elementos; 
III -a iludir as sensações de fome, de apetite e de pala

dar, substituindo os alimentos habituais nas dietas de restrição. 
TÍTULO X - - - - -

Da Rotulagem e Publicidade 

Art. 57. O Poder Executivo _disporá, em regulamento, 
sob_r:e a rotulagem, as bulas, os impressos, as et_iquetas e os 
prospectos referentes aos prõdutos de que trãfa esta lei. 

(A Comissão de Assw?tos Sõcia/5"::..:... -deCisão t&rmiw 
nativa.) - --

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que s_erá lido pela Sr~ 1• 
Secretária. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 663, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 43, II do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam considerados como de Licenç~ __ Auw 
torizada, os dias 4, 7, 11 e 21 do corrente. 

Sala de Sess.ões, 30 de junhO de 1993. -Senadora.Júnia 
Marise. - -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada-. 

Sobre_ a mesa, requerimento que será lido pela S~ P 
Secretária. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 664/1993 

Senhor Presidente, _ _ 
Nos _ _termos regimentais, sOlicitamos a Vossa Excelência 

a prorrogação por mais 90 (noventa) dias, do_ prazo da Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a "Investigar a situa
ção atual da evasão fiscal no País". 

S3la das Comissões. 22 de juhho de 1993. - St::nador 
Ronan Tito, Senador João França - Senador Júlio Campos 
..,... Senador Jutahy Magalhães- Senador Bello Parga- -Sena
dor Pedro Simon- Senador Antônio Mariz- Senador Iram 
Saraiva - Senador Beni V eras - Senador Mario Covas -
Senador Meira Filho - Senador JUvêncio Dias - Senador 
Nelson Carneiro- Senador Marco Maciel- Senador Jarbas 

_Passarinho - Senador Moisés Abrão - Senador T_eotônio 
Vilela - Senador Gerson Camata - Senador João Rocha 
- Senador Chagas Rodrigues - Senador Darcy Ribeiro -
Senador Onofre Quinan - Senador Wilson Martins - Sena
dor Henrique Almeida - Senador Aureo Mello -. Senador 
VH.lmir Campelo- Senador Cesar Dias- Senador__Francisco 
Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Parrocínío') -"- Orequeri
mento lido contém subscritores em númerO'suficiénte para 
a prorrogação automática do prazo concedido à comiSsão. 

O expediente vai à publíciçãO: 
Sobre a mesa, ofício- qU-e-será lido pela S~ 1 ~ Secretária:. 

É Iid~ o seguinte 

OF. GL PFL n' 29/93 

Senhor Presidente, 

Brasilia, 1• de Julho de 1993 

Tenho a honra de dirigir-me a VosSa Excelência para, 
na qualidade de- Líder do Partido da Frente Liberal, solicitar 
a substituição do Senador Carlos Patrocínio pelo Senador Ca~:
los Antônio De'Carli como rnembro Titular da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. -

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos d_e elevada estima e ~onsideração.- Senador 
Marco Maciel, Líder do PFL no Senado F~deral. __ 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Será feita 
a substituição solicitada. _ 

Sobre a rnesa, requerimento, que s!Úá lido pela Sr"' ta 
Secretária. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 665, DE 1993 

Os Senadoressignatários do presente, membros da Co
missão Parlamentar de Inquérito _destinada a "investigar a 
sítuação atual da evasão_ fiscal no País" (R_equerimento n~ 
935 de 1991-SF), tendo em vista não terem sido ainda atendi
dos pedidos anteriormente dirigidos às entidades suso referi
das, com fulcro no art. 216, I, do Regimento Interno, e ainda 
com fundamento no art. 38, § 4•, da Lei n• 4.595, de 31 
de dezembrO de 1964, sejam solicitadas ao Exc"elerttíssí:tno 
Senhor Ministro da Fazenda~ as-seguinteS informações: 
I - BaÕco Central do Brasil 

Lista, por número de CPF, dos depositantes e investidores 
~da rede bancária, por ex,_ercício financeiro, no período de 1988 
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a 1992, identificando os estabelecimentos de crédito e respec~ 
tivas agências, com as seguiiftes-informações de cada cliente: 

a) Depósitos em conta corrente 
-Soma dos depósitos efetuados, quando superior ao 

valor equivalente a US$ 10.000; 
b) Depósitos em caderneta de poupança 
-Soma dos depósitos efetuados, quando superior ao 

valor equivalente a US$ 10.000; 
c) Aplicações em fundos (Renda Fixa e Variável) 
-Soma das aplicações efetuadas, quando superior ao 

valor equivalente a US$ 10.000; 
d) Demais aplicações (CDB, RDB, OURO) 
-Sorna das aplicações efetuadas, quando superior ao 

valor equivalente a US$ 10.000. 
II - Comissão de Valores mobiliários 

Relação dos intervenientes, pessoa fíSiCa e-jllfídica, por 
CPF e CGC, que operaram em cada urna das bolsas de valores 
e mercadorias_ nos exercíciOs de 1988 a 1992, conterido o_ tipo 
de valor de cada operaçã-o. --
DI - Empresas de cartões de crédito 

Relação, por CPF e CGC dos clientes, que efetuaram 
pagamentos nos exercícios--de 1988 a 1992 com valor total 
efetivamente, mês a mês. As informações relativas a pessoas 
jurídicas devem vir Separadas, por CGC, das pessoas físicas 
usuárias dos cartões. 

2._ Para cálculo das quantias fixadas, deverá ser utilizado 
o dólar médio anual. Os valores informados deverão estar 
expressos na moeda vigente ao (inal de _cada exercício, ou 
seja, cruzados em 1988, cruzados novos em 1989 e_çruzeiros 
a partir de 1990. As informàções deverão ser fornecidas em 
meio magnético, fita de 2.400- pés e densidade de gravação 
de 6.250 bpi, acompanhadas dos respectivos layouts e tabelas 
de apoio. 
· Sala das Sessões, 1 '! de julho de 1993, Ronan Tito -
Magno Bacelar - Guilherme Palmeira - João Calmon -
Esperidião Amin -César Dias- Jutahy Magalhães- Mar~ 
luce Pinto - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso Iit do art. 216 do Regimento Interno. 

A Presidência recebeu do Miriistro Carlos Átila, Presi~ 
dente do Tribunal de Contas da União, cópia da Ata n~' _23, 
da Sessão Especial de 16 de junho último, relativas às contas 
do Governo, atinentes ao exercíciO finãn-ceiro de i992. 

A matéria foi despachada à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. !"-Secretário. 

É lido o seguinte 
Ofício n' 370193 

Senhor Presidente 
Brasilia, I' de julho de 1993 

Tenho a hoitra de- indicar a Vossa Excelência o Senhor 
Deputado VIVALDO BARBOSA para substituir-me, na 
qualidade de membro Titular, na COmisSão Mista do Con
gresso Nacional destinada a apreciar e dar parecer sobre a 
Medida Provisória n' 327, de 24 de junho de 1993, que "dá 
nova redação aos arrigos- 59' e 10 da Lei n" 8.031, de 12 de 
abril de 1990, que cria o Programa Nacional de Desestatização 
e dispõe sobre a suspensão de processo de privatização." 

Indico, ainda, o Senhor Deputado PAULO RAMOS para 
integrar a referida Comissão, éOino membro Suplente, em 
substituição ao Senhor Deputado MIRO TEIXEIRA. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos de consi~ 
deração e apreço. -Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Serão feitas 
as subst_ituições solicitadas. 

-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passe-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela sr 1~ 
Secretária. 

Ê lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 666, DE 1993 

~os termos do art. 175, alín-ea d do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias 
constantes dos itens n'!~ 3, 5, 6, 7, 8;9 e 4 sejam submetidas 
ao Plenário em 2", 3", 4", Y, 6°, 7"e 8·:> lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões. l'' de julho de !Y93. -Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Aprovado 
o requerimento, será feita a inversão solicitada. 

Passa-se ao Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 114, DE 1993 
(Em regime de urgência nos termos do 
art. 336, "c", do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 114, de 1993 (n• 3.551193, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
altera q .Aoexo I do Decreto~ Lei no 2.266, de 12 de 
março de 1985, c dá outras providências, tendo 

-~Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela~ 
tor: Senador Valmi_r Campclo, cm substituição à Co
missã:o de Constituição, Justiça e Cidada,nia. 

A- matéria_ constou da sessão ordinária do dia 29 de junho 
último, quando foi aprovado o Requerimento n" 650, de 1993, 
de destaque para a votação cm separado do art. 2'·' do Projeto. 

Passa~se à votação do projeto, ressalvado o art. 2'' desta
cado. 

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

Aprovado. 
ÇQm.O o autor do requerimento de destaque não pediu 

a palavra para encaminhar a votação do art. 2·'- do projeto, 
destacado, a matéria voltará ao texto da proposição nos termos 
do _art. 300, inciso XVII, do Regimento Interno. 

-~A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 14, DE 1993 
(N' 3.551/93, na Casa de origem) 

(De iniciatiVa do Presidente da República) 

Altera o Anexo I do Decreto-Lei np 2.266, de 12 
de março de 1985, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ . 
Art. l'' O Anexo I do Decreto-Lei n~ 2.266, de 12-âe 

março de 1985. passa a vigorar com a alteração coristante 
do Anexo a esta lei. 
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Parágrafo único. Fica mantida a categoria funcional de 
Agente Penitenciário, integrante da Carreira Policial Civil 
do Distrito Federal, na forma da legislação em vigor. 

Art. 2" As vagas resultantes da exeq.1ção deSta lei serão 
preechidas de acordo com a ne_cessidadc do serViçO. -

Art. 3,. As categorias funcionais de Médico Legista e 
Datitoscopista Policial da Carreira Policial Civil do Distrito 

Federal passam a denominar-se, respectivamente, Perito Mé~· 
dica-Legista e Papiloscopista Policial. 

Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
cOrierão à conta das dotações consignadas pela União no 

-o~çarilentO do Distrito Federal. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data-de SUa publi~ 
cação. 

ANEXO 

CAJUW.IM i'OLlCIAL CIV%L 00 DIB'riUTO FBD:DAL 

cr.u••• • ~IDADU c• C1111G0a 
CATZGOlUA :&'UNCIONJ.L ,..,..,. 

:&ancuz. 1•CLASa 2•CLAS8a 

Del.eqado ... Po1l.d.& 101 121 178 400 
NÍVEL 

SUPZIUOR. 

Pertto Crim:l.nal. so 60 91 201 

PeJ:>.to -c:o-JA91•t& u 24 37 80 -te dD Pol.id.a 910 1.015 1.544 3 .... 
NÍVKL 
MiDIO 

'liac::1WO c.W Policia 127 153 225 505 

:Papi.l.o•cop:l.•ta Pol.:l.c:.ial. 73 g3 131 305 

T<nAL 5.140 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Item 3: Em votação o requerimento, -em turno únicO~ 

Os srs. Senadores que O_ aprovam queiram permanecer Votação, em turno único, do Requerimento n<1 444, de 
1993, do Senador Luiz Alberto Oliveir_a,s_olicitando, nos_ ter~ 
mos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado Federal 
da Nota Oficial intitulada "A Democracia em Perigo", expe
dida pelos Presidentes da Associação dos Magistrados do Para~ 
ná e da Associação dos Magistrados Brasileiros, publicada 
no Jornal Gazeta do Povo, edição do dia 4 de maio do corrente. 

sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 

Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a maté~a cuja transcrição é solicita~. 



6236 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

CIJI{ I 'I' I liA 

DATA: 04.05.93 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGIS:TRADOS DO PARANÁ 
ASSOCIAÇÃO DOS MA(U~DOS BRASILEIROS 

NOTA OFICIAL 
A DEMOCRACIA EM PERIGO 

Julho de 1993 

Os juizes do Paraná paralisaram sUas atlvidai::Jol~tempo jndetermln.SO. · 
Humilhados diuturnameole ptMo governador ullo de MeUo, que dtl klng.a dllla, por agreMOH ft'avjs de todos os meios dtt 

comunicação, nos palanQues eleitorelt e at' por melo • atoa oflcll:l•, vem allm.ntando lmpta~vel campanha de desmoraflzaçlo do · 
Poder Judiciário e seus lntegrant~"..:C!SJiaram os rnaglstt.SO. por NSa medida, que dnpeolou como • única eficaz paia enfrentar o 
agressor e restabelecer a ord. em.Jur~C~JCa.-~Yia*fa por um governante pr~. que ae julga~ dolt demais poderee constitu~. 

41:' Os juizes paranaen~~~ I!Ver*" a aua,digntdllde tertd8 • aiiUa lranqQIIkf.-cle p8lll julgar solapalda. 
Se antes deviam se preocupar com 01 conrutos afheice, tinham que eelud6-loa para rfl0tV6.1os: se dii)VIam, por auu furtçón, 

solucionar os dilemas dos outros, agora alo obr}Oado$ a deixar da. lado u caua1 do povo, para M pr.ac:tJpat com .ua própria aobrevt. 
vência, com a falta de dinheiro para fazer frente a compromlaoe flnllnceir01 f~. 

Seu salário é Inferior ao de qualquer outro juiZ br..u.iro. Um juiz ltbllttuto de Slo Paulo, em inlckJ d. CliiT8ifa. lem ganho su
perior a um dosembarpa~r. do p_,ana,1o ,mais alto cargo da ~awra, oomtrin1a • cinco anoa de MIVIço. 

,. Noo há Estado "''Foidiol1oç&><~Q«Iroto pior oeuo Juizos. Oo ,......,. ...,_ • """""""'._, ••too o o-- do 
prosseguir na carreira tem afaslado inlirneros deiQ. · ' · · ·.· < . 

A deficiência de meios mail M agrava com o dew81Spl!N1o do governo do E11ado * rW~erada dect&lo do Supremo TrlbunaJ Fede
ral, de que o Poder Judfci6rio do Paranâ i1to ~ IUjeMo eo inluflcfonte limite orçamentúio que o Sr. Reqtdlo de Melo inaiete em lhe 
querer impor, 

No entanto. enquanlo oc fttC\nOII do d .... modo liOnegados, é precjiO que o JX)YO Hja etclwec5do IObre a desttnaçlo doi 
-ntoo dot de-rolorontM i arr~ do ICMS. que-m oplicfodco por porlodoo dotonnlnajloo no Ba-lado. 

, É indispensável que se oxpllquo qúaJ a oriaom doo PQtWn10801 rocurooo ut!Nzadoo na promoçlo do trn_., pública do lrMolló
rio OCUI>3/I!O do P,alácio tguaçu, como 6 n..,.,...,., que oo -oçam oo c:rll6rioo do - úa agtnc1u -- do pubtlci-
'OadjcfO QovémdiiJStidual, ·u~ .., . .,.,.. ferir merribro. de oúlros poder•. . . . 
· O povo hâ de QUerer sabor tamb6m, que crMrioa UIINza o Banco do &lado do ParaM: para fazer ~ ou exfnW de .x.c:u; 

•~ çlo, em dividas .. :de elevado valor. ce,tu proominent• ptN'IC)MIIkladM pofftJcM que nelu figuram como co-ckwedol'u. 
T · · ' ê càm ·taiS pro~ que os juiZes, com o declarado apoio do Tribunal de Juatiça:, d• Ord«n doa ~ õc Brad., da·AI+ . 

·sociaçlo do Ministério Público do Paranã, ajjm de outra entldi.ctea. manlerlo a parWIMçio ~~~~. que lefa fOrnidzada a lnlervançlo. f• 
' deral no Estado,jdll<lticltada, (ltlic:a fcrma de impOdlr a oçlo dotot6rfa do-~ do~. qlltl~hoce"' Nmlt" 

do poder em Qt.W ost4: invMtldo. . ··· ~ · · · · ' ~ · ·. ' · 
. . . Um Q0"\J811]an&o que, nio bMõtuse, paga lal4rio avlltante 110e ~. 101 polclala civil a mililarea, aos procuradores, aos 

seivkfores em gen~l, más, •ervkldo-M da mesquinha 16crka delagregedora de lançar lrmlo contra lmliD, Incite-os contra oa. Juiz•, r 
como se estes fossem responsáveia por sua admk'lillraç.lo c.6tica • MUI ir'llllnloe ~. que vilarR darunente • deleltrutur• 
çlo da ori:fem joridica. ·: , ' ·· ~· · . . . . 

A expectativa da magistratura von ... Igualmente l ~ Uaillatfva que tem em mb o pojefó envfedo' j)ekt TrlbUhat~ 
de Justiça. conforma a lei, propondo • IIOluclo ljgalpt~ra • poMica Mlarial dõl ~adoa. E t6 esse ~eto que o. Jufzet querem ver 
aprovado, não outro já preparado que 011 deúeatã i mercl doil eventuM c:aprichol.dOdwle do ExecptivO. . . i : 

Na Assemb(éia Legislativa taiTibMn ....., pw--.. Mm IOkJçlo, um ~ de ''lrnpeaetunent'', __.nlldo por vVkM. jufzn,' 
contr• o Sr. RequiAo da U"elfo, e um pedido de ~ ..,_, pttto ~ Tribunal de Juatiçll •• proc::eu6.1o, .,.to rumoroso 
Crime do Ferrelrinha. &.se. roq~ ~ • .ndllmanlo, polt ,.,_ • de~ caplraJ..,. a toql«<ade a aluaçlo de 
seus dignos representantes, os CltpUtadoa estad:u.ia. 

E llOf tudo Isso, povo do f'aran.t. que • Ju.tlça nü: parando. Nouo 6ltadct nlo o rnerec# e nem • sua populaçlo, l qual oe 
magistrados pedem desculpas. Mu 6 preciMmente porque fl'lei1ICI um ct.Uno poWoa ooroado pela Democracia, que seu• juiza • ,(r .. 
manam, num movfmenlo consciente e c:orajoeo. para dobellr a gnlWt ~que ._ eobre .ualnltituiç6ee, edificMSaa com o ..... 
fldo de gerações pela caua da liberdade. · · 

A independê'!Cia doa jufzN • a garantJI do povo. 

LUIZ CÚAR DE OLIVEIAA 
· Preal.denht da A.M.P. . 

FRANCISCO DE PAULA XAVIER NETO 
Presidente de A.M.B. 

CUri1ll>a. 03 do mato do rm. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -,Item 5: 

Discussão, em turno úniCo, dO Projeto de Decretp 
Legislativo n' 8, de 1986, (n' 112/85, na Câmara dos 
Deputados), que homologa o ato do Conselho Mone
tário Nacional que autorizou a emiss_ão de papel-moe
da, no exercício de 1984, no ·valor de quatrocentos 
bilhões de cruzeiros, tendo 

-Pareceres favóráveis,-sob no!~ 187 e 188, de 1993, 
das ComissõeS 

- de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
- de Assuntos Económicos. 

A matéría ficou sObre a mesa durante cinco seSsões ordi
náriaS, a firil.. de rCCeôer ein_e-ndas, nos termos do art. 235, 
TI, b, do Regimento InternQ. _ __ -· 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Pass~-se à discus._são.do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus_são. 
Em votação. . . . _ 
Os Srs. Sen:ado.ies que o aprovam queiram p·erm3n-ecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissáo __ Diret.m:a para a redação final. 

É o seguinte projeto apro-vado: · __ _ _ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 8, DE 1986 . 

(N• 112185, na Câmara dos Deputados) 

Homologa o ato do Conselho M_!metário Nacional 
que autorizou emissão de papel-moeda, no exercício de 
1984, no valor de Cr$400.000.000.00 (quatrocentos bi
lhões de cruzeiros). 

O Congresso Nacional.decreta: . _ .. 
Art. 1"' Fica homologado o ato do Congresso Monetário 

Nacional que autorizou emissâo de papel-moeda, no exercício 
de 1984, no valor de Cr$400.000.000.00 (quatrocentos bilhões 
de cruzeiros). 

Art. 2~ Este decreto legislativo entta em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENn; (Carlos Patrocínio) -c Item 6: 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto d~ Decreto 
Legislativo n• 9, de 1986 (n' 116/86, na Câmara dos 
Deputados), que homologa o ato do Conselgo Mone
tário Nacional que autorizou a emissão de papel-moe
da, no exercício de 1984, no valor global de um trilhão 
e novecentos bilhões de cruzeiros, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n~ 185 e 186_,_de 1993, 
das Çomissões _ _ _ _ _ _ . 

- de Const_ituição, Justiça e Cidadania; e 
- de Assuntos Económicos~ 

A matéria ficou sobre a mes·a durante cinco sessões ordi
nárias a fim de receber emendas, nos ·termos do art. 235, 
inciso· II, alínea b, do Regimento Interno. 

À proposiçãonão foram ofefecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno ú_n_ico. (Pausa.) 
Em discussão. _ __ __ _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

(Pausa.) 

Em votação._ _ 
Os Srs. Senadores que -o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 

É o seguinte o projeto· aprovado: 

PROJETO_ DE DECRETO LEGISLA:TIVO 
. . N•-9, DE 1986 . •. 

(N' 1!6/86, naTâmara ·aos· Deputados) 

Homologa o ato do Co_tisel)lo Monetátio Nacional 
que autorizou a emissão adicional de papel-~~'!_a, no 
exercício de 1984, no valor global de 
Cr$1.900.000.000.000 (um trilhão e novecenms bilhões 
de ~zeiros). · · · 

O Cd-àgresso "Nacional decreta: 
·· Art. i"" Fica homologado o ato do Ç~nselho Morietário 

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 
no exercício de 1984, no valor global de Cr$1.900.000.000.000 
(um tiilhãO e noveCentos bilhões de cruzeiros). . 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo ~ntra eni vigor na data_ 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Item 7: 

PRO}ETO DE RESOLUÇÃO N' 54, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 218 do Regimento Interno) 

Discussão,'e!iúUHio úrliCo~-1fcl Projeto de Resolu
ção n' 54, de 1993 (apreS:eiifa~o pela Comlssão.de As
suntos Econômicos como-·conclusão _de se:u_ Parecer n9 

io6/93), que autoriza o Governo dO Estado de Minas 
Gerais a emitit 111.579.678 Letras Financeiras do Te
souro do Estádo de MinaS Gérais ~ i.Fr -MG·, relativas 
ao giro de dívida mobiliária, venCíveis no 2~ semestre 
de 1993. 

-:i\- Presidência esclarece ao Plenário que, em face da dis
pensa de interstício concedida para a matéria, podem ser apre
sentada emendas à proposição até o encerramento de_ sua 
discussão. 

. Passa-se à discussão do projeto, em turno·único. (Pausa.) 
.·oo·""Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
(Pausa.) 

Em votação . 
. Aprovado. 

O Sr. Jutahy Magalhães~ Sr. Presidente, peço a V. 
Ex~ faça c.onstar o me_u voto contrário. As razões .são as mesmas 
expostas quando discutimos o problema da dívida de São Pau
lo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Aprovado. 
COm vOtó-coritrário do eminente se·nador Jutahy Magalhães. 

O Projeto vai à CoiniSSâõ Diretf,)ra _p_3ra_-a_ ie"áaÇão final. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 54, DE1993 

Autoriza· o GoVe_rrio do Estado de Minas Ger,is 
a emitir 111.579.679 LE:tias Financeiras do Tesouro do 
Estado de Minas Gerais- LFT-MG, relativas ao giro 
de dívida.mobiliária,-vencíveiS no 2~ semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: _________ _ 
Art. 1"' É -o Governo do Estado de Minas Gàals ãU.tori

zado, os termos da Resolução n" 36, de 1992. do Senado 
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Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro" do Estado 
do Rio de Janeiro, destinados à reaplicação de 90% do resgate 
de 111.579.678 LFT-MG, vencíveis no segundo semestre de 
1993. ~ 

Art. 211 A emissão deverá ser realizada nas seguintes 
condições: 

a) quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos 
a serem substitifdos, deduzida a parcela de 10%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou
ro Nacional - LFT; Criadas pelo Decreto-Lei no 2.376, de 
25-11-87; 

d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento Titulo Quantidade 

1°-9-93 511826 6.699.504 
j•.J0-93 511826 27.866.559 
! 0 -11-93 51!826 27.954.204 
1°-!2-93 511826 49.059.411 

Total 111.579.678 

Colocação Vencimento Titulo Data-Base 

1°- 9-93 1°- 9-98 511826 1°- 9-93 
t•-10-93 !0 -!0-98 511826 1°-10-93 
1°-11-93 1°-11·98 511826 1°-11-93 
J•-12-93 ]

0 -12-98 511826 1°-12-93 

h) forma de colocação~ através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20;9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n"' 9.589, de 9-6-88, Decreto 
n• 29.200, de 19·1-89 e Resolução n• 1.837, de 23-1-89, da 
Secretaria da Fazenda do Estado. 

Art. 3'1' A presente autorização deverá ser exercida no 
prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de -~ua publi
cação. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publica. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Item 8: 
Discussão, em turno único, do Parecer n"' 197, de 

1993, da Comissão de Assuntos Económicos, sobre co
municação da Câmara dos Deputados referente a erro 
manifesto nos autógrafos do Projeto de Lei d.a C~mara 
n' 148, de 1993 (n' 3.397192, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que altera as 
Leis n~ 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991; e dá 
outras providências, co11cluindo: _ _ __ _ 

-Pela retificaçãõ dO erro, mediante republicação 
da Lei n• 8.620, de 5 de janeiro de 1993. 

Em discussão o parecer, em turno único. TPausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A Presidência tomará as providências necessárias ã retifi-
cação ç. repub-licação da Lei n" 8.620, de 5 de janeiro de 
1993. 

É o seguinte ·o parecer aprovado. 
PARECER N• 197, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos;· sobre o Pro
jeto de Lei n~ 148, de 1992, da Câmara dos Deputados 
(n~ 3.397-B, de 1992, na Casa de origem), que "altera 
as Leis n" 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências". 

R.elator: Senador Moisés Abrão 
O Projeto de Lei n'l' 148, de 1992. de iniciativa do Poder 

Executivo, objetiva alterar a Lei n~ 8.212191, que dispõe sobre 
a organização da Seguridade Social e institui o plano de cus
teio, e a Lei n'l' 8.213/91, que trata dos Planos de Benefícios 
da Previdência Social. 

Aprovado substitutivo ao projeto na Câmara dos Depu
tados, veio a esta Casa para deliberação, sendo aprovado 
sem qualquer emenda. Encaminhado à sanção presidencial, 
a proposição deu origem·a Lei n9 8.620, de 3 de janeiro de 
1993, publicado no dia seguinte no Diário Oficial da União. 

O que nos cabe examinar no momento é a sOlicitação 
da Câmara dos Deputados contida no Ofício PS-GSE/013193, 
datado de 27 de janeiro do corrente, no qual o Presidente 
daquela Casa comunica ao Sênado haver constatado erro ma
nifesto nOs autógrafos encaminhados pela substituição através 
de Ofício PS-GSE/335-A, de 21 de dezembro de 1992. 

De acordo com o expediente acima referido, o Senhor 
Presidente da Câmara dos Deputados solicita a esta Casa 
providências no sentido de proceder ã seguinte retificação. 

"Onde se lê, no art. 1", na parte em que altera 
o art. 30 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991: 

Art. 1• ......... ,-................. " ............ : ..... :. 
Art. 30~- À arrecadação e o recolhimento das 

contr!buições ~'!de ou,_.tras importâncias devidas à Segu
ridade Social obedecem às seguintes normas: 

I - .......................... c .. , ... , .... ~: .... ,·-· .. c::.~-~-:_-~ 

a) ................................ ,~.~ ............ '-···---~~ 
b) recolher o produto arrecadado na forma de alí

nea anterior, assim como as contribuições a seu cargo 
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, 
a qualquer título. inclusive adiantamentos, aos segura
dos empregados, empresáriOs, trabalhadores avulsos 
e autônomos e seu serviço, até o oitavo dia do mês 
seguinte ao da competência; 

c) .......................... ~ .................... - ............ .. 
II -os segurados trabalhador autônomo e equipa

rados, empresário e facultativo estão obrigados a reco
lher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia 
quinze do mês seguinte ao da competência; 

III- o adquirente, o consignatário ou a coope
rativa são obrigados a recolher a contribuição de que 
trata o art. 25, até o oitavo dia do mês seguinte ao 
da operàção de venda ou consignação da produção, 
na forma estabelecida em regulamento. 

§ 1"' Fica autorizado o Instituto Nacional do Se
guro Social- JNSS a firmar convênio com os sindicatos 

·cte trabª'lhadores avulsos para que, na forma do regula
mento, possam funcionar como coletores intermediá
rios _de contribuições_ descontadas da remuneraçio dos 
seus reoresentados, pela empresas requisitantes de ser-
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viços, observados os prazos e procedimentos estabele
cidos- neste artigo, para recolhimento do produto arre
cadado ao órgão competente. 

§ 29 Se não houver _expediente bancário nas da
tas indicadas na alínea b do inciso I e nos incisos II. 
III e IV e X, o recolhimento deverá ser efetuado até 
o dia útil imediatamente anterior. 

Leia-se: 
"Art. I" ... __ . ·--------------- -------~--------------···· 
Art. 30. A arrecadaç_ão e o r_ecolhimento das 

contribuições ou de outras importâncias devidas à Segü
ridade Social obedecem às-seguintes_ hormas: 

I - •••••••••••••••••••"<··-~...-~·····-.-.·~--·~•••••••oc•·-•••• 
a) ···············-···--..-···-···--.. ~-- ........ -..-• .....:.--~~-·---;-
b) recolher o produto arrecada_dQ na fq~ma da_ alí

nea anterior, _assim como _as contribuiçõ~s a seu cargo 
incidentes sobre as remunerações _pagas ou creçlitadas, 
a qualquer título, inclusive adiantamento, aos segura
dos empregados, empresários, trabalhadores avulsos 
e autônomos a seu serviço, até _o oitavo dia do mês 
seguinte ao da competência. -

c) ------- ........... -- ....... , ... , ....... -- .. , .. , .... _______ __ 
II- os segurados trabalhador autónomo e equipa

rados, empresário e facultativo estão_obrigados a reco
lher sua contribuiç_ão por iniciativa própria, até o_ dia 
quinze do mês seguinte ao da_ coropetêncía; 

III- o adquírente, o consignatário ou a coope
rativa são obrigados a recolher a contr~b~ição de que 
trata o art. 25, até o oitavo dia do mês seguinte ao 
da operação de venda ou consignação da prOdução, 
na forma estabelecida em regulamento._ 

§ I·' Fica autorizado o Institutq Nacional do Se
guro Social- INSS a firmar convênio com os sindicatos 
de trabalhadores avulsos para que, na forma do regula
mento, possam funcionar como coletores intermediá
rios de contribuições descontadas da remuneração dos 
seus representados, pelas empresas requisitantes de 
serviços, obsl!rvados os prazos e procedimentos estabe
lecidos neste artigo, para recolhimento do produto ar
recadado ao órgão competente. 

§ 2o Se não houver cxpedi~ntc bancáriO nas de
tas indicadas na alínea b do inciso I e nos incisos II, 
III, V e X, o recolhimento deverá ser cfetuado até· 
o dia útil imediatamente anterJOJ_. 

• • • • To • • • • • -• • • • ·~~· • - ... -~-----• ~· • ~ • • • ••··~---~·••• •""""'•--;-•-----

Como se vê, a retificação solicitada refere-se basicamente 
ao § 2' do art. 30 da Lei n' 8.212 que, na Lei n" 8.620193, 
tem o seguinte teor: 

"§ zo Se não houver expediente hâi16irío--naS: da
tas indicadas na alínea b do inciso I c nos incisos II, 
III, IV e X, o recolhimento deverá SCr efetuadO até 
o dia útil imediatamente anterior." 

Com a retificaçâo- proposta, ou seja, a substitUição do 
inciso IV pelo V, a categoria dos empregadores domésticos 
'será Dbrigada a seguir as regras de recolhimento de obrigações 
expressas no§ 2" do art. 39, conformc_Prefenâia o Executivo 
ao enviar a proposiçâo ao Cocgresso Nacional. As~im_sendo, 
o diSpositivo menCiOnado passará a ter a seguinte redação: 

~'§ 2" Se não houver expediente bancário nas da
tas indicadas na alínea b do indso I e nos incisos TI, 
III, V e X, o recolhimento deverá ser e[etuado até 
o dia útil imediatamente anterior." 

Ao examinarmos o Regimento Interno desta Casa, encon
J);~mqs respaldo pâra que seja feita a retificaçãó soliCitada. 
Cpm efeito, a alínea b do art. 325 preceitua que quando se 
verificar a existência de erro em texto -de .. _matéria que tenha 
sido encaminhada à sanção presidencial, o PrCsidente do Sena-

- . .dO: após-manifestação do Plenário, comunicará o f~to ao Che
fe do Executivo, remetendo novos autógrafos, se for o caso, 
ou solicitando -a retíficaçãó do texto, me:diante republicação 
da lei. 

No presente caso, opinamos pela comunicaçãO do fato 
~o"·senhor Presidente da República, solicitando a retificação 
do erro, mediante republicação da Lei n·' 8.620, de 5 de janeiro 
de 1993. 

Sala das Comisões, 15 de junho de 1993. -:-Cid Sabóia 
de Carvalho - Dario Pereira - João Rocha- Elcio Alvares 
- Gilberto Miranda - Dil-ceu Carneiro - Mário Covas -
Bello Braga - Moisés Abrão - Ronan Tito ~-Pedro Simon 
- Ronaldo Aragão - Magno Bacelar - Henrique Almeida. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 9: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 80. DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno,) 

N> 906/91, na Casa de origem, que acrescenta pará
grafo ao art. 24 do Decreto-Lei n" 3.689. de_~ de_ou_tu
bro de 1941 - Código de Processo PenaL (Depen
dendo de parecer.) 

A Presidência, n6S termos do art. 175, alínea e, dp_ Regi-
!Jlento. Interno, retira o item 9 da pauta de hoje.__ " 

O SR. PRESIDENTE (CarfosPatrÓcíÍlio)- Iiem 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 1_9, DE 1993 

(Incluído em Ordgm do Dia, noscter"mos do art. 254 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 19, de 1993 (n" 1.189188, na Casa de origem), 
que retira da incidência do Imp'óstq _de Renda bene
fícios perc"ebidos por defiC.ientes mentais, tendo 

Parecer sob n'' 17Q, de 1993, da Comissã? 
-de Assuntos Econôrpic95, pela rejeiÇãO, com Vo

to vencido, em separado, do Senador Ga_ribaldi Alves 
Filho. 

A maté-ria ficoU sobre a m-esa durante cinCO seSsões ordi
nárias a fim de receber emendas, nos tc:rmos do art. 235~ 

- incisq II, alínea e, do Regimento_ !~terno. · ·· · 
A proposição-não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projet~, em turno único. __ 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)---,- Para discutir, 
con_cedo a palavra a V. Ex• -
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O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para discu
tir. Sem revisão dO--Orador.)- Sr. Presidente, Sr~. Sen.ad_ores, 
quero pedir a atenção da Casa e-a especial consideração dos 
ilustres membros da Comissão de Assuntos Económicos para 
o ob jeto deste projeto. 

A respeito dele ofereci recurso para·qu·e a·mafêfia-·pudesse 
ser apreciada neste plenário. O projeto aprovado na Câmara 
libera do Imposto de Renda as importâncias percebidas por 
deficientes men_tais a título de pensão, pecúlio, montepio e 
auxilio quando decorrentes de prestações do regime de previ~ 
dência social ou de entidades de previdência privada. 

No parágrafo único deste art: 1", o projeto declara o 
que considera deficiente mental; ou seja, deficiente mental 
é a pessoa que, independentemente da idade, apresenta fun~ 
cionamerito intelectual subnormal, com origem durante o pe~ 
ríodo de desenvolvimento e associado à deterioração do com
portamento adaptativo. 

No art. 2'!, o projeto Jimita expressamente o alcance çlo 
benefício previsto. A isenção- do imposto de renda, conferida 
por esta lei, não se comunica aos rendimentos de deficientes 
mentais originários: de oU: tias- fontes de receita, ainda que 
sob a mesma denominação dos benefícios referidos no artigo 
anterior. . 

A douta Comissão de Assuntos Econó~icos, rejeitando 
parecer do nobre Senador Garibaldi Alves Filho_, opinou pela 
rejeição do projeto. Foi Relator do vencido o eminente Sena~ 
dor Ronan Tito, a quem especialmente me dirijo ·nã_ expec~ 
tativa de merecer sua aqu-iescência para a reviSão do julga
mento. 

O parecer, largamente fundame_ntadp, sus_te_nta que o 
princípio constitucional que fixa o princípio da capacidade 
tributária do contribuinte, e a outra regra, que recomenda 
o tratamento de igualdade quanto às obrigaç9es tributárias, 
aconselhariam a rejeição do projeto, e enuncia out_ras razões 
para as quais gostaria de pedir a atenção da Casa... -

Atente-se em que a Constituição deu tratamento especial 
aos deficientes de modo geral. No art. 37, incisei VIII, a Consti~ 
tuição resguardou até preferência para ernp""'regõ, e~m-determi-
nadas condições, a deficientes. · 

No art. 227, § z~, a COnstituição previu 51ue: 

§ 2~ A lei disporá sobre norntas ___ de construção 
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de 
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim 
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência. 

No art. 203, incisos IV e V, a Constituição prescreve: 

IV- a habilitação e reabilitação das pessoas por~ 
tadoras de deficiência e a promoção de sua integração 
à vida comunitária; 

V- a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiêncià·e:-ao idoso 
que comprovem não possuir meios de proVei à própria 
manutenção ou de tê~Ja provida por sua famma, confor
me dispuser a lei. 

Como se vê, o sistema da Constituição é todQ n_o sentido 
de t.l .... : u~ tratamento específicõ ao deficiente, ora falando 
em deficwn~,::; físico ora _cogita-ndo do deficiente em sentido 
genérico. 

O projeto a~-.: lei não- estende o benefício da liberação, 
ao contrário, restringe, para qualquer renda do contribuinte 
que seja portador de deficiência ·mental. Declaradamente, 

o próje~o exclui do benefício da isenção os rendimentos origi
nários· ·de outras fontes de receita, ainda que sob a mesma 
denominação dos benefícios referidos no art. 1 \' 
- Dir-Se~á, como está expresso no parecer, que o deficiente 
menta! pode ter recursos e assim se equipara aos contribuintes 
de nlodo geral. Excepcionalmente, assim (Xlde ocorrer. Mas, 
de modo geral, o deficiente mental é sempre um dependente 
do trabalho ou dà assistência de alguém. 

E, se o piojeto visa apenas resguardar as rendas oriundas 
de pensões, monrepios ou outros recursos originários de-previ
dência, não parece conveniente igualar~se a situação dele à 
dos contribuintes de modo geral. 

Lembro~ me que ri esta Casa, em 1930, ocorreu uma discus
são singular. Morreu, por doença adquirida no serviço, um 
guarda civil. A viúva perdeu o prazo para requerer a pensão. 
Advertida, certamente por alguém, pediu ao Senado que rele
vasse a prescrição a fím de que fosse autorizada a perceber · 
a pensão. O relator do projeto, se não me engano, o eminente 
Senador Adolpho Gordo. reconheceu que o guarda civil havia 
morrido em serviço e que a viúva era uma proletária desvalida. 
Mas, diante do princípio da igualdade de todos perante a 
leí, relevar a prescrição seria um privilégio. Diante desse pare~ 
cer~ pediu vista do processo o Senador João Mangabeira que 
situou o problema da seguinte forma; todos reconhecem que 
o guarda morreu por doença adquirida no serviço; todos reco~ 
nhecem que a viúva é uma proletária desvalida. Como, então, 
ihvocar~se o_ princípio da igualdade de todos perante a lei, 
para negar~lhe o relevamento da prescrição? E o eminente 

-- -e- saUdoso jurista acrescentou: «a igualdade não pode ser li
nearmente entendida, o princípio de igualdade é de ser caldo 
e sangria, caldo para os anêmkos, sangria para os pletóricos.'' 

O que, em verdade, está na substância do princípio é 
o reconhecimento de que se deve tratar desigualmente os 
d_esigu3is, na medidã. em que se desigualam. E ainda acrescen~ 
tou; "Nem se diga que a viúva perdeu o prazo, porqUe dormia 
a_ sesta tranqüila. Não, ela perdeu o prazo, porque era igno-

-- _rãrite;- e era ignorant~, porque o Estado não lhe deu a educação 
que lhe devia." 

Cumpre-aSsim distinguir as situações. Como naquele caso, 
-Deste também põe-se distinguir. Ninguém é doente mental 
porque o queira ser. Se há doentes mentais ricos, nem todos 
o são. E para os que· forem ricos, esse projeto não estabelece 
benefícios, visto qú.C, limitafívãmente, firma a isenção para 
o Imposto de Renda apenas quanto àquelas receitas originárias 
de ó_bit_o, pensão ou outras decorrentes de previdência. E 
ainda, expressamente, especifica que "não gozarão do mesmo 
benefício as vantagens suscetíveis de incidir no Imposto de 
Renda, provenientes de outras fontes. 

G~projeto, portanto, fesguarda o-interesse público. Não 
há de ser daí que resulte grave prejuízo para a Fazenda Nacio
nal. Ao contrário, fazendo a distinção constante _do projetO, 
o que na Verdade Cstá se estabelecendo é um critério de j1,1stiça 
social. 

Creio que esses.aspectos não terão sido devidamente con~ 
sideiados na apreciação da douta Comissão de Assuntos Eco
nómicos. Por me parecerem procedentes é que os trago, neste 
momento, a debate, na expectativa de receber o apoio da 

-Comissão e, sobretudo, do nobre Relator:, Se.nador Ronan 
Tito. para que afinàf O projeto mereça aprovação. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador R(ulan Tifo, pira discútlr. · 

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, ~rs~ Senadores! duro 
mister deste parlamentar, matuto, enfrcn~ar o il_ustrC:, COrrlpe
tcnte e sério representante da Bahia, ~~nad_or J_osaphat M_~ri
nho, que, além da competência, ainda arrima-se_ da.argti.inen
tação do extraordinário, do não meno~_e_xtraordinário baiano 
João Mangabeira. - · -

Mas. Sr. Presidente, gostaria de relatar no plcnãrio as 
razões que levaram a mim e à .Comissão de Assu_!l_~o:-. Econó-
micos a rejeitarmos o projeto. _ 

Em primeiro lugar, por urna questão dc_princípio. O 
princípio é o de que, neste instante, vota-s~ no. Çpngresso 
Nacional mais um tributo._ Pqr quê? Porque a arrecadação 
míngua, a arrecadação caí, eJa é iosuficjente_ .. _, 

O Brasil arrecada, Sr. Presidente, ou arrecadou no ano 
próximo passado, 21% do PIB. Ficamos ãqui muitas vezes 
a desejar que o Brasil acerte a sua ecqpom_ia, COtl!Ç?_ f~z o 
México, o Chile e a Argentina. No entanto, esses países, 
sem nenhuma exce_ção, arrecadam mais de30% do PIB. Sabe
mos perfeitamente que a queda dessa benção não aumentará 
a arrecadação; ou que. se vier a isenção, diminuir-se-á muito 
a arrecadação. O problema todo- eu dirü,t- J~. pedagógico; 
é no sentido de estarmos votando mais impostos, de o Ministro 
da Fazenda estar falando çrn_çobrar impostos e usar. inclusive, 
a lei do colarinho branco para colOcar O!;_ s.onegadores na 
cadeia e de ficarmos ·aqui a votar isenções. Na verd.ade. esse 
projeto não veio sozinhQ; i)á mais três ou quatro projetes 
de isenções. Sempre que somos generosos, nesta Casa, alguém 
paga a conta; e quase sempre é a viúva- nesse caso o Tesouro 
Nacional-, que está cada vez mais depauperado. 

Afinal, o que nos levou a tornar essa de.cisão é o fato 
de que o deficiente que tem possibilidade de pagar Imposto 
de Renda, mercê de previdência privada, quase sempre o 
faz, porque o contribuinte do Imposto de Retida aposentado, 
por invalidez ou não, jamais, pelo que recebe, terá que pagar 
Imposto de Renda. Hoje, o limite máximo de= recebiqtento 
é em torno de nove salários mínimos. PorJanto: is"tá muito 
aquém do limite de pagamento de Imposto de Rend;;1. 

Muitas ve;!:es_ ocorre de famíl,ias privilegiadas economi
camente se socorrerem, legitimamente, das_ previdências pri
vadas. E, rieste ponto, estou com o Senaçl.or_Jo_saphat Mari
nho. as famílias privilegiadas em termos económicos. Porque 
uma previdência privada que possa dar um retonw para qual
quer assegurado e que depois o coloque nas malha~ do Imposto 
de R~nda, ele pode dar uma contribuição. 

É _um_ defici~nte físico-- no caso., aqui, estamos falando 
dos deficientes mentais- mas não é um deficiente eCOnómico. 
Hoje, as 'iSenções, repito, rrie parecem justas, -para eSse-impos
to, -pOL'; ·quein ganha até trinta e dois milhões_ d~ cruzeiros 

·está -iSénto do pagamento de Imposto de Renda. Então, o 
deficiente físico QJ,l mental que_ rece.ba, mais de trinta e dois 
milhões._d_e cru;!:eiTQ.f>, mesmq que seja oriuildo da previdência· 
privada, não é um deficiente financeiro, econõmí~o. P_ode 
ser um deficiente físico óu mental. 

Por outro lado, ta:mbérit para rile redimír-·aqui diã.nte 
do Senador Josaphat Marinho e deste Plenário, gostaria de 
dizer qtie sou redator do inciso III, ~e não me engano, do 
art. 227 da Constítuição. Fui motíV"ado- não sei se motivado 
ou '-'"emotivado'' - porque tivemOs o depoimeTito do Presi
dente da Associação dos Deficientes_ FísiCos ·que nos ernocio-

nou a todos quando ele disse: "Nós, os deficientes físicos. 
não queremos-pena--e nem caridade: o que nós queremos 
é condição de prestar os nossos serviços, _n_os tornarmos cida
dãos prestantes". Era surdo-mudo e falava de uma maneira 
mecânica, que só um deficiente que pôde ter uma assistência 
verdadeiramente boa poderia fazê-lo. 

.Nesse momento, então, a Comissão se reuniU e ·coube 
--a esse modesto Parlamentar redigir esse inciso do art. 227, 

que cu gostaria de ler na integra: 

.:É dever da familia, &i socledade -e dó _CStado 
assegurar. etc .... ". e depois vem: o O--

·n -criação de programas de prevenção-C ·atendi
mento especializados para os portadores de deficiência 
física, sensorial ou mental, bem como de integração 
·social do adolescente portador de deficiencia, mediante 
o treinamento para o trabalho e a conv_eniência, à famí
lia. e o acesso aos bens e serviços coletivo~. com a 
e1irriinaÇâõ de preconceitos e obstáculoS- arquitetôni-
cos'.'' 

·Esta foi a rcdação quC encontramos ern:t·onjunto. rnãis 
abrangente possível, para tornar, quando possível, o deficiente 
um cídadão_ prestante. E após isso, assistimos nas grandes 
cidades que querem obedecer à Constituição Federal, nos 
passeios. aquele disfarce normal para que os carros dos defi
cientes paraplégicos possam ter acesso. Também passou a 
ser obrigatório, por lei, que veio depois regulamentando esse 
artigo, que as fábricas teriam que criar condições, e mais 
do que condições, criar meios para que OS- deficien_tes, __ que 
tivessem possibilidade de prestar um serviço, pudessem fa-
zê-lo. -

Eu vinha da Secretaria do "Trabalho e Ação Social do 
Governo Tancredo Neves, em Minas Gerais, onde havíamos 
criado. er_npregos, por exemplo, para telefonistas cegas com 
êxito extraordinário. Valia a pena verificar como os nossos 
deficientes visuais, depois de um treinamento, trabalh~vam 
nas centrais telefónicas: com muita eficiência e com muita 
dedicação. E outros programas fizemos nesse sentido. 

No caso específico da isenção do Imposto de Renda, 
confesso, sínceramentç, devemos estar isentando algo em tor
no de 0,0001% da população. -Em termos -de reCursos, não 
é representativo. 

Penso que enquanto estivermos nessa condiÇão de -um 
Tesouro Nacional indigente, ~sse Tesouro não pode e não 
tem condição de dar isenções. - - -- -

Por isso, há por parte da CoroísSão de- Assuntos Econó
micos como que uma prevenção salutar de_cortar as is_t:!J.Çõe_s_. _ 
Entendo, repito, Senador Josaphat Marinho, que o deficiente 
mental. ao receber uma pensão superior ao que seria hoje 
3T milhões de cruzeiros s Económicos como. - mais de 500 
dólares por mês - c portanto só aí é que ele pass-a a pagar 

-Imposto de Renda, ele não é deficiente econôroi~o_ ou_ f_inan-
ceiro. Ele poderá recolher os seu~ impostos. Para quê? Para 

· qUe os deficien-tes mentais, que não tenham esse recurso. 
possam receber do Estado a assistência devida. O Estado 
sô pode cumprir verdadeiramente as suas finalidãdes e dar 
assistência aos deficientes- e, no meu entendimento, é obri
gação do Estado faiê-lo --:--, DP. medida el)l _que ~iv~X xes;u~OS. 

Não adianta, Sr. Presidente, Srs. Senadores. querermos 
aqUi reStituir ao Estado um papel paternalista. que seja bene
mérito, generoso-com todas as pessoas e, principalmente, com 
os deficientes, se não criarmos recursos. 
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Sr. Presidente, não falo no ··economês". Não falo da 
ciência. porque a EConomia só é ciênôa--ex'ãta para os eCono
mistas depois explicarem os seus fracassos. Sem esse fato, 
ela é uma série de especulação. 

A economia é implacável na medida em que só tem duas 
colunas: o "deve" c o "haver". E se não há "haver", não 
adianta ela ter "deve". pois ficará sempre inadimplente com 
a sua sociedade, como se encontra hoje. Ela é íriaâifnplente 
com os desempregados, porque o Estado não pode induzir 
o desenvolvimento na dircção da criação de empregos; é ina
dimplcnte com toda a população, porque-··não" pode prestar 
assistência à saúde, que é uma ob!igação do Estado. Ela é 
inadimplentc principalmente com o ensino básico. 

Estou aqui t..;-ndo como testemunha e ouvinte o Senador 
João Calmon. De que adianta, Senador João Calmon, ficar 
V. Ex~ à frente de todos nós, pregando, nesse deserto, sobre 
a importância da educação, mas principã"linente do ensino 
básico, se não dotarmos o Orçamento de recursos suficientes. 

Finalmente, Sr. Presidente, considero o Estado inadirn
plcnte na segurança, na administração da justiça. Se ouvirmos 
cada um desses setores. receberemos como resposta que isso 
ocorre· porque não cxistein recursos. Se estivéssemos arreca
dando o que arrecada o México, a Argentina ou o Chile, 
o Tesouro teria, todo ano, nlaiS-36 bilhões de dôlare~. Esse 
dinheiro não chega aos cofres do Estado não_ __ sô em virtude 
das isenções. _ . 

Embora eu possa parecer pouco g~nerosó e até duro 
com os deficientes mentais, faço um apelo no sentido de que 
aqueles, que recebem mais de 32 milhões de cruzeiros por 
mês, contribuam para que os deficientes merltais e económica 
e financeiramente deficientes, que são a maioria, possam rece
ber assistência do Estado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Concedo a pa
lavra, para discutir, ao SenaQor Cid Sabôia de Carvalho. 

O SR. CID SAllÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidc;:":t~, Srs. 
Senadores, participei da reunião da Comissão de Assuntos 
Económicos, quando essa matéria foi examinada e assinei 
o parecer, depois de acertar _que haveria o recurso para a 
matéria ser examinada, neste momento, neste plenário, que 
me parece, por ser -mais amplo, mais generico e, portanto, 
mais humanístíco, O foro ac!_equa~o para o seu exame. 

Seria terrível se reuníssemos só Juristas, terrível se reunís
semos só médicos, terrívd se reuníssemos somente- pessoas 
sob a égide da economiã. 

Quero dízer que esse projeto, muito ITlais do que_a Comis
são de Assuntos Económicos, interessaria sem dúyida à Co
missão de Assuntos SociaiS Ou ã Comi_ssão de ConsÜtuição, 
Justiça e Cidadania. =-

Por outro lado, há de se concluir que a Casa ainda não 
se habituou a um fato novo regimental. Qualquer Comissão 
tem por fim examinar a constitucio.oalidade, a legalidade e 
o mérito de qualquer projeto. Somen!e em dúvidas té_cnicas 
é que deve a matéria ir às demais Comíssões. · -

Agora mesmo, quando discutimOs a formulação do com
bustível, que chamamos de gasolina, já se quer ouvir urna 
série de Comissões, quando, na verdade, uma Comissão só 

é regimentalmente basta11t~ para todos os enfoques contidos 
no projeto. No Caso presente, há maiS características sociais 
do que económicas. -

Senador Josaphat Marinho, confesso-me violentado 
quando tenho que distinguir o assunto social do económico. 
Porque a Economia é -uma Ciência Social por excelência, tanto 
quanto o Direito, tanto quanto a Estatística, tanto quanto 
a Política e outras ciênciãS concretas que já foram classificadas 
magistralmente pelo sábio cearense, chamado Joaquim Pi
menta. 

As palavras do Senador Josaphat Marinho são irrespon
díveis, sob o ponto de vista social e jurídico. O aspecto econô
mico, aqui, tão bem analisado pelo nobre Senador Ronan 
Tito, não é bem um aspecto económico, é mais o aspecto 
fínãnceiro daS isenções. Não é bem economia; é muito mais 
número, muito m-ais fiilançã.S do que um tema de cará_ter_-eco: 
nômico propriárriénte dito. Talvez um tem-a mais contábil até, 
como falou o Relator: a coluna do deve, a coluna do haver 
- o que entra como crédito e o que deverá ser pago pelo 
Tesouro Nacional. 

Vejam bem V. Ex•s como se localiza esta questão. É 
exatamente como lembrou o Senador Josaphat Marinho, não 
é outra coisa: é u·rn dever constitucional o tratamento diferen
ciado para com os deficientes físicos. Foi unia conquista. Eu 
mesmo apresentei uma série de emendas, porque me incluo 
entre aqueles cJUe se consideram deficientes físicos; tenho mi
nhas deficiências visuais que-·a-mirii custam muito. São carís
simas as deficiêndas que conduzimos nos nossos olhos. Cada 
deficiência é seriísSima pal-a _quem a tem. Mas a privação 
da inteligência- plena -aquele que espera o intervalo lúcido 
para compreender medianamente alguma coisa, que está inca
pacitado por não ter a personalidade atingida, apenas em 
parte, para a eXiStêiiCia da criatura humana- a personalidade 
sem a utilização da capacidade, terna que o nobre Senador 
Nelson Carneiro entende tão bem, como civilista que sempre 
o foi e, graças a Deus o foi para a felicidade dos filhos havidos 
fora do casamento e das mulheres brasileiras. Quero dizer, 
Sr. Presidente, que o tema é constiti.u.::ional, tipicamente s.onsti
tucional. Essa isenção se ínsere "eX:atarnente no espírito da 
isenção que deve ser concedida por lei. E essa não é uma 
isenção que preocupe o Ministério da Fazenda ou o Ministério 
do Planejamento; é uma isenção- de caráter social. Vejam 
que a imprensa, por exemplo, goza de isenção quanto ao 
papel utilizado para a cnnfecção de jornais. Por quê? Isso. 
de certo modo, evita que o Tesouro Nacional disponha de 
grandes recursos. Mas é importante ao País, é salutar a existên
cia da imprensa. A existência do jornal compensa plenamente. 
pela sua função social, pela sua função informativa, qualquer 
dinheiro a menos, qualquer valor a menor ou aquilo que se 
deixe de arrecadar através da Receita Federal. O espírito 

- da isenção é exatamente esse.É o dinheiro Qeixar.de_ingressar 
rios cofres do EStado mas o Estãdó ·auferir muito mais lá 

-fora. 
Vejam bem, e isso foi -diScutidO - lembro-me até da 

participação de V. Ex•, Senador C"arlOs PatrocíniO. QUando 
verificamos que essa isenção visa. antes de mais nada, possi
bilitar uma melhor condição de vida ao portador da enfermi
dade que, por sua vez-, necessita de medicamentos que são 
car9{>. Os medicanientos são entregues a uma -ciranda finan
ceira dolorosa. Há pessoas dependentes de remédios que São 
caríssímos; o seu valor é maior do que o imposto, ou melhor 
dizendo, quem depende de medicamentqs no· Brasil é uma_ 
pesSoa discriminada económico-financeiram_entt!. porque não 
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há o menor controle do mercado de medicamentos o_este País; não quero fugir do enfoque primordial dessa matéria_, que 
há uma exploração indiscriminada. OS remédios são cada dia -é -a queStão constitUcional. Significa dizer que está superada 
mais caros e não digam que um deficiente m-ental não necessii3, ---esSa discussão. Cqmeçamo·s, _exatamen~e, com aabordagem 
deles. Não posso dizer como médico mas posso dizer como do Sena_dor Josapbat Marinho sobre Um trataffientó constitu-
advogado especializado em Medicina Legal. Tanto me apro- cionalmente autorizado, a fim de beneficiar o deficiente físico 

·fundei em Medicina Legal, tanto estudei a respeito da persona- e o mental no seu convívio com a sociedade. A Isenção no 
lidade criminal, tanto me especializei para identificar os crimi- Imposto de Renda será aproveitada pelo Estado à medida 
nosos natos em busca de algo que pudesse indicar o inato em _que _esse deficiente físico socialmente mais ajustado possi-
na consumação do crime; tanto me preocupei com o criminoso, _bilitar o convívio social mais tranqüilo. Esse é o caminho. 
que é um produto da sociedade, do convívio social, tanto O voto dO ·senador Garibaldi Alves Filho merece respeito 
compreendi o criminoso passional e tanto procurei identificar deste Plenário, como também o voto do Senador Ronan Tito. 
a irresponsabilidade do agente criminoso, que posso dizer O parecer lido, sob o aspecto econõmico, é absolutamente 
diquei"prófundamente, a partir da literatura científica e histó~ correto. Não retifiCo o Senador Ronan Tito, apenas desloco 
rica de Cesare Lombroso a essa questão das doenças mentais, a questão do ângulo de visão escolhido: do aspecto meramente 
inclusive, para podermos entender as esquizofrenias e as doen- econ9rnico para o aspecto social. 
ças diferentemente das esquizofrenias que vêni de uma defei- Dentro do aspecto soci_al.__como autor de tantas propostas 
tuação mental do berço, as que chamamos de oligofrênicas. à Assembléia Nacional Constituinte ein favor do deficiente 

Na verdade, esse tema é fascinante: o comportamento físiCo d-e um modo geral, penso que o projeto deva ser apre-
humano à luz da Medicina e - por que rtão dizer - sob vado, e faço mlrihas as fundamentações _e razões rpais que 
exame médico legal dos_ casos levados ao_ conhecjmento da doutas do Senador Josaphat Marinho. Ao fazer isso, enrique-
Justiça. -·çcHne, porque trago ·para i:him essa formídável experiência 

Essa matéria, portanto, Sr. Presidente, não_ me é estra- de um Jurista e Parlarnen~ar baiano. Muito obrigado. 
nha, mesmo do seu aspecto médico. Como ~dvogado, dela 
me aproximei, talvez ousadamentc, mas pela obrigação das O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Não havendo 
defesas, que no júri fiz de pessoas para as quais argüi a irres- mais quem peça a palavra, encerro a discussão. 
ponsabilidade absoluta e, noutros, a scmi-imputabilídade em Encerrada a discussão, passa-se à votação. 
casos ·de crimes cometidos por pessoas, momentaneamente, Em votação. 
enlouquecidas. Como vota o Líder do PMDB? 

É, realmente, doloroso conduzir a enfermidadê mental. · O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE) 
E não é sem propósltõ ã afirmativa que diz que, nesse caso, -O PMDB vota favoravelmente ao projeto. 
o enfermo não é uma pessoa estática, que possa indepcnder 
do tratamento médico. Essa isenção é, acimã de tudo, social, O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Como vota 
porque visa conciliar a aptidão aquisitiva e econdmica do pa- O Líder do PFL? (Pausa.) 
ciente numa sociedade absolutamente perversa, através da Como vota o Líde.r do PPR? (Pausa.) 
política de preços que se pratica, irii::lusive quanto aos medjca- o sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
mentes. ordem. 

O Estado não perderá. O que ele perdercom_essa is_enção, 
ganhará na melhora do comportamento social de milhões de 
pessoas que conduzem essa enfermidade. Dizem que há 25 
milhões de deficientes físicOs no Brasil. Nessa cifra, não sei 
quantos serão o.~ d~ficientes mentais. · 

O Sr. Ronan Tito --Permite-me V. Ex~ urtt aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Q_u_ço V. Ex' 
com prazer. 

O Sr. Ronan Tito- Perdoe-me, Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, neste instante, para que eu possa me -situar, 
quando V. Ex~ cita Cesare Lombroso e se confessa um estu
dioso desse assunto, eu gostaria de saber se V. Ex• _se situa 
na escola de Lombroso ou na de FÚrail? - - -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ~ O Sr. Cesare 
Lombroso é superado secularmente; de S s~ ficou ape03.s GÇões 
de "L uomo delinquente", sua formidável qbra, tnas,o eviden
temente, não vingou a sua. t.eoria do hom.em ""'":"" tipo físico 
-predestinado ao crime, da qual outros autores mais_moder~ 
nos afastaram-se, como os pcna~istas, inclusive, da eScola ita
liana - Lombroso advém das pesquisaS ó.ã. ·própria Itália -
para examinar o caso. conér~tf!.mej:lte_ em'. si.~ fugir d,e uma 
antropologia çriminal que não deveria se_ inperjr. po Dítcito 
Crimin;1l. 

O meu raciocínio segue mais ou menos esse dir!!c~ona
mento, mas se- trata de um~ .mera- i.ll!'st}a_ç~ó.: ~a verdade~ 

~---~~·-~'"'· :;::;:; ... ~ .............. :::;; ,., .. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocí~io) - Concedo 
'!-palavra ao nobre Senador_Ronafi-Tito. -

O SR. RONAN TITO (PMDB- MO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. P:r;esidente, o ~íder do PMDB, 
no Senado Federal, encaminhou favoravelmente, mas o Par

-tido não fechou questão sobre essa matéria, tanto que- todos 
os peemedebistas da Comissão-de Assuntos EconónlicOsyota-. 
moS contra, à exceção do Senador Garibaldi_ Alves Filho. 

Peço, portanto, ao nobre Senador Cid Sabóia de Carva
lho, que vota como Líder neste momento, que esclareça tratar
se de questão aberta no PMDB. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Concede-me V. Ex• 
um àparte? 

O SR- RONAN TITO - 9uço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- B.ealmentc V. Ex' tem 
razão. Eu deveria, pOr um 'dever ético, inicialmente, haver 
declarado que não se trata de questão_ fechada no Partido, 
mas que a Liderança vota favoravelmente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Presidên
cia constata que não há mais Líderes em plenário. Diante 
·cta evidente falta de ·quorum, a votação fica adiada. 

Tambt!m fica _adiada a matéria constante do item n~ 2 
da pauta. . 
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É o seguinte o item adiado: 

PROJETO DÊ I.Eíbo SENADO N" 40, DE 1993. 
COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência nos tefiDos dÜ 
art. 336, c do Regimento Interno) 

Votação, em turno úriico, do Piojeto de Lei do 
senado no 40, de 1993 - Complementar, de autoria 
do Senador Garibaldi Alves Filho, que revoga o §_49 
do art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
tendo 

-Parecer, proferido cm Plenário, em substituição 
à Comissão de Assuntos Económicos_, Relator: Senador 
Ronan Tito, favorável ao Projeto, nos fermos de Substi
tutivo que apresenta~ 

O SR. PRESIDENTE (CarÍos Patrocínio)- Está esgo
tada a matéria constante da Ordem .do Dia. 

sa.) 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Mansueto de Lavor. (Pau-

Concedo a palavra ao Senador Vai mi r C3mpelo. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Ney Maranhão. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB ...:_CE. 
Pronuncia o seguinte diScurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero somente registrar que 
o despacho que determinou a prisão do empresário Paulo 
César Farias restabelece, na sociedade brasileira, aquela cren
ça que, por vezes. abala-se relativamente ao Poder Judiciário. 
Hoje estamos diante de urna nova realidade. Mesmo quando 
o réu é pessoa de expressão económica, pode haver a prisão 
preventiva, decretada a pedido do Mil"!istério Público. _ 

Ainda ontem, nesta Casa, reconduzíamos à Procurado~ 
ria~Geral da República o Dr. Aristides Junqueira, exatamente 
pelo seu trabalho meritório rif:sse -setor. Hoje, quando, no 
Brasil inteiro, as manchetes dos jornais destacam esse fato, 
queremos apresentar um voto- de confiança, tanto no Minis~ 
tério Público, quanto no Poder Judiciário brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Conc~do 
a palavra, como Líder, ao eminente Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como Lidei, pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
desejo, levar ao conhecimento deste Plenário e, conseqüen
temente, ao conhecimento do País fato qUe, a meu ver, é 
de extrema gravidade. Refrro-me, Sr. Presidente,? intensifi
cação da seca no Nordeste do País. 

Segundo informações da própria Sudene, a seca continua 
ampliando o seu raio de ação; estamos diante de um quadro 
que tende a se _caracterizar como a maior-seca-desfe século, 
ou seja, a maioi seca desses. últimos 93 anos. 

Isso, Sr. Presidente, faz-nos vir aqui à tribuna para solici~ 
tar do Governo Fedúal urgentes providênciaS- no sentido de 
apoiar o trabalho da Sudene e dos governos estaduais e prefeí~ 
toras municipais, para que o Nordeste não venha sofrer ainda 
mais com as conseqüêricías da estiagem. 

As providências riecessárias, -sr. PieSídente, já são do 
conhecimento do Governo Federal, de modo especial do Mi
nistério da Integração Regional. Elas pressupõem, em rápidas 

palavras, a continuidade do programa de emergéncia e, além 
disso, a sua ampliação, porque, segundo dados da própria 
Sudene, a seca, hoje, abrange uma área de 1.130 milhão km, 
e a população atingida já ascende_ a 12 milhões de pessoas. 

--A-Sudene tem, de alguma forma, apoiado os Estados, repas
sando recursos que, entretanto, são éada vez mais insuficientes 
para, sobretudo, o atendimento do aumento da demanda. 

Por outro lado.,. Sr. Presidente, sabemos que, em que 
pese o crédito extraordinário aprovado pelo Congresso Nacio
nal, no valor de quatro trilhões e 711 bilhões, essa importância 
ainda não foi totalmente liberada; inclusive, se tem ciência 
de que a última parcela ainda não foi destinada àquela autar
quia, o que provoca, naturalmente, atraso no cumprimento 
dos cronogramas de assistência às vítimas do flagelo. 

A Sudene ainda hoje espera o repasse, por parte do Go
verno Federal, da terceira parcela e. enquanto isso não ocorre, 
é de alguma forma confrangidos que tomamos conhecimento 
do agravamento da estiagem. 

Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria de destacar que 
o programa que a Sudene está desenvolvendo em articulação 
com os governos estaduais tem aspectos inovadores extrema
mente positivos. O primeiro deles é a forma participativa 
como esse programa está sendo levado. a efeito, ou seja, foram 
criadas comissões estaduais, que, por sua vez, criaram comis
sões -municipais, o que está permitindo fazer com que toda 
uma política de redução dos efeitos sociais da seca seja execu
tada com a total participação das populações atingidas. 

A política que está sendo 'ªdotada no Nordeste é, como 
disse ainda há pouco, extremamente participativa, permitindo 
fazer com que não somente o setor público, mas instituições 
não-governamentais, participem dos trabalhos voltados para 
o atendimento das populações mais diretamente atingidas. 

Desejo fazer um apelo ao Governo Federal para que, 
ao lado das medidas de assistência às populações atingidas, 

. se cogite também da execução de obras permanentes para 
o Nordeste, sobretudo obras já previstas no Orçamento para 
a região do semi-árido. 

Acredito que, em se adotando essa providência, o Go
verno Federal criaria condições para a geração de empregos 
na região, fazendo __ com que não se agrave a migraçãO -das 
populações do semi~árido para as cidades e. sobretudo, para 
outras regiões do País, de modo especial o Sul e o _S~deste. 

Alérri disso, Sr. Presidente, caberia ao GovernO Federal 
excluir a região do semi-árido dos cortes orçamentários. Se 
tal acontecer, vai agravar ainda mais a situação do N ardeste 
e, de modo especial, de largas parcelas de sua população. 

Daí o nosso apelo ao Governo Federal, especialmente 
aos ministérios da área económica e, de modo particular, 
ao Ministério da Integração Regional, no sentido de que se 
evitem os cortes na área do se mi-árido. Aliás, isso está compa
tível com a própria política do Governo Federal, que tem 
defendido a tese de que se deve combater a pobreza absoluta 
e a ampliação das áreas de miséria. 

Se observarmos as áreas de pobreza absoluta, veremos 
que elas estão localizadas especificamente no Nordeste do 
País, sobretudo na periferia das grandes concentrações urba
nas e no semi-árido. 

Desejo tamht!m, dentro desse conjunto de medidas que 
~t-ªPlOS defendendo aqui com relação ao Nordeste e, de modo 
particular, à região semi~árida, trazer ao conhecimento do 
Senado um apelo que foi formulado pelo Governador de Per
nambuco, Dr. Joaquim Francisco, no sentido de que o Go
verno Federal autorize a liberação da importância de 20 mi-
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lhões de dólares destinados à construção de adutoras, que 
serão feitas em cãráter de emergência, com o "ól.Jjetivo de 
assegurar o abaste_cimento urbano, sobretudo nÇJ.s cidades de 
maior população do Estado de Pemãmbuco. _ ----

É possível construir pequenas adutoras e barragens, que 
irão melhorar, sobretudo em áreas mais críticas, o abasteci_.. 
menta de água. 

O Governador de Pernambuco, Dr. Joaquim Francisco, 
submeteu à apreciação do Presidente da República, em seu· 
último encontro com Sua Excelência, proposta para aproveita~ 
menta, em caráter permanente, das águas represadas nas bar
ragens de Jazigo, Pão de Açúcar, Gurjão, .R()sário. Poço Fun
do, Tabocas, Várzea do Una e Ingaieii:a~ C[úe-vaoberiefieiar 
mais de vinte sedes municipais no Estado, uicíUSíve-õ~ecife 
e sua região metropolitana. Entre as cidades que serãO aten
didas citaria: Pesqueírã, Sanharó, Alagoinha, Belo Jardim, 
Tacaimbó, Cachoeirinha, São Bento do Una1 Lajedo, Poção, 
Serra Talhada. Caetés, Capoeiras, Pedra, Vent.ufOsa, Tllpare
tama, São José do Egito, Toritama, Caruaru, ~ecife, São 
Lourenço e Camaragibe·. -

Tal é a extensão _da seca que ocorre nesse nlOiriento, 
no Nordeste, que não está sendo atingidO apenas-o-semi-árido. 
Em Pernambuco, a seca já chegou à Zoml da Mata, provo
cando danos, inclusive, à agroindústria canavieíra e - por 
que não dizer - também ao Grande Recífe-. Daí a razão, 
para que não se comprometa o abãsfê-Cini.éilto d~ ág.ua do 
Grande Recife, pela qual o Governador do Estado, Dr. Joa
quim Francisco, dirigiu também um apelo ao Ministro da Inte
gração Regional, nosso colega Senador Alexandre -costa, no 
sentido de que se autorize a liberação de recursos destinados 
à recuperação da Barragem do Tapacurá, fundamental ao 
reforço do abastecimento d'água da região metropolitana do 
Recife. 

Para esse fim, O Governador Joaquim Francisco está pe
dindo_ a liberação de verbas no valor de 151 bil!lões de cruzei
ros, que seriam suficientes para que se melhorasse, e sigtJ,ifica
tivamente, o abastecimento dágua do Recife. 

Sr. Presidente, devo-dizer que, naturalmente, esSas provi
dências vão concorrer não ape-nas para rnelhofar a assistência 
à seca, mas também para amplíar a oferta de emprego, fazendo 
com que a questão social seja de alguma forma melhor aten
dida. Na hora que se gera emprego, naturalmente se -dá assis
tência aos atingidos pelas secas e, conseqüentemente, se cria 
condições para se evitar o êxodo da população mais carente. 

Sr. Presidente, neste instante, em rápidas palavras, faço 
um apelo ao Presidente Itamar Franco, aos ministros da área 
econômica c ao Ministro da Integtãção Regional, no sentido 
de que atendam as soliCita-çõeS feitas peló- GOvernador de 
Pernambuco e pela Sudene, que acaba de encari11nhar ao Go
verno Federal um relatório sobre a situação climática de todo 
o Nordeste, compreendendo, sobretudo, o pe-ríodo que vai 
deSde o início da seca até o dia 30!6 deste ano. 

Nunca é demais lembrar, Sr. Presidente. ·a necessidade 
de que, ao lado de obras de emergência, se cogite- também 
de obras permanentes. A respeito "do àssuritõ-, gostaria de 
lembrar mais uma vez Euclides da Cunha, em texto magistral 
de uma obra do começo do século, que diz: "As secas, no
extremo Norte, delatam impressionantemente a nOssa impre
vidência -embora seja o único fato de nossa vida nacional 
ao qual se possa aplicar o princípio da previsão." (Obras 
completas, vol I) 

De fato, sabemos que se há uma coisa previsível no Nor
deste é a seca. Raro é o ano em que as chuvas caem de 

forma regular e, conseqüentemente, precisamos nos acostu
rriaf a conviver com as secas adotando providências que míni
rnj.zem as suas repercussões económicas c sociais. 

Então, Se é um fato previsível- como lembra com pro
priedade Euclides da Cunha - o que não podemos admitir 
é a nossa imprevidência em não ter adotado medidas desti
nadas a conviver cOm a instabilidade climática. 

Sr. Presidente, antes de concluir mitth.as palavras, apro
veito a oportunidade para dar ciência a esta Casa e ao País 
que a Diretorüi-Executiva do Instituto Tancredo Neves de 
Estudos Políticos e Sociais, do PFL, aprovou a criação, em 
sua última reuniáo; di::i" "Prêmio Jornalista Carlos Castello 
Branco" de Jornillismo Político, a Ser outorgado anualmente 
por aquele Instituto. Cada _ano, atr~vés de_comissãq oq1,1e será 
constituída para esse fim, se conferirá o refei'ido PrêmiO ao 
melhor trabalho de análise política. E isso, de alguma forma, 
representa, Sr. Presidente, um estímulo ao desenvOlvimento 
da crônica política em nosso país, o que concorrerá para 

o nosso enriquecimento cultural. 
· Desejo, ao levar ao conhecimento desta Casa, a decisão 

do Instituto Tancredo Neves. de cumprimentar os dirigentes 
do órgão, Senador Marcondes Gadelha, Professor Dãudío 
Lembo e o Governador Francelíilo Pereira, bem assiril a dire
ção do PFL, à frente o Deputado José Múcio, pela iniciativa 
que o Instituto Tancredo Neves houve por bem adotar, que 
também representa uma homenagem ao saudoso comentarista 
político rec-entemente falecido, e que foi talvez o mais-impor-
tante jornalista de análise política. _ 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
MARCO MAClEL EM SEU DISCURSO: 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
Gabinete dO Governador 

· Ofício n' 592193 - GG 
Recife, 29 de junho de 1993 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor Itamar Augusto Cautiero _Franco 
Digri.íssimo -presidente.da República Federativa do Brasíl 

Senhor Presidente. 
Como é do conhecimento de Vossa Excelência o Nor

deste, e em particular o Estado de Pernambuco, atravessa 
uma das piores_seças do sécu1o, fato comprovado pelos índices 
pluviométricos- extremamente baixos que estão sendo obt_idos 
nas regiões do sert:;i.o, do agreste e da Zona da Mata pernam
bucanas. 

Diante desse quadro, o GovernO Estadual, com auxílio 
indispensável da União, está desenvolvendo ingentes esforços 
no sentidO. de asSi))t"k grandes segmentos da populaÇão que 
encontram no~ Governos Municipal, Estadual e Federal o 
único amparo diante do flagelo que lhes é imposto pelo clima. 

Todavia, em que pese a escassez das reservas hídricas 
nas áreas assoladas pela seca, é possível situar importantes 
localidades onde existe disponibilidade hídrica e onde o acesso 
por p~rte da população, requer investimentos de curto prazo 
para Implantação de tubulações que permitam o transporte 
da água acumulada. 

Assim sendo, submeto a apreciaÇão de Vossa Excelênc.ia 
proposta para aproveitamento, em carátcr permanente:, das 
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barragens do jazigo. Pão -de Açúcar. Gurjão, ROsário, Poço 
Fundo, Vázea -do Una e Ingazeira bcneficiand?_ diretamcnt~ 
o Recife, além de 20 sedes municipais no Estado entre elas, 
cidades do porte de Pesqueira, Serra Talhada, Santa Cruz 
do Capibaribe entre outras. e solicito a colaboração do Go
verno-Federal no sentido de destinar o valor equivalente a 
20.0 milhõe.s de dólares para tornar possível a realização das 
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obras através_ de Companhia Pernambucana de Saneamento 
_:-:-: COMPESA, conforme descrito em anexo. 

Na confiança da atenção de Vossa Excelência para o 
pleito de Pernambuco aproveito a oportunidade e renovo 
meus protestos de elevada estima e consideração. 

A,te~ciosamente, Joaquim Francisco de Freitas Cav"alcan~ 
ti, Governador do Estado . 
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Ofício n" 527/93-GG 
Recife, !>'de junho de 1993 

Excelentíssimo Senhor, 
Dr. Alexandre Alves Costa 
MD. Ministro da Integração Regional 
Brasllia - DF 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 
Dirijo· me a V: Ex" para expor as dificuldades, que ora 

atravessa o Estado de Pernambuco, cm função do fenômeno 
da seca, que já não é peculiar apenas às zonas do agreste 
e sertão do Estado. 

Tendo em vista os baixos índices pluviom~t_ricos registra
dos, o Recife bem como sua Região Metropolitana encon
tram-se num estágio de racionamento d'água, estando seus 
reservatórios com 10% (dez por cento) de sua capacidade 
de armazenamento. 

A conclusão da Barragem Várzea do_Una_é de funda
mental importância no que diz respeito ao reforço do abasteci· 
mento de água da área abrangida pela Região Metropolitana 
do Recife 7 cujo sistema de produção propiciárá uma vazão 
de 540Us, a ser destinada às Cidades de São Lour_enço da 
Mata e Camaragibe. - -

Isto posto, solicito de V. EX\ a especial atenção no sentido 
de agilizar a aprovação da Proposta de Complementação das 
Obras da Barragem do Sistema Várzea do UnaiCapibaribe. 
Para tal, encaminho anexo; o -plano de trabalho bem como 
a documentação que habilita _este Estado a este pleito, no 
valor de Cr$!00.706.113.000,00 (cem bilhões, setecentos e 
seis milhões e cento e trl!ze mil cruzeiros). -

Sabedor do interesse de V. Ex•, em solucionar os proble· 
mas que aflingem este Estado, aproveito a oportunidade para 
reiterar votos de elevada consideração .. 

Atenciosamente, Joaquim Francisco de Freitas Cavalcan
ti, Governador. 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
Gabinete do Governador 

Ofício n' 524/93-GG 

Recife, 28 de maio de 1993 
Exm"Sr. 
Dr. Alexandre Alves Costa 
MD. Ministro da Integração Regional 

--Esplanada dos Ministérios, Bloco "E" 
Brasilia-DF 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex\ para expor as 

dificuldades, que ora atravessa o Estado de Pernambuco, em 
função do fenômeno da seca, que já não é peculiar apenas 
às zonas. do Agreste e Sertão deste Estado. 

Tendo em vista os baixos índices pluviométricos registra
dos, o Recife bem como sua Região Metropolitana encon
tram-se' num estágio de racionamento d'água, estando seus 
reservatórios com 10% (dez por cento) de sua capacidade 
de armazenamento. 

A barragem de Tapacurá contribui com 40% desse abast:
cimento, colocando-se como um dos principais rnanancirus 
para esta região. 

Isto posto, solicito de V. Ex~. a especial atenção no sentido 
de agilizar a aprovação da Proposta de Recuperação da Barra
gem de Tapactirá. Para tal, encaminho anexo, o Plano de 
Trabalho bem como a documentação que habilita este Estado 
a este pleito, previsto no Orçamento Geral da União sob 
o Cõdigo n' 04.054.0297.1267.0516 no valor de 
Cr$151.470.000.000,00 (cento e cinqúenta e um bilhões e qua
trocentos e sententa milhões de cruzeiros.) 
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Sabedor do interesse-de V. Ex•, em solucionar os proble- Com o BS. criado o Fundo de Industrialização, 
mas que afligem este Estado, aproveito a opórturi'íd3.dc para todo o povo de Pernambuco tornou-se acionista do 
reiterar votos de cl,ev~da es,_tima e _consideração. parque industrial que o fuudo viesse estr_uturar. 

Atenciosamente, Joaquim FranciscO di Freitas Cavalcan- Pçqa·ctesamarrar o processo, criei o primeiro distri-
ti, Governaâor. _ .- to industrial da região, construí a COPERBO, núcleo 

INSTITUTO TANJ=REDO NEVES DE ESTUDOS do pólo álcool-petroquímico do Nordeste, indústria de 
POLITICOS E SOCIAIS ponta da qual todo o povo de Pernambuco era acío-

Diretoria Executiva nista. 
Resolução no 1/93 Novas fábricas continuaram a se instalar no Esta-

A Diretoria Executiva do Instituto Tancredo_Neves de do." 
Estudos Políticos e Sociais,-nos termos dos arts. 3? e 1$_ do 
seu Estatuto, resolve_: · · · Ele cita,inclusive, o problema da agricultura onde revita-

Art. 1"' Fica criâd.O-o Prêmio Jorriãllsta C'arlos CastellÜ lizou os planos do algodão de palma, de algaroba e a impor-
Branco de Jornalismo PolítiCo, a ser outorg-ado anualmente tação de 278 tratares que foram distribuídos através da Secre

taria de Agricultura. E, no final, S. Ex·' cha_ma a atenção 
por este Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e So- para 0 seguinte: -
ciais. . 

Art. 2~ Para fírtsâeStá Resolução, serão contemplados "Estamos vivendÕ, Tiós- do Notaeste-. ~uma hora 
trabalhos na área específica do jornalismo político que, por decisiva para a nossa região: ou nos beneficiamos, hoje, 
sua importância, signífiêí!lern contribuição efetiva ao aprirho- das condições existentes no Brasil para a industria-
ramento do ofício e, ao prOgresso_ político da sociedade Brasi- lização ou não o faremos jamais. São Paulo acompa-
leira. nhado- do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul e 

Parágrafo único. ·.Haverá apenas um t{~b~lho premiado talvez de Minas Gerais, pelos benefícios que vem rece-
a cada ano. bendo, no m9mento, representará para o resto doBra-

Art. 3~ A Comissão Julgadora .,,;:cá integrada por repre- silo que a Alemanha superindustrializada representava 
sentantes da sociedade çívil, escolhidos pelo Instituto Tan- para a Europa balcânica. 
credo Neves de Estudos Políticos_e Sociais. A potência industrial e económica que ora se ex-

Art. 49 O Conselho Liberal regulamentará em 30 dias pande no Centro-S_ul fará para lá convergir todos· os 
a presente Resolução. - - - - interesses d.a Nação e, depois de firmada, ditará 3s 

Brasíliã, 30 .de junho de 1993. - Marcondes Gadelha, condições de desenvolvimento do resto do País. Não 
Presidente, Claúdio Lembo, Diretor Cultural, Francelino Pe- se propiciará, no futuro, a instalação--de OoVas indús-
reira, Dircfor Financeiro. - trias, para concorrerem com a indústria já existente, 

com a capacidade de a,bastecer o rnercad'! nacional." 
O SR. NEY MARANHÃO -Sr. Presidente, peço a pala-

vra, como Líder, para Urna bi'cve comunicação. S~~ Presidente, neste momento, peço a transcrição deste 
1rtigo, porque ele veio a calhar com um pedido feito aO-Senado 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a capaci-
como Líder. para uma breve:. comunicação. dade e o direito, de acordo com a Constituição, de examinar 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como Líder. Para as contas do endividamento interno e externo do País. 
uma breve comunicaçã9-=::Sem revisão do orador.)- Sr. Presi- Mais de 60 Senadores já assinaram esse requerimento 
dente, Srs. Senadores, q_uero pedir-a--transértÇão-noS Anais para a formação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. 
do Senado de um artigo do ex-Governador Cid Sampaio. com o intuito _de que se chegue a devassar as contas púb!icas 
Nesse artigo, do q-Ual lerei alguns trechos, S. Ex~ fa:z uma do Governo, para sabermos, ré~lrnente, se esse dinheiro está 
radiografia do problema econômico, do problenla social deste sendo ou não bem aplicado. E a primeira vez que iremos 
País. -- . fazer issO. O Senado Federal - tenho certeza -pela capaci-

S. EX\ nosso companheiro, ex-Senador e ex-Presidente dade dos hQmens que representam este POder, em defesa 
da Comissão de Economia, marcou uma ·época pelo seu traba- dos altos inter~sses da Nação, tirará a limpo como 0 Or_ça-
lho, pela sua competência, pelo conhecimento profundo como menta da União está sendo executado. 
ex-Governador de Pernambuco, Presidente da Federação das 
Indústrias; teve uma passagem brilhante nesta Casaem defesa Este artigo vem, justamente, a calhar face_ ao que Cid 
dos alto_s jnteresses __ do_País, _principalmente na área ~conô- Sampaio diz. Por isso peço a sua transcrição_,_ J,lma vez que 
mica. "· · - - - O artigo é um espelho do que estamos ne:cessitando fazer, 

Cid Sampaio foi quem criou, em Recife-~ a Cooperbo, ou -seja, passar a limpo o que estiVer errado__p.esta N-ação. 
uma fábrica de produção de álcool. Era o que eu tinha a dizer, Sr._ Presid~nte. (~uifo bem-!) 

No artigo "Um sonho, um pesadelo, um despertar", do DOCUMENTO A flUE SE REFERE O SENA-
qual passo a ler alguns trechos, S_ Ex' sintetiza bem o conheci- DRO NEY MARANHAO EM SEU DISCURSO.:~ 
mento que tem da situação que estamos vhfCO.d~. hoje neste 
País. ~ ~ ~UM SONHO, UM PESADELO, UM DESPERTAR 

Ele diz:. Cid Sampaio 

·-~como Governador busquei engajar todo o Nor- ______ -=-Em novembro de 1991 publiquei um livro. "Uma Alter-
deste na luta pelo descnvolvimcrto da região como- nativa Tributária Socialmente Justa Desburocratizada e Sem 
um todo. Com a bandeira do CODENO -porque Sonegação". 
foi-Um dos precursores da criação da Sudene_-:-, depois Como preâmbulo transcrevi as seguintes palavras de 
Sudene, o movimento toroou.:-se irreversível. Erich Fron: 
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"O homem, eni cOntraste com o animal, apresenta 
maleabilidade quase infinita. 

Ele pode viver livre e como escravo .. Pode ser 
rico e goza!" o luxo e_ viv:cr em condições de quase 
irianição. Pode viver como -gucrrCird e -padfiC3IDen_te:
como explorador c ladrão, e como membro de uma 
irmandade cooperativa e inspirada pelo .amor ao próxi
mo. Dificilmente haverá um estado psíquico sob o qual 
o homem não consiga viver, e dificilmente haverá algo 
que lhe se não possa .fazer c algo para o que ele não 
possa ser usado. 

No entanto, e a despeito de toda a evidência, a 
história do homem nos mostra que um fato foi omitido: 
os déspotas e as camarilhas dominantes podem conse
guir êxito na dominação e exploração de seus seme
lhantes, mas não podem impedir a reação a esse trata
mento desumano. 

Nações inteiras, ou grupos sodãiS dentro delas, 
podem ser subjugados c explorados por rhuito tempo. 
mas reagem. Reagem pela apatia ou. por tais atrofias 
da inteligência, iniciativa e perícias, qui gradualmente 
malogram em desempenhar as funções que serviriam 
aos seus senhores. Ou reagem pelo acúmulo de tal 
ódio c sentimento destrutivas que levam a destruição 
a eles próprios, aos seus dominadores e ao sistema 
deles". --· · 

Após, também como preâmbulo, inseií um trecho, de 
um meu discurso em uma convenção da UDN em 1960: · 

"Os povos sem objetivos, que são vazios de aspirações 
coletivas, não têm condições para viver livres. Eles se subor
dinam sempre, às forças polítfcas ou económicaS de outros 
povos. Só se afirmam as comunidades que encontram, na 
terra ortde trabalham, na sua própria vida, na sua história, 
nos conceitos filosóficos, morais e políticos que defendem, 
um sentido que identifique a todos. E, todavia, lutam e são 
capazes de sacrifício por-esse ideal comum. Só assim_ os povos 
crescem, marcando as civilizações e as culturas. De outro 
modo, se às suas vidas falta este sentido que possa constituir 
a aspiração geral, o interesse subalterno torna-se a medida 
do desejo dos grupos que aspiram viver à sombra do Governo. 

A· luta pelo poder se desvirtua, já não busca o bcm~co
rnurn, o desenvolvimento social c econômíco, a defesa de 
um direito, do direito a uma vida que não seja indigna da 
condição humana, a defesa da eqüidadc e_da justiça. E então., 
sem um princípio a preservar, ela se avilta de concessão em 
concessãO. E os que a sustentam, não representando o povo. 
No seu sentido dignificante e sublime da pátria e de comuni
dade, disputam os privilégios que_se_ negociam c se trocaffi, 
os lugares vitalícios, o agasalho gordamente remunerado para 
a família e a clientela. Vê-se, assim, a k:i. a Çonstituição, 
a moral, até a miséria e o sofrimento das populações não 
mais poderem conter o interesse, a princípio. -de grupos e, 
depois, dos indvidfduos, no delírio do uso do poder pelo pro~ 
veito e do mando pelo desmando, com a postergação do bem 
da coletividade, do progresso social e do enriquecimento co
m'um". 

Ambas as citações denunciam c analisam as distorções 
que~ combatidas e contidas na época exacerbaram-se com 
o correr do terr.tPO; lev~ndo o Brasil à crise moral a que chega
mos c a margmahzaçao crescente de milhões de brasileiros 
em bolsões de miséria quase absoluta. 

Quando povo no Movitneni:O de_ B,ecuperação de Pernam
buco conquistou o Governo do Estado, o povo e o Governo 
empenharam-se na árdua tarefa de desbravar os caminhos 
para a industrialização, o desenvolvimento e a integração da 
força do trabalhO na esturtura produtiva, buscando maior dis
tribuição de renda. O Governo .enfrentava a máquina política 
federal e a estadual, a qual, em oposição, dispunha na Assem
bléia Legislativa da esmagadora maioria de 56 deputados num 
total de 65. 

Governador, busquei engajar todo o Nordeste na luta 
pelo desenvolvimento da região como um todo. Com a ban
deira do Codeno depois Sudene, o movimento tornou-se irre
versivel. 

Com o BS, criado o Fundo de Industrialização, todo o 
povo tornava~se acionist~ do parque industrial que o Fundo 
viesse estruturar. · 

Para demarrar o processo, criei o primeiro distrito indus~ 
trial da região, construi a Coperbo, núcleo do pólo álcool-pe
troquímica do Nordeste, indústria de ponta, da qual todo 
o povo de Pernambuco era acionista. -

Novas fá6riCas cOntinuaram a se instalar no Estado. 
A agriCultu-ra revitalizou-se com os planos de algodão, 

de palma, de algaroba e a_importação de 278 tratares distribuí
dias através da Secretatia de Agricultura com sua eStrutura 
transferida da capital para postos localizados no Interior. Em 
todos os municípios, o Estado estava presente levando a _técni
ca e os equipamentos para mecanização. 

A confiança induzia os investimentos. O Estado financio-u 
a primeira plantação de uva espanhola em São Francisco: 
criou a Cilpe e os postos de recebimento de leite no interior. 
Estimulou a implantação da Mococa na bacia leiteira de Gara
nhuns e a construção da fábrica de leite em pó em Belo Jardim. 
Estava assegurado o mercado para atividade pastoril. O IPA 
reaberto após a sua inatividade por 25 anos, passoü a pfomover 
a modernização da agricultura e realizar pesquisas agrícolas 
e seleção de sementes. 

São passados 34 anos, Pernambuco era outrora o Estado 
que mais crescia no Nordeste, consumia mais energia do que 
a soma do consumo em toda a região. Tiitha o maior PIB 
per capita regional e era ·o pólo de desenvolvimento e cultura. 

Hoje, Pernambuco lidera no Nordeste o crescimento ne
gativo do PlB e ostenta o maior índice regional e do Brasil 
da queda da produção industrial. 

O algodão acabou-se, o s.eu parque têxtil, o maior do 
Nordeste, migra para o Ceará, a maquinaria da fábrica de 
leite em pó de Belo Jardim tomou destino ignorado, ficando 
o prédio vazio quase em ruínas, como a exigir que se diga 
ao povo para onde foram as máquinas. A Çilpe agoniza. 

São passados 34 anos e as palavras que pronunciei no 
Clube de Engenharia, quando foram convocados os pernam
bucanos pa-ra o Movimento de Recuperação de Pernambuco, 
em dezembro de 1957, soam como se fossem uma trágica 
profecia: 

"Estamos vivendo, nós, Do Nordeste, uma hora 
decisiva para nossa Região. Ou nos beneficiamos hoje 
das condições existentes no Brasil para industrialzia
ção, ou não o faremos jamais. São Paulo, acompanhado 
do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul e talvez 
de Minas Gerais, pelos benefícios que vem recebendo 
no mom:ento, representará para o resto do Brasil o 
que a Alemanha superindustrializada representava pa
ra a Europa balcânica. 



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 2 6249 

A potência iiidus.trial e econômica que ora se ex
pande no CentrO- Sul fará para lá convergir todo o 
interesse da Nação e, depois de' firmada, ditará as con
dições de desenvolvimento do resto do País. Não se 
propiciará, no futuro a instalação de novas indústrias 
para -concorrerem_ com~a indústria já :xistente, com 
capacidade de abastecer o mercado nac10nal. 

Se isto aconteCer, só nos restará~um cam:tn.ho a 
seguir: assistirmos à migração contínua de nossa região, 
do mais fortes e· de maior espírito dC iniciativa ~. nos 
conformarmos- com a pobreza e_ a miséria das nossas 
populações, disputando a.iitda, por alguns anos, coin 
a China e a Índia o penúltimo ou antepenúltimo lugar 
entre os povos mais miseráveis do mundo". 

São passados 34 anos, Pernambuco que comandou o pro~ 
cesso de planejamento e industralização regional destrói a 
estrutra de desenvolvimento auto-sustentado. 

Acaba com o furid.O dé: industrialização, com a partici
pação popular na estrutur:::J.~_qa produção, tr8.~sforma o Banco 
do Estado, criado como Banco de Desenvolvtmento, em Ban
co Comercia~. e põe ffm à- estrutura criada para amparar a 
agricultura e coloriizar _cOin assistência econ~mica· e técnica 
capaz de tornar rentáve,l ,a at~vídade dos c?l?_rl_os.~ _-

Enquanto isto, no _Brastl, o corporattvtsmo em todas as 
atividades. inclusive políticas, amplia o mundo dos filhos do 
Estado e das suas empresas, onde uns poucos enriqueciam 
muito, enquanto os oUtros· cidadãos, a maioria, o povo, os 
enteados na nação, amargam o abandono, a fome no desem-
prego e a doença. · · - --- - · 

Nessa hora eiTJ. que o mundo busca_ um novo rumo,-cabe 
à sociedade brasileira,_ao povo, despertar, organizar-se, fazer 
valer a sua vontade, exigir e fiscalizar para impor condições 
de justiça, de eficiência, de probidade que preserVem a riquez~ 
potencial do Brasil, em termos de assegurar a todos os brasi-
leiros condições dignas de vida. --

Cid Sampaio, empresário~e POiílico: fo-i goveroádor de ~ernambuco e senador 
da RepUblica. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra ao eminente Senador Eduardo Supli~y. ··-

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador:)- Sr. Presidente, 
os trabalhadores neste País estão aguardando uma definiÇão 
do Senado Federal relativa à-Lei de PolítiCa Sãlarial aprovada 
pela.Câmara dQs Deputados, que instituiu o·reajuste trimes
tral, bem como os procedimentos de ajuste em termos reais 
do salário mínimO. 

É ímportante que o Senado Federal tenha uma definição 
sobre_ esse assunto o quant~ antes. Aind_a oritem, tive_mós 
uma reunião com o Presidente da_RcQública, na presença 
dos Ministros da Fazenda, do TrabalhO, da Pi--evidência, onde 
os Ministros Fernando Henrique Cardoso, Walter Batem e 
Antônio Britto colocaram algumas dificuldades para o Go
verno atender inteiramente a tudo aquilo que gostariam os 
Parlamentares ao aprovarem o projeto na Càmara dos Depu~ 
tactos. 

Descreveram os ministros citados que, em especial, have
ria limitações para a Previdência, caso fosse aprovado o pro
jeto nos termos aprovados na Câmara dos Deputados. 

O Ministro do Trabalho, Walter Barelli, disse que o Go
verno estuda a possibilidade da correção plena da innação 
para preservar o poder aquisitivo dos salários, mencionando 
que a dificuldade estaria no aumento real de 3% ao mês, 
previsto naqu·ela legislação. 

Combinou-se que hoje, na Comissão de Assuntos Econô~ 
miços, estaríamOs ouvindo os representantes das entidades 
sindicais dos trabaThadores e dos empresá"ríõs, em ·especial 
daCUT, da CGT. da Força Sindical, da CONTAG, trabalha
dores na agricultura, e também ouvimos os representantes 
da CNI, CorifeçleraÇão NaciOnal da Indústria, e Confederação 
Nacional do Comércio, bem corno pequenos e médios empre
sários. representantes do SIMPI, que representam as peque
nas e microempresas. Tivemos a oportunidade de ouvir uma 

· reflexão sobre as diversas políticas salariais havidas na história 
do_ País. 

A ComiSSão deTrã.balhO, preSidida pelo Deputado Paulo 
Pairo, há pelo menos três meses está empenhada no exame 
dessa matéria; vários Deputados Federais estiVeram na Comis
são de Assuntos ECQnômico~ para acompanhar a discussão, 
que tem como "Relator da_ matéria o ~enador Beni V eras. 
a quem fizemos Um apelo. · · · 

Transmito, agora, da tribuna do Senado, esse a,pelo para 
qUe nos empenhemos, todos, junto ao Relator Beni V eras, 
ao Líder do Governo no Sena.do, Senador Pedro Simon. aos 
Líderes e Senador~s de toçlos os Partidos, para que possamos 
trazer as mais diversas sugestões_ de _tal forma qu( tenhamos, 
até terça-feirã ·próxima. urna sugestão relativa à proposta que_ 
o S"enado Federal irá votar. 

Ex• 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex~ me. permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço_o aparte de V. 

O Sr. Ney Maranhão -Senador Eduardo Suplicy, gosta
ria âe me solidarizar com V. Ex-r com relação à criação deSsa 
Comissão Parlamentar de Inquérito que objetiva fevantar os 
números reais das contas públicas dos últimos cinco anos do 
Governo. Tenho, em mãos, dados fornecidos por minha_ asses-
seria. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Nobre Senador Ney Ma
ranhão, estamos tratando agora da política salarial. 

--_-o --o Sr. Ney Maranhão -Sim, mas gostaria de argumentar 
com V. Ex• justamente sobre isso. Com csses.dadós que tenho 
em mãos, numa análise comparativa do Orçamento Geral 
da União, vejo que, em 1992, a União gastou com pessoal 
- encargos sociais apenas - 9,95% do seU Oi-;amento; 
em 1993; baixou para 5,16%, no Orçamento glqbaJ. Até me 
provarem o contrário, Senador Eduardo Suplicy, sou favorá
vel ao que a Câmara aprovou, ou seja, esse aumentei ao traba~ 
lhador dentro da regra que foi remetida ao Senado. Senador 

- Eduardo Suplicy, com essa comissão, vairios descobrir as "cai
xas-pretas" que existem nessas contas públicas, porque, quan~ 
do se fala em aumento de inflação, o trabalhador brasileiro 

·é o ''saco de pancada", é o "burro de ca~gª". Tirlha essa 
convicção, mas hoje não tenho mais, até provarmos o contrá
rio do que há nessa justificativa dessa comissão que vamos 
criar, para a qual já temos mais de 60 assinaturas dos Srs. 
Senadores. O motivo de-não ter dado entrada hoje -o farei 
na próxima semana- é porque acredito que teremOs, pratica~ 
mente, a maioria do Senado querendo desvendar essas contas 
públicas. Vamos ver se, realmente, esse reajuste mensal no 
salário dos trabalhadores, da maneira como fõi aprovado na 
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Câmara. é o que faz a inflação do Pa(s. Portanto: nesse mo
mento, solidarizo-me com V. Ex· Nós, daqui do Senado, temos 
que 'Ouvir, argumentar, chegarmos a um consenso, desde que 
o trabàlhador não seja prejudkado. Essa _é_ a linha de V. 
Ex~ e é a linha deste Senador que está hoje lhe aparteando, 
pelos dados que me foram fornecidos pela minha assessoria. 
Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Se~~do.r Ney Maranhão. 
de fato precisamos acompanhar que, des9e _q!l~ foram adota
dos ajustes bimestrais de salários, mesmo com 'b procedimento 
do ajuste quadrimestral, mas com antecipaçôCs bimestrãis, 
houve, em verdade, um~}.eçuperação de feciúSos por p·arte 
da Previdência. . ·-L' ' -

É possívd que o ajuste mensal, ao garãntir que não haja 
corrosão do poder aqu-isitivo dos salários todo _njês, contrjbua, 
inclusive, para que haja uma ·recuperação nl'âiOF da economia 
e da arrecadação governamental, inclusive !.JO que diz respeito 
à arrecadaçà()_ para a Previdência. 

Gostaria de concluir, Sr~ Presidente, assiflar3-rido a impor
tância e a responsabilidade do Senado Fed_e~ãL_para que, na 
próxima serh~na, venhamos a analisar os __ prii:t~ipais projetas 
aqui pendentes: a Lei de Diretrizes Orçal'!leritãrias, porque, 
sem a mesntà, não haverá o início do recesso; a Lei de Política 
Salarial, que, no meu entenqer, ,9eve_ ~er xotitda com igual 
importância à lei que regulamenta o IPMF. Será um passo 
inadequado por parte do Senado Federal, se viermos votar 
o IPMF sem a consideraÇão da Lei sobre PolítiCa Salarial. 

Era o que eu tinha a dizer-. Sr. Preside'irte. -(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concédo 
a palavra ao Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN --, AM.: P<onuncia o se
guinte discurso.) - Sr. PreSidente, o assunto que me faz 
vir a esta tribuna é dos mais lancinantes, dos, mais desagra
dáveis. Imagine V. Ex~ que, lá no AmazonãS, está chegando 
a época da vazante. Foi urria das maiores che:ías que já houve· 
nos rios da Amazônia. Os rios chegaram a subir 30 metros! 
Na hora da vazante, começam a vir as endemias, as febres 
coléricas, as deficiências de toda ordem, principalmente no 
interior. 

Estou informado, Sr. Presidente, de que o MinistériO 
da Saúde há quatro meses não paga os funcionários encarre
gados de combater o cólera! ex:n todos os municípios. Cada 
município tem uma quantidade de funcionários, cerca de 120, 
que não estão recebendo. Ora, no _momento_ em que se torna 
mais grave a situação com a vazante do rio_ que se aproxima, 
é mais do nunca necessário que esses funcionários sejam bem 
pagos, bem remunerados. 

Por esta razão, Sr,__ Presidente. embora seja o último ora
dor inscrito de hoje, faço questão de manifestar essas palavras 
em forma de apelo ao Ministério_ da SaúQe para que, com 
urgência, mande pagar os funcionários incumbidos de com
bater o cólera na Região Amazónica. É o apelo que faço 
veementemente ao nosso querido Colega, Ministro da Saúde, 
Jamil Haddad. Sei que S. EX'! é um homem muito inteligente 
e de uma sensibilidade excepcional e compreenderá o proble
ma plenamente. 

Aproveito, Sr. Presidente, para ainda transmitir a S. Ex•, 
através desta tribuna, o apeio de que esteja atentcfconndaçãó
aos problemas sanitários que vão advir da descida dos rios, 
e ainda: que o Sr. Ministro da Integração Regional, Alexandre 
Costa, determine aos responsáveis pelas áreas de calamidade 

púhlica muita atenção para esse problema, porque a vazante 
no rio Amazonas é tão ou mais grav.e do que a própria enchen
te. A vazante é_ que deixa os resíduos, os detritos, as podridões, 
os bacilos; em suma, é bastante desagradável para o pobre
zinho lá das áreas distantes. 

O Sr. Ney Maranhão_:- V: ~:ir'~-me permite um aparte? 

O SR. AUREO MELLO -Com muita honra, Senador 
Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Aureo Mello, quero 
'me solidarizar com V. EX" e aproVeitar a oportunidade para 
citar alguns dados estatísticos relacionados à saúde._ V. Ex~ 
está, com muita proprie<;lade, fazendo um apelo dramático 

--para que os funcionários daquela Região, esquecida dos pode
res públicos, recebam pelo menos seus minguados salários. 
Na Comissão Parlamentar de lpquérito, na qual o Senado 
vai averigüar contas públicas do Governo, quero mostrar a 
V. Ex~ - baseado em um relatóriO que irei apresentai- na 

- próxima terça-feira, no plenário do Senado, com a assinatura 
de mais de 70 Srs. Senadores- o interesse do Senado Federai 
em investigar a fun.do as ··caixas-pretas" daquilo que nós não 
·sabemos: onde está sendo aplicado esse dinheiro das contas 
públicas? O Ministério da Saúde. em.1990, até o mês de 
novembro, só havia recebido 4213-% de seu orçamento, ao 
passo que em dezembro esse percentual atingiu 76,2%, __ o 
que significa que mais da metade do seu orçamento ficou 
preso até o último mês do ano. Embora _o recomendável -
isso era o que Governo deveria ter feito - fosse uma desti
nação mensal de cerca de 8,33%~ o Ministério da Saúde, 
naquele ano, havia recebido até abril um fluxo mensal de 
1,2% de seu orçamento. São os hospitais que estão falidos, 
fechados; a sàúd_e, como está no Brasil, _obriga os doentes 
a voltarem para casa, e seus funcionários ficam sem receber. 
Numa área de importância, como citou V. EX", principalmente 
quando o rio começa a baixar e as doenças começam a aparecer 
naquela Região, os pobres amazonenses não têm remédios. 
Essas verbas não estão sendo bem aplicadas ou, então, estão 
sendo aplicados em outras coisas desnecessárias. Portanto, 
solidarizo-me com V. Ex• e tenho certeza de_ que o Senado 

-dã República irá apreciar e aprofundar-se nesse assunto, pas
'·sando a limpo aquilo que a Nação precisa: a correta aplicação 
das verbas públicas, principalmente na educação e na saúde, 
que é aquilo que mais necessita o País para o seu desenvol
vimento. Parabéns a V. Ex• 

O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado. Sr. Senador 
Ney Maranhão. A voz de V~ Ex~ é como aquele ar "abana
chama" quando fazemos com _que ela crepite em favor de 
qualquer reivindicação. 

Realmente, essas verbas de ministérios vão sendo distor
cidas, mal distribuídas, mal aplicadas, às vezes até devoradas 
por determinadas "catitas'', que estão sempre atentas na área 
da distribuição orçamentária. É por isso que o Brasil realmente 
se vê deficiente na aplicação daquilo que o Orçamento deter
mina. 

--- É necessário, é preciso que prestemos atenção. nessa 
hora até de um certo macarthismo, em que o Brasil está mergu
lhado, que pelo menos isso seja atentamente observado, fisca
lizado_l p~ra acabar oom aquela história de haver eõmissão 
para intermediário, para determinadas pessoas. e até mesmo 
para determinados prefeitos. 

Vamos, portanto, Sr. Presidente, marchar de passo certo 
e acompanhar o impulso regenerador dos ministérios, que 
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se apresentam como tal, para que o dinheiro atribuído ao 
progresso desta Nação ·seja realmet:atc aplicado, a fim de que 
sejam dadas, inclusive, as verbas do Norte e Nordeste. Que 
se façam finalmente os aquedutos lá para o Nordeste i Que 
se façam os canais de irrig-a:ção! Que se façam as plantações 
de árvores - como foi J~ito na região do Novo MéxicO, nas 
áreas sáfaras que os Estados Unidos comprãrarn ou tomaram 
do México, para que ã árvore atraia a chuva e esta faça nascer 
novas árvotes no círculo vicioso da alimentação, do bem-estar 
e do progresso. · .. ----

Nosso ex-companheiro Gabriel Hermes Filho, há muito 
tempo, publicou um belíssimo trabalho sobre esse_ assunto 
referente ao Vale do Tennesscc. 

O que se faz necessário, imprescindível, é qUe-acabemos 
com os problemas crônicos do Brasil. O problema da enchente 
no Amazonas é menos mau - é certo - do que o das secas 
avassaladoras que ocorrem na terra çlo __ l!leu querido Líder 
e amigo, Ney Maranhão. Não posso entender. por que, numa 
época em que nada é impoSsível para a engenharia e em 
que se fazem oleodutos, que conduzem petróleo a dist~ncias 
infinitas, não se fazem aquedutos na direção das terras sáfaras. 
Temos o rio São Francisco rugindo as suas águas a 80 quilóme
tros da Região Nordeste.. Temos o rio Am3zonas, com todo 
o seu aranhol de tributáríqs~-pedindo que. ol~râSil jogUe água 
na secura de uma parcela relativamente pequena ___ dO seU terri-
tório. O Nordeste não é grande, não! O Nordeste é pequenino 
comparado com o Amazonas e o Pará. No entanto, essa coisa 
não anda, não se soluciona esse problema. 

Esperamos que o Eiesidente Itamar Franco, com seus 
bons propósitos, que ainda ontem evidenciamos na televisão, 
resolva esse problema; se o Henrique Hargreaves, compa
nheiro nossO aqui das áreas, do_ baçkground do Legislativo, 
sopra, inspira, fala. Henrique Hargreaves sempre foi um asses
sor maravilhoso. S. Ex• é o Chefe da Casa Civil, Chefe do 
Gabinete do Presidente da República. Vamos ver Se se chega 
lá para que realmente o nosso País venha a entrar numa fase, 
pelo menos, de um progresso utilitário, rápido de qUe tanto 
necessita, a fim de que também se acabe com tanta demagogia 
e pare de se falar em medidas heróicas que ffão podem ser 
tomadas por figuras que· não tc!m c:apacitaçã'o, nem fôlego 
para alcançá-las. 

Porém, de modo prático, Obje"tivo, nO"titíti" de cada 
dia se pode chegar a bons resultados._ E,- realmente, aquilo 
que falamos é urna_ prece pelo Nordeste. Pelo grande Ama
zonas já é tempo de se promover a sua industrialização pesada, 
o quanto antes, .extraindo as riquezas minerais inenarráveís, 
indescritíveis que no seu solo estão pedindo os capitais e o 
esforço do restante do Brasil naquela direção. 
~ Muito obrigado, Sr. Presidente. Que o TOCáritíris também 
viva esses acontecimentos! (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Muito obri
gado. 

O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Concedo 
a palavra ao nobre Senado~ João Fra~ç_a. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP - RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o Brasil 

tem se tornado, nos últimos tempos, aqUi dentro e lá. fOra, 
o centro principal de debates sobre a ecologia e o meio ambien
te. Mais do que isso. Por esta causá, temos sido, sistemati
camente, objeto das mais acirradas polémicas, e até sido Colo-

cados no pelourinho, corno réu confesso, exposto à execração 
pública mundial. 
_ Com todo o brilho, evid~l).temente, que se revestiu a 
realização, ano passado, no Rio de Janeiro, da EC0-92, e 
com o prestígio que este evento realmente representou para 
o País, nem--assim deixaram, autoridades e instituições ambien
tais internacionais, de nos cobrar ali ações e omissões no 
campo ecológico. _ 

É, então, de se perguntar: diante de tantas e insistentes 
· OObranças, -estaríamos nós sendo realmente depredadores da 
natU:rêza? Ou,_ ~por acaso, não fomos nós, exatarnente que, 

· é:io quinhentos anos de povOamento e civilização, preservamos 
o maior santuário ecológico do mundo - a imensa e virginal 
floresta amazônicá e o pantanal mato-grossense? 

O que fez a Europa com sua natureza. senão massacrá-la 
com um tiPo de desenvolvimento, este sim, extremamente 
depredatório? O que fizeram, então, países civilizados na mes
ma épOca ou depois, como os Estados Unidos, Canadá_, Aus
trália, Nova Zelândia? 

Serão, paradoxalmente, os nossos acertos e a clarividên
cia de nossO pOvo em preservar nossa exuberante natureza, 

--que motivaram tantas censuras e cobranças, sem antes, num 
exame de consciência, const_a_tarem os seus próprios --erros, 

-_estes sim, qUe ã.cabaram com a flora e a fauna e suas popUla
ções indígenas? 

Mas o pior, Sr. Presidente, é que essas campanhas, lá 
fora, têm servido para nos pressionar e intirtlÍdar, colocan
do-nos no banco dos réus e forçando-nos a adotar posições 
contráriaS- aos interesses nacionais, ao nosso desenvolvimento 
económico. Na última década. ante a pressão de governoS, 
órgãos internaciorüiis e grupos ambientalistas, começamos, 
inibidos, a ceder e a erigir uma política e legislação ambientais· 
extremamente duras e rigorosas. 

Ora. nenhum brasileiro, muito- menos uma autoridade, 
desconhece cjue é preciso cuidar da preservação da natureza 
e de nossas populações indígenas. Temos, aliás, feito isso 
muito bem, há quinhentos anos. Não precisamos -de lição 
de ninguém, nesse particular. A natureza, como a floresta 
amazónica, o índio e as preocupações ambientais, são como 

--que, nos permitem a imagem, duas páginas de um mesmo 
livro, que merecem toda nossa atenção e carinho. 

Mas, por outro lado, não podemos escravizar-nos unica
mente a ela e impedir o processo do desenvolvimento nacional. 
Criou-se, artificialmente, a dicOtomia progresso versus preser
vação da natureza. Na verdade, não exiSte isso. Podemos 
muito bem compatibilizá-los , se tivermos bom-senso e boa 
vontade. Racionalizar e conduzir os dois processos e situações, 
em busca de uma harmonia mútua, um não ex~luindo o outro. 

Se conseguimos desenvolver ~ste País até aqui, conser
vando a nossa majestosa natureza e elevando-o ã oitava econo
mia do mundo, por que então duvidar de nossa capacidade 
para o futuro? Enfim, o pro-gresso e a natureza, repetimos, 
não são inconciliáveis, se levados com bom-senso e raciona
lidade. 

- Mas, a verdade é que a pressão internacional conseguiu 
impressionar e influenciar aqui dentro, e, então, uma rígida 
e volumosa legislação sobre o meio ambiente foi iniposta ào 
País, desde acordos internacionais e_ a própria Constituição 
Federal, até o Código Florestal, Código de Mineração, leis, 
decretos-leis, decretos, resoluções, portarias etc. Assim,- te
mos· cerca de cinqüenta leis em vigor, vinte e três acordos 

- Internacionais, quarenta e dois decretos, dezesseis resoluções 



6252 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Julho de! YY3 

e mais de cinqüenta portarias, perfazendo o tot~l de cento 
e sessenta e cinco atos normativos. 

Existem ainda, Srs_. Senadores~ poderoso.s órgãos públi
cos, que tratam do meio-ambiente, como o Conselho Nacional 
do Meio Ambiente _,.._ CONAMA; o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais -IBAMA; o Cadas
tro Nacional de Entidades Ambientalistas_- CNEA; a Comis
são Coordenadora Regional de Pesquisas da Amazónia -
CORPAM: etc. 

Para se ter uma idéia da extensão d~ssaJegislação, basta 
folhear uma recente publicação do Senado_,_ intitulada "Meio
Ambiente - Legislação''. com suas alentadas setecentas e 
oitenta e cinco páginas. 

Enfim, inflacionaram tanto o País com normas e atos 
legais sobre o meio ambiente, que, cm certas regiões, fica 
difícil promover o desenvolvimento. 

A onda de ecologia e do meio ambiente dominou de 
tal maneira o País - os meios de comunicação social, as 
entidades civis, o Congresso, os sindicatos, a juventude -
que não se observou o seu manifesto exagero. E aí daquele 
que se lhe opusesse .aos desígnios. Era incontinenti acusado 
de reacionário, quadrado, contra a vida e_a humanidade. 

Não se ouvia a voz da razão, da ponderação, de que 
era preciso preservar a natureza. por um lado, não provocando 
a poluição, mas que, de outro lado, se poderia_f_azer tudo 
isso, desenvolvendo~se o País, combatendo·s~ a miséria, a 
fome, o subdesenvolvimento e todas as mazelas que lhe são 
inerentes. 

Corno só nos preocuparmos com a natureza, deixa_ndo 
de lado os aspectos trnportantíssimos do desenvolvimento. ~co
nômico? Como não atentarmos, principalmente nós, represen
tantes do povo, para a dura realidade de nossas populações, 
na grande maioria carentes e miseráveis, analfabetas, doentes 
e que vivem na maior privação e necessidade? Somente pode
remos combater os males que as infelicitam, promovendo o 
desenvolvimento, o progresso, a civilização. 

Sün, que preservemos a ecologia, a nossa bela natureza, 
mas que olhemos também o homem brasileiro, tão sofrido 
pelo atraso c estagnação de nosso País. Aí __ estão as desigual
dades regionais, flagrantes testemunhas de um s_ubdesenv.ol~ 
vimento implacável c injusto, que marginaliza o hOmem, sua 
família, seus direitos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores! Desejamos propor~lhes 
uma indagação: querem maior poluição, maior_ agressão à 
natureza, do que a miséria absoluta cm que vivem milhões 
de patrícios nossos. especialmente o nosso homem amazónico, 
o homem de Roraima, o primo pobre da família brasileira, 
os quaiS enco-n-tram perdidoS, abandonados~ dcs:ualidos, na 
imensidão da floresta amazónica? 

Para este homúnculo interiótano, que! dama por justiça 
social, por desenvolvimento, por uma vida melhor, não há 
campanhas faustosas e ruidqsas_, como os que existem para 
a ecologia. Esta é a verdade_._ 

A Amazônia, Sr. Presidente, especialmente o Estado de 
Roraima, que aqui, com imensa hOnra e entusiasmq_l represen
tamos, tem sido idilicamente _descrita como "terra da promis
são", pulmão do mundo, o paraíso terrestre, a maior reserva 
ecológica do mundo, etc. Não-desconhecemos, evidentemen
te,_ a. sua beleza, a exuberância de sua nora e fauna e, é 
claro, sentimo-nos orgulhosos disso. Mas não podemos esque
cer, erry contrapartida, o h__omem que a habita, a r_:~alidade 
implacável de sua vida, seu destino, a ingente e difícil luta 

pela sobrevivência naquele mei?,_ longe da civiVzaç.ão e __ do 
progresso. 

Assim, entendemos que a natureza e o meio ambiente 
não podem entravar ou obstaculizar o desenvolvimento. pena
lizando o próprio homem. O desenvolvimento do Brasil_, prin
cipalmente de regiões como a Amazônia, não pode'esbarrar 
numa legislação ecológica draconiana como a nossa. 

Não é mais possível continuar a Amazônia sobrevivendo 
sem dispor de suas enormes potencialidades, sem explorar 
seus imensos recursos naturais, sem desenvolver a produção 
_mjneral, a exploração de madeiras, a indústria extrativa etc. 
A atual legislação do meio ambiente dificulta até mesmo a 
integraÇão amazônici, que seria concretizada através da cons-

~ .lrução de uma malha rodoviária, _da qual faria parte uma 
rodovia no Estado do Acre, que ligaria, além daquela extensa 
região, o Brasil ao Peru. 

Por isso, defendemos uma completa reformulação de toda 
a legislação do meio ambiente em nosso País, a qual, não 
ignorando os aspectos ambientais, deve adaptar-se às necessi
dades do desenvolvimento nacional. Enfim, normas legais que 
conciliem a preservação da natureza, que é essencial, e o 
progresso de nossa gente, especialmente da nossa esquecida 
região amazônica, que é também fundamental. 

Essas, Sr. Presidente, algumas considerações que preten
díamos trazer a esta Casa sobre o momentoso assunto. Obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Concedo 
a_ palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, 
o sucesso_ do franchising dos Correios garantiu à Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT, o mais import~~te 
prêmio de_ Marketing do Continente Latino Americano, o 
''Top de Marketing" da Associação dos Dirigentes de Vendas 
e Markoting do Brasil- ADVB. 

Conferido anualmente, desde 1970, o "Top de Marke
ting" tem atuado como termômetro seguro da economia brasi
leira, já tendo indicado, ao longo de sua hi$tória, duzentas 
e cinquenta e oito empresas vencedoras. S_Q_ ~m- raríssimas 
ocasiões o prêmio ''Top de MARKETING" foi conferido a 
uma Empresa Pública. 

Das cento e três_ empresas, no ~Top de Marketing", a 
ECT ficou entre as vinte vencedoras com o case "Sistema 
de Franchising dos Correios''.- O Franchising permi~iu a ráPi
da ampliação da rede de atendimento da ECT, hoje a maior 
cadeia de lojas que nenhuma organização comercial ou bancá
ria jamais conseguiu implantar. 

O case da Empresa Brasileira de Correios e Telégra(os 
foi o único escolhido por unanimidade pelo júri do "Top 
de MARKETING", informa o dirc_tor da ADVB, José Kozel 
Jr., responsável pela organização do prêmio. __ 

A iniciativa dos Correios em franquear o atendimCOto 
postal tem sido muito elogiada pela imprensa como uma alter
nativa eficaz para a melhoria global do atendimento. Além 
disso, o franchising foi a base para a implantação do conceito 
de '~Banco de Serviços", através do qual a Empresa tem diver
sificado os serviços prestados à população, cumprindo com 
eficiência o papel de agente da ação social do Governo. 

Com a transformação, a ECT se tornou uma empresa 
forte que enfrenta com br~o a ~oncorrênci?- das courriers inter
na~~onais e garantiu, em 1992, um faturamento de 1 bilhão 
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e 45 milhões de dólares, com lucro d_e 30 milhócs de dólare~. 
sendo parte dele rcinves:Hda na Empresa c outra parte repas-
sada para o Governo para ampliação- de obras sociãis. -

Todos esses fatores lt;varam a ECT ao primeiro lugar 
em grau de confiança junto a opinião-pública, confOrme divul
gado recentemente pela pesquisa Cepadlbope. 

A adoção de novos e criativos mecanismos para ampliar 
sua malha de atendimento com~çou.nõ Estado de São Paulp, 
em 1990, com um projeto piloto de Tl\WC agêncías na capitã.l 
e uma em Campinas. Hoje já são mais de _tre-zenfas nQvas 
agências no Estado c çerc;a_ Q_e mil e seiscentas no Bra.sil. _ 

Os Correios prestaram homen;:~.gcm ~special a ADVB 
através do lançamento çle um Carimbo Com(!l!l_orativo, alusivo 
ao importante prêmio. O lançani_ento ocorreu na _solenidade 
de entrega Qos ··Top de MARKETING'", no dia 29 de junho 
último. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador M:"~.uro Be11evides. -

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'~ c Srs. ~en.~~?res, 
repercutiu dolorosamente, em todos os círculos da vída cea
rense, o falecimento do General Humberto J3!lerJ:? ocorrido 
segunda-feita última na cidade de Fortaleza, a cujO progres~o 
ele serviu- com todo o empenho da sua inteligência e de seu 
coração, atuando em diferentes áreas ou programas ele natu
reza social. 

Pelas obrigações que me prendem em Brasília, não pude 
estar presente às últimas homenagens_ prç:!)tadas a e·sse ilustre 
cearense, que chegou a ser V ice-Governador do Estado, eleito 
em chapa encabeçada pelo Dr. Plácido Aderaldo Castelo, 
administrador e intelectual dos mais distintos. Pelas no~ícias 
que me foram transmitidas, porém, toméi COnhecimento de 
que o seu sepultamento constituiu verdadeira apoteose, com 
incomputável multidão presente no Campo Santo. 

Destaco o fato,_ por si só bastante ·signlfícativo, _para dar 
a dimensão da estima cm que era tido_ por todos o General 
Ellery, não apenas por-seus méritQS intelectuajs, mas, sobre
tudo, por sua simplicidade c prestimosidade, traçOS marcantes 
de seu caráter extremamente bondoso, de q_uc nunca se afas-
tou, mesmo em momentos de glórja. - -_ _ _ ·---

Suas qualidades como grande figura humana~ ariligci da 
sua terra e de sua gente, foram exalçadas por quantos se 
manifestaram na-qüelc momento de dor. que reunia, sob a 
mesma emoção, as autoridades mais altas e as camadas_ roais 
simples da população. 

Sinto-me inteiramente à vontade para fazer-lhe o mere
cido elogio fúnebre, pois nunca estivemos nas mesmas trin
cheiras politicas. Por isso mesmo,' seja-me dado dizer que 
sentia por ele especial admiração, principalmente por seu tra
balho em favor do~ necessitados e por sua presença, de certa 
forma carismática, no meio do povo, nas festas tradicionais 
e nas quadras esportivas. E não fez do Poder ull'! i~strum_e.nto 
a serviço de interesses escusas ou de persegmçao pohtlca, 
sendo, por isso mesmo, recebido sempre com carinho e respei
to em todos os atas populares. 

Humberto Ellery foi o militar ·mais civll qUe fá conheci. 
Desfrutou de profunda estima em todos os segmentos da socie
dade cearense e os seus gestos foram assinalados pela legitimi
dade de. um espírito de escol e amante das causas simples 
e verdadeiras. Dai _a presença do povo em seu enterro, no 
momento em que lhe eram prestadas as honras devidas dos 
Chefes de Governo e dos ofiCiais superiOres do ExérCito. 

Perdoem-me o lugar comum, mas a sua morte abre, real
mente, uma grande lacuna na víd~ ceaten:se,. que· se ª~ostu
mã.ra a ver aquele homem de atrtude_s fraternas_ e generosas 
a freqüentar, com a mesma desenvoltura, _os clubes mais ele
gantes e os subúrbios mai~ humilde_s _e distantes, oilde_a gente 
simples e carente lhe demonstrava uma afeição incomum. 

Não poderia, pois. deixar de fazer_este registro, associan
_do-me ao pesar de toda a sua famHia. uma_ c:Jas mais traÇicionais 
de Fortaleza, aos seus fi(hos e ao seu ilustre gemo, o ex~ De
putado federa] Paulo Lustosa. E estou certo de que, ne-ste 
momento, interpreto o pensamento de toda a Bancada ceai en
se. que comunga comigo da saudade que todos começamos 
a sentir do General Humberto Ellúy, por sua presença tão 
construtiva e tão exemplar na vida do nosso Estado, Ciue rece
beu dele permanente prova de fidelidade às suas r'!-ízes e 
de dedicação aos seus mais altaneiros idea~s. 

_Era o que tinha a dizer~ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- Mr. l'iOriuncia o seguin
te dis_êtuSo) - sr·. Preside~te: -sr.t: e SrS: -~e·riad6res~ nâo foi 
por acaso que a Conferência Nacional doS-Bispos do Brasil 
(CNBB) esc.õ_lheu, para tema de sua Campanha da Frater
nidade deste ano de 1993, ã qu-estão da moradiã. ·o -le.ma 
"Onde moras?". que_y~mos em cartazes e ouVim()S_~os ~ilún
cioS do rádio e da televisão, çlenuncia _um problema dos mais 
graves, dentre os que ahiiem nosso P?võ: o do enorme -défiCit 
hãbitacional do País.~A~c:qndição Ç~_moqtdia d?- população, 
a propósito, é um doS principais indicadores de bem-estar 
social medidos pela ONU, em cujos relatórios o Brasil tem 
aparecido em posição vexaminosa, comparável â dos países 
mais pobres do mundo. 

-De fato, temos visto crescer a população favelada e_ desa
brigada em nossas cidades, numa proporção inaudita. Pessoas 
dorm-indo sob marquises de prédios ou construindo barracos 
embaixo de viadutos são quadros mais comuns a· cilda dia. 
Claro está que grande parte desses sem.-teto são _Qese~pre
gados e subempregados. vítimas da receSsão __ econôniica que 
o País atravessa há mais de uma décad~ .. Contudo,~ tambéJD 
-verdade que-existe uma gránde massã de trabalhadores empre
gados e ativos que não dispôem de condições de adquirir 
casa própria, pois o achatamento salarial fez os preços saltarem 
para muito longe de seu alcance. É de treze milhões, hoje 1 

o número de famnias brasileiras que não têm moradia. São 
treze milhões de casas que precisam ser construídas, para 
dar um mínimo de dignidade aos brasileiros. Além disso, a 
cada ano, há a demanda das novas famílias que se constituem 
e buscam morada, encontrando um mercado cada vez mais 
s~turado. A crise da habitàçãO é, assin1, prOblêni.a "que" áfirige 
a todas as classes sociais, sendo naturalmente mais acentuado 
nas cainadaS-populares.- - . · . · · ·· -: · 

Essas classes ma_is pobres enfrentam ainda uma Outra 
face, igualmente desalentadora, da questão habitacional: a 
da falta de saneamento 'básico. É nOtória a precariedade dos 
serviços de esgotos e de abastecimen~o Qe água tratada, so~re
tudo na perífcria de nossas grandes c_idades, inch~das pelas 
levas Q~ brasile_iros. qu_e deixam o campo ~m husca das oportu
~nidadeS: de trabalho, geral~ef!_te_ilusóri~s, q~~ as metrópoles 
oferecem. Não é d_e s-urpreender, diante- desse quadro, a di
mensão que a epidemia de cólera vem ~ssumindo em nosso 

·- País, já havendo feito vítima fatal at~ em São Paulo, nossa 
cidade mais rica. 
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O pior agravante deSse quadro de desassistência, no en· 
tanto, é a estagnação da atividade de construção civil. Pe 
acordo com números da Câmara setorial, instalada há pouco, 
o setor está parado há três anos, por falta de financiamentos 
à produção de imóveis e projetçs de infra·estr_Utl,!.ra. Os empre
sários reclamam que o Governo não pa:ga as díyidas vencidas 
e sobrecarrega de impostos e encargos trabalhistas o setor, 
pela elevada rotatividade de mão-de-obra que normalmente 
apresenta. No âmbito externo, o Governo brasileiro, endivi
dado e visto como mau p·agador, não mais consegue as linhas 
de crédito que costumavam permitir a contratação a fundo 
perdido das obras de saneamento tão necessárias. A constru
ção de casas populares, por outro lado, também foi reduzi<;la 
pelo colapso do Sistema Financeiro da Ha.bitação,_ que não 
foi substituído pornenhuma política habitacicmal por parte 
do Governo. A recém-criada Câmara da Construção Civil, 
aliás, composta por representantes do Governó, aos empre
sários e dos sindicatos de trabalhadores, tem exatamente por 
objetivo traçar uma tal política, adequada para o momento 
que vivemos.. -

A construção civil é um dos setores de atividade mais 
absorvedores de mão-de-obra, tanto direta quanto indireta. 
Uma característica, ·porém, o faz únicO: o efeito multiplicador 
imediato do emprego. Nenhum setor é capaz de, por si, pôr 
em movimento, e tão depressa, tantos segmentos da econo
mia, ao experimentar urn act<.!scimo em Seu nível de atividade. 
Materiais de construção, energia, transporte, seguros, bancos, 
publicidade são apenas alguns dos se tores influenCiados positi
vamente pela pujança da construção civil. Pode-se daí imagi
nar a quantidade de empregos potenciais que não estãO s"endo 
criados em conseqüência desse quadro de inatividade do setor. 

Ora, senhores, existe em nosso País uma fonte de recursos 
que poderiam ser empregados na construção e está inexplo
rada. Trata-se dos fundos de pensão. A Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência Privada infoilna que 
esses fundos detêm hoje um patriinônio líquido de vinte e 
três bilhões de dólares, que-poderá atingir, ainda _neste século, 
a marca dos cem bilhões. O número de empresas participantes 
deverá chegar, então, a dez mil. Essas empresas, além do 
mais. já se vêm queixãndo. com freqüência, de se verem obri
gadas a investir em ati vos de rentabilidade duvidosa e objetivo 
difuso. " -

Por que não abrir, então, o mercado habitacional para 
essas entidades investirem parte de seus recursos? As vanta
gens parecem ser grandes para todos: para a população, que 
teria acesso ã casa própria e tna:is oportunidades de emprego; 
para as empresas de previdência. que teriam uma opçãO de 
investimento de retorno seguro e de verdadeiro significado 
social; para as empresas da construção civil, que poderiam 
mobilizar sua maquinaria hoje ínativa; para o Governo, que· 
recolheria mais impostos com o crescimento. da atividade e.co
nômica; enfim, para a soCiedade corno um todo, que teria, 
além de todos esses benefícios setoriais, ganhOs da maior iin
portância ria redução das tensões sociais devidas à recessão 
e ao desemprego e no aumento do bcm-estar geral do povo. 

Urna .outra fonte de recursos que não deveria $er despre
zada, é o investimento estrangeiro. Atualmente o Banco Cen
trallimita ao capital brasileiro a presença no setor da constru
ção·; o que é uma posição paternalista e embotadora da compe
titividade. além de incompatível com a urgência da solução 
dos problemas de habitação e saneamento. 

Gostaria de ence~a~ mencionando a oportUrlídade dessa 
iniciativa no momento em qUe o Governo lança um novo 

plano, que enfatiza a necessidade da retomada do crescimento 
econômico e da promoção da justiça social. Não creio que 
haja medida que atenda de forma .tão ampla e eficiente os 
dois objetivos quanto o investimento em saneamento básico 
e em habitação popular. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALME~O~ fPFL - AP. Pronu~cia 
o segUinte ·disêurso.)- Sr. Pre.sidente.,.Sfi's e Srs. Senadores, 
faltando três meses para este Congresso reunir-se Iia tarefa 
Çe revisar a Constituição Fed.eral, manifesto aqui minha preo
cupação com o risco de quererem mudar a representação dos 
-~tactos na Câmara dos Deputados. Alegam os defensores 
dessa mudança que a composição .da Câmara hoje é defor
mada, porque, pela proporcionalidade aplicada, um eleitor 
do Amapá vale 20 vezes mais que um eleitor de São Paulo. 
Conforme esses interessados na rriudança, a Constituição dese
quilibra a proporcionalidade da cÇ>mposição da Câmara, por 
dar a Estados populosos e de alto. Produto Interno Bruto 
urria represen_tação modesta. 

Esses são argumentos amparados na lógica e que interpre
tam o mundo em cores definitivas, como se tudo se reduzisse 
ao preto ou ao branco. Já disse o presidente François Mitter
rand que as coisas não são bem assim. O mundo, às vezes, 
é cinza-claro, à~ vezes é cinza-esçuro. Em minha opinião, 
o que menos deve prevalecer na .definição da representati
vidade dos Estados é a produção de riqueza. o crescimento 
demográfico ou o grau de desenvolvimento. A Constituição 
estabelece no seu artigo 45, parágrafo 1~. que a representação 
deve ser proporcional à população, mas que nenhuma unidade 
da federação pode ter menos de oito ou mais de 70 deputados. 
Nada mais justo, num país onde já são tão numerosas as 
desigualdades. 

Para a população brasileira ser justamente representada 
__ na-Câmara, mãiS ·importante que o Produto Interno Bruto 

é observarmos a pobreza que castiga a maioria desses brasi
leiros. Não há deformidade numa composição parlamentar 
em que qualquer Estado - rn_esmo o mais pobre - tem 
dirdto a Um rrlínimo considerável de oito cleputados para 
representá-lo. Como sermo~ justôs _p_ermitindo que um Estado 
rico tenha urriiúepresentatividade exorbitantemente superior 
a outro, só porque este outro é pobre de recursos e de popula
ção? Essa lógica serviria apenas para tornar mais pobres os 
que já são pobres, visto que esses parlamentares, do Norte 
e Nordeste, perderiam o poder de reivindicação para tornar 
mais desenvolvidos os seus Estados. 

Sustentam os defensores deS$a. mudança na proporcio
nalidade das bancadas que um· eleitor do Amapá não vale 
mais que um eleitor de São Paulo. Mas o raciocínio que deve 
conduzir essa questão deve ser outro. O e)eitor do Amapá. 
Estado infinitamente mais pobre que São Paulo, precísa ter 
urna bancada proporcionalmente mais numerosa, para melhor 
defender seus interesses. O que seria desses Estados tão po
bres se tivessem que reduzir suas bancadas a um número 
condizente com sua densidade demográfica e com sua reconhe
cida pobreza? O voto deve ser proporcional à necessidade 
que tem esses Estados mais pobres de se fazerem ouvir. E 
o espírito colonialista que deseja mudar essa representati
vidade para reduzir as. bancadas do Norte e do Nordeste é . 
movido pelo entendimento simplório de que os Estados do 
Sul, por serem mais populosos e maís ricos, devem ter voz 
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mais forte no Parlamento. Prego exatamente O- contrário -:
os Estados do Norte é que precisam ter voz forte, para Chega
rem ao padrão de desenVolvimento dos Estados mais _ _ricos. 

Não partilho do entendimento de que a Constituição prO
mulgada em 1988 desequilibrou ainda mais a fe-deração~ por 
ter criado os Estados de Tocantins, Roraima e Amapá. Pelo 
contrário, entendo qu~ se _cometeu um ato de justiça, porque 
essas populações margim~lizadas ganharam uma representação 
para fazer-se ouvir em Brasília. E discordo iQ.t§~ram_ente agora 
da idéia de ampliar parã alé 109 cadeiras a representação 
de São Paulo, porque iSso terá como conseqüência nátural 
a redução drástica do_ total das bancadas dos_ Estãdos menos 
populosos. Já existem proj'eçõcs que fixam em· apenas um 
deputado a representaçãd do Amapá. Se essa idéia prosperar 
na revisão constitucióna.1~ ·servirá àpenas pata aumentar as 
desigualdades regionaiS. E a-desigualdade inter-re'glorialãinda 
se mantém num patamar suportável neste País- pór conta Qo 
peso político que a CoíistiüiiÇâo deu aos Estado..s mais fracos, 
permitindo que eles tenham um mínimo de oito d~putados. 

Sr. Presidente, não acredito que a atual matetn'âtka da 
representatividade tenha a distorção apoilüida peloS que que
rem modificar esse dispositivo na Coristittiiçãõ: Acho que, 
como está, a representatividade se alicerça num eixo de sensi
bilidade política proporcional às necessidades do País. É essa 
a lógica que deve gerir a Câmara dos Deputados. Se for retira
do _dos Estados mais pobres e menos populosos o poder de 
voto de que eles hoje dispõem, ficará mais diStante· o dia 
em que este País porá um fiin a todas as desig_u<!_ldades. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB -- BA. ·pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, 
em oportunidade anterior, pronuncieí~rrte acerca da proble
mática da agricultura brasileira, reivindicando uma reformu
lação completa do sistema de crédito rural vigente no País. 
Dada a televância do tema e a pertinência do momento políti
co, volto ao assunto para destacar pontos cruciaiS nO que 
concerne aos onerosos custos da produção agrícola e da ativi
dade pecuária. E manifestcY niinha preocupação, de pronto, 
com o que possa acontecer com a produção de alimentos 
no País, se não forem tomadas medidas urgentes para minorar 
a combalida situação financ_eira do~ agricultores nacionais. 
A adoção do sistema de equivalência-produto para o cálculo 
do débito dos tom~.dores de financiamento rtiral é uma ação 
que se faz necessária. Mas ela sozinha não baSta. É preciso 
pensar em ações mais audazes e imediatas, que ·eliminem o 
pesadelo dos juros escorchantes de quem tomou ~mpréstimo 
rural. É preciSo córicedcr uma anistia parcial ou total dos 
débitos dos tomadores de empréstimo, zerando as atuais con
tas do sistema cj.e cr_éç:litp rural, para que se possa proceder 
a uma completa reformulação desse sis_tema. 

Amparado por estudo recente da Secretaria de Agricul
tura e Abastecimento do Estado de São Paulo, apçmtei, como 
um dos mais graves problemas enfrentados pelo setor agrope
cuário, a inadequação do crédito rural ao verdadeiro desi.de
rato a que deveria atingir. Quero repetir alguns dados que 
aduzi na ocasião. . , 

O total de créditos à disposição da agricultura beira hoje 
seis bilhões ·de dólares. Há uma década atrás, alCançava a 
cifra dos vinte bilhões. As perdas da agropecuáriã. nàcion-al 
estão_estimatlas hoje em 190 milhões de dólares ~o ano. 

. Conjug~rii!se para deseJ.?f?ar e~e quadro desalentador fa
tOres de variada ·ordefn. De.Vido a contingências irie"ré"fifeSâ 
àfiVidade agrfcola-:- c9mo chuvas e_Xcess"iVastm' estiagen·s pl'()
Idngadas -' o sétõr é, no pÍ"óéesso·de prodúção -capítalista;-
o que mais sujeito está a riscos~ .. Além de fatores dimáticos, 
o setor se defrdnta com os ris·ccis de mercado e os riscos 
de crédito. .-~ . -

É fato já bastante propalado que-os custos extremamente 
al_t_os das linhas ·de financiam·c:mto do Sistema Nacional de 
Crédito Rural constituem verdadeira espada de DâmoCies a 
3.meaçar o produtor ruraL Tendo tomado um empréstimo 
pata viabiliial- _'sUa atividade, o agricultor-ou pecuarista, no 
IDOnlento de··Sâldar- seu débito; paga-óo-prlfiCfpàl, acrescido 
de correção m.pn_etária e juros ·côrttratuais._ E é ~í cjue Começa 
seu desespero. Com_os preçoS da Sàfrã depreciados pelo volu
me de oferta, te rido sido os juros de s_ua _dívida majorados 
pela TR. e nUm cenário de inflação indomável, o agricultor, 
inesmo que -o qUeira, se vê impossibilitado de honrar seus 
comproinissos creditícios. E então, que saídas lhe restam'? 

Tom~r maiS empréstimos, e_ndividar-se cada vez mais e, 
-ao fim desse caminho, acabar por entregar parte de seus_ bens, 
quando não a ;própria propriedade, ao credor. Ou, por outra, 
renunci_ar ao crédito, e, para dar_ seguimento à produção, 
encolher a extensão da atividaâe -reduzir a _área de plaritio, 
diminuir o rebanho, cortar fertilizantes e defensivos;. restringir 
o nível de tecnologia empregada. Resta, ainda, a última saída: 
a inadimplêncfa e seus desdobramentos jurídiCo~.- . 

Podem perceber V. Ex !Is que nenhuma de_ssas saídas é 
aquela a que gostaríamos ti\:'esse de recorrer noSso produtor 
!Oral. Todas elas levam, de uma maneira ou otitra~ à inviabi
liZação crescente do setor agropecuário enquanto aüVidade 
rentável, de uma ponta a outra do sistema produtivo. Do 
lado dos produtores, ocorre uma acumulação de perdas justifi
cadamente desestimuladora. Do lado do sistema financeiro, 
ocorre o esgotamento do montante de recu-rsos, ·originado 
pelas inadimplências. 

A perversidade do sistema vai ati.ngi~ diretamc:;:nte o cOn-:
sumidor interno, que, pauperizado pela -perda contínua do 
poder aquisitivo, terá de colocar o alimento~ mesa por muito 
iriais-dinheiro. As políticas instituciOnais de combate à inflação 
via retomada do desenvolvime_n_to ~conômko também resta
rão prejudicadas, porque os planos se tornarão inócuos e im
potentes. 

Em suma, o Sistema Nacional de Crédito Rural vigente 
no País necessita de reformulação urgente. 

Na mesma linha de raciocínio, o Banco do Brasil-determi
-nou;-no início-do ano, a-reanálise do atual modelo de crédito 
rural,_-põr entender que merece alteração a política de firiaitcía.:
mento à produção agrícola. Concluiu o próprio Presidente 
do Banco do Brasil que "o sistema de crédito rural n<\o funcio
na mais". 

Um dos pontos que merece, sem d.úvida, cuidadosa aná
lise é o relativo_ à correção monetária e à fixação das taXas 
de juros, cuja controvérsia verii. ocuparido os tribunais de 
justiça, já tendo inclusive sido objeto de <icórdão do Supremo 
Tribunal FederaL 

Como substituto do BTN (Bõnusdo Tesouro Nacional), 
usado como indexador ofiCial, foi eStabelecida a Taxâ Refe
_rencial de Juros, a TR,_ que passou a cottigir os empréstimos 
bancários. Entendem muitos juízes que os recursos prove

-nientes dos depósitos a vista, por não serem remunerados 
pelo sistema bancário~ nào deveriam sofrer qualquer correção 
monetária. Em decorrência, aos tomadores de empréstimo 
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caberia apenas o pagamento da taxa de juros, fixada sem 
a correção. Noutra linha de fundamentação~ sustentam alguns 
magistrados ser ilegal a cobrança de correção monetária, visto 
a Lei n' 8.177/91 - que extinguiu o BTN, o BTNF e o MVR 
- nãó ter definido um fator de atualização da moeda. 

QuarttO à aplicabilidade da TR como indexador legal das 
operações de fin3nciàment0, já há pronunciamento recerite 
do Supremo Tribunal Federal a respeito. 

Na ementa do acórdão relativo à Ação_Dire~a de Inconsti
tucionalidade n"' 493-0, publicada no DiáriO da Justiça de 
4-9-92, impetrada pelo Procurador-Geral da República, Aris
tidcs)unqueira, foi pacificada a qualificaçãO jurídica da TR, 
nos seguintes termos: 

"A taxa rcferétlcial (TR) não éfndiée de correção 
monetária, pois, réfietindo as variaç6e_s do _custo primá
rio da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui 
índice que reflita a variação do poder aquisitivo da 
moeda." 

Essa sábia decisão do STF é límpida e .cristalin-a: sendo 
a TR uma taxa de juros, não pode ser aplicada para atualizar 
monetariamente as dívidas de dinheiro. Com esse· decl$unl, 
o STF acenou para a inconstitucionalida.de de qualquer con
trato tendo a TR como substituto de índice çle preços, ou 
seja, quando exerce a função de correção monetá_ria. 

Na esteira desse veredito, foi concedida medida_caute:Iar, 
em resposta à Ação Diret"ã de ConStituciD-àalidade n° -768-8, 
publicada no Diário da Justiça de 13-11-92, para suspender 
a eficácia do art. _26 da Lei no 8.177/91. O teor" desse artigo 
estabelece: ·· 

"As operações de crédit_~ rural _contratadas junto 
às instituições- fin'anceiras_,_ com recursoS oriundos _de 
depósitos a vista e _com cláusula de atualização pelo 
Índice de Preços ao Consumidor (IPC), passam a ser 
atualizadas pela TR, observado o disposto no art. 6o;. 
desta Lei." 

Em termos práticos e objetivos, entende o advogado An~ 
tônio Ferreira Alvares da Silva, ex-diretor de crédito _rural 
do Banco do Brasil, que essas duas decisões desobrigam os 
mutuários do _crédito rural do pagamento de qualquer correção 
monetária, a partir de 1-2-91, data em que se ·extiriguíram 
todos os índices corretivoS oficiaíS. · · 

Desejo destacar, por oportuna, a seguinte passageth do 
voto do eminente Relato-r da ADin 768-8, Ministro Marco 
Aurélio: · - - -- - - - -- -

"A segurança da vida gregária, especialmente no 
mundo do comércio- (lato sensu) está na estabilidade 
das relações jurídicas formaFzadas sob a.égide da legis
lação em vigor." 

E nesse ponto, faço a indagação: como--poâem produzir 
com tranqüilidadc os-agricultores, já naturalmente sujeitos 
a condições climáticaS impossíveis de prever e controlar, se 
ainda têm de se sujeitar às ''intempéries" de tecnocratas irres
ponsáveis, que acham que podem mudar a qualquer tempo 
e modo as relações contratuais dos cidadãos? 

~,..Presidente, Srs. Senadores, no decorrer. dos 41timos 
23 anos, a ~a -,a de juros dos financiamelltos a6 custeio, investi
mento e comercialização agropecuários foi· altamente ·subsi~ 
diada, à conta to(.•_ reconhecimento da relevância do setor de 
produção rural para o crescimento econórpiCo -brasileiro. Cal
cula-se que, no final dos anos 70, o custo real dos financia-

mentos concedidos a taxas de jufds·sll:b_s~diadas ten_ha corres
pondido a mais de 5% do PIB iüK:ibiüU~ 

Ao longo desse período, as taxas de juros foram sofrendo 
ajustes e alterações, para se adequarem ao ritmo da inflação • 
. às circunstância-s conjunturais__da' economia e às_diferentes 
administrações federais. Desse mOdO, elas já estiveram abaixo 
da inflação entre 1965 e 1983, à exceção do período dezembro 
de 1978 e dezembro de 1980. quando a redução das disponibi
lidades ~e financiamento para investimento forçou ·a reduç3o 
do subsídio ao crédito rural. A ·partir de 1983, passou-se a 

_cobrar uma taxa de juros mais á ·variação de um indexador. 
No bojo do ideário liberaliZarite do Governo Collor, a 

modernizaÇão do País e a tentativa_ de_ inseri~lo no grupo dos 
países de Primeiro Mundo conduzlrain ao estreitamento da 
participação do Estado no setor'agropecuário. Os subsídios 
estatais foram sendo reduzidos pará dar lugar ao auto-finan
ciamento da iniciativa privada. A safra 199011991 foi das meno
res dos últimos cinco anos. A produÇão de grãos- 58 milhões 
de toneladas- foi inferior à da- safra anterior- 58,3 milhões 
de toneladas, segundo dados da Conab. O que_se viu a seguir 
foi o _País importar gêneros alimchtícios para complementar 
o consumo interno e frear as exportações de produtos agríco
las. Ou seja, duplo ónus para 6 equihbrio da balança comer
cial. 

Análise da Fundação Getúlio Vargas revela que os recur
sos que se deixaram de alocar no crédito rural em 1990 foram 
despendidos, em 1991, com importações. No Centro-Oeste, 
a área que deixou de ser plantada com soja, na safra 1990/1991, 

.suhtraiu 11% da colheita nacional de oleaginosas. 
Mas há um componente irónico do modelo neoliberal 

aplicado à política de desenvolvimento da agricultura no Bra
SiL Ele aparece quando se verifica o que acontece nos países 
ricos, em r~lação ao apoio estatal no financiamento da produ
çâo rUraL 

Segundo dados da OCDE, divulgados em matéria dã re
vista Veja, de 1'-' de julho de 1992, a Comuriidade Européia 
concedeu, em 1991, mais de 81 bilhões de dólares em subsídios 
aos produtores rurais. Os Estados Unidos gastaram perto de 

-36 bilhões~ o Japão, com parca extensão de terras agricultáveis, 
gastou mais de 30 bilhões. No Canadá, foram aplicados cerca 
de seis bilhões e meio de dólares. Na Austrália, um bilhão 
e trezentos mil dólares. No_J3rasil, foram aplicados minguados 

-200 milhões de dólares._ 
Na mesma reportagem, a revista compara a agricultura 

_na Europa "a um frágil castelo de cartas", prestes a desmo
ronar tão logo cesse a subvenção oficial. Na hipótese de isso 
ocorrer, o Ministério da Agricultura estima que o Brasil am
pliaria de 11 bilhões para 23 bilhões de dólares seu volume 

- anual de exportações de produtos agrícolas e agroindustriais. 
O ex-Ministro da Agricultura, Antonio Cabrera, chegou a 
afirmar: 

"No Primeiro Mundo, quem produz é o Tesouro 
Nacional, através dos subsídios. No Brasil, são os agri
cultores." 

A simples proposta de redução dos subsídios que recebem 
do governo levou os produtores franceses, em meados do 
ano passado, a um portentoso protesto, que bloqueou as prin~ 

· cipais estradas de acesso a PariS. , - _ 
Aliado a um forte esquema de subsídios, vigora nos o países 

ricos extensa rede __ de barreira e tarifas alfandegária-s, que 
incapacita a import3ção em termos competitivos, porque enca
rece os produtos estrangeiros, tomando o comércio agrícola 
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praticamente inviáveL Alé.m disso, o excede'nte da produção 
é colocado no mercado,inte.macional a preços artificiais, em 
condições de concorrência desiguais. Cita-se: o c;aso çla carne 
bovina européia, ofertada ao mercado internacional, em 1991, 
por artifiCiais 650 dólares. a tonelada, quando o pecuarista 
europeu havia recebido do governo cerca de quatro mil dólares 
pela tonelada. No Brasil._ o produto podia ser comprado por 
mil a mil e quinhentos dólares a tonelada. Resumindo: a dife
rença entre os quatro mil e os 650 dólares. foi assumida pelo 
orçamento da Comunidad~ Européia. -

Os Estados Unidos,_ -que alegam perder um bilhão de 
dólares por ano por causa d_o_s_subsídios europeus, conforme 
informações da revista. Veja, de novembro de 1992,_ têm pres
sionado a Comunidade Européia a reduzir os ~ubsídios para 
o setor agropecuário. No final do ano passado, a Casa_Bra_nca 
anunciou que pretendia "iinpór tarifas· de 200% sobre a impor
tação de produtos europeus, caso não chegasse a um acordo 
a disputa travada acerca dos subsídios com o~ paí~es da Comu
nidade Européia. Apontou inic"iãlmente para três. produtos 
franceses: vinho branco, óleo de canola_ e _gl~ten de trigo, 
ameaçando que a lista conteria novos produtos a serem taxa-
dos. . -- -

Reconhecendo como crítica a competiçãO -internacion~l 
com os países integrantes das comunidades naciórütis. o Presi
dente da Confederação Nacional da Agricultura, entidade re
presentativa do empresariado rural, engenheiio- Antonio Er
nesto Wema de Salvo, coloca o Brasil na rota inversa à dos 
países ricos, no toca-nte_aos_ s_u_bsídiosagrícolas, .Em_~tttrevista 
ao Corre_io Braziliense, em abril deste ano, ª'fir_mo~ ~le: 

"No fínal da década de 1970, tomando-se o ano 
de 1975 como índice cem, o crédito rural_ alcançou na 
relação média anual Cr$/US$ o seu pico maior co_m 
o índice de 175. A partir de então, a descida foi vertical, 
baixando sucessivamente até 1985, quando ficou redu
zida ao índice 75. Em 1986, devido ao congelamento 
anual, experimentou um salto exponencial, aumentan
do para 145, desabando vertiginosamente para 72, 50 
e 10,5 respectivamente, em 1987, 1988 e 1989. Uma 
desarrumação geral, atropelando o sistema creditício 
com a perversidade do custo real e mais" 12 por cento 
ao ano, desestruturando o setor e abrindo as porteiras 
da inadimplência." 

Na mesma entrevista, o engenheiro defendeu várias medi
das para superar as dificuldades por que vem passando o 
setor agrícola. Entre elas, incluiu a implantação do sistema 
de equivalência-produto. É a favor dessa idéia que passo a 
discorrer. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Supremo Tribunal Fede
ral vem apontando a inconstitucio)lalidade da TR_ para rea
justar os contratos finanCeiros. Mais cedo ou mais tafd~, profe
rirá decisão conclusiva contra a aplicação da TR para o cálculo 
dos empréstimos ao setor ruraL Mas não podemos nos aquietar 
e esperar. Temos de apresentar alternativas urgentes para 
soerguer a agropecuária naCion-al. Entre essas alternativas, 
está a implantação do sistem_a de equivalência-p-rodUto cOmo 
medida eficaz para neutr~lizar o efeito iuflacio_:o_ário sobre 
os financiamentos rurais. · 

Pelo sistema de equivalência-Produto, o valor do financia
mento agrícola é convertido em quantidade de produto, utili
zando-se, para esse cálculo, um preço de referência. Na data 
de vencimento do contrato, a quantidade de produto pactuada 
é transformada em moeda para ser liquiâado o débito. P_ode 

acontecer que o agricultor, por força da produtividade, maior 
cuidado no trato da terra, majs. empenho da força de trabalho, 
se for o caso, .tenha obtido maiores ganhos em sua produção. 
Os_ excedentes' ,d_o que foi pactuado no cOntrato poderão ser 
tra-nsferidos p,ara o agricultor, ou poderão formar um fundo 
destinado a suprir os casos em. que acontecer o inver:so. 

A vantagem da formação de&s.e fundo está e~atam~nte 
em dotar o sistema de ~quivalência-produto da característica 
de um seguro,. pago pelo próprio agricultor, qu_e teria, no 
.sistema, umª foote perene de recursos para o financiamento 
.de suas atividades. Em linhas -g~J;-aisl es~e. sist~m_a opera com 
toda simpliéidade. É verdade .. que re_stam questões a serem 
resolvidas para a implantação da modalidade de equivalência
produto, COfi\0, por exemplo, qual o melhor preço de refe
rência para Se"! -utilizado n-eSse Sistema, que destinação dar 
ao excedente dos ganhos de produção, quem deverá arcar 
.com o saldo re'sidual a pagar, entre outras. 

Mas devérTIOS considerar que, para o agricultor, a melhor 
moeda de negócios é, sem dúvida, o produto. Sabendo quantas 

--~acas de cultura deverá c_olher ,_e quanto valerá sua produçãu, 
·poderá o agricultor- tomar o eriipréstimo com- SeguraiiÇã-- e 
tra_nqüilidade, poi-que sabe que poderá honrar seus compro
missos junto aôs bancos no momento de saldar sua dívida. 

Reunidos· em recente fórum, os Secretários da Agricul
tura de diversos Estados defenderam com veemência a adoção 
da equivalência-produto . Aliás~ vários Goverrios· EStaduais 
vêm experimentando inovações no sistema de crédito ru.ral, 
p.'a tentativa 4e infundir garantia de êxito à produção rural. 

- O Paraná está finanCiãndó pequenos produtores de milho e 
frutas. São Paulo vem financiando quase todos os produtos, 
em custeio e _inve_stírnento, de pequenos, mêdios e grandes 
produtores. Em Minas Gerais, os fin~D.ciamentos têm-se diri
gido para o leite, citando-se o caso de_ Paracatu, onde são 
trocados tratõres por leite, em entendimento direto com a 
fábrica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos sabemos que não 
será com uma única medida, por milagrosa que seja, que 
conseguiremos reverter o perverso quadro da produção rural 
brasileira. 

--Vários instrumentos de apoio à agricultura e à pecuária 
são conjuntamente imprescindíveis. Não podemos deixar de 
lado a pesquisa como procedimento básico para desenvolver 
e-dar maior solidez à produtividade, nem a assistência técnica; 
quanto menos a formação da infra-estrutura como suporte 
do empreendimento rural. Te:nlos que implantar o sistema 
de equivalência-produto para tornar novamente atraente o 

_financiamento rural. Mas tudo isso demanda tempo. 
Algo precisa ser feito de imediato para melhorar a saúde 

de nossa combalida agricultura e retirá-la da UTL 
É preçiso que os débitos pendentes do financiamento 

rural tenham um tratamento preferencial, que lhes conceda 
a anistia da cobrança da correção monetfiria e dos juros corri
gidos pela TR. Esses pontos, inclusive, têm sido sinalizados 
como inconstitucionais em diferentes Tríbunais de Justiça do 
País. O prõdutor rural não_ pode continuar _s__endo vítima de_ 
um $istema de crédito injusto e perverso, que o obriga a 
descapitalizar-se e consumir todo o ilwestimento de_ anos_ de 
sacrifício, no momento de saldar suas dívidas financeiras. 

Quero lembrar que o recurso à anistia da correção mon~
tária não é medida inusitada nem tampouco estapafúrdia. A 
Constituição Federal de 1988, em suas Disp9~ições Constitu
cionais Transitórias, estabeleceu a anistia na liquidação de 

__ débitos aos miçrÇl_~ pe.quenos empresários, e aos mini~ peque-r 
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nos e médios produtores rurais que tomaraffi' empréstlrD.os 
em Um de'terminado períodó_ dé vigência dÇ) 'Piãno Cruza'cto: 

No momento em que se a:vizi:ó.ha a reViSão constituciÔIÍ.ál, 
é oportuno que medida~ PO!íiicas visaii~b '~f Sde'rguinleflto ·da 
agriéultura nacíonal sejam aciOnãdas, para' que· se possa garan
tir a continuação da atividade produtiva no meio ruràl e o 
fornecimento de aliméritbs para os mais" 'dê· i 50 milhões de 
brasileiros. 1 

' - • 

Era o que eu tihha a dizer, Sr. President~·. "(Muito bem!) 

O SR. I'RESIDENT,E. (Carlos Patr;cini~ J - Conc~clP 
a palavra ao nobre Semtdor ,Nçlson Wede~in.-

0 SR. NELSON WEDEKIN (PDT _: SC. Pronuncia o 
seguinte discurse.) -Sr; 'Presidente, sr~ e- Srs. Senadoie's. 
o episcopado brasileiro; ·através da Conferência Nacioria1-di:>s 
Bispos do Brasil (CNBB), esteve reunido; tlê 28 de abril a 
8 de maio em ltaici, interior de São Paulõ, pãra a realização 
de sua trigésima primeira Assembléia-GeTa1~ ·-

Durante esses dias, os Bispos brasileiros~cumpriram tare
fas específicas do seu mihist:é~io religioso:_fizeram retiro, Te fie
tiram, oraram e celebraram. Mas tambéi:n discutiram e aprqva
ram documentos e mens~gens que cons~tu~e_iri diretrizes para 
todos os católicos do Brasil e motivo ·de' feflexão também 
para os que não professam_"a fé católica, Pois abordaram queS
tões fundamentais e desafios vividos pda sociedade hoje. 

De fato, todos presenciamos e. não raraS Vezes, sofremos 
as conseqüências desses desafios. Na palavra dos Bispos. vive
se uma crise de ética e, pior ainda, uma Crise da ética, rto 
sentido de que se aceita como natural pensar e agir fofà âos 
princípios éticos. · · · - - · · _ ::, ~-

"E geral esta crise, não --sõ brasileira:, ·mas característica 
da vida moderna"- afirmam os BispoS. Situação 'que "a-tinge 
a faml1ia, as modas, a escola, os negócios; sobretudo_ os meios 
de comunicação sodal e as atividades políticas. Não há dia 
semnotícias_de desonestidade pública, de corrupção, de abuso 
de poder, de exploração, de licenciosidade, de violência, de 
humilhações aos necessitados ou até de justiça". 

Esse diagnóstico é bastante scver9 e_ diríamos_ até que 
traduz um certo pessimismo. Julgo, no entallto, ser e_ssa lima 
visão realista, coinCidente com a opinião -da sociedade em 
geral e de outras entidades. Durante a realização, recente
mente, do Congresso Mundial de Psiquiatria, no Rio de Janei
ro, vários especialistas manifestaram-se afírmando que a cor
rupção, a impunidade e a confusão entre autoridade e bandi
tismo estão provocando distúrbios e adoecendo as pessoas. 

Esses aspectos provocam a responsabílidade de todos, 
particularmente dos que, como nós, temos o encargo indecli
nável de trabalhar para o bem da coletividade. 

Os Bispos declararam que desejam prestar um "serviço 
à dinâmica democrática de nosso país" e, com esse objetivo, 
elaboraram e entregaram à opinião pública e às autoridades 
constituídas mensagens e documentos por meio dos quais ex
põem análises de alguns dos males que afligem em profun
didade o presente da vida nacional. 

Na primeira mensagem, referem-se ao drama da fome 
e da miséria do povo brasileiro, dando apoio à decisão do 
Governo de conceder prioridade absoluta ao trabalho de erra
dicar a miséria e combater a fome, e formulam especial apelo 
às autoridades para que estabeleçam--um plano permanente 
e consistente, enfrentando, de modo particular, a questão 
da reforma agrária, para a solução dos graves problemas do 
Nordeste, castigado por impiedosas e durado ':Iras ~ecas. ''Uma 
reforma agrária ampla e justa. acompanhada de adequada 

-política agrícOla, descçmcentrará, W mesmo tempo, a terra, 
a renda e o poder, além de getar milhares de empregos, au
mentar a produção de alimentos~.dllninuir a violência do cam
po e o êxodo rural." 

Através da segunda mensagem, cómo pastores, expres
sam grave preocupação em referência a projetes que tramitam 
no Congresso, visando à legalização ·do aborto .. Reafirmam 
com veemência o direito do nascituro.ao amor e à vida, denun
ciando o aborto como execrável e -cruel atentado à vida do 
sempre inocente e totalmente indefeso ser que ainda está 
·no ventre mateino. 

No que-se refere à revisãt)c"onstitucional, expressam sur
"presa "diante das freqüentes manifestações, inclusive de parla
mentares', que revelam a intenção 'de alterar profundamente 
a atual Constituição, valendo-se dos trâmites da revisão consti
tucional prevista nas Disposiçõ-es ·Transitórias". A revisão 
constitucional terá faculdade para ··reordenar o texto, eliminar 
possíveis contradições e, sobretudo, providenciar mudanças 
coerentes com -o resultado do plebiscito", mas, para mudanças 
substanciais, ·será- necessário o eumprimerito dos procedimen
tos-estabelecidos pelo art. 60 da Constituição. Fora dos dita
nies desse artigo, o Estado de Direito correrá perigo. Para 
dirimir as dúvidas, a mensagem julga conveniente ·o recurso 
ao Supremo Tribunal Federal, para que, "como guardião da 
Constituição; defina clara e precisamente o âmbito exato da 
Revisão Constitucional, que as· Disposições Transitórias pre
ceituam". 

Alé:r:n das mensagens, a trigésim;l primeira -Assembléia
Gerai.da: CNBB elaborou doiS importantes documentos de 
reflexão e. orientação para a sociedade contemporânea: "Éti
ca: pessoa e sociedãde" e ''Étíe3: ~~TV". 

Para o priineiro, os ilustres,prr::lados brasileiros partiram 
da constatflçãO de que "a existência de milhões de empobre
cidos é a negação radical da ordem democrática. A situação 
em que vivem os pobres é critério _-para medir a t?ondade, 
a justiça e a moralidade, enfim, a efetivação da ordem demo
crátican. Na sociedade atual, a.e.copomia, a política, a ciência 
e a técnica :possuem uma lógica própria, sem referenciais reli
giosos çm éticos. A situação é de reduzida preocupação pelo 
bem comum e de estímulo a um individualismo exae;erbado 
que corrói por dentro o sentido- da fraternidade e da solidarie
dade. "A,convivência social deteriora-se não '!Penas peJa vio
lência, rriàs hoje sobretudo pela CORRUPÇAO." A corrup
ção criou r<Íízes profundas e o País encontra dificuldades para 
extirpá-la. Negociações escusas, vantage~s ~lícitas, desvio de 
dinheiro público para interesses Jiarticulares, mordomias, im
punidade _e a morosidade da justiça acabam incentivando a 
prática da corrupção. 

Diante desse panorama, "torna-se dramático o interro
gativo ético que surge do contraste entre a _ab_undàncjª _ 5Ie 
recursos econôniiCO-::f e técnicos, a fom-e- e ã iitísé-riã que des
troem a vida humana". 

Apesar desse quadro bastante negativO; os Bispos reco
nhecem com satisfação que se vem intensificaii:âó, em muitos 
setores_ da sociedade,_ a discussão sobre ética e economia, 
de cujo debate "a Igreja Católica tem participâdo ativamente, 
não somente através de pronunciamentos do Papa e dos Bis
pos, como também pela atuação de muitos l~igo~ que buscam 
colocar em prátiCa -o ensinamento social da lgre ja". 

As respostas começam a· surgir; da crise: nascem as espe
ranças. Essas respostas implicam avanços ihdlspensáveis no 
sentido de renovação da pessoa--e tia sociedade, superando 
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a distância entre ética pública e étíca privada, ~ntre a responsa
bilidade pelo bem comum ~ a.realização pessoaL 

Tais exigências apontam· para a recupe-ração da ética pú
blica, através de um projeto comum de sociedad~ regulado 
por princípios de solidariedade e participação; da ética políti
ca, mediante o reencontrQ da dignidade da vida política volta
da para a edificação da ciQadania humana; da ética na econo
mia, promovendo uma .ordem econômica, social_ e política 
construída sobre bast;s feitas de solidariedade. ~ eficiência; 
da étiCa profissional, submetendo o exÚGiciO-~-Qa profissão 
a normas ditadas pela reta razão; e, finamente~ a ·reCon"CJ.UiSta 
da ética pessoal, pois não .se pode diswciar a ética da vida 
pública e profissional çl~ .étí~a pessoal e familiar,_ ~mbi:lsada 
na essencial dignidade da .pessoa humana, do. ~eu corpo e 
do seu espírito, e na gra-ndeza da família como :·~~lula primeira 
e vital da sociedade" e "saotuáriõ protetor da vida". 

Essa tarefa, confirmam os Bispos, é--iriipõSsfvel concre
tizá-la sem "diálogo amplo_ e compartilhado~·, envolvendo os 
vários segmentos da so"C.iedade, Governo e po-vo; e-mpresa
riado e organizações sindicaiS, instituiÇõeS representativas-das 
diversas etnias, culturas e religiões, "para ~:.c_opstrução de 
uma sociedade justa e solidária, baseada na· promoção dos 
valores éticos". . . -

No que concerne_à ética na TV, os BisPos, considerando 
a importância que possui a comunicação, os meios de comuni
cação. social e associ~ndo-se aos_d~bates tra_vados_,__nos _últimos 
meses, em todos os escalões da sociedade brasileira, manifes
tam-se clara e energicamente, pois julgam que estão em jogo 
não apenas a moral cristã, mas a ética em gera~, p li~manismo 
autêntico e as exigências de um verdadeiro patriotismo. 

O quadro de deteriOraçãO da TV, "que de um l_ado reflete 
e de outro alimenta a C01JUpção vigente na sociedade brasi
leira, está patente em partes substanciais de suas programa
ções". São vivamente preocupantes a difusão aa violência 
sob todas as formas, a Obscenidade em palavras e atos, a 
vulgaridade, os atentados ao pudor, a ausência de verdadeiro 
processo educativo e cultural, a propagação de um ideal de 
vida sem trabalho, marcada pelo gozo e_ pelo poder, a manipu
lação da informação e a criação de necessidades fictícias e 
de falsas expectativas. Os meios de- comu.nicaçãO sOcíai têm 
um papel fundamental na tarefa de informação, formação 
e promoção da cultura a serviço do bem coi_num. ·Mas .. para 
manter uma informação livre e honesta, os Meios· de Comuni
cação Social precisam superar uma situaçã-o de quase mono
pólio". 

Para superar esses dilemas, os senhores_ Bispos desejam, 
esperam e pedem o empenho de todos _os envolvidos, emis
sores e receptores, para uma atuação positiva e com consciên
cia crítica, operando o que é construtivo, negando apoio do 
que é inconveniente e impróprio e descartando-o. Ao Con
gresso Nacional é solicitada, "sem mais demora", a implemen
tação do artigo 224 da Constituição~ instituindo o Conselho 
de Comunicação Social como seu órgão subsidiário. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a manifestação dos Bis
pos brasileiros, por tratar da questão fundamental da ética, 
diz respeito a toda a sociedade. 

Para os gregos, na época de Aristóteles, portanto antes 
de Cristo, enquanto a moral se ocupa das virtudes da alma, 
a ética tem por objetivo as virtu-des da polis, por conseguinte, 
da sociedade, .do Estado. A moral reflete as condições subje
tivas da ação. correta; a ética, as condições objetivas. 

Na Grécia, naquela época, não havia separação entre 
moralidade e ética-. O ser moralmente competente era o que 

conseguia equilíbrio entre os desejos, a vontade e a razão 
e, por isso mesmo, constituía-se cidadão livre, rne,mbro da 
spciedade. A pólis; a sociedade eticamente .saudável, era o 

·que consegui~ ,ih~egrar os interesses pessoais ao tOdo social, 
para agir de form~ politicamente correta, na busca do bem 
col~t!vo. · , . ._ . _ , . 

A sociedade moderna, pelo contrário, privilegia o indivi
dualismo e a -ineritalidade técnico-científica, cuja étiCa é uma 
ética de projetes. Sob o prisma dessa visão, o ser humano 
im-põe ·sua vontade á natureza e às pessOas, procurando trans
formar e sUbmeter tudo a tim projeto pessoal bem definido, 
a ser conseguido pelas próprias decisões. 

Entende-se facilmente, Sr. Presidente e Srs. ,S_enadores, 
que. em semelhante contexto, a lqta pelo domínio, pelo poder, 
pelo ter torna-se impiedosa. Porém, urna semelhante situação 
encaminha par11 c~ses e convulsões. Diz a_História que, em 
1789, havia cem mil desocupados nas ruas de Paris; nesse 
an9, a nobreza perdeu tudo, inclusive a cabeça. 

A conjuntura que o País enfrenta neste momento toca 
os alicerces que ~struturam e integram as forças constituintes 
da Nação. Não, podemos aceitar que os valores que mantêm 
a fé, o patrioci~mo. e a esperança do povo sejam couoidos. 
O País conio um todo deve redescobrir o sentido da mutuali
dàde, da solidariedade, como elementos essenciais de um pro
jeto teleologic~mente centrado em um alvo de grandeza e 
soliãez a atingir, _com trabalho e jU=stiça, com- a moral e_- a
ética equilibrando os- desejos e interesses indívidualistas ou 
corporatívístaS Com os interesseS da coletividade, sob a coOrde
nação da polis, isto é, do Estado. 

Se em 1789, as cabeças rolaram porque subestimaram 
a potencialidad_e _ c!a pobreza sem horizontes, hoje, graças in
clusive às lições t;la História, as Tnteligências refletem e diag
nOsticam a realídade, para mudá-la com racionalidade e_ demo
cracia, recuperando e atualizando valores e concretizando es
peranças. 

Era o que tinha a dizer! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

. , . O SR. LOUlUVAL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sf"'õ e Srs. Senadores, 
o trânsito no Brasil tem sido recordista mundial em acidentes 
fatais. A populaçãO em nosso País, convive sob uma ameaça 
permanente de desastre em sua vida quotidiana. 

Sob a ótica do trânsitO, que obrigatoriamente envolve 
a atividade diária das pessoas, viver nõ Brasil, nos dias de 
hoje, tornou-se algo extremamente arriscado, pois aqui ocor
reni mais de 350 mil aCidentes_ anuais-, envolvendo 1 milhão 
de carros e prejuízos da ordem de 1 bilhão de dólares, trazendo 
a dor o luto e o desesperO a milhares de famílias. 

E lamentável que, principalmente a embriaguez e a irres
ponsabilidade, tenham tornado este benefíçio extraordinário 
dÕ_progresso, ciu~ são as-estradas e os Veículos autornotores, 
um f!<!gelo que tem feito mais vítimas entre nós do que a 
maior parte das doenÇas e epidemias. Um pesadelo absoluta
mente evitável se se impusesse um pouco mais de ordem neste 
caos que é a complexa conjuntura do nosso trânsito, que 
envolve tantos fatores como as estradas, os carros e as pessoas 
com suas virtudes e defeitos corrigíveis, entre os últimos a 
ilnperícia, a ifnprüdência. - - - · 

Li com -pesar o falecimento do jornalista sergipano João 
Aguiar, filho do Corónel Bento Aguiar. idealista, político 
militante, servidor público exemplar, cidadão respeitável, e 
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como homem de imprensa talentoso, dedicadO, corajoso e da como condiçãó primeira para sC Organizarem os dinh'eiros 
altruísta. conforme o perfil que lhe traça o seu colega d_e . do Estado. 
profissão, o jornalista Benvindo SaBes Campos Neto, em arti- Nada mais -iii:Sen'sato e nada menos coerente corri uma 
go publicado no Jornal da Manhã. - política econômical!laborada com o objetivo precfpuo de com-

Durante o governo de_ Leandro Maçiçl, João Aguiar foi bater a carestia. 
secretário particular c chefe de gabinete_; _e,_ po governo de O próprio Ministro da Fazenda, secundado por seus auxi-
Seixas Dória, foi também o seu secretário particular. fiares, acaba de confessar à imprensa que não pode 'fazer 

Ao saber do acidente que o vitimou, passei rapidamente _ qualquer prognóstico quanto à inflação, quanto ao custo de 
na memória o nosso conVívio na in:tpre'ilsa e na política e vida, quanto ao destino da econótnià. Ora, se não pode, a 
recordei de uma passagem pitoresca·, quandõ João Aguiar, que veio? Para cumprir a rotina de um dia-a-dia marcado 
João Barreto, Antônio Carlos Vasconcelos, Nelson Vieira -:pela incerteza do futuro? Isso é usar subalternamente a inteli
de Araújo, o popular Nelson Rapa de Pires. apelido que.- _ . gência~ ern- detrimento dos interesses do povo brasileiro, o 
na terra do legendário João Bebe Agua distingue as pessoas, eterno responsável direto por todo o-d,escontrole do governo 
faziam parte da "Turma _do Bacalhau", u!ll: gr:_upo de amigos _sobre suas próprias contas! 
que muito me ajudou no início da minha. vida pública, nas Em meio a esse mar de incertezas, qual a razão de mais 
campanhas políticas e que muito agitava_ a população e as. esse imposto? A sociedade_não_ P9!iSui qualquer argumento 
lideranças comunitárias nos ·comícios· c- ·vrsitas que fazíamos palpável que justifique sua cobrança~ a não ser a escorregadia 
aos bairros mais carentes de Aracaju. _ falácia de ser ele o único instrumento capaz de sanear as 

Ca:sado com·a ProfessOra Ligia Vãsconcelos, da qual teve finanças do Estado c controlar o déficit orçamentário! 
um filho, era um amigo leal e sincero, chefe de família exem~ Enquanto isso, impõe-se o arrocho salarial, aumentam-se 
piar, e, como jornalista, sempre usou a sUa pena, com_ brilho os preços públicos acima da inflaçáo. atordoa-se a sociedade 
e inteligência, a serviço das Poas q1us~~ -- _ ---- _ com medidas improvisadas e decididamente inócuas. 

Sr. Presidente, lembrei com saudade os velhos tempos Quanto à especificidade do mérito, devo, também, regis-
das campanhas políticas quando ainda inicia_v~ a minha vida trar, à margem dessas considerações, minha inconformidade 
púhlica e recebi com muito pesa-r a notícia: d6 desaparecimento com a quebra do princípio da anualidade da lei, no que diz 
daquele velho companheiro, o consagrado jornalista João respeito à cobrança desse malfadado imposto, desse novo tri-
Aguiar. buto através do qual o governo pretende resolver seu problema 

Finalizando, Sr. Presidente, quero exterriar os meus senti- . de caixa no segundo semestre do exercício financeiro de 1993, 
mentes à sua esposa, a seu filho e demais familiar~s~ associan- amealhando 600 milhões de dólares.mensais de nossa comba-
do-me aos seus numerosos ãrnigos da política e d~ imprensa lida economia. 
e a todos os sergipanos que lamentam a sua perda, um cidadão Tal princfpio, previsto na alínea b, do inciso III do art. 
de bem, amigo dos amigos, que sempre procui"ou agir 'cOm- · 150 da COnstituição Federal, encontra-se, sem sombra de dúvi-
dignidade e honradez em todas as atividades _que exerceu da, entre os direitos e garantias individuais do cidadão. Como 
em Sergipe. ·tal, estaria- protegido pelo artigo· 60, cujo § 4" o transformou 

0 SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) _ Co.ncedo em cláusula pétrea, ao dispor que "não será objeto de delibe
ração a proposta tendente a abolir", entre outros. os direitos 

a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. e garantias individuais. __ 
O SR. ALFifEDO CAMPoS (PÍ\..fDB :.._:_-Mo. Pro:l-lmcia Ora, a violação desse princípio constitucional é tão rele-

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, vante qu_anto a violação do direito de propriedade ou de domi
venho me manifestando, há bastante tempo e com a mais cflio_ Desse ffiodo, será inevitável a ocorrência de uma avalan
legítima ênfase, contra o abuso que se pretende cometer contra che de contestações judiciais, pleiteando a declaração de in
a economia do povo brasileiro, pela instituição do imPOsto, consfitUCionalidade da lei complementar que ora se discute. 
dito provisório, sobre movimentações financeiraS. A exemplo de meu pronunciamento acerca da Emenda 

Minha posição pessoal não se limita a discursos em plená:- Constitucional n"' 3, volto a lembrar a esta Casa que "o Coo
rio, nem a artigos para jornais, nem a entrevistas, nem a gresso Nacional já se viu às voltas com capítulo similar dessa 
palestras que tenho tido a oportunidade de proferir perante novela, quando aprovou urna das maiores estultices da história 
os mais diversos segmentOs da sociedade. Ela se concretiza republicana, em nome dessa mesma gov_ernab.ilidade e da con
no voto contrário a essa inic_lativá -inflaCionária e despropo- tenção dos índices inflacionários, por meio de um conjunto 
sitada, conforme ocorreu quando da apreciação da Proposta de proposições representadas em especial pela medida provi
de Emenda à Constituição destinada a sua introdução no siste- sória que confiscou os ati vos financeiros da população nos 
ma financeiro, e conforme ocorrerá agora, quando do exame idos de março de 1990. Todos vimos no que deu e a quem 
de sua regulamentação. serviu aquele desarranjo económico-financeiro ... " 

A opinião pública já demonstrou sua indignação, rc::pu- Votarei contra esse imposto mais uma vez, em nome 
diando esse novo tributo, mais um a somar-se ,aos quase 60 - de um compromisso assumido com minha própria consciência, 
eXistentes, destinados, em sua maioria, a inferniZai:' a vida fruto de mais de uma década voltada para o entendimento 
nacional. Perto de 80% da população vê nele mais urna so_bre- do que realmente significa o exercício do mandato parlamen
carga destínada a amparar os cofres da União. vitimados por tar. Não estou aqui para· eqUivocar-me e, com isso, enganar 
uma tradicional desorganização das contas governamentais, a sociedade acerca do real destino da arrecadação que se 
representada pelo desperdício, pelo desleixo, pela incompe- pretende com a introdução desse imposto. Em seu benefício 
tência administrativa. direto é que não haverá de ser. 

Diante desse quadro, e inerme perante sua própria inca- Sr. Presidente e Srs. Senadores, conforme constatava José 
pacidade de resguardar o interesse da Nação, o Executivo Américo de Almeida, na introdução de A Bagaceira, h <:i. várias 
ressurge com essa nova usurpação do bem particular, alardea- formas de se dizer a verdade; talvez a mais persuasiva seja 
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a que tem a aparência de mentira. E esse i_mpoStb. ·ao· centrá~ 
rio, constitui-se, efetivainente, na itrfp_Çl~iç~o de uma mentira. 
Daí sua descomunal força persuasíva, ciue só p[oduz efeitos 
perante a vontade dos_ incautos, . 

Espero que todos se dêem conta disso. Inclusive o pTOprio 
Poder Executivo, responsável por mais esse arremedo de serie
dade, no fUndo uma espécie de ensaio acadêmico·com feições 
de projeto benéfico à Nação, 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Não há mais 
oradores inscritos. -- -

Nada mais havendo a-tratar, i PrcsidCnda vaCcnce-rrar 
os trabalhos, designanP,o para a sessão ordinári~ de· ~f!'!anhã 
a seguinte -

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N'' 40. DE 1993 

Complementar 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336..,_ C,. 
do Regimento lnterno) 

Votação, em turno único, do Projeto de U::i do 
Senado n" 40. de 1993 ----: Complementar, de autoria 
do Senador _Gari_Q_aldi Ahies Filho, que revoga ó § 4" 
do art. 38 da Lei n" 4.595. de 31 de dezembro de 1964. 
tendo 

-Parecer, proferido em PlenáriO, eril Sl,i:b_stituição 
à Comissão de Assuntos Ecoriômicos, Relator: Seriado r 
Ronan Tito. favorável ao Projeto. nos t-ermõS-de-Substi
tutivo que apresenta. 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 128 DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art, 336~ c~ 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, dq Projeto de Lei da 
Câmara n" 128. de 1993 (n' 3.943/93, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa 'do Presidente da República, que 
dispõe sobre a concessão de benefício __ n'? p~gamento 
da modalidade de saque do Fundo de G&rantia. por 
TempO de Serviço- FGTS, prevista no art. 20, iniciso 
Vlll. da Lei n" 8.036. de 11 de maio de 1990. e dá 
outras providências. (Dependendo de paiC:Cef.} 

-3-

MENSAGEM No' 218, DE 1993 

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

Mensagem n'-'218, de 1993, através da qual o Presi
dente da República solicita a retificação da Resolução 
n" 11, de 1993, que autorizou a Companhia de Desen
volvimento do Vale do São Francisco- CODEV ASF 
e a Empresa Húngara -de Comérci6Exü!rio"r c de Em
preendimentos para Exportação- AGROJNVEST a 
contratarem operação de crédito externo, com garantia 

da União, no v·alor de sete milhões, novecentos e quem
ta e cinco inil c duzentos e_sete,na e -sete dólares ameri
_canos. (Dependendo de parecer.) 

-4::__ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• !52 de 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei d~ 
Câmara n·• !52, de 1992 (n" 567/91. na Casa de origem), 
que prorroga o prazo de vigência da Lei n'-' 195, de 
1993, da Comissão 

..,..-de Assuntos Económicos, favorável, nos termos 
de Substitutivo que apresenta. 

-5--

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 80, DE 1992 

(lnduído em Ordem do Dia nos termos doart. 172, I, 
do Regimento Interno) --- -

N·'906N)., na Casa de origem, que acrescenta pará~ 
grafo _ao art. 24 do Decreto~ Lei n" 3.689. de 3 de outu
bro de I ~41 -Código de Processo Penal: (Dependendo 
de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Está encer
rada a sessão. 

(Lemnta~se a sessão às 18 horas e 35 minwos.) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Reseriha das matérias apreciadas 
de 1" a 30 de junho de 1993, 

art. 269, II do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO 

c .. Projeto de Lei do Senado n" 180, de 1989 (n" 3.592!89: 
na Câmara dos Deputados), de autoria do Sen~dor Mauro 
Borges, que dispõe sobre a reparação de natureza econômi~ 
prevista no § 3" do art. 8'' do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias.-

-- Sessão: 2~6-93_ .Extraordinária 
Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1993 (n' 3,067192, 

na Casa de origem), de iniciatíva d_C,--Ministério Público- da 
União, que cria cargos de Procurador do Trabalho de 2• Cate
goria e dá outras providências. 

Sessão: 9-6-93 Extraorinária 
,-Eme.ndas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n!' 

410, de 1991 (n'' 2.477, de 1~92, na Cãmaridos Deputados). 
de_ autoria dos Senadores Pedro Simon _e Dario Pereira, g_y.~ 
restabelece o incentivo fiscal que menciona e dá ouúas provi-
dências. · 

Sessão: 16-6-93 
. Projeto de Lei da Cãm.ata n' 126, dé 1993(n" 3.309/93, ~ 

na Casa de orige_m), _que âá nova =redaçãd aõ art. 1 o da Lei 
n' 8.561, de 29 de dezembro de 1992, que prorroga o termo 
final do prazo previsto no art. 3" da Lei n' 8.532, de 28 de 
dezembro de 1991, e dá outras providênciaS. 

Sessão: 29-6-93 
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À PROMULGAÇÃO 

Projeto de De.crcto Legislativo n" 9, de 1993 (n" 186192, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que- ouTó(ga 
pennissão à Rádio Jovem Pira Ltda., para explorar serviço 
de radiofusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Piracaia, Estado de São Paulo. 

Sessão: 1"-6-93 - - _ 
Projeto-de Resolução n'' 45: de 1993, qu·e autoriza a Preftd

tura Municipal de Joinvillc - SC a cOnt-ratar operação de 
crédito junto ao Banco de Dt.::senvolvimento do Estado de 
Santa Catarina S/ A --BADESC, no Valor total de onze bi
lhões. seiscentos _e s.esse.nta milhões. trezentos e trinta c oito 
mil, cento e .trinta e oito cruzeiros c sessCnta centavos._ 

Sessão: 2-6-93 
Projeto de Resolução n" 47; de 1993, que autoriza o Go

verno do Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado, 
através de oferta!> públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de São Paulo - LFT-SP. destinada!> ao giro de 
9W7c das 64.272.995 LFT-SP, ":encíveis cm 15 de junho de 
1993. 

Sessão: 15-6-93 . 
Projeto de Res_Oh.J.Ção n" 4_'*, de 19931 que dispõe, com 

base no art. 52. incisos-V e- VII da Constituição Federal, 
sobre as operações de financiamento externo com recursos 

c. orçamentários da União. 
Sessão: 15-6-93 
Projeto de Resolução n'' 48, de 199~. de iniciatíva da 

Comissão Diretora, que· dispõe sobre os Planos de Carreira 
dos Servidores do CEGRAF e do PRODASEN e dá outras 
providências. 

Sessão: 12-6-93-
Projcto de Resolução n·' -42, de 1993, de iniciativa da 

Comissão de Assuntos Económicos. que autoriza a República 
Federativa do Brasil a celebrar contrato de assunção de dívida 
de responsabilidade da antiga Empresas N1,1.clearcs Brasileiras 
SIA - NUCLEBRÃS. -no valor de nove milhões, cento e 
trinta e seis mil e oitocentos marcos alemª"es. 

Sessão: 24-6-93 
Projeto de Resolução nn 50, de 1993, que autoriza a Prefei

tura Municipal de Joaçaba --SC a contratar opcn!-ção de 
crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de 
Santa Catarina S/ A - BADESC, no valor de seis bilhões, 
dezoito milhões e seiscentos mil cruzeiros. 

Sessão: 29-6-93 
Projeto de Resolução n" 51. de 1993, que autoriza o· Go- -

vemo do Estado de Mato Grosso a emitir, no segundo semes
tr~ de 1993. novos títulos da dívida pública estadual para 
giro de 19.135.535.345 Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de Mato Grosso- LFT-MT. 

Sessão: 30-6-93 Extraordiriária 
Projeto de Resolução n'' 52, de 1993, que autoriza o Go

verno do E::;tado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro - LFT-RJ, desti
nadas a reaplicaçào de 90% do re5gate de 1.202..776.151, ve~cí
veis no segundo semestre de 1993. 

Sessão: 30-6-93 Extraordinária 
MATÉRIAS APROVADAS E ENVIADAS 

À C AMARA DOS DEPlJT ADOS 

Projeto de Lei do Senado n" 119, de 1992, de autoria 
do Senador Aureo Me !lo, que transforma a Estação Ecológica 
das Anavilhanas em Parque Nacional das Anavilhanas. 

Sessão: 1"-6-93 
projeto de Lei do Senado n•.> 327, de_ 1991. de autoria 

-do Senador Fernando_ Henrique Cardoso, que dispõe sobre 
a participação- dos _e_Jt?:pregados na çlireção Qas sociedades de 
economia mista e empresas públicas vinculadas~ União. 

Sessão: 3-6-93 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 

n" 90, de 1992 (n' 3.019192, na Casa d.e origem), que modifica 
disjJo:::.itivos da Lei n" 6.494, de 7 de dezembro de 1977, esten
dendo aos alunos de ensino especial o direito à participação 
em ·atividadcs de_ estágio. 

·Sessão: 3-6-\i:l 
Projeto de Lei do Senado n" 28, de 1992, de autoria 

do Senador Joào França, que estabelece as hipóteses e condi
ções em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros 
e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso. 

Sessão: 8-6-93 Extraordinária 
Projeto de Lei da Câmara n" ~9. de 1993 (n" 3.464192, 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que· dá nova ·redação ao art. 81 da Lei n~ 8.237, de 30 de 
setembro de 1991. 

Sessão: 23-6:93 
Emenda do Sçnado ao Projeto de Lei da Câmara n" 26, 

de 1993 (n" 2.460/91, na Casa de origem), que dá nova redação 
ao art. 206 do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal. 

Sessão:_ 24-6-93 

PROJETOS RETIRADOS PELO AUTOR 
E ENCAMINHADOS AO ARQUIVO 

Projeto de Lei da Câmara n' 7, de 1992 (n' 6.447185, 
oa _Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
qtie au:toriza o DNER a doar à União d terreno sítuado no 
Município de Humaitâ, Estado do Amazonas. 

Sessão: 22-6-93 
Projeto de L~i da Câmara n" 89, de 1989 (n~· 84/87, na 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
-que autoriza a reversão ao Município de Cárceres. Estado 
de M_ato Grosso, do terreno que menciona. 

Sessão: 22-6-93 
Projeto de Lei da Câmara n' 95, de 1992 (n'' 637191, 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dá nova rcdação ao art. 27 da Lei n" 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, que fixa normas de organização e funciona
-gterttO do-ensino superior. 

Sessão:"22-6'93 
Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1991 (n•' 4.592190, 

na Casa de origem). de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a criação da Universidade Aberta do Brasil, 
e dá outras providências. 

Sessão: 22-6-93 
Projeto de Lei da Câmara n" 51, de 1990 (n' 4.415184, 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que acrescenta parágrafo ao art:- 27 da Lei n" 5.540, de 28 
de novembro de 1968, e parágrafo único ao art. 16 da Lei 
n" 5.692, de 11 de agosto de 1971. alterada pela Lei no 7.044, 
de 18 de outubro de 1982. 

Sessão: 22-6-93 

MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS 
- .. X ESCOLHA DE AUTORIDADES 

Mensagem n" 161, de 1993 (n" 185/93, na origem), de 
19 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
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da República submente à deliberação do Senado a e?colha 
do Senhor Antônio Fábio Ribeiro, para compor o Tribunal 
Superibr do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro_Clas
sista Temporário. iepresent3Ii.te- dos empregadores, no triênio 
de 1993 a 1996, na vaga decorrente do término da investidura 
de Alfredo Peres da Silva. 

Sessão: 17-6-93 Extraordinária 
Mensagem n" 174, de 1993 (n' 234/93, na origem), de 

5 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sen_ado __ _a escolha 
do Senhor Geraldo Aguiar de Brito Vianna, para cOmpor 
o Tribunal Superior do Trabalho, no cargO- de Suplente de 
Ministro Classista TeinporáTiO, representante dos emprega
dores, em complementação ao triênio de 1992 a 1995, na 
vaga decorrente do falecimento de Osório Coelho Guimarães 
Filho. 

Sessão: 17-6-93 Ex.traordiriária 
Mensagem n' 194, de 1993 (n" 27S/93; na origem), de 

24 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República subm_ete à deliberaçãÇ> do Senado a escolha 
do General-de-ExércitO- Luiz Guilherme de Freitas Coutinho, 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, 
na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército 
Haroldo Erichsem da FonSeca. 

Sessão: 17-6-93 Extraordinária 
Mensagem n' 188, de 1993 (ri' 264/93, na origem), de 

13 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Doutor Aristides Junqueira Alvarenga, para ser recondiu
zido ao cargo de Procurador-Geral da República. 

Sessão: 30-6-93 Extraordinária 
Mensagem n' 171, de 1993 (n' 232/93, na origem), de 

30 de ab_ril do corr~ute ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado o nome do 
Senhor Renato Prado Guimarães, Ministro de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exet;cer o cargo de -Embai
xador do Brasil junto à Repúbli~_Oríental do Uruguai 

Sessão:- 30-6-93 Extraordinária 
Mensagem n' 195, de 1993 (n• 278/93·, na-origem), de 

25 de maio passado, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado . .9 p.ome_ do Se~hor _ 
Affonso Celso de Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente êõm 6 cargo 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia, exerc_er 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Letó
nia. 

Sessão: 30-6-93 Extraordinária 
Mensagem n" 196, de 1993 (n' 279/93, naórigem), de 

25 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado o nome do 
Senhor Aderbal Costa, Ministro de Primeira Classe da Car
reira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de 
Embaixador do Brasil junto ao Estado do Kuweit, exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado de Barein. 

Sessão: 30-6-93 Extraordinária 
Mensagem n' 214, de 1993 (n' 332/92, na Órigem), de 

17 de junho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado o nome do 
Senhor Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Ministro de Prhneira 
Qasse, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de 
Embaixador Chefe da Delegação Permanente do Brasil em 
Genebra. 

Sessão: 30-6-93 Extraordinária 

PROJETO DECLARADO PREJUDICADO 
E ENCAMINHADO AO ARQUIVO 

. Projeto de Resolução n• 95, de 1992, de autoria do Sena-
dor Nelson Wedekin, que altera o Regimento Interno do Sena
do Federal, para criar a Comis_são de Fiscalização e Controle_. 

Sessão: 16-6-93 

PROJETO ARQUIVADO, NOS TERMOS DO 
ART, 254 DO REGIMENTO INTERNO 

Projeo de Lei do Senado n' 1~2, de 1992 - Comple
mentar, de autoria-do Senador Márcio Lacerd_f!., que estabe
lece proteção à relação de emprego contra despedida arbitrá
ria, inclusive nos casos especiais em que é expressamente 
vedada, exceto por justa causa, determina as indenizações 
compensatórias e outros direitos, Consoante o disposto no 
ínClso I do art. 79 da Constituição Federal. 

Sessão: 22-6-93 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À COMISSÃO DIRETORA 

(Art,98, V, do Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo ri• 5, de 1985 (n' 31/83, 
na Câmara dos Depuados), que concede homologação a ato 
do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão 
de papel-moeda, no ano de 1981, no valor de cento de cinqüen
ta bilhões de cruzeiros. 

Sessão: 24-6-93 
Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1986 (o• 117/86, 

na Câmara dos Deputados). que homologa ato do Conselho 
MonetáriO Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, 
no exercício de 1985, no valor global de dez trilhões de cru
zeiros-

Sessão: 29-6-93 
Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1988 (n' 12/88, 

na Câmara_~os Deputados), que l10inologa ato do Con~elho 
Monetário Nã.ciorial ciue autorizou a -eíniSSãõ-de papel-moeda, 
no exercício de 1987, no valor global de noventa e cinco bilhões 
de cruzados. 

Sessão: 79-6-93 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS 
PELO SENADO FEDERAL 

(Mês de junho de 1993) 

Pro jetos aprovados e enviados à sanção ....... ·-- ... --.- ......•... .4 
Projetas aprovados e enviados à promulgação .......... ---·---~.9 
Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ....... 6 
Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades ....... 8 

(Até o dia 30 de junho de 1993) 

Emenda Constitucional promulgada pelas Mesas do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados ...................... ·--·-----t 
Decreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Senado 
Federal. .............. ., .............. , .......• _ ... : ..... , ..•..•...... c ••••• l 
Projetas aprovados e enviados à sanção .. :.···~· .........• , ......• .3º
Projetos aprovados e enviados à promulgação.---·----···--···--65 
Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ..... 39 _ 
Mensagens relativas à escolha de autoridades .... ·······-·-·-··-2& 
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ANO XL VIII - N' 115 SÁBADO, 3 DE JULHO DE 1993 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento In~erno, proll!_ulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 55, DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a emitir, no segunnu semestre 
de 1993, novos títulos da dívida pública estadual para giro de 19.135.535.345 Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso- LFT -MT. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'' É o Governo do Estad.o çle Mat<:> Grosso autorizado, pos termos da Resolução n" 36, 

de r992, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Gesso, destinadas 
a rcaplicação de 90% do resgate de 19.J35..535.345 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato 
Grosso- LFT·MT, vencíveis no segundo semestre de 1993 ... 

Art. 2<:> A emissão deverá ser realizada nas seguin_tcs condições: 
a) quantidade: a ser definida no dj_<~_cJs!rcsgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 

de 10%, a título de juros; · · 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letra§" Fil)ancéiras· do Tesouro Nacíorial- LFT, c~i~cjas pelo Decre-

to-Lei n•• 2.376, de 25 de novembro de 1987 (mesma taxa referencial); · 
d) prazo: até setecentos e trinta dias~ -- - ~-

e) valor nominal: Cr$1,00; 
O características dos títulos a scr~_m sub~tituídq_s. 

LFTB-MT 

VENCIMENTO . 
I '-8-93 
15-8-93 
15-8-93 

1'-11-93 
I'· 11-93 
15-11-93 
15-11-93 
15-11-93 
1 '-12-93 

TÍTULO 
640349 

.640440 
641096. 
6'40350 
.6.40441 
640349 
6'40531. 
641188 
641279 
TOTAL 

QUANTIDADE 
1.649.935.232 
1.762.477.971 

125.000.800 
3.399.481.624 
1.649.935.232 
8.461.227.315 

1.762.477.97lj, 
125.000.000 
200.000.000 

. • 19.135.5~5.345 



6266 Sábado 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAPICO DO SENADO PEDI!RAL 

MANOEL VILEU. DE MAGALHÃES 
Dire1cw.Ouat do Scudo Pedcral 
AGACIEL DA SILVA MAlA 
Oirclot .EacuiZVO 

CARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Dirctor Ad.•.W.tntJvo 
u; 1Z CARLOS BASTOS 
Direi« lacl•~n~J 
fLORlAN AUGUSTO d::llrTINHO MADRUGA 
Oiretot Adju10 

D!ÁIUO DO CONGRESIO NACIONAL 

g) previsão de colocação e venci.mento dos títulos a serem emitidos: 

COLOCAÇÃO 

2.8.93 
2-8-93' 
2-8-93 
2-8-93 
2-8-93 
16-8-93 
16-8-93 
16-8-93 
16-8-93 
16-8-93 
16-8-93 
16-8-93 
16-8-93 , 
16-8-93 
16-8-93 
1'-11-93 , 
1'-11-93 
1'-11-93 
1'-11-93 
1'-11-93 
16-1!-93 
16-11-93 
16-11-93 
16-11-93 
16-11-9:!. 
1'-12-93 
1'-12:9~' 
1 '-12-93 
1'-12-93' 
1'-12-Ç3_c .. -

VENCIMENTO TITULO _,DATA-BASE 

1'-8-94 
1'-11-94 
, 1':2-95 
1'-5-95 
1'-8-95 
15-8-94 

15-Í 1-94 
, 15-2-95 
, !5-:?-Íl5. 
15-8-95 
15-8-94 , 

-IS-II-94 
15-2.95 

,15-,IJ-95 
15-8-95. 

, ] 0:lr:94 
1°-2-95 

'1'-5-95 
1'-8-95 

:1°-11-95, 
15-!1-94 
15-2-95 
'!5;3-95 
15-8-95 

15,11-95 
,_]'-12-94 

1 '-3-95. 
1'~-95 

. ··1'-9-95 
. l'-12-95. 

640364 
640456 
640548 , 
640637 
640729 
640364 
640456 

·.• 640548 
, 640637 

640729 
640364 
61()456 

.640548 
''640821 

640729, 
640365 
640457 
640546 

, ,.640638 
640730 

;". ~40364 
, ; '' 6'!Q456 

..... 640545 
'-640637 

640729 
640365 
640455 
641)547'. 
640639 

, 640730 

2-8-93 
2-8-91 
2:8-93 
2.-8-93 
2-8-93 
16-8-93-
!6-8-93 
16-.8-93 
16-8-93 
16-8-93 

.. 16-8-93, .
!6-8-93 
!6-8-93 
!6-8-93 
Hí,8,93 

. ~o 1'·11-93 
[0..11-93 
1'-11-93 
1'-11-93 
1'-11-93 
16-11-93 
16-11-93 
16-11-93 

. 16-11-93 
16-11-93 
1'-12-93 

-1'-12-93 
1'·12-93 .. 
1'-12-93, 
1'-12-93 

Julho de !993 

h) forma de colocação: atraves de ofertas públi9~.·- nos termos da Resolução n'-' 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; . , 

i) autorização legislativa,_Lci n" 4,660,, de 7 de,f<:'vcreiro de ~9~4; Decretos n•' 1.658, de 8 de 
novembro de 1985; 1.660, de 8 de, novembro de, ]985, c 2.651, de 29 de marÇo de 1993. 
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Art. 3'' A presente autorização deverá ser exercida no prazo de duzenios e setenta dias, a contar 
da data de sua publicação: 

Art. 4•' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de julho de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

·SUMÁRIO 
1- ATA DA 132' SESSÃO, EM 2 DE JULHO I)E 

1993 . . 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE. 

1.2.1- Avisos 

- N' 193/93, do Ministro ôas Co11ll.!nicasqes· •. e.nca111i
nhando informações sóbre os quesitos const_antes_-çto ~-": 
querimcnto n" 500/93, de autoria do Senador Espeiidi3p 
Amin. , __ 

- N9 199/93, do Ministro das Minas e Enérgia, eOÇ~thi~ 
nhando informações sobre os quesitos coostanteS_dQ.Re·~ 
querimento no 449/93, de autoria do Senador Nelscm We-
dekin. · 

1.2.2- Parecer 

Referente ·a seguinte matéria: 
-Projeto de Lei do Senado no78/92, que dispõe sobre 

a arbritragem. 

1.2.3 - Leitura de Mensagens Presidenciais 

- N<' 57/93-CN (no 371/93. na origem), submetendo 
à deliberação dQ c_qngresso Naciona,l o Projeto de Lei 
n~' 6193-CN, que autoriza o Poder Executivo a a,brir ao 
Orçamento da União crédito suplementar no valor de Cr$ 
757.822.800.000.000,00 (setecenTos ecin<j'üentae sete tri
lhões, oitocentos e vinte e dois bilhões e oitocentos fnilh§es 
de cruzeiros), para os fins que especifica~-· n • • -~-

- N'' 58/93-CN (no 372193, na origem), submetendo 
à deliberação do Congresso ·Na.cional o Proj~to _dÇ _Le.i 
n" 7/93-CN, que altera o art.43 da Lei n' 8.447,_de 21 
de julho de 1992, no exercício financeiro de 1993, que 
dispõe sobrt: a receita decorrente da emissãq ~e fítul<?s_ 
da divida pública federal, pelo Tesouro Nacional e 9,á ou
tras providências. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

-Remessa à Comissão Mista de __ Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização dps Projetes de Lei n~s 6 ~:?_193-C.~~ 
lidos anteriormente, e abertura de prazos para.trimitação 
das matérias e oferecimento de emenda~·-

1.2.5- Oficio 

- N" 16/93, do Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, comunicando .a aprovaÇ-ão qo 
Projeto de Lei do Senado no 78/92, que. dispõe sobre a 
arbritragem. - -

_1.2.6 --Comunicações da Presidência 

, ...,._Abertura .de prazo para interposição de recurso, 
po ... utn décimo da composição da Casa, para que o Projeto 
de Lei d_o Senado n~ 78/92, seja apreciado pelo Plenário. 

-~Alteração do calendário fixadO, na sessão conjunta 
_r:e~li~da no.dia 23 de junho passado, para a tramitação 
-dos PrOjetas de Lei n~ 3 e 4/93-CN, em virtude de a sessão 
legislativa não haver sido interrompida. 

· _· -1.2. 7- Discursos do E>Epediente 

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA- Homena· 
g'em à memón"a do ex-Senador Luiz vfana Filho, p-restada· 
pelo Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO - Política sala
Há!. 

, SENADOR EDUARDO SUPLICY, como Líder
Ofício encaminhado ao Ministro da Integração Regional, 
solicitando informações complementares sobre dotações 
orçamentárias daquele Ministério, a propósito de nota ofi~ 
cial veiculada na Imprensa, na data de ontem, sobre o 
_mesmo assunt(). 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN, como Líder -
Encaminhando à Mesa, requerimento com vistas a remessa· 
ao Senado das peças de inquérito referente à Qospedagem 
na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) de 
dél~gados do PT, em seu último encontro nacional. Pre~ 
mênciil da reformulação da Lei Orgânica d~s ~artidos Polí-
ticos.- -

· ·.SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder
Apelo, por íntervenção do Ministro Fernando Henrique 
Cardoso. para inipedir o fechamento de agências do Banco 
çla Amazônia S/ A- BASA, principalmente a de Fortaleza 
,-ÇE.. . . 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Protesto con· 
tra o- abandono da dragagem no Brasil. 

1.2.8 ..... Requeri~ento 

- N' 667/93, de autoria do Senador Esperidião Amin, 
solidtai:j.do que sejam_ remetidas a esta Casa, por inter
médio da Seeretaria da Administração Federal da Presi
dênCia da República, todas as peças do inquérito sobre 
:f h9Spedagem, na ENAP (Escola Nacional de Adminis
tração Púb)ica), cjos delegados do PT ao último Encontro 
NaciOõal. em Brasília. 

1.3 ,-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n' 40/93-Complementar, 
que revoga o § 4'' do art. 38 da Lei n' 4.595, de 31 de 
(iezj;!mbro de 1964: Votação adiada por falta de quorum. 
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Projeto de Lei da Câmara n' 128193 (n' 3.943/93, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de benefício 
no pagamento da modalidade de saque do Fundo de GaranM 
tia por Tempo de Serviço ~-FGTS, prevista no art. 20,
inciso VIII, da Lei n" 8.036, de !Lrle maio de 1990, e 
dá outras providências. Discussão encerrada após parecer 
de Plenário favorável, ficando a votação adiada por falta 
de quorum. 

Mensagem n~ 218/93, solicitando a retificação da Reso~ 
Iução 0° 11' de 1993, que autorizou a Co~p~!:Jhia de D~senM 
volvimcnto do Vale do São Francisco ,;...;,:_ CODEVASF e 
a Empresa Húngara de Comércio Exterior e de Empreen
dimentos para Exportação - AGROINVEST a contra
tarem operação de crédito externo,-tom garantia-da Uniâ.(l, 
no valor de sete milhões, novecentos c- quarenta e cinco 
mil c duzentos e setenta e sete dólares ameriCanos. Discus
são encerrada após parecer de Plenário, concluindo favora
velmente nos termo-s do Projeto de Res_olução n9 56/93,
que oferece, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara no !52192 (n' 56719!, na 
Casa de origem), que prorroga o prazo -de vigência da 
Lei n" 8.199, de 1991. Apreciação sobrestada em virtude 
do adiamento da votação do Requerimento n"•.> 668/93, lido 
nesta oportunidade, em obediência ao disposlo-·no art. 168 
do Regimento Interno. _ _ _ 

Projeto de Lei da Câmara n• 80/92 (n" 906/91, na Casa 
de origem), que acrescenta parágràfo aõ-art. 24 do Decre-
to-Lei n" 3.689. de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal. Retirado da pauta, nos ternios do art. 175, 
e do Regimento Interno. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do D~a- _ _-

SENADOR MANSUETO DE LÁ VÓR- Polêmica 
a respeito do reajuste mensal dos salários .. Análise sobre 
as consequências da política de Juros altos para o desenvol
vimento cconómico·e s~ial do País. Tramitã.Ção do Projeto 

de Lei .do Senado n" 27/91-Complementar, de autoria de 
S. Ex•, que regulamenta o § 39 do art. 192 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máxi
mo~ -e-dá outras ·providências. 

·.SENADOR BELLO PARGA -Resposta às denún
cias do Sr. Eduardo Suplicy de irregularidades no Minis
tério da Integração Regional. 

o SENADOR RONALDO ARAGÃO- Críticas à ad-
.müiistração estadual de Rondônia, principalmente quantO 
à ~o.h.~~~o _para o problema ~e ep.ergia elétrica do Estado. 

. SENADOR NEY MARANHAO- Obrigatoriedade 
do estudo de técnicas de irrigação em todas as escolas 
de ensino médio do Nordeste. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses~ 
são 

.. 1.4-ENCERRAMENTO 

Z- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

N~~ 56 a 58, de 1993 

3- ATOS DO PRESIDENTE 

. N" 384 a 390, de 1993 

4- INSTITUTO DE PREVIDÊNCI-A DOS CON
GRESSISTAS 

Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Receitas 
e Despesas do IPC, referentes ao mês. de abril de 1993. 
(Parecer.) 

5- ATAS DE COMISSÕES 

6- ME.SA DIRETORA 

7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSiÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 1328 Sessão, em 2 de julho de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinâria, da 4~ Legislatura 

PresitUncia dos Srs. Carlos Patrocinio, Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES: 

Affonso Camargo _ Bello Parga _ CaJ;Jos Antonio De'Car1i _ 
Eduardo Suplicy _ Epitácio Cafeteira :_ Esperidião Amin _ 
Gilberto Miranda _ LouriYai Baptista _ Mansueto de_ Lavor _ 
V a!mir Campelo. . . . . 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteiral.-:;; A lista de 
presença acusa o comparecimerito de 10 Srs. Senadores. 

Havendo número re2,ímental, declaro aberta a ~essão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos il.ossos_ tr:abãlhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

N~ 193/93. de~ de junho último, do Mirtistro das Comu
nica-ções. encaminhando _informações sobre os quesitos cons
tantes do Requerimento n" 500, de 1993, de autoria do Senador 
Esperidião Amin. 

N'' 199/93, de 25 de junho último, do Ministro das Minas 
e Energia, encaminhando informações sobre Os quesitos consM 
tantesdo Requerimento nõ449, de 1993, de autoria çlo Senador 
Nelson Wedekin . 

As informações foram· encainínhadas, em cópias, 
aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao arqüiVo.-
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PARECER 

PARECER N• 221, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei __ do Senado n~ 78, de 1992, que 
"dispõe sobre a arbitrageni". -" · --

Relator: Senador Antônio Mariz 

De autoria do ilustre Senador Marco Maciel vem ao exa
me deste Colegiada o Projeto~de Lei n~ 78, de 1992, que' 
''dispõe Sobre a arbitragem". - - --- ~ 

A proposição em comento tetti seus quar"éiúa e quati()
artigos divididos em sete Capítulo_s: "DlspósiÇ-6es- -Gerais"' 
(arts. I" e 2') "Da Co~verição de Arbitragem e~ seus Efeitos" 
(art&. 3• a 12), "Dos Arbitras" (arts. 13 a 18); "Do Procedi
mento Arbitral" (arts. 1" a 22); nDa Sentença Arbitral" (arts. 
23 a 33)~ "Do Rc_c_onhccimento e, Execução de Sentenças_Arbi
trais Estrangeiras" (arts. 34 a 40); "Disposições' Finais" (arts. 
41 a 44). 

A lei projetada permite ã::. pesSoas <.:a pazes de comratar 
valerem-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direi~ 
tos patrimoniais disponíveis (art. 1"); prevê dOis tipOs de arbi~ 
tragem:-de direito o_u de cqüidade, à escolhª das partes; pode~ 
rão estas escolher as regras. d~ direito a serem àplicadas na 
arbitragem ou poderão convencionar que -a arbitragem' se rea;. 
lize com base nos princípio-s gerais do direito, nos usos e 
costumes c nas regras internacionais do comércio (art. 2''}; 
disciplina a convenção de arbitrãgeffi, COmposta de_ cláusula 
compromissóda e de compromisso arbitral (art. 3") respeita: dOs 
os requisitos C exigências~,-sendo observados. um por um (arts. 
49 , 8" e 9~ a 11). regulando a extinção do Comproni.isso ã"rbitral 
(art. 12); dispõe sobre os árbitros, ~dizendo q~~is as pessoas 
que poderão exercer a função, como proceder na hipótese 
de nomeação de árbitros em número par.· cOmo- d"éSignar o 
Presidente do Tribunal Arbitral, como devem proceder os 
árbitros etc, (art. 13); cuida do impedimento para funciOnar 
como árbitro (art. 14), das exceções que poderão ser opostas 
à nomeação do árbitro _(af1:s. 15 .e 20), e sua.s_ub~tituiç_ão, (art. 
16); disciplina o procedimento arbitral. Çl).ic!ando~ também, 
da instituição da arbitragem, de questões relativas às exceções 
(arts. 17 e 20); dispõe sõbre a s_e_ntença arÇitral, cuidando 
de prazo para ser proferida, como proceder na hipótese de 
arbitragem de colcgiado (Tribunal)~ de empate n~ decisão, 
requisitos a serem ob_servadosna elaboração da seriten.ça etc. 
(arts. 23 ·a 29); prevê~ pâra efeitos penais,' a equipai'ação do 
árbitro, no exercício de suas funções ou em razão delas, ao 
funcionário público (art. 17) e estabelece que ele é:~]úiz-~de 
fato e djreito e de que sua sen.te.n_ça n;io fica. sujeita a re-curso 
ou a homologação pelo Pod.er.Judiciário (a;t. 18). --~revC a 
possibilidade de a parte requerer ao __ árbitro ou ao Tribunal 
arbitral a correção de cuo_materia_\, o_ e~clarecimento cte obscu~ 
ridade, dúvida ou_ contradição <;la .sentença oU- da omissão -
sobre. o ponto a respeito do qual devia pronUnciai~se- (art. 
30); estabelec.e que a s_entcnça arbitral produz entre as partes 
e se_us sucessoras os mesmos efeitos da sentença pi'oféi'ida 
pelos órgãos_ do Poder Judiciário e. sendo condenatória, coris~ 
titui título executivo (aft. 31); 9-ispõe sObre a nulidade da 
sentença .irbítral (art. 32) c sua declaração pelo Poder Judi~ 
ciário (art. 33). além de disciplinar o reconhecimento eexecu~
ção de _s,ente.nças arbjtrais estrangeiras (arts. 34 a 40). Por 
fim, o projeto prevê a revogação expres...;;a dos arts. 1.037 
a 1.048 do Código Civil, arts. 101 e 1.072 a 1.102 do Código 

de Processo Civil e inciso VII do art. 51 da Lei n" 8.078/90 
(Código do Consumidor). 

Na justificação, diz o seu ilustre autor _que a Proposição 
foi concebida e formulada "em resposta aos anseios mais ex
pressivos de lideranças e.setores expressivos da sociedade civil, 
cada vez mais convencidos das grandes limitações" do nosso 
direito no tocante à abitragem. centfãda basicamente nos-iríSti~ 
tutos do compromisso (Código Civil, arts. 1.037 a 1.048) e 
do juízo arbitral (Código de Processo Civil, arts. 1.072 a 
1.102). 

Salienta, de inídó, que o Projeto é fruto de trabalho 
desenvolvido pelo Instituto Liberal de Pernambuco, tendo 
recebido inúmeras e valiosas contribuições de juristas, autori~ 
dades e profissionais interessados no assurito, além de lçr 
sido objeto de amplo debate no Seminário- Nacional sobre 
Arbitragem, realizado em Curitiba, Paraná, em 27 de abril 
de 1992. 

u-;mbra que a _te'Sisl3.ÇãÔ brasilcíra' SObre arbitragerii-ilão
permite seja o institUto utilizado_ por dois grandes motiVOS: 
primeiro, a falta de previsão legal para a cláusula compro~ 
misSória, o que torna a promessa de solução arbitral, iriserida 
nos· contratos, letra morta; cm segundo lugar, a necessidade 
de homologação do laudo arbitral pelO Poder-Judiciário o 
que suprime duas das mais importantes vantagens do instituto: 

-- -o. sigilo e a celebridade. E mais: uma_ legislação avanÇada 
sobre arbitragem trará grandes benefícios à sociedade,' com 
árbitros escolhidos pelas partes, árbitroS Imparciais, indepen· 
dentes e capazes, sobretudo em matéria técnica, contribuindo 
também para aliviar a carga do Poder Judiciário. A arbitragem 
é também uma forma de participação do povo na adminis~ 
tração da Justiça, à semelhança do que já ocorre com o tribunal 
do Júri. 

Lembra, também, que, J!8 década de 80, o Poder Execu~ 
tivo· publicou, para sugestões, irêSO a-riteprojeúiS (em 1981, 
1987 e 19~~). mas todos foram esquecidos ou abandonados. 
O projeto sob exame, ao contrário, é fruto do esj:_udo e empt:.~ 
nho dos setores mais interessado-s da própria sociedade e-m 
levar adiante as novas idéias para a implantação de uma justi~ 
Ça, em" sentido amplo, ágil, segura e tecnica alé:m de pouco 
onerosa" e informal. Pata a elaboração do projeto, consulta
rax:n~se as maiS mOdernãS legislaçõeS sobre arbitragem e leva
ram~se em conta as diretrizes de organismos internacionais, 
dentre elas as fixadas pela ONU (Lei Modelo sobre Arbitra~ 
gem Comercial. da Comissão dã.s Nações Unidas para o Direí~ 
to Comercial Internacional - UNCITRAL), além das con~ 
ve:nções de Nova Iorque (1958, não firmada pelo -Br'asil), e 
dQ_Paraná (1975, firmada, ma_s,_ainda não ratLTicada pelo Bra~ 
sil_). Na jusfificaçãó~ finalmente. deiâlhà seu -ilustre autor as 
linhas mestras do projeto: prestígio ao prihcíío da autonomia 
da vonta9e; distinção entre cláusula compromissória e com~ 
prorilíSSo.-arbitral~ gai:"àntias fundamentais da tutela jurídica; 
o estabelecimento de um verdadeiro código de ética para o 
julgadOr; a função conciliadora do(s) árbitros(s) propicici.n~ 
do~se a tentativa de composiçâo amigáVel dos litígantes, incen~ 
tivo ao recurso à arbitragem-"iilstitucional, administrada por 
entidades especializadas de forma a propiciar a sua implan~ 
tação e cr'escimento no Brasi!; o princípio da- autonomia da 
cláusula arbitral; a eXpressa previsão de posSibilidade de subs~ 
ímento, impedimento e suspeição; a desnccessidade de homo
logação judicial da sentença arbitrill à qual se ·confere valo! 
de títl!l9 executivo; previsão de embargos de declaração para 
sanar obscuridade!:i, dúvidas ou contradições da sentença arbi· 
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trai; possihi!idadc de ser a decisão impugnada na Justiça; com~ 
petênda do Supremo Tribunal para homologar sentenças arbi~ 
trais estrangeiras. 

É o relatório. 
A matéria de que se trata ~.sem dúvida alguma, da 

competência legislativa da União c não se inclui entn! aquelas 
de iniciativa vedada a parlamentar. O projeto é, pois, na 
sua origem e quanto ao ohjeto constitucional. Por estar em 
consonância com o sistema jurídico brasileiro t.!..-l.ambém. jurí
dico. 

No mérito. deve-se louvar a iniciativa da sociedade não 
só em debater amplamente seus problemas. mas, e sob.retudo, 
em buscar soluções para scus males. Registro a feliz iniciativa 
do Instituto liberal de Pcrnamhuco. entidade à qual o ilustre 
autor do prOjt'tO outorga a responsabilidade pela sua elabo
ração. É, realmente, necessário que se revejam as regras brasi
leiras sobre arbitragem. a fim de que o instituto possa melhor 
cumprir sua função. O instituto da arbitragem reclama regras 
simplcs. sem formalidades desnecessária!'. e livre de empeci
lhos. mas que d!.!em aos litigantes a garantia de um julgamento 
justo. imparcial. independente. - -

A instituição do juízo arhitral e antiga_e visa a fugir das 
dificuldades. da demora e dos encargos do pleito ordinário. 
Na mitologia grega, Pá ris filho de Priamo e- Hêcuba, no Montt! 
Ida. serviu de árbitro t:ntre Ate na, Hera e Afrodite,_que dispu
tavam a maçã de ouro. destinada pelos deuses, à mais bela. 
O arbitramento "aparece _em toda a Grécia clássica, onde 
representa, cm relação à justi~·a de direito comum, concepção 
diferente, mais antiga. e. no entanto, mai::; rápida c brilhante" 
(José Gretella Júnior·· Da Ahitragem e seu Conceito Catego
rial'' in Rl.!vista de Informação Legislativa n'' 98, p. 127~150, 
citanco Anghelos C. Foustoucos. "L'Arbitrage Interne e Inter
national em Droit Privê He!lénique··. 197ó, p_. 3_ nota 5_). Aris~ 
tótcles "Retórica". I, 13, 1374 b, 420) c Dcmóstencs (''Dis
curso contra Medius") fazem referência à arbitragem. Diz 
o primeiro que o árhitro visa à cqüidadc, enquanto Q juiz 
visa à lei (cfr, CreteiJa Jr .. oh. e loc. cit., p. 129). 

Entre os antigos hebn:us, os litígios de direito privado 
eram todos resolvidos pela arbitragem. havendo até mesmo 
um colegiado. a TETH-DIN. (Cfr. CoJH:-n, "Com_crcial Arbi
tracion and thl.!' Law ... citado pnr Cretclla Jr., ob. e loc. eit., 
p. BO). 

Em Roma. a arbitrag_em era, também, largamente utiliza
da. Os países europeus na Idade M~dia conheceram, igual
mente, o instituto. 

Crctella Júnior diz que a expansão econômíca nacional 
e mundial do comércio é responsável pela relevância do insti
tuto da arbitragem, em nossos dias, podendo-se afirmar. com 
Jean Robert e Bertrand Morcau (Druit Inkrne ~ Droit lnter-_ 
national de l'Arbitragc. cit.. p. 2 da lntrod_ução), que não 
é possível a existl!nda hoje, de contrato -i11ternacional sério. 
sem que ele tenha sido proporcionado por uma: Convenção 
de arbitragem ... 

A arhitragem é. tambl.!m, largamente utilizada no Direito 
lnternacíonal Público, sendo um dos modos pacíficos de solu~ 
ção das controvérsia!:. entre dois ou maiS Estados. 

No Brasil. a Constituição de 1824 explicitou que, nas 
causas cíveis. as park!:. podiam nomear jufzes árbitros, com 
decisões irrecorrívcis, se assim fosse convencionado (art. 160). 
Ficou famosa a pendência Minas versus Wcrneck, quando 
os litigantes, no curso da demanda, acordaram no estabele
cimento de um tribunal arbitral, integrado pelo Desembar-

gador Edmundo Lins, mais tarâe Ministro do Supremo Tribu~ 
nal Federal, José Xavier Carvalho de Mendonça, ilustre co
mercialista, e Dcsembarg~dor José Soriano e Souza Filho. 
A sentença arbitral condenou o Estado de Minas a pagar 
a Werneck urna indenização e, em compensação, valor a ser 
indenizado per Werneck. Houve recurso para o Supremo, 
que confirmou a sentença. Houve embargo e novamente, con
firmou-se a sentença arbitral. A discussão de altíssimo nfvel 
foi travada entre os advogados das partes: Rui Barbosa, por 
Minas, c Rodrigo Otávio. por Werneck ( cfr _ Roberto Rosas, 
"Juízo Arbitral". in Revista dos Tribunais, vol. 568, pp. 9-11). 

De lá para cá, tem sido lenta a evolução da legislação 
brasileira sobre arbitragem. Do projeto que se examina, de
vem ser destacadas três questões: a irrecorribilidade da senten
ça arbitral, a desnecessidade de sua homologação pelo juiz 
estatal, isto é, pelo Poder Judiciário, e a sugerida revogação 
do inciso VII do art. 51 da Lei n" 8.078, de 11 de agosto 
de I990 (Código de Defesa do Consumidor). 

A irrecorribilidade da sentença arbitral não viola o prin-
-__ cípio constitucional de ampla defesa. A arbitragem, diz Crete

Ua Júnior, "é o sistema especial de julgamento, com procedi
mento, técnica e princípios informativos próprios e com força 
executória reconhecida pelo direito comum, mas a este sub
traído, mediante o qual duas ou mais pessoas físicas ou jurídi
cas, de direito privado ou de direito público, em conflito de 
interesses, escolhem de comum acordo, contratualmente,uma 
terceira pessoa, o árbitro, a quem confiam o papel de resolver
lhes a pendência, anuindo os litigantes em aceitar a decisão". 
A sentença arbitral tem efeito. força de coisa julgada entre 
as partes. A arbitragem é instituto de_ natureza contratual 
e as partes, que livremente e de comum acordo instituíram 
o juízo arbitral, não podem romper o que foi pactuado. Não 
se veda o acesso _à Justiça, mas, apenas, a recorribilidade 
da sentença arbitral ganha força_executória e eficácia do Poder 
Judiciário nos casos expressos na lei projetada, em ação pró
pria ou em embargos â execução, a hipótese _de execução 
forçada. 

O projeto dispensa, também. a homologação pelo Poder 
Judiciário. No direito atual, a sentença arbitral não tem força 
executória. Para tê-la, é preciso que seja homologada, é com 
a homologação que a sentença arbitral ganha força executória 
e eficácia. Ela, antes da homol_ogação. confere força execu
tória equiparando a sentença_ arbitral não surte efeitos. O 
projeto, ao dispensar a homologação, à sentença judicial tran~ 
sitada em julgado. 

Por último, o Código de Defesa do Consumidor, no inciso 
VII do artigo 51. conside-ra nula de pleno direito a cláusula 
contratual relativa ao fornecimento de produtos e serviços 
qu~ determine a utilização compulsória da arbitragem. O Pro
jeto, ao propor a revogação desse dispositivo não deixa ao 
desamparo o consumidor, pois, no§ 2'' do art. 4", estabelece 
que nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só 
terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a 
arbitragem ou concordar, expressamente, com sua instituição. 

É conveniente alterar-se a redação do art. 44: nenhuma 
lei é revogada mais ou menos especialmente que outra~ a 
revogação é pura e simples. 

Isto posto. pela constitucionalidade e juridicidade _elo Pro
jeto redigido com boa técnica legislativa e em termos regi
.nentais. 

No mérito, pela aprovação com a emenda seguinte. 
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EMENDA N" 1-CCJ 

Dê-se-ao art. 44 a seguinte redação: 

.. Art. 44. Ficam revogados os arts. 1_.037 a 1.048 
da Lei n'' 3.071, de I" de janeiro de 1916, Código Civil 
Brasileiro, os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei n" 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo _CiVil; 
o inciso VII do art. 51 da Lei n" 8.078, de 11 de agosto 
de 1990, Código de Defesa do Consumidor; e demais 
disposições em contrário.-'' 

Sala da.s Comissões, ;30 de junho de 1992. -Iram Saraiva, 
Presidente- Antônio Mariz, Relator- Wilson Mai-liiis..:.. 
Gilberto Miranda- Alfredo Campos- Cid Sabóia de CarvaM 
lho - César Dias - Nelson Carneiro - Lourival Baptista 
- Josaphat Marinho - Gerson Camata - Áureo Mello -
Pedro Teixeira -- Francisco Rolemberg. 

TEXTO FINAL APROVADO PELA CCJ, AO . 
PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL 

N" 78, DE 1992 . 

O Congresso Nacional dec~eta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 1" As pessoas capazes de contratar poderão valer
se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patri
moniais disponíveis. 

Art. 2" A arbitragem poderá ser de direito- õU a_e_ eq_üi-
dade, a critério das partes. _ _ 

§ 1·' Poderão as partes escolher, livremente, as regras 
de direito que serão aplicadas na arbitragem,_ desde que não 
haja víolação aos bons costumes e à ordem pública. 

§ 2" Poderão, também, as p-artes convencion;;tr que a 
arbitragem sercalize com base nos princípios gerais de direito, 
nos usos e costumes e nas regras inte_rnacion~üs de_ <:ornércio. _ 

CAPÍTULO II 
Da Convenção de Arbitragem e seus Efeitos 

Art. 3" --As partes inte-ressadas podem submeter a solu
ção de ·seus litígios aõ Juízo. a~bitral mediante ÇQJl'(e_n_çj_o de _ 
arbitragem, assim cntendi~a a cl~U$ula c_ompromissória e o 
compromisso arbitral. 

Art. 4'-' A cláusula compromissória é a convenção ata
vês da qual as partes em um contrato con_:J.prometem-se a 
submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgfr, 
relativamente a tal contrato. · 

§ 1 ·' A cláusula compromissória deve ser estipulada por 
escrito, podendo estar inserta no próprio contratO ou em docu
mento apartado que a ele se refíra. 

§ 2n Nos contratos de adesão, a cláusula compromis
sória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de institui! 
a arbitragem ou concordar, expressamente, com a suã ínsti
tuição. 

Art. SO Reportando~se as partes, na c;láusula compro
missória, às regras de algum órgão arbitral institucional ou 
entidade especializada, a arbitragem será instituCda e proces
sada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes 
estabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a 
forma convencionada para a instituição da arbitragem. " 

Art. 6" Não havendo acordo prévio sobre a forma de 
instituir a arbitragem; a parte interessada manifestará à oUtra 
parte sua-intenção de dar início à arbitragem~ pd~ via postal 

ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante com~ 
provação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora 
e local certos. firmar o compromisso arbitral. 

Pa_rágrafo único. Não comparecendo a parte convoca
da, ou, comparecendo, se recusar-se a firmar o compromisso 
arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata 
o art. 7"' desta Lei, perante o órgão do Poder Judiciário a 
que, originalrnent~. tocari~ o julgamento da causa. 

Art. _7"' Existindo cláusula com.promissóría e havendo 
resistência quanto à instituição da arbitrag~in. poâ.Crá a parte 
interessada requerer~ citação da outra parte para compãrecer 
em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o 
juiz audiência especial para tal nm. . . 

§ 1" O autorindicará, com precisão, o objeto da arbitra
gem, instruindo o pedido com- o documento que contiver a 
cláusula compromissória. 

§_ 2\' Comparecendo as partes à audiência, lentará, pre~ 
viamente, o juiz a conciliação acerca do litígio. Não obtendo 
sucesso, tentará o juiz condUzir as partes à celebração, de 
comurri acordo, do compromisso arbitral. 

§ 3~ Não concordando as partes sobre os termos do 
compromisso, decidirá o Juiz, após ouvir o réu, sobre seu 
c_Qilt.eúdo~ na própria audiência ou no prazo de 10 (dez) dias, 
respeitadas as disposições da cláusula çompromissória e aten-
dendo_ ao ~is posto nos arts. 1 O e 21 , § 2~, desta lei. __ 

§ 4" Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre 
a nomeação de árbitros, caberá ao Juiz ouvidas as p~rtes 
estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solu-
ção do litígio. -

§ 5" A ausência do autor, sem justo motivo, à audiêricia 
designada para a lavratura do compromisso arbitral, importará 
a extinção do processo sem julgamento de mérito. 

§ 6° Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao 
juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito do conteúdo do com~ 
promisso, nomeando árbitro único. 

- § 7o A sentença que julgar procedente o pedido valerá 
como compromisso arbitral. 

Art. 8" A clásula compromissória é autónoma em rela
ção ao contrato em que estiver insertã., de tal sorte que a 
nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da 
cláusul_a compromissória·. -

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, 
ou por provocação das partes, as questões_acerca da_existêncía, 
validade e eficácia da convençãQ çle ~rbitragem e do contrato 
que cont~nha a Cláusula corilpromissória. --

Art. 9'' O compromisso arbitral é a convenção através 
da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de_ uma 
ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 

S 1'' O compromisso arbitral judicial celebrar-sc~á por 
termó nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso 
a demanda. 

§ 2~ O compromisso -arbitral extrajudicial será celebra
do por escríto particillar, assinado por duas testemunhas, ou 
por instrumento pühlico. 

Art. 10. Constará •. oQrigatoriamente, do compromisso 
arbitral: 

I- o nome:profissão, estado civil e domicíE9 das_partes; 
- II- o nome, profisSão e domicílio do árbitrO ou dos

árbitroS, Ou, se for o caso, a identificação da entidade à qual 
as partes delegaram a indicação de árbitros; 

III -a matéria que será objeto da arbitragem; e 
IV- o lugar em que será proferida a sente?ça arbitral. 
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Art. 11. Poderá, ainda, o cOmpromisso arbitral conter: 
I- o local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; 
II- a autorização para que o árbítrO ou -os árbitros jul-

guem por eqüidade, se assim for convencionado pelas partes; 
111 -o prazo para apresentação da sentença arbitral; 
IV- a indicação da lei nacional ou das regras corpora

tivas aplicáveis à arbitragem, quando assim Convencionarem 
as partes; 

V- a declaração da responsabilidade pelo pagamento 
dos honorários e das desPesas com arbítrage~ ~ e 

VI- VI- a fixação dos honorários do árbitro,- bi.l do~ 
árbitros. . - -

Parágrafo único._ -FiXando as partes os hon_orários do 
árbitro, ou dos árbitros, no tofuprorriíSso arbltral, este consti~ 
tuirá título executivo extrajUdicial; não hav~n_do tal estipu
lação, o árbitro rcqurerá ao órgão dO PodCr Judiciário que 
seria competente_ para julgar, originari_l"!mente, a causa que 
os fix__e por sentença. -

ArL 12. Extingue-se b compromisso arbítral: 
-escusando-se qualquer do5 árbitros, antes de aceitar a 

nomeação. desde que as partes tenham declarado_,_ expressa
mente, não aceitar substituto; 

II- falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto 
algum dos árbitros, desde que as partes declarem, expressa
mente, não aceitar substituto; c 

III -tendo expirado o prazo a que se refefE·o art. ·u. 
inciso III, desde que a parte interessada tenha notifiCado o 
árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe 
o prazo de 10 (dez) dias para a prolação e apresentação da 
sentença arbitral. 

CAPÍTULO III 

Dos Árbitros 

Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pe~soa capaz e que 
tenha a confiança das partes. 

§ ln As partes nomearão um ou mais árbitros ~emprc 
em número ímpar, podendo nomear, também, os respectivos 
suplentes. 

§ 2Q Quando as partes nomearem árbitros em número 
par, estes estão autorizados. desde logo. a nomear mais um 
árbitro. Não havendo acon:lo, requererão as partes ao órgão 
do Poder Judiciário que tocaria, originaríarnente, o julga
mento da causa a nomeação do <:irbriro~ aplicável, no que 
couber, o procedimento previsto no art. 7'·' desta lei-

§ 3" As partes poderão, de comum acordo, estabelecer 
o proces-so de escolha dos ãrbirros, ou adotaLas-regras de 
um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. 

§ 4'' Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maio
ria, Clegerão o presidente do tribunal arbitral. Não havendo 
concenso, será designado presidente o mais idoso. 

§ 5" O árbitro ou o prcsidcntt! do tribunal designará 
se julgar conveniente, um secretário, que poderá ser um dos 
árbitros. 

§ 6" No desempenho de sua função, o árbitro deverá 
poceder com imparcialidade. independência, competência, dí~ 
ligência e discrição. -

§ 7'' Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar 
às partes o adiantamento de verbas para despesas e diligência 
que julgar necessárias. 

Art. 14. Estão impedid<t5 de funcionar como árbitros 
as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio que 

lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam 
o casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando
se-lhes, no que couber, os mesmos deveres .e rcsponsahili
dades, conforme previsto no Código de Processo Civil. 

§ 1" As pesssoas indicadas para funcionar como árbitro 
têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer 
fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade 
e independência. 

§ 2'-' O ábrito somente poderá ser recusado por motivo 
ocorrido após sua nomeação. Poderá entretanto, ser recusado 
pq_r motivo anteriOr à sua nÕrneação, quando: 
- a) Não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 

b) omotivo para a recusa do árbitro for conhecido poste
riormente à sua nomeação. 

ArL 15. A parte interessada em argüir a recusa do árbi
tro apresentará, nos termos do art. 20, a respectiva exceção, 
diret<tmente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, 
deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes. 

Parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o 
árbitro suspeito ou impedido, que será substituído na forma 
do art. 16 desta lei. 

Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes de aceitação da 
nomeação, ou, após a aceitação, vier a falecer, tornar-se im
possibilitado para o exercício da função, ou for recusado, 
assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, 
se houver. 

§ l" Não havendo substituto indicado para o árbitro. 
aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral institucional ou 

entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na 
convenção de arbitr<tgem. 

§ 2" Nada dispondo a convenção de arbitragem- e não 
chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro 
a ser substituído, procederá a parte interessada da forma pre
vista no art. 7" desta lei, a menos que as partes tenham decla
rado, expressamente, na convenção de arbitragem. não aceitar 
substituto (art. 12). 

Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de sua fun
ções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários 
públicos, para os efeitos da legislaçã_o penal. 

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito. e a senten
ça que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação 
pelo Poder Judiciário. 

CAPÍTULO IV 

Do Procedimento Arbitral 
Art. 19. Con~tdera-se instituída a arbitragem tant1) que 

aceita a nomeação pelo árbitro, qUaOdo for único, ·ou por 
todos, se forem vários. 

Parágrafo único. Instituída a arbitragem e entendendo 
o árbitro uu o tribunal arbitral que há necessidade de explidtar 
alguma questão disposta na convenção de arbitragem, será 
elaborado, juntam~nte com as partes, um adenda, firmado 
por todos, que passará a fazer, parte integrante da convenção 
de arbitragem. 

Art. 20. A parte que pretender argüir questões relati
vas à competência~ suspeição ou impedimento do árbitrc ou 
do~ árbitros, bem corno nulidade, invalidade ou ineficácia 
da convenção da arbitragem~ deverá faze-lo na primeira opor
tunidade que tiver de s_e manifc~tar. após a instituição da 
arbitragem. 

§ 1'' Acolhida a argüição de suspeição ou impedimento, 
será árbitro substituído nos termos do art. 16 desta lei, reco-
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nhc:cida a incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral. 
bem como a nulidade, invalidaçle ou ineficácia da convenção 
de arbitragem, serão as partes remetidas ao Órgão do Podef 
Judiciário competente para julgar a causa, 

§ 2~ Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosse
guimento a arbitragem, sem prejuízo de vir a ser cxamíriadã 
a decisão pelo órgão do Poder Judiciário compete·nte,-qüando 
da eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 
desta lei. 

Art. 21. A arbitrage~ obedecerá- ao procedfrilentó es
talecido pelas partes na convenção de arbitragem. poderá re
portar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou eU tida
de especializada, facultandQ;Se, ~_in.da 1 às partes delegar ao 
próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular _o p-rocedi-
mento. _ _ _ : __ _ 

§ l'' Não havendo estipulação acerca do procedimento. 
caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo.~ _ 

§ 2" Serão sempre. respeitados no procedimento arbi
tral. os princípios do contraditório, da igualdade_clas. partes, 
da imparcialidade do árbitro e de seu livre conv_encimeóto. 

§ 3o As partes poderão postular por intermédo de advo
gado, respeitada, sempre, a faculdade de de~ignar qu_em as 
represente ou assista no procedimento arbitraL 

§ 4'' Competirá ao ·árbitro ou ao tribunal arbitral, no 
início do procedimento, tentar a conciliação da,s_partes~ apli
cando-se, no que couber, o art. 28 desta lei. 

Art. 22. POderá o árbitro ou o tribunal a_rbitrai"-tomar 
o depoimento das partes, ouvir te"steinurlhas e dct~rffii03r 
a realização de perícias ou outtãs provãs que julgar necessá
rias, mediante requerimento das partes ou de ofício. 

§ l'' O depoimento das partres e das testemunhas será 
tomado em local, dia c hora previamente comunic_ados, por 
escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a 
seu rogo, e pelos árbitros. _ 

§ 2~ Em caso de desatenctimento, s.em j!lsta ca-us,~. da 
convocação para prestar depoimento pessoal; ·o ái-bíirO õU 
o tribunal·arbitral, levará em consideração o comportamento 
da parte falto~a. ao proferir sua sentença~ se ·a ausência for 
de testemunha nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro 
Ou o presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade 
judiciária que conduza a testemunha renitente comprovando 
a existência da convenção de arbitragem-. 

§ 3~ A revelia da parte não impedirá que seja prOferida 
a sentença arbitral. 

§ 4'' Ressalvado o disposto no~ 2", havendo necessidade 
de medidas coercitivas ou cautelares, os árbitros p!Jderão soli
citá-las ao órgão do Pod_er Judiciário que Scrta;-õríginaria-
mente, competente para-julgar a caUsa.- - -

§ so Se, durant~ o procedimento arbitral_, urn_ árbitro 
vier a ser substituído (art. 16), fica a critério âo substituto 
repetir as provas já produzidas. · 

CAPÍTULO V 
Oa Sentença Arbitral 

Art. 23.. A sentença arbitral será proft!rida no prazo 
estipulado pelas partes. Nada tendo si dá- convenç:i9ri::ido, o 
prazo para a apresenta_ção da sentt!n_ça é de 6 Jst:j~ meses. 
contados da instituição d:a arbitragem ou da SubstituiÇ-ãO do 
árbitro. · · -- - ~ -·-

Parágrafo único. Aspar~e-~ e os árbitros, de comum acof
do, poderão prorrogar o prazo estipulado. 

Art. 24. A decisão do árbitr9 ou dos árbitros será ex
pressa em documento escrito. 

~ 1" Quando forem vários os árbitros, a decisão será 
tomada por maio tia. Se não houver acordo majoritário, preva
fe_cerá ·o VOto do presidente do tribunal arbitral. 

§ 2~ O árbitro que divergir da maioria poderá querendo, 
declarar seu- voto em separado. 

Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvér
sia acerca de direitos indisponíveis e verificando-se que de 

_sua existêncía, ou não, dependerá o julgamento, o árbitro 
ou o tribunal arhitral remeterá as partes· à autorldaae compe
tente do PoderJ.udiciárío, s4Spchdcndo o procedimento arbi- _ 
trai. 

Parágrafo único. Resolvida a questão prejudicial e junta
da ãos autos a senknça ou acórdão transitadQS em julgado, 
terá normal seguimento a arbitragem. 

Art. 26. São re_quisitos obrigatórios da sentença arbi
tral: 

I- o relatório, que conterá os nomes das partes e um 
resumo do litígio; 

II- os fundamentos da decisão, onde serão analisadas 
as qUestões de fato e de direito, mencionando-se, ~xpressa
mente, s_e os árbitrOs julgaram por e_qüidade; 

III- o dispositivo, em que os árbitros rcs_olverão as ques
tões que lhes forem sbmetidas e estabelecerão o praso para 
o cumprimento da decisão, se for o caso; e 

- IV- a data e o lugar em que fo"í proferida. 
Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo 

-o áibftro ou por todos os árbitros. Cabt:rá ao presidente do 
tribunal arbitral, na hipótese de um ou algunas dos árbitros 
não poder ou não queter assinar a- sentença, certificar tal 
fato. 

Art. 7:7. A sentença a:rhitral decidirá sobre a responsa
. bilidade das partes acerCa das custas·c despesas com a arbitra
gem, bem como sobre verha decorrente de Jitigância de má 
fé, se for o caso respeitadas_ as disposições da convenção_ de 
arbitragem, se houver. _ _ _ _ 

Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chega
rem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal 
arhitral poderá,_a pedido das partes, declara.r talfato-mediante 
Sef!tença arbitr<!l, que conterá os requisitos do ai"t. 26 dest.a 
lei. 

Art. 29. Prokiida a sent~nça arbitral, dá-se por finda 
a arbitragem, devendo o. 3rbitro ou _o presidente do tribunal 
arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou 
por outro meio qualquer de comunicação. mediante compro
vação de recebimento, oU, ainda, entregando-se diretamente 
às partes meQiantc ~ecibá. - -

Art. 30. No prazo de 5 (cinçp) dias, a cQntar do recebi
mento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbi
tral, a parte interessada, mediante comunicação à outra parle, 
poderá sOlicitar ao -árbitro ou ao tribunal arbitral que: 

I- corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 
TI -esclareça alguma obscuri4ade. dJJvida_ou contradi

ção da sentença arbitral, ou se pronuncie sobre ponto omitido 
a respeito do qual devia manifestar~se a decisão. _ 

Parágrafo único. O árbitro ou o tribu_nal arbitral dicidirá, 
nO prazo de 10 (dez) dias. aditando a sentença arbitral e 
notificando as partes na forma _dp ~rt. 29. _ 

Art: --31. A sentença arbitral produz, entre as- partes 
e seus sutessores, O"S mesmos_ efeitos da sentença profúida 
pelos órgãos do Poder Judiciário e sendo condenatória_, cons
titui título executivo. 

Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 
I- for nulo o compromisso; 
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II- emanou de quem não podia ser árbitro; 
III- não contiver os requisitos do art. 26 desta lei; 
IV- for proferida fora dos limites da convenção de arbiR 

tragem; 
V- não decidir todo o litígio submetido à arbitragem-; 
VI- comprovado que foi proferida por prevaricação, 

concussão ou corrupção passiva; 
VII- proferida fora do prazo, respcitandõ o disp-osto 

no art. 12, inciso III. desta lei; e 
VIII- forem desrespeitados os princípios de que trata 

o art. 21, § 2''. -- · 
Art. 33. A parte intercsado poderá pleitear ao órgão 

do Poder judiciário competente a decretação da nulidade da 
sentença arbitral, nos casos previstos nesta lei. 

§ 1'' A demanda para a decretação de nulidade da sen
tença arbitral seguirá o procedimentq comum previsto no Có
digo de ProcessCL-Cíví[ e deverá ser proposta no prazo de 
até 90 (noventa) dia~ após o recebimento da notificação da 
sentença arbitral ou de seu aditamento (àft. 30, parágrafo 
único). -

§ 2~" A sentença que julgar procedente o pedido: 
I- decretará a nulidade da sentença arbitral nos casos 

do art. 32. incisos I, li, VI, VII, c VIl!; 
II-determinará que o árbitiOOu o tribunal arbitral pro

fira novo laudo, nas demais hipóteses. 
§ 3~ A decretação da nulidade da sentença arbitral tam

bém poderá ser argüida mediante ação de embarg()_S do deve
dor (art. 741 e seguinks do Código de Processo Civil), se 
houver execução judiciaL 

CAPÍTULO VI 

Do Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estran
geiras 

Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhe
cida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados 
internacionais com eficáCia no ordenamento interno e, na sua 
ausência, estritamente de acordo com os termos desta lei. 

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estran
geira a que tenha sido proferida fora do território nacional. 

Art. 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, 
a sentença arbitral estrangeira está wjciÜi unlcarriente à homo
logação do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 36 __ Aplica-se à homologação para reconhecimen
to ou execução de sentença arbitral estrangeira no que couber, 
o disposto nos arts. 483 e 484 do Código de Processo Civil. 

Art. 37. A homologação de sentença arbitral estran
geira será requerida pela parte interessada devendo_ a petição 
inicial conter as indicações da lei processua_l (ªrt. 282 do Códi
go de Processo Civil) a ser instruída, necessariamente, com: 

I- o original dã sentença arbitral ou uma cópia devida- -
mente certificada, autenticada pelo consulado brasileiro e 
acompanhada de tradução oficial; 

II -o original da convenção de arbitragem ou cópia devi
damente certificada, acompanhada de tradução oficiaL 

Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação 
para o reconhecimento ou execução de sentença arbitral es
t,rangeira, quando o réu demonstrar que: 

I --as partes na convenção de arbitragem eram_ inca
pazes~ 

II -a convenção de arbitragem não era válida segundo 
a lei à qual as partes a submeteram, ou na falta de indicação, 
em virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida; 

III -não foi notificado da designação do árbitro ou do 
procedimento de arbitragem, ou tenha sido violado o princípio 
do contraditório, impossibilitando a ampla defesa~ 

-IV- a sentença arbitral foi proferida fora dos limites 
da convenção de arbitragem, e não foi possível separar a 
parte excedente daquela submetida à arbitragem; 

V- a instituição da arbitragem não está de acordo com 
o compromisso arbitral ou cláusula com promissória; 

VI- a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado 
obrigatória_ P!lra as partes, tenha sido anulada, ou, ainda, 
tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença 
arbítral for prolatada. 

Art.- 39. Também será denegada a homologação para 
o reconhecimento ou execução da sentença arbitral estran
geira. se o Supremo Tribunal Federal constatar que: 

I- segundo a lei brasileira, o ohjeto do litígio não é 
suscetível de ser resolvido por arbitragem; 

II -a decisão ofende a ordem pública nacional. 
Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem 

públiCa nacional a efetivação da citação da parte residente 
ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de arbitra
gem ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, 
admitindo-se inclusive, a citação postai com prová inequívoca 
de recebimento, desde que assegure à parte brasileira tempo 

-hábil para o exercício do direito de defesa. 

Ãrt. 40. A d_enegação da homologação para reconhe
cimento _ou execução de sentença arbitral estrangeira, por 
vícios formais, não obsta que a parte interessada renove o 
pedido, uma vez sanados os vícios apresentados. 

CAPÍTULO VII 

Diposições Finais 

Art. 41. Os arts. 267, inciso VII, 301, inciso IX e 584, 
inciso III, do Código de Processo Civil passam a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 267. ·················"··"'·····•·····c ... c-...... o ... 
VII- Pela convenção de arbitragem; 
"Art. 301. ............................................... . 
IX- convenção de arbitragem; 
"Art. 584. . .............................................. . 
III- a sentença arbitral e a sentença homologa

tória de transaç_ão ou de conciliação;" 

Art. 42. O art. 520 do Código de Processo Civil passa 
a ter mais um inciso, com a seguinte redação: 

"Ari . . 520. .. ........................................... '-
Vf_~ julgãr procedente o pedido de_instituição de 

arbitragem (art. 7o da respectiva lei)" 

Art. 43_ Esta lei entrará em vigor -60 (sessenta) dias 
após a data de sua publicação. 

Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.03_7 a -1.048, da 
Lei n'·' 3.071,de 1" de janeiro de 1916. Código Civil Brasileiro, 
os arts. 101 e !.072. a 1.102 da lei n" 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973. Código de Processo Civil~ o inciso VII do arL 51 
da lei n" 8.078, de 11 de agosto de 1990, Código de Defesa 
do Consumidor; e demais dispoições em contráriC?. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expe· 
diente lido vai à publicação. 
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Sobre a mesa, mensagem presidencial que será lida pelo 
Sr. 1' Secretário. 

É lida a seguinte 

MENSAGEM N• 57, DE 1993-CN 

(N• 371/93, na origem) 

Senhores Membros do CongresSo Nacional, 
Nos te'rmos do artigo 61 da Constituição I_'ederal, submen

to à elevada deliberação de Vossas ExcelênciaS, acompanhado 
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros _de E~tado 
da Fazenda e Chefe da Secretaria de Planejamento, Orça
mento e Coordenação da Presidência da República, o texto 
do projeto de lei que "autori~a o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento da União crédito suplementar no v~lor de 
Cr$757.822.800.000.000,00 para os fins que especifica". 

Brasília, 30 de junho de 1993. 

(*)- PROJETO DE LEI N• 6, DE 1993-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
da União crédito suplementar no valor de 
Cr$757.822.800-000.000,00 para os fins que especifica. 

(*) Será publicado em suplemento à presente edição. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A mensa
gem que acaba de ser lida encaminha o Projeto de Lei n<? 
6, de 1993-CN, que trata de abertura de crédito. 

Nos termos da Resolução n<:> 1, de 1991-CN, a Presidência 
estabelece o seguinte calendário para tramitação do projeto: 

Dia 7-7- distribuição de avulsos; 
Até dia 15-7- prazo para· apresentação de emenda; 
Até dia 20-7- publicação e distribuição de avulsos das 

emendas; 
Até dia 30-7- encaminhamento do parecer final à Mesa 

do Congresso Nacional. 
O SR. ~!'RESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Sobre a 

mesa, outra mensagem presidencial que será lida pelo Sr. 
1 <:> Secretário. 

É lida a seguinte 

MENSAGEM N• 58, DE 1993-CN 

(N' 372193, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituiçãp Federal, submen· 

to à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe 
da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação 
da Presidência da República, o texto do projeto de lei que 
"Altera o art. 43 da Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992, 
no exercício financeiro de 1993, que dipõe sobre a receita 
decorrente da emissão de títulos da dívida pública· federal, 
pelo Tesouro Nacional e dá outras providências". 

Brasília, 30 de junho de 1993. - Itamar.Franco 
E.M. n• 48 

Brasília, 30 de junho de 1993 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submento à elevada consideraçáo de Vossa Exç_elência 

o anexo Projeto de Lei que altera o art. 43 da Lei n• 8.447, 
de. 21 de julho de 1992, no exercício fmanceiro de 1993, que 

dispõe sobre a receita decorrent_e da emissão de título da 
dívida pública federal, pelo Tesouro Nacional. 

2. A alteração pretendida decorre da. necessidade de 
garantir ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previ
dência Social -JNAMPS, autarquia vinculada ao Ministério 
da Saúde, recursos oriundos da aplicação das disponibilidades 
financeiras_ do Fundo d_e Amparo ao Trabalhador- FAT, 
em títulos do Tesouro Nacional~ através do Banco Central 
do Brasil, observado o que dispõe o art. 9n da Lê-i nP 8.019, 
de LI de abril de 1990. 

3. Citados. recursos permitirão ém situaÇão effiergenciã'I, 
a liquidação dos débitos com AUt'oriZ<fção de Internações Hos
pitalares - AIH e Unidade de Cobertura Ambulatorial -
ÜCA, até o mê_s de junho do ano em curso, em face das 
dificuldades verificadas para a utilização dos recursos prove
nientes das Contribuições dos Empregadores e dos_ Trabalha
dores para a Seguridade Social - Fonte 154, prcvistós_--na 
Lei Orçamentária/93. 

Respeitosamente, - Alexis Stepanenko, MinfStro de Es
tado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Coordena~ão da Presid~ncia da República. 
ANEXO A EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DA SECRETA
RIA DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO/PR N' 48, DE 
30-6-1993 
1. Síntese do problema ou da situação que reclama prO

vidências: 
Garantir empréstimos ao Instituto· Nacional de Assistên

cia Médica da Previdência Social- INAMPS, para viabilizar 
o sistema de_ saúde no P~ís. 

2. Soluções e providências contidas no ato normativo 
ou na medida proposta: 

Projeto de Lei de alteração do art. 43 da Le; n' 8.447, 
de 21 de julho de 1992. 

3. Alternativas existentes às medidas ou a tos propostos: 
4. Custos: -
5-. Razões que justificam a urgênciã (a ser preenchido 

somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto 
de lei que deva tramitar em regime de urgência): 

Necessidade de imediaJ~ liquidação dos débitos d-o 
INAMPS para com AIH e UCA, até o mês de junho do 
ano em curso. 

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato 
ou medida provisória proposta possa vir a tê-lo): 

7. Síntese do parecer do Órgão Judiciário 

PROJETO DE LEI Ni 7, DE 1993-CN 

Altera a art. 43 da Lei n~ 8.447, de 21 de julho 
de 1992, no exercício financeiro de 1993, que dispõe 
sobre a receita decorrente da emissão de títulos da divida 
pública federal, pelo Tesouro Nacional e dá outras provi· 
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O art; 43 da Lei n" 8.447, de 21 de julho de 

1992, PaSsa a vigorar Com a segi..tihte redação: 
"Art. 43 ................ -.................... , ........ ., ...... . 
VII- garantia de-empréstimDs concedidos a_o Ins

tituto Nacional de Assistência Médica Qa Previdência 
Social-INAMPS, com recu_rsos origináríos dós-depó
sitos especiais de que trata o art. 9P da Lei n~ 8.019, 
de 11 de abril de 1990." 

ArC29 Esta Lei erltra em vigOr-na data de sua publicação. 
Brasília, 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE COORDENAÇA.O 
LEGISLA T/VA DO CONGRESSO NACIONAL 

LEI N• 8.447, DE 21 DE JULHO DE 1992 

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 1993, e dá outras providências. 

Art. 42. A receita-decorrente da emiss_ão de títulos da 
dívidad pública federal, pelo TeSouro Nacional, será destinada 
ao atendimento das seguintes. despesas: 

I- amortização, juros e outros encargos ç1a dívida públi~ 
ca federal; 

II -refinanciamento da dívida externa do se!or público 
brasileiro que seja, ou venha a ser, de responsabilidade da 
União, nos termos da Resolução no 20. de 20 de junho de 
1991, do Senado Federal, e de outras resoluções congéneres 
que venham a ser baixadas por esta instituição; 

III -refinanciamento da dívida interna mobilíária de Es~ 
tados, Distrito Fed~ral e de Minicípios, nos termos da Lei 
n' 8.388, de 30 de janeiro de 1991; 

IV- aumento de capital das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente_, detenha a maioria d_p capital social 
com direito a voto;- · 

V- desapropriação de imóveis rurais, Pàra fins de refor
ma agrária, nos termos do artigo 184, § 4°, da Constituição 
com recursos de emissão de títulos de dívida agrária; 

VI- pagamento integral e antecipado da equalização 
de taxas de juros dos financiamentos às exportições, no âmbi
to do Programa de_Fjnanciamento às Exportações- PRO EX, 
previsto no artigo 2" da Lei n' 8.187, de !•• de junho de 1991. 

§ 19 Os recursos decorrentes da emissão de títulos da 
dívida pública federal a que se refere o artigo 1" da Lei n" 
8.018( 14), de 11 de abril de 1990, serão destinados ao atendi
mento das despesas mencionadas no inciso I deste artigo, 
ou, subsidiariamcnte, para atender as despesas com investi
mentos fundamentais, de acordo com as prioridades estabele-
cidas nesta Lei. _ 

§ za Os títulOs emitidos para atender ao disposto no 
inciso IV deste artigo conterão cláusula de inalienabilidade 
até o seu vencimento e serão vendidos às respectivas empresas 
beneficiárias do aumento do capital. 

§ 3~ No caso de amortização, juros e-OUtros encargos 
decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da admi~ 
nistração pública federal, nos termos da Lei n" 8.029nsl, de 
12 de abril de 1990, os títulos serão emitidos _com prazo de 
vencimento superior a dez anos. 

§ 4" Os títulos emitidos para atender ao disposto no 
inciso VI deste artigo conterão cláusula de correção cambial 
e de inalienabilidade até o vencimento. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Mensagem 
que acaba de ser lida encaminha o Projeto de Lei n" 7, de 
1993-CN, que trata de alteração da Lei de Diretrizes OrçaR 
mentárias. 

Nos termos da Resolução n" 1, de 1991-CN. a Presidência 
estabelece o seguinte calendário para tramitação âo pfojeto: 

Dia 7/7- distribuição de avubos; -
Até dia 22/7- pr~1zo ·para apresentaÇão de etTlendas~ 
Até dia 27/7 - pUblicação e distribuição de avulsos das 

emendas; 
Até dia 23/8- encaminhamento do parecer final à Mesa 

do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (E pitaclo Cafeteira) - Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1'·' Secretário. 
- É lido o seguinte: 

SECRETARIA LEGISLA TJV A 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N" 16/93 CCJ Brasnia, 30 de junho de 1993 
Senhor Pre·sidcnte 
Nos termos regimentais. comunico a V. Ex" que esta 

Comissão aprovou o PLS n"78. de 1992, de autoriad~_Senador 
Marco Maciel, que "dispõe sobre a arbitragem", na reunião 
realizada em 30-6-93 

Cordialmente, Senador Iram Saraiva. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) -Com refe
rência ao expediente que acaba de ser lido, a PresidCncia 
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, § 3'-' a s~, 
do Regimento Interno. abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa. para que o Projeto de Lei do Senado n'-' 78, de 
1992. seja apreciado pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, a pro~ 
posição, por ter sido aprovélda, será remetida à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Epitaeio Cafeteira) - A Presi
dência comunica que em virtude de a sessão legislativa não 
ter sido interrompida, por força do disposto no § 2'', do art. 
57, da Constituição Federal. o calendário fixado na sessão 
conjunta, realizada no dia 23 de junho pa~sado, para trami
tação dos Projctosde Lei n"~ 3 e 4, de 1993-CN, ficam alterados 
para: 

At~ 6 de juJho- prazo para apresentação de emendas; 
Até 12 de julho - puhlicação c distribuição de avulsos 

das emendas; 
Até 21 de julho- encaminhamento dos. pareceres à Mesa 

do Congresso Nacional. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre s~nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
espírito da nacionalidade, o povo baiano caracteriza-se pc(a 
riqueza das suas origem, pelo afloramento da sua atividade 
cultural e por essas facetas da sensibilidade humélna, como 
a amizade, a solidariedade e a gratidão. 

Talvez até já tenha lido, ou s_cja resultado das minhas 
reflexões, a afirmativa de que, "sob o aspecto do trabalho. 
a vida é uma luta constante, c sob o_ãngulo dos sentimentos, 
viver é colecionar recordações gratificantes". 

Algumas vezes já me referi, nesta tribuna, às minhas 
origens rurai~_no interior da Bahia. Nascido no povoado Sítio 
do Meio, Munictpío de Entre Rios. de lá, pelos exemplos 
que vi de familiares e dos habitantes daquela região, trago 
meu estímulo e valorização pelo trabalho. e. da alma baiana, 
assimilei esta minha vocação memorialista, pois, ao longo 
da minha vida - e já são 42 anos de vida pública, sendo 
22 anos só no Senado- fiz muitos amigos. líguei-mc a causas 
do ideal e afeiçoei-me a guardados de preciosas relíquias e 
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das boas lembranças de fatos. __ cQ_isas e pessoas, dessas que 
nobilítam e enriquecem o espírito e a convivência humana. 

Sr. Presidente, esta Cas.a centenári~já é_ depositária de 
valiosas reminiscências da nacionalidade, da História do nosso 
País. Pelos umbrais e por suas tribunas têm drculadq peSsoas 
que merecem e mereceram o respeito, o ·aplauso, a gratidão 
e o reconhecimento dos seus representados, do povo e da 
Nação brasileira. - -- -

Mais recentemente, muitos de nós, prinCipalmente aque
les mais antigos neste recinto_,_ ainda lembramos com saudades 
de muitos dos que honraram o mandato, serviram, .ao- _País 
com dedicação e seriedade, dignificaram a vida pública· e dei
xaram um exemplo edificante a inspirar a atividade_e o exer
cíCio da política, paradigmas que são desta Ca.sa.___ 

Do passado, temos, ao fundo do plenário, o busto de 
Rui Barbosa, cunhado cm bronze, indiferente e sonibrlo COrtlb 
as estátuas, ao contrário do que fora no passado e da vivaci
dade que floresce dos seus livros c do que se_-tem-escrito 
sobre ele, que continua a inspira"r a CbfiS.Ciêo_çia- naéiõnal e 
a fertilizar a inteligência dos que se afeiçoam às letras. 

De "tempo!rmais reccrites, eSte p lcnário afnctã es-tá poVOã
do da lembrança de pessoas que por aqui passaram e deixaram 
a marca indelével de suas fulgurantes presenças, o e_cQ de 
sua mensagem, a admiração do exemplo deixado à -posteÍ'i
dade, e o estímulo que transmite-m aos 'que cOritümam·-nas 
lides políticas e, nesta Casa, dando cumpríiDCntO àS- fiôaliâa
des, prerrogativas e objetivos do Senado da República. 

Sr. Presidente, por esses motivos da razão e do ç:or;:u;é\o~ 
do reconh~cimen~o. da gratid~o e da aQmjração q·ue (Jediea-:: 
mos às pessoas que se ·elevam ao _respeito, à Csiiniã. e _â~Coriside
ração dos seus contemporâneos; o IilStitU.tó-Histórico ô:4.Bã.7 

hia, no dia 29 de juntio de 1993, resolveu homenagejf um 
dos maiores baianos de nossa época, falecido em 5 de .junho 
de 1990, e que, tendo sido Jornalista~ Profc_ssor U niVefSitário, 
Deputado Estadual, Deputado Federal, Ministro e Gover
nador dD seu Estado, também -ilus.trOI,I, co_m_a sua presença 
de vários anos entre riós, b- Senã.do da Répüblíca~ do qual 
foi um notável Prt::sidente, ólide várias placas indicam apenas 
uma pequena parte de sua obra. 

O Instituto Histórico daJ~ahia, prc.c;ídido pdo Professor 
Jayme de Sá Menezes -.que fof)11eu Colega na Faculdade 
de Medicina _d_a _Bahia -, e çpm __ pala vias. de sãUdaçãp do 
Professor Edvaldo Boaventuni., _ _que lembrou um ~Qnceito _ _dq 
homenageado, segun~o o_.qual "Educar o povo é fazer com 
que ele enriqueça'~,i_n=augurou, c_rn·seu reCinto, o n!trato de 
Luiz Viana Filho, não apenas em admiração à relevante ex
pressão política que teve na vida nacional, mas também, e_ 
principalmente, pela sua alta dimensãO ac-ãâêinica eJiter~fi~t 
porque, sendo autor de numerosos livros c~~raPalhos, ro~mbr9. 
da Academia Bras_ileira_de l,.ctnls, era !Jma presença consta_nte 
naquele Instituto, onde r~aliz_ava Suas pesquisas e retinia ami
gos afeTfOs às letras; e fora ali, no salão ti obre do _In_sti1Pt9 
Geográfico e Histórico da Bahia, que, ein 192~. <;Oiar;,u) graU 
de B~charel em Direíto. - ·;;. 

A cerimônia de colocação do seu retrato na galeria dos 
ex-Governadores, compareceram suas filhas Lia Que.iroz, Ma
rilu Garcia e Julieta DiQier, o advogado L!J.iz Via o a Queiroz, 
Presidente _do Conselho Estadual de Cultura, a Academia 
de Letras da Bahia e a. FundaÇãO·P~dro C_ãlmon, direto·res 
do Instituto, antigos auxiliares do Governo Luiz Viana I:ilho._ 
deputados_ e outros amigos dQ hom_cnageado _que ouviram 
o agradecimento feito por sua esposa O.. Julieta Ponte.s.Viana. 

Sr. Presidente. e. S.rs. Senadpres, passados três anos do 
seu falecimento~ com o comentário ·sobre essa expressiva e 
gratificante homenagem que o meio intelectual da Bahia pres
tou ao nosso saudoso companheiro e meu dileto amigo de 
LongoS anos, quero tamb~m prestar-lhe a minha homenagem 
relembrando a sua passagem entre nós e estimulando uma 
reflexão_ sobre a sua afliação fulgurante na política e nas letras 

--em nosso País, onde deixou, como legado de s~a vida e de 
sua inteligência, uma inestimável contribuição. 

. Desta tribuna, Sr. Presidente. quero me congrat_ular com 
o Instituto GeográfiCo c Histórico da Bahia, na pessoa do 
seu Presidente, o Professor Jaymc d~ Sá Menezes, pela ft::liz 
iniciativa de perpetu-ar na Galeria dos Governadores do Esta
do a lémbrança e ·a feiÇão- desse eminente baiano, que foi 
Um admirável esci:itOr ·e um dos maiores, mais dignos. mais 
cultos e respeitáve"is políticos brasileiros. 

__ Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o 
meu pronunciamento, do artigo publicado no jornal A Tarde, 
de Salvador, edição de_30 de junho de 1993, intitulado "Re
trato restitui presença d~ Luiz Yiana Filho no Instituto" e 
o intitulado "Educação- Ed_ucar para Enriquecer", do Pro
fessor Edivaldo Boav_entura. 

DOCUMENTOS A QUE SE /?.E FERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

A Tarde 
Salvador, Bahia •Quarta-feira e_30-6-93 

A cetirnôrnia do retrato na galeria dos ex-governadores. 

RETRATO RESTITUIU PRESENÇA DE LU!Z VIA-
.. - . ----NA NO INSTITUTO. 

~':___·: :"Educar o povo é fazer com que ele enriqueça··. Este 
conceito foi de Luiz Viana filho, quando governador da Ba
hia, e Ed_yaJdo Boaventura o repetiu ao falar, ontem, no Insti
tuto Geográfico e histórico durante a._cerimônfã-deso.Iocação 
do retratO do saudoso conterrâneo na galeria de personalidade 
~~-. .. 

O professor Edvaldo Boaventura recordou o apreço que 
Luiz Viana Filho tinha para com o Instituto, de que foi presi
dente de honra, ~endo assíd_1,1o frcqüentador da Casa, onde 
estudava e pesquisava, assim como se reunia com o-utroS h isto~ 
ria_@res, Ç!ara discutir assunto da Bitó(ia Qa -eahia. Re_let:t:t~ 
brou. também, seu período de governo, marCado por realiza
ções duradouras, do mesmo modo que pelos cuidados dispen
sados à cultura e, especialmente, à educação da juVeritude. 

A cerimônia realizOU-se ã~d7_horas no vesttbulo do Insti
tuto, presentes a Sra. Julieta Pontes Víana-:)uaS-mha~_.Lia 
Queíroz, Marilu Ga.rcia e Julieta Dcdier, advogado Luiz Viana 
Q'ueiroz, presidentes -do Conselho Estadual de Cultura, Aca
demia de Letras da Bahia e Fundação Pedro Calmon, diretore~ 
do Instituto Histórico, antigos á.uxiliares do governo LuizVia
na Filho daputados e outros amigos do homenageado. 

._Antes de_dar a palavra ao professor Edvaldo Boaventura, 
o presidente do Instituto HistóriCo,- prOfeSsOr Jayme de Sá 
Menezes, _dis5.e __ sta .sua satisfação pessoal e corno dirigente 
da entidade de associar-se à manifestação de saUdade e_c~rinho 
a Luiz Viana Filho, figura tão respeitada, c é que'r1da de-

-- tOdos_na Casa. da t3ahia, onde por longos anos convivera. 
----o-A Sr~ JuiLeta Vian~, viJlva de ex-_governaQor, agradeceu 

.:diürii.e_O.agem 'cqin_sii1gelas palavras, k:mbrando- que aquela, 
cas·a e'süVera intimamente ligada à vidã e a ãtividade intelectual 
de Lulz Vrana Filho, pois fora o local preferido de visitas 
em todas as épocas em que permaneceu e:m Salvador, ~endo 
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que no salão nobre do instituto colara o grau de b3chai'e1 
em Direito, em 1929. ~ - · 

A Tarde eSexta-feira •2-7-93 

EDUCAÇÃO 

Edvaldo Boaventura 
-··. 

Educar para enriquecer 

Quem sobe a suiive colina de Santa Ge_noVev~~t_Da çapítal 
francesa, encontra a seguinte inscriÇão: "Aos grandes homenS, 
a pátria reconhecida". no monumental Patheon._ -

Tão logo foi reinauiurado O InstitutO Geográfico é Histó
rico da Bahia, em 13 de maio último, lembrei aqs ptesiden~es 
Jorge Calmon e Jayme de Sá Menezes que er~ chegada a 
hora de entronizar o retrato de Luiz Viana Fílh·o, Do Patheon 
da nobre casa. Prontamente, Sá menezes aq-uiescéu-·e corifir
mou a acertada escolha_ do _e~-govemador para ·a-·presid~ncia 
honorífica. Do mesmo modo, mestre Jorge Calmon fez ques~ 
tão de, pessoalmente, determinar o lugar onde· colocaria a 
pintura retratada. A fami1ia, tão bem representeda por dona. 
Julieta Pontes Viana e pelo deputado fede~al Luiz Viana Net_o, 
doou a tela, que passa a integrar a galeria de personalidades 
baianas.Dc fato, muitos são os motivos que exigem. a presença 
e visual de Luiz Viana Filho na Casa da _BaQ@ .. _casa q'ue 
não é tão - somente uma a~ademia de investigações_ histó~ 
ricas, mas também tim lugar de '?ultq à~memória dos grandes 
da terra. O instituto sempre foi o·local preferido de s_ua:s: 
visitas em todas as épocas em que permaneceU e'm Salvador, 
sendo que no salão nobre colou grau de bacharel em Direito, 
=1~9. . . 

Dentre os inúmeros fatores que determinam a presença 
permanente de Luiz Viana Filho dois se salientam - govet~ 
nado r e historiador. Política e história se integram harmOtJio
samente, nos fins da Casa da Bahia. 

Como governador de ousados projetós e--de rea1izações, 
que responderam às necessidades do povo e _sê integraram 
no solo da nação baiana, a preocupação com a jUventude 
foi preponderante. Homem culto, acreditaya na ecJJJcaÇão e 
repetia corn clarividência iluminista: "É preciso educar para 
enriquecer". 

Além de grande governador, Lui~ Viana Filho~ perpe
tua no instituto pela obra de escritor, historiando QU biogra
fando a vida palíticada Bahia e vultos Brasileiros tão repres~n
tativos do final do Império e início da República. Desponta 
para a historiografia com A Sabinada e prossegue b.~lhant~
mcnte compondo vidas, desde Ruy Barbosa até AníSio TexeJ
ra, ambos renovadores da causa da educação. · · 

Assim, político e historiador fundem expériencia no a-mál
gama de urna e:;ctstência -dedicada à Bahia, ao Brasit C- às 
grandes que~tõcs da humanidade, na rec!!pção dos problemas 
do seu tempo. 

É o tempo. vivido e recriado pelas of?~s e _pe_Io seu ·c;stilo_, 
que impõe Luiz Viana Filho na galeria dos grandes· homens 
da Bahia. Na montanha de_ Santa Genoveva, como no Pãtheoc 
do instituto, o reconhecimento é o mesnio- "A_95 ir3nçles., 
a pátria reconhecida". Em Luiz Viana FilhO, governádo_r e 
historiador, a Bahia se encontra. - · 
Lui7 Viana Filho. - -

Duiante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
_ Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que 
. . ~ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

2: .. Ô SR •. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VA):.MIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
Õ sêguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
é difícil falai' sobre Política Salarial em uma economia total
mente desmantelada. 
·- ~-,- A'té. onde deve ir a regulamentação por parte dO Estado? 
Até Onde o próprio mercado de trabalho é capaz de se orga
nizar com relação à remuneração do trabalhador, quem sabe, 
com. m1;1itci maiOr eficácia do que agindo sob a coordenação 
das relações de trabalho nas mãos do Estado? Qual seria 
o valor mínimo do salário para que pudessem ser atendidas 
aS necesSidades básicas do trabalhaqor e seus dependentes? 
São questões que gostaríamos de ver respondidas. 

A Constituição Federal, no inciso IV do art. 7'?, defme 
como direito do trabalhador o "salário -ntínimo, fixado em 
lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessi
dades vitais básicas e às de sua famHia com moradia, alimen
tação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene. transporte 
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preser
vem o poder aquisitivo-, sendo vedada sua vinculação para 
Qualquer fim". Garante, ainda, no inciso Ydo mesmo artigo: 
"Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 
trabalho". ~ -~ ~ 

O que se tem feito para dãi- uma solução adC?quada a 
es~ problema, já que, mais-que uma questão de justiça, o 
salário _compatível com as atividades desenvolvidas é uma de
tCnriinação da Lei Maior? 

Há, no momento, em face da aprovação da proposta 
de reajuste mensal de salários, aprovada pela Câmara, uma 
~isposição do Governo no séntido de promover um am-plo 
debate em tomo do assunto, envolvendo as lideranças empre
sariais e sindicais, além dos setores do Governo responsáveis 
pela economia, planejamento, administração pública e lide
ranças parlamentares. 

É uma disposição mais do que necessária, pois demonstra 
ô reconhecimento de que não é possível continuar como es~á. 

E não se pode entender como política salarial a simples 
definição do nível mínimo de remuneração para o trabalhador, 
aliás, eni valores que não proporcionam_o supririúento do míni
mo necessáriO para a manutenção de um só indivíduo. 

Desde que a Política Salarial foi adotàda a partir de 1964 
(é bom lembrar que o salário mínimo existe desde 1940), 
ela foi utilizada como instrumento de controle das negociações 
coletívas, com o objetivo de contenção de salários. Com esse 
objetivo, foi utilii.ado, por muito tempo, pelos que defiriiam 
a-p-OlitiCa -salarial, o argumento de que o salário causa inflação, 
quando qualquer cidadão medianamente informado sabe que 
os preços, ·os juros e os impostos são vetores inflacionários 
muito· mais efetivos. 
. -~~-Resultado: temos. hoje. um dos mínimos salariais mais 

báixos do mundo e uma das inflações mais al~as. _t\té___l964, 
só haVia a definição dO salál-io míni:irib regionalizado e dos 
reaju.stes do funcionalismo público por parte do Governo. 
OS ·outros salários eram negociados diretamente ou fixados 
pela Justiça' do Trabalho através de dissídio_ coletivo. Em_26 
âe abril de 1984. o Decreto n9 890~589 unificou o valor do 
Salário mínimo em todo o Território Nacional. Talvez tenha 
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sido outro fatora pesar sobre a diminuição do nível salarial, 
porque as diferentes regiões deste imenso País nãq têm todas 
o mesmo potencial para pagar ainda que um saláriO mín1mo 
e isso pesa na hora de negociação política de definição das 
leis salariais. 

A intervenção dircta do GovernO, Ou seja,- a· inStituição 
de uma política salarial administrada: pe1ó Estado ã partir 
de 1964 só trouxe prejuízos aos trabalhadores. Os Tribunais 
do Trabalho foram proibidos de proferir sentenças que estives
sem em desacordo com a __ legislação e as Delegacias Regionais 
do Trabalho foram proibidas de homologar acordos acima 
dos percentuais determinados pela Lei. 

Em 1979, com o abrandamento da repressão aos mOvi
mentos sindicais, houve uma recuperação dos.. salários em al
guns setores que eram representados por sindicatos mais [or
tes. mas os empresários. por sua parte·, defendiam-se apli
cando o mecanismo da rotatividade de mão-de-obra, em muito 
facilitada pelo FGTS, que foi instituído-em 1967. , 

Outro aspecto importante a ser levado em co-nta é o da 
participação da remuneração do trabalho na renda nacional, 
apurada pela Fundação IBGE. que eln 1959 era de 55,5%, 
passou para 52% em 1970 e para 50,3% em 1979. Após vários 
decretos-leis e apesar das conquistas de alguns setores .conse
guidas através de greves e outros mecanismos de luta ·sindical, 
a participação dos saláriOs. na l'en..da nacional caiu_ pai-a 48,7% 
em 1983 e 46,7% em 1984. -

Após_ sucessivos planos económicos. que não ·co~seguiram
debelar a mflação, a participação da renda/trabalho na renda 
nacional continuou seu movirnentq descendente, caindo dos 
46,7% em 1984 para 38% em 1988. Em que nível teremos 
chegado hoje? _ _ , 

É alarmante, Sr. Presidente, Sr:s. SenadOres, que as políti
cas salariais colocadas_em prática não tenham feito mais do 
que empobrecer a classe trabalhadora. 

Cabe mais uma in.dagação: como movimentar unia eCoilO~ 
mia que atenda, satisfatoriameii.te·;-150 milhões de brasileiros 
com uma participação tão baixã. dos salários? .. 

Recentemente, o Gov-erno Çollor teve como uma de suas 
primeiras medidas O· Co"ngeh,tmento de preços e. de .saláriQs, 
P_rovocando, de imediato, uma perda de .quase·sa%.itos safá
nos devido a não incorporação do último r.ea"just:e.. apurado 
pelo IBGE, que atingiu84,32% em março de 1990.A Medida 
Pro~isória n" 193, de junho d~ 1990, reedjt.ada por sete vezes, 
prattcamente extinguiu a política salarial, estabelecendo que 
as correções se dariam na data-base a partir de junho. e que 
os, s~lários de_ cad~ categoria seriam conver.tidos, segundo a 
medta do ano Imcdmtamentc ~nterior. Não se previa riéithuma 
forma de reajuste. _ . . . _ .· 

Os salários chegaram ao seu valor. mais baixo desde.19S5, 
valendo, na média, em fevereiro de. 1991," apenas 58% do 
que valiam naquele ano. ·. "· 

Quanto a.o valor do salário mínimo, estudos do DIEESE, 
do Ministério do Trabalho, do Ministério da FazCnda é .do·· 
Ministério do Planejamento apontam para. li~ V~lor médio 
em· torno de 70 dólares para o período de 80 a 92,. sendo 
qu~ em abril de 84 correspondeu a apenas 35 dólares, .C.ompa
rativamentc aos países com que o Brasil possa ter algum· rela
cionamento gcoeconômico - MéxiGP, Argeiltiria, Urugilãi, · 
Equador, Venezuela, Paraguai -é o salário míni..ilto···m:ais 
baixo de que se tem conhecimento~ Fiça até -difícil eXPücar 
como passou de 263 dólares, no final da administração do 
Presidente Juscelino Kubitscl:tek, para os atuais 70 dólares. 
na média. 

. Mas, segundo informações amplamente divulgadas pela 
Imprensa e de acordo com o que ficou abertamente declarado 
pelo Sr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, Presidente da 
FIESP, a maioria das empresas já está fazendo a correção 
mensal dos salários pelos índices da inflaç.ão ou por índices 
próximos a isso. - ~ ·· -- · 

E o salário mínimo? Fixa-se, no priineiro dia de maio, 
um valor próximo a 100 dólares; quando chega ao bolso do 
"trabalhador, já valerá menos de 80 dólares, dev:ido à corrosão 
inflacionária. 

· O que fazer para garantir a melhoria das condições .. de 
retribuição salarial para o trabalhador de acordo com a norma 
·constitu~ioii.al que determina o estabelecimento de pisos; se
gundo a extensão e a complexidade do trabalho? E quanto 
ao-salário mínimo, como elevá.-lo.~ um valor que se aproxime 
daquilo que deveria ser a realidade, garantindo a manutenção 
da faml1ia naquilo que diz respeito a condições dignas de 
s_obrevivência, como garantia de moradia, de transportes, de 

. educação, de vestuário, de alimentação e de lazer? 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a fas.e recessiva, combi

nada com a situação de desemprego que atravessamos, é malé-
fica para os trabalhadores. . 
·. O. Governo tem que cumprir a sua parte, estabelece~do 

pa lei as garantias básicas de manutenção e recuperação do 
poder aquisitivo., porque somente assim poderemos chegar 
ao tão almejado crescimento· da economia que permitirá Uma 
melhor distribuição de renda com_crescimento _do nível de 
emprego. 

O. .empresário que puder melhorar o nível salarial dos 
.s~us empregados, sem que o consumidor seja sufocado pelo 
.aumento dos preços dos produtos, deve ter toda a liberdade 
de fazê-lo. Deve s.er incentivada ~inda a participação no lucro 
das empresas e a incorporação dos ganhos de produtividade. 

Está comprovado que não foram os salários que elevaram 
a inflação a esses níveis em qu·e hoje se encontra. O Ministro 

·· do Trabalho Walter Barelli tem alertado que quem eleva os 
p~eç9~ não são .os trabalhadores, mas sim os que controlam 
OS prêços de produção e o próprio GOverno, via aumentó 
das tarifas públicas, dos combustíveiS e dos impostos. Por 
q~e, então, continu'ar a comprimir os salários? 

·, · ·.0 Sr. Affonso Camargo- Permite-me V .. Ex•um ~pa;t~? 

, ·, ·: ÍlSR. VALMÍR CAMPELO- Com múito prazer Sena
,_dor Afionso Camargo. 

' O Sr. Affonso Camargo- Nobre Senador Valmir Cam
pelo; participo dO opOrtUno discurso de V. Ex• nesta sexta

..:feira, quando ·aborda um tema gravíssimo: o problema do 
· ·sàlár!o !nínimo, úrii dircito"fi.indamential do indivíduo que quer 
· Sõbll::Viver. O primeiro .direito do Cidadão é ter a oportunidade 
·de trabalhar e rect: ber um salário justo e, a partirdes,<;e salário, 
fazer suas econdmias ·e sobreviver dignamente. Este··grã·nde. 
passo não vem seJtdo dado no País, V. Ex~ faz esse discurso 
exatamente rro mot;nento.ero que o Senado Fe_deral está exami
nando não ~ política salarial mas a correção do salário, no 
sentido da manutenção do poder aquisitivo do trabalhador. 
Ü[ltero, na Comis~,ão de _Assuntos Ecónômicos. percebi que 

. ãihda se faz certa .cr~nfusão sobre o que seria a política salarial 
··de __ qu.e precisamos: V. Ex .. aborda q problema d~ política 

eé"ó"riômica do Pa:ís .... mas, antes da política econômicã, antes 
·da política salarj;a.J •. .v~mos ter que examinar a matéria que 
está aqui para Sét votada e concluir se é justo ou não manter 
o poder aquisitivo do trabalhador de bJ:li:<a renda, Faz rn_ui.to 
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tempo que se tem a impressão de que estamos praticando 
um salário de 100 dólares no Pais, mas iSso é uma grande 
mentira. O salário mínimo decretado ontem não chega a esse 
valor, como V. Ex• bem frisou~ daqui a 30 dias ele estará 
em torno de 60, 70 dólares; mais 30 dias_- quando sofreria 
nova correção- se não houver corrcção mensal. estará cm 
40, 50 dólares novamente. Se conseguírrilóS gaiantir pelo meR 
nos esses 100 dólares, será uma vitória. Não penso em 300 
dólares~_ porque até hoje sequer conseguimos pagar efetiva
mente 100 dólares de salário mínimo ao trabalhador brasileiro. 
Espero que, nessas duas .semanas, consigamos garantir. além 
do reajuste mensal de salários para os trabalhadores de menor 
renda, esses 100 dólares para o salário mínimo, reajustado 
mensalmente. Essa é a intervenção que queria fazer, cumpri~ 
mentando V. Ex-) pela oportunidade do seu discurso. 

O SR. VALMIR CAMPELO -Muito obrigado, nobre 
Senador Affonso Camargo. Fico muito fdii com as colocações 
de V. Ex", porque elas só vem somar ao meu pensamento, 
ao meu discurso. V. Ex-' é sensível aos p_roblcmas do trabalha~ 
dor, por isso é gratificante para esta Casa _e para nós que 
representamos os nossos Estados ouvirmos suas palavras. Pa
rabéns a V. Ex~ por suas cólOCaçõcs que coincidem plenamente 
com as minhas. 

Segundo o economista Joaquim Libcrato Moreira (asses~ 
sor econômico da Fccesp). o salário do empregado, incluindo 
as obrigações sociais. representa apenas de 3% a 5% do custo 
final do produto para a empresa. Mesmo em se tratando de 
empresas com utilização intensiva de mão-de-obra, não é pos
sível que essa parcela exceda os 20% do-custo do produto. 
Não dá para entender que se continue a acusar o salário de 
causador do aumento da inflação. 

Agora tenta~se impedir que os salários tenham reajustes 
ou ganhos reais afravés da justificativa de que a Previdt!ncia 
quebraria por não poder acompanhar os reajustes que são 
garantidos constitucionalmente aos aposentados. No final de 
1"992, o Ministro Antônio Britto ientou impedir a antecipação 
~imestral com o argu~ento de que aumentaria o rombo da 
Previdência, mas o déficit que era de 5 bilhões e 700 milhões 
de dólares em outubro, caiu para 2 bilhões e 306 milhões 
em abril. 

O IPMF, aprovado pela Câmara dos Depu-tados na noite 
do dia 22 dC junho, e que deve também receber a aprovação 
do Senado Federal, possibilitará ao Governo u·m incrementO 
na arrecadação que redundará numa significativa melhora no 
desempenho das contas públicas para o ano de 1993. 

Sr. Presidente, havendo a pretendida recuperação econô~ 
miCa, aliada ao combate à sonegação que vem sendo ampla
mente veiculado, o r.eajuste mens<1l pode ser estendipo, inclu
sive, aos servidores públicos, sem maiores traumas para a 
Administração Pública. - -

Por outro lado, a retomada do crescimento levará ao 
aumento de recursos voltados para o investimento em produ
ção, com resultados positivos no nível de emprego e regulari
zação das relações trabalhistas com redução do mercado infor
mal, o que, por sua vez, representa o aumento das contri
buições para a Previdência Social. O Governo, conseqUen
temente, terá o aumento da arrecadação com os impostos 
sobre os bens e serviços produzidos.. Temos, aí,.o que se 
pode chamar de um "círculo virtuoso". Por que não experi
mentar esta alternativa, depois que foram "queimados tantos 
cartuchos", resultando em recessão, desemprego e direciona
.mento da produção basicamente para as exportações, visando 

apenas e tão~?omcnte a honrar o :o. compromissos de uma dívida 
externa injusta? 

O Projeto de Lei n" 3.610/93, da Câmara dos Deputados, 
que estabelece_ _o reajuste mensal para a faixa de até 20 salários 
mínimos, recebeu aprovação quase unânime na Casa de ori~ 
gem, na noitc._do d~a 2.3 de_junho de 1993, _com um total 
de 3.81- votos favoráveis. apenas dois contrários e uma absten
ção. E um resl!ltado por demais significativo, demonstrando 
que os representantes do povo não aceitam mais a situação 
de arrocho que esmaga os trabalhadores. --

No Senado, a prevalecer o bom senso, creio que o resul
tado deve ser semelhante. 

Ocorre que o Projeto de Lei em questão vem encontrando 
oposição cerrada por parte do Governo. sob a alegação de 
que a Previdência e os salários do funcionalismo não teriam 
os __ recursos nec~ssários. Daí que os dirigentes vêm ameaçando 
com o veto,_ pelo menos no que se refere aos aposentados 
e ao funcionalismo público, se o projeto receber aprovação 
do Congresso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje em dia não cabe 
mais falar em arrocho! 

O Governo tem de .concentrar esforços no combate à 
sonegação, que tem chegado ao absurdo de 50% do valor 
que deveria ser arrecadado. 

Com essa medida, e com o saneamento das contas públi
cas, é possível dar um tratamento mais digno ao funcionalismo. 
que também faz parte do gênero trabalhador. 

Todos os preços c tarifas vêm tendo os seus valores corri~ 
gidos, até mais de uma vez, dentro do mês. Os ativos finan
ceiros estão protegidos da,_corrosào inflacionária pela iildexa
ção ou outra forma de _atualização mOnetária. Por que o traba~ 
lhador tem de continuar sendo sacrificado? 

O Sr. Ronaldo Aragão- V. Ex·' me permite um aparte. 
nobre Senador? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço. com muito prazer. 
V. Ex• 

____ O Sr. Ronald_o Aragão -Senador Valrnir Campelo, ouço 
com atenção o pronunciamento de V. Ex" c.om quem desejo 
congratular-me. Tenho visto o emprego das te_orias_ econó~ 
micas, as conseqüências da recessão, do nâo~investirnento e 
observado que nada disso deu certo~- continuam errando e 
continuam insistindo na ·recessão, no não~investimenfo, ·no 
não~crescimento; conseqüentemente, a inflação aumenta a ca
da dia, a cada mês. É preciso mudar, ê pre_ciso investir, é 
preciso salário para que haja crescimento. Vamos fazer o 
contrário do que estabelecem todas as teorias económicas 
que aí estão; aí, sim, teremos um resultado, sem sombra de 
dúvida, melhor do que aqueles decorrentes de choques hetero~ 
doxos, ortodoxos etc. E precisa haver coragem para mudar, 
para fazer investimentos; precisa-se dar condições para que 
o trabalhador, o funcionário púhlico tenha recursos para aque~ 
cer essa economia. A inflação com recessão, com déficir'pU.bli
co traz agruras, dificuldades para a :->ocicdade brasileira. Há 
mais de dez anos essa teoria. vem sendo aplicada, mas já 
constatamos que não deu certo. E por que não se faz o centrá~ 
rio? Por qu~ não se faz investimento, não se paga melhor 
salário'? Por que não se investe na agricultura? Nenhum país 
do mundo saiu de uma situação econômica grave sem 1nvesti~ 
mento subsidiado na agricultura. E nós, aqui no Brasil, iitsisti
mos nesse controle inflacioilário arrochando o trabalhador 
tanto da iniciativa privada quanto da pública, aumentando 
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as tarifas públicas sem a contrapartida: Esse discurso de V. 
Ex• é providencial. Vamos fazer uma sugestão mesmo n_ãO 
sendo economistas. Antigamente, houve o Brasil dos advoga
dos, que foi bem, até_Juscelino Kubitscheck; depois, com 
todo o respeito que tenho pelos economista.;;, quando chega
mos ao país dos economistas. começamos a situação que pare;;
ce querer perpetuar-se hoje no Brasil com as teorias e:_çp_nô
micas _d_e choque que aparecem todo dia. E não s_e percebe 
uma das grandes lacunas que existe entre a teoria __ c._C;Q_nôtníca 
e o povo, a necessidade da sociedade. Preyaleceram atê agora 
as teorias econômicas, qUe -sabemos, sentimos na pele, não 
deram certo, vão continuar não dando certo. Assim sendo, 
temos que mudar! Parabenizo V._ Ex•, Senador Valmir Cam
pelo, pelo discurso que faz hoje no Senado. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado. Senador 
Ronaldo Aragão. Suas pertinentes observações só vêm end~ 
quecer o meu discurso. 

Se se fala cm recuperação da economia, é _necessáriQ 
dar mais força aos salários, pois são eles que movimentam 
a economia. 

O Projeto que espera a aprovação do Senado Vem miiiórar 
as agruras do trabalhador, pois prevê: 

1- Reajuste mensal da parcela salarial até 20 salários 
mínimos, em percentual cquivalerife a: varia-çãO doJRSM no 
mês anteríor. 

2- Ganhos reais para o salário mínimo. 
As últimas Leis n'' 8.419, de 7 de maio de 1992, e n" 

8.542. de 23 de dezembro de 1992, apesar de só preverem 
a reposição quadrimestral, não lograram êxito sequer para 
a estabilização da inflação-, já ·que ela chegou a um patamar 
mais elevado. E não se pode colocar a culpa nos salários 
do funcionalismo público, que ficaram sem uma regra estável 
de r_eposição nos últimos anos, estando sujeitos, inclusive, 
aos humore·s dos dirlgentcs durante esse tempo. 

Se não se consegue baixar a inflação para níveis supOrtá_
veis, pelo menos que s_e_dê ao trabalhador a chance d~ ter 
seus ganhos corrigidos cm períodos menores, procurando, 
dessa forma. manter o seu poder de compra. -- -

Pelo menos naqueles setores que conseguem negociar 
seus salários de Jorro a a que eles sejam melhor~s do que 
os índices determinados pela lei, o Governo não deve_ inter~ 
~ri~ . 

Os sindicatos devem desempenhar seu papel de forma 
clara c desvinculados do paternalismo e· da manipulação polí
tica que, ainda hoje, desfiguram a sua caracterização. É pre
ciso valorizar os resultados dos acordos c conveo.ções coletiva}> 
para as relações do trahalho. 

Finalmente, Sr. Presidente. Srs. Senadores, quero ressal
tar 4ue os empresários reajustam os seus preços qu::lndo lhes 
convém, e o Governo já dispõe de mecanismos_ adequados 
de correção para os valores dos_ impostos. 

Por que os trabalhadores e os aposentados têm de conti
nuar pagando pela destruição da estrutura económica do País? 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite~me V. Ex·' um aparte, 
nobre Senador Valmir Campelo? 

O SR. V ALMIR CAMPELO- Ouço com piazcr o aparte 
do nobre Senador Eduardo Suplicy. -

O Sr. Eduardo Suplicy- Gostaria d_c assinalar a impor
tância da análise que V. Ex~ faz no_ sentido de _que não se 
permita que os trabalhadores_ sejam os ntaiores sacrificados 

na política de combate à inflação. Ainda ontem, o Presidente 
da República, Itamar Franco, referiu-se à necessidade de se 
chegar a um entendimento para a votação do projeto, apro
vado na Câmara dos Deputados c em exame no Senado Fede~ 
ral. Chamo a atenção de V. Ex', Senador Valmir Campelo, 
para a necessidade de c!legarmos a uma conclusão até o início 
da próxima semana. E preciso que o Senado Federal, no 
diálogo que está mantendo com os _-segmentos empresariais, 
com os trabalhadores,_com o Poder Executivo, chegl!_e rapida
mente a uma solução. Temos os elementos dé-alfállse sobre 
a história de diversas políticas salariais no Brasil e cm outros 
países. Temos um projeto aprovado pela Câmara dos Depu: 
tado~. E indispensável que uma decisão seja logo tomada, 
dada a gravidade do assunto tratado por V. E r O apelo 
que faço a todos é no sentido de que possamo.s, já na próxima 
terça-feira~ em diálogo com os ministros, chegar a urna d_~_cisã6 
no âmbito da Comissão de AssuntosEconômicos para, na 
quarta-feira, votarmos esta maiéria._ Nenhuma outr_a matéria 
hoje_ aflige, angustia mais a maior par!_e da população do 
que essa ora cm tramitação pelo Senado, relativa ao projeto 
de reajuste salarial. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Nohre Senador, também 
cl}Ifil..ingo da mesma idéia de que não podemos deixar esfriar 
esse projeto. Acredito que, na terça-feira. os dois Ministros 
Irão à Comissão de Assuntos Económicos. e teremos condi
ções-de votar esse projeto na quinta-feira, impretei"ivelmeritc, _ 
pois este projeto é de interesse não só nosso, mas de toda 
a nação brasileira, principalmente dos trabalhadores, segmen
to mais sacrificado da nossa sociedade. Parabenizo V. Exn 
pela ressalva. 

O Sr. Esperidião Amin- Permi1e-me V. Ex' um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex·• com muito 
prazer. 

O Sr. Esperidi_ão Arliiri - Desejo, ~m [)TíineirO_ lugar,_ 
congratular-me com V. Ex·' pelo pronunciamento que faz, 
amplo. profun~Io e nec_e~sadamente crítico. Seria impossível 
deixar de analiSar é.S-sa questão pelas diverSaS -ViOCU13ÇOes-âo 
assunto e pela própria causa do desequilíbrio intcrpcssoal, 
da pobreza e, acima de tudo, da concentração da renda que 
o Brasil tem te~tcmunhado. Por isso o meu aparte é singelo. 
Pr_tetendo cumprimentar V. Ex• por seu pronunciame_nto ·e, 
particularmente. desejo" associar-me ·a sua preocupação ·com 
a conotação que se dará ao próprio esfol-Ço conciliatório e 
de entendimento do Senado Federal_s_e desse esforço resultar 
aquilO qüe o vulgo chama "embromação:'._ Ontem, tive a opor
tunida.de de usar essa palavra na Comissão de Assuntos Econó
micos, reunida cm conjunto com a Comissão de Assuntos 
Socíã.is. Perante o Senhor Presidente da República, usei a 
expressão: a instãncia de entendimento não deve ser conside
rada a instância da procrastinação. para todos entenderem 
que temos 4uc impedir que seja confundido esse esforço de 
entc.ndimento com embromação. Por tudo isso, em nóme do 
meu Partido, quero dizer que todas as páginas do livro estão 
aberta~ ao entendimento. EntenJemo_s que é muito melhor 
do esse_ _- só para repetir - chegarmos ao entendimento 
do que sermos os. autores. complementarmente à Câmara dos 
Deputados. da confrontação. o que significaria aprOvar pura 
e simplesmente o projeto. mandá-lo para o Executivo e ele 
que resolvesse. Não é assim_. O País todo vai sofrer: vai havc.:r 
uma confrontação, vai haver mobilização para uma greve geral 
juStificada, c vamos complicar todo o Ct!nário social sem ter~ 
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mos esgotado a nossa responsabilidade d~ ser essa instância 
de entendimento. Vejo com muita preocupação esse discurso 
a favor do exame de todos os fatores compõt!Cntes do proble
ma económico na hora de se discutir o salário. Quando se 
discute outros fatores, eles têm prioridade~ quando chega a 
vez do salário, deve-se ver as implicações~ e isto quando se 
sabe que hoje os salários têm muito menos importância no 
Pro_duto Interno Bruto do que tinham nas décadas de 50, 
60 e 70; enfim, não vou repetir o discurso aqui tão bem repro
duzido particularmente por V. Ex" Quero solidarizar-me com 
suas_ palavras e fazer este alerta: entendimento, sim; embro
mação. não. 

O SR. V ALMIR CAMPELO- Nobre Senador, agradeço 
a V. Ex·' o aparte que, com sua inteligência de sempre, comple
menta c esclarece _cada vez mais o meu ponto de vista. Muito 
obrigado. 

O Sr. Bello Parga- Permite-me V. Ex• um -aparte, nobre 
Senador Valmir Campelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Pois-não. nobre Senador 
Bello Parga. 

O Sr. Bello Parga- Nobre Senador Va!mir Campelo, 
não obstante os respeitáveis argumentos que aqui acabam 
de ser expendidos pelo ilustre Senador Esperidião Amin, se
cundando a argumentação de V. Ex-'. e estando o a~sunto 
na dependência da discussão do Senado Federal, no ámbito 
da Comissão de Assuntos Econômícos di dos- que já _marcou 
uma reunião, na próxima terça-feira, com os três Ministros 
das Pastas diretamcnte interessadas ou afctadas pelo assunto 
- , havendo a manifesta vontade desta Casa de _chegar a 
um consenso que atenda às reais necessidades do trabalhador 
brasileiro c tambt!m não relegue_, a segundo plano, as tremenw 
das dificuldades financeiras por que atravessa o Erário, não 
me parece que essa matéria deva ser decidida tamb~m ~toque 
de caixa; que se ouça ó Ministro na terça-fCira c se vote 
no mesmo dia ou na quarta-feira. É um assunto delicado 
e tem que ser estudado. debatido, porque são _diversas e, 
às vezes, patentemente contraditórias as opiniões. E não me 
parece que, se adorarmos a mesma urgêitcia Com que o assunto 
foi tratado na Câmara, possamos produzir um texto que venha 
atender às reais necessidad_cs_dc toda a sociedade brasileira. 
O assunto deve ser feito sem detença, mas também sem uma 
urgência que, a meu ver, poderá prejudicar as discussões. 
Até mesmo por que a vigência desse texto legal irá rctletirwse 
na folha de pagamento do mês de julho. Acredito que, normal
mente examinada c debatida a questão, poderemos chegar. 
no fim da próxima semana ou até mesmo no começo da semana 
subseqücnte, a um resultado satisfatório para todos. Obrigado 
a V. Ex< 

O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado a V. 
Ex". nobre Senador Bcllu Parga. Apenas discordo de V. Ex· 
quando diz que a discussão do projeto não precisa se-r feitã 
a toque de caixa. que não precisa de t-anta urgência. Não 
concordo com isso. Perdoe-me V. Ex\ mas a barriga do pobre. 
do trabalhador, não tem relógio, c temos que agilizar o andaw 
mento da matéria, pcirCfue sabemos do salário (nfimo, irrisório. 
que o trabalhador recebe e que mal dá para sustentar uma 
pessoa, imagine V. Ex" uma fami1ia. 

Na terça-feira, ne-ssas discussões na Comissão de Assunw 
tos Econôinic.os. da qu~l V. Ex·' e eu ParticipamoS. encC.mtra:
remos o denominador comum a este respeito. Tenho ahsoluta 

certeza de que os técnicos do CavemO já têm esses estudos 
preparados. O Governo hoje já admite essa revisão. Os estu
dos estão prontos. Não podemos perder mais um mês, porque 
essa demora traz um prejUízo muito grande para o bolso do 
trabalhador, principalmente para o que recebe apenas um 
salário mínimo. 

Sei que V. Ex• _concorda com essa revisão, mas di·scordo 
quando V. Ex•! diz que ela não requer urgência. porque esse 
projeto vem se arrastando e_ os técnicos do Governo já devem 
ter concluído os seus estudos. 

O Sr. BeiJo Pargã-- Os estudos já foram feitos, nobre 
Senador. Mas o estudo da nossa parte não pode ser feito 
dessa maneira. Concordo totalmente com V. Ex·' quando diz 
que a barriga do pobrc,-do necessitado, não pode esperar, 
mas os efeitos financeiros da medida só se farão sentir no 
fim: do t:ri"êS ein exercicio. Então, há tempo suficiente. -4.cr~
dito, sempre, _que a pressa é inimiga da perfeição. E isso 
ficou claramente demonstrado com-o texto que veio da Câma
ra Federal. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Sem dúvida, Senador. 
Quero _concluir, Sr. Presidente, agradecendo o~ apartes 

recebidos e dizendo, mais uma vez. que o salário ê provavel
mente o quarto componente para justificar a inflação deste 
País; por isso não podemos aceitar que seja considerado o 
motivo primordial para uma inflação maior. Já está compro-
vado que não o é. _ 

Era o que eu tinha a -dilá. Muit() obriga_d_o,_.Sr- Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
encarece aos nohres Srs.. Senadort!~ que se atenham ao t~rnpo 
previsto porque hâ 14 oradores inscritos-

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente. peço a palavra 
para uma comunicação, como Udt.:r do Partido dos Traba
lhadores. 

O SR. P-RESIDENTE- (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nohrc Scnad?_r Edu~rdo Suplicy. 

O SR. EDU <\.RDO SUPLICY (PT- SP. Para uma comu· 
nicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Minisrro 
Alexandre Costa enc~1minhou aos Srs. Senadores uma comuni
cação. Por isso sinto-me no dewr de kr çarta-ofício que estou 
encaminhando a S. Ex·· sobr~ o assunto. cuja côpi;l envio 
também aos Srs. Senadores. Diz o tt.:xto: 

'·Exnr'Sr. Senador Akxandre Costa 
Ministro da Integn.Jção Regional 
Sr. Ministro: 
Cumprindo com meu dever constitucional de Senaw 

dor, dd t'ntrada a requerimento de informações a v_ 
Ex··. no sentido de oht~r explica~·õcs sohre como fui 
possível ao ~cu Minbtt.!ri.o_ es.tar realizando despesas 
que não estavam previstas na Lei de Meios da União. 
Estou no _aguardo da resposta. A nota Uivulgada hoje 
pelo MIR não é sati~fatória~ uma vez que_ as dotuçõe~ 
orçamentárüt~ u respe-ito da~ q_uais solicitei informações 
não constam do Orçamento _de llJlJ2. nem do Orça
mento de 19~3. 

ConSidCio frúldmi~sívcl os termos com que V. Ex 
referiu-se a cstt' Senador na mUnifestaç<.lo encaminhada 
aos memhros do Senado. ao enviar os st:us e~clarcci
mentos. Não fosse o Cuffipri~c~io da ação fi':icalizatôría 
que deve ser rigorosamente exercida pdos membros 
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do Congresso Nacional, não se teria conseguido des
vendar as graves irregularidades e crimes c.ometidos 
pelo Sr. Fernando Collor de Mcllo, procedimen-to que 
resultou __ n_o _ _seu afastamento da Presidência da Repú
blica e conseqüente posse do Presidente ltamar Franco. 
Teria sido eu omisso se não_ houvesse feito o r~queri
mento redigido em termos civilizados c cuja cópia foi 
encaminhada ao Excclentíssirn.o Senhor Presidente da 
República, atendendo a_S!l_a solicitação. 

Respeitosamente, Eduardo .\1atarazzo Suplicy." 

Quero esclarecer que a Lei de Diretri;lCs _ _Orçamcntári~s 
para 1993- Lei n" 8.477/92- dispõe, cm seu art. 55, que 
o Poder Executivo fica autorizado a utiliz"=r 1112 das c!otações 
de pessoal e custeio de sua proposta para o ano de 1993, 
bem como as dotações de investimento do orçamento de 1992, 
todas corrigidas pelo índice da lei, enquant_o- o orç.ámento 
não for aprovado. _ ,_ 

. Sendo assim, as informações que solicitei dizem respeito 
a dotações-orçamentárias que não se e.nquadram no disposto 
pela Lei n" 8.477/92. -

O Minis_tério da Integração Regional, cm sua nota, faz 
referência às dotações aqui citadas que não constam do Orça
mento de 1992 - são diversos números, que peço sejam 
considerados neste pronunciamento, para não-me alongar. 
Além disso, foram ignoradas as dotações que constam do 
meu requerimento c que também não fazem parte da Lei 
de 1992 e da proposta de 1993- também cito aqui os respec
tivos números, e peço sej"am considerados como lidos. _ 

Sendo assim, contin-uo no· aguardo de respostas_ consis- · 
tentes para meu requerimento de informações. -

Gostaria âe assinalar_ que, na semana em que o Governo 
anunciou os seus cortes, com grande puhlicidade, o Ministério 
de Integração Regional ordenou despesas que são maiores 
do que as que realizoll até.o presente momento. _ _ _ 

De 23 de junho a 29 de junho, portanto, no período 
de sete dias, o MinistériO" da Integração Regional empenhou 
despesas equivalentes a 5,4 trilhões de cruzeiros, enquanto 
que, do_ início de janeiro até 23 de junho, as de_spesas foram 
de 3,1 trilhões. . c • _ • • .. 

Dados coletados_ junto ao Si~fi mostram qUe houve lima 
avalanche de despesas nos últimos dias, possivelmente com 
o intuito Qe se adiantar aós poSsíveis cortes que Seriam feitos 
pela revisão ordenada pelo MiníStro Fernando Henrique Car-
doso. ~ 

Além de não colaborar com o plano económico anunciado 
pelo Executivo-......;... pelo que s_e pódc depreender- o Ministério 
da Integração Regional destinou parcela SignifiCativa -ae seus 
investimentos, 1,15 trilhão de· cruzeiros, a obras fragfl"!_C!ltadas 

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA 
1) 07.054.007.1234.0003 
2) 07.054.0077.1235.0003 
3) 07.054.0077.1238.0002 
4) 07.054_0077.1238.0003 
5) 07.054.0077.1238.0004 
6) 07.054.0077.1238.0005 
7) 07.054.0077.1238.0006 

em diversos municípios, o que. ncst~ rllomcnto Jc contenção 
de despesas, deveria ser melhor anallsado. Ademais. esses 
gastos cõntrariaffi a orienta·çãó ao Minist(o Fernando Ht!nri
que Cardoso de restringir- ãs Jibe!açõe? cq_m ~ccursos do T csou
ro aos desembolsos obrigatórios, corno os do FPM, FPE, FNI, _ 
FNO e oUtros. Com essas polític-as-. O Go-..,.;erno perde a oportu
nidade de realizar uma execução orçamentária austera. 

Sr. Presidente, na próxima semana, farei um rcqueri
menro de ínfótrnações ao Ministro Fernando Henrique Cardo
so, solicitando que realize um levantamento nas contas Jc 
cada Ministério, para averiguar se não houve uma corriJa. 
ou seja, se não houve um grande número de empenhos Je 
despesa, no momento em que S. Ex' anunciou que iria realizar 
cortes no Orçamento. Se isto não for feito, ficará difícil a 
situação do ExecUtivo perante o Co.ngresso Nacional. Se o 
Governo está solicitando que ajudemos a racionalizar o CQn
teúdo dos gastos públicos e a cortá-los, é necessário que se 
dê o exemplo dentro dele. 

Quero ressaltar que sempre tive _com o_ Senador c hoje 
Ministro Alexandre Costa urna relação de muito r..:speito, 
e continuarei a ter, mesmo que S~ _Ex' se refira a mim com 
palavras inadequadas. É meu dever respl!itaf qualquer repre
sentante do povo, bem corno a qualquer cidadão brasileiro; 
ro_a~ também é meu dever iri_Vçstigar_ St::inpt-e -que· constatar 
prohlcmas na forma de se executar o Or-çamento d-a Uriião 
e de se administrar"a coisa pública. Pretendo ohter eo.;ses escla-
recimentos com o maior respeito. _ 

O Ministro respondeu à reportagem do jornal O Estado 
de S. Paulo, referindo-se, incluSive, aos comentários do pr6-
prio jornal~ mas o que formulei foi apenas o que estâ no 
_teor _do meu requerimento de informações, um documento 
escrito em terlnos rcSpeitosós- e civilizados, bem objetivos, 
solicitando eX.atamente aS informaçõeS tontidaS cm folhas ane
xas ao requerimento e_que peço sejarh consickradas corno 
parte integrante deste pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPL/CYEM SEU DISCURSO.· 

REQUERIMENTO DE JN~'ORMAÇÕES 

Requeiro nos termos dos arts. 50 e 49 inçiso X da Consti
tuiçã_o Federal combinados com o art. 216 Jo Re-gimento Int~r
no do Senado Federal sejam prestadas. pelo Ministério da 
Integração Regional, as seguinte~ informaçôc!_>: 

_ 1) Justificar~ o eni.pen1w e a liLjuidação~de recursos nas 
funcionais p-rogramáticas abaixo listadas considerando 4u~ ne
nhum~ delas_cons_ta.c)a_Lei de Meios de 1993 na pane relativa 
ao_ Ministério_ Oa Integração R-egional. ·· 

VAI.,.eF'HIOUIDADt 
2.114.223.976,01 
1.378.625.470,00 

37 4.372.335,37 
215.456.139,23 
760.246.402,03 

1.107.424.000,00 
16.481.650,00 
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8) 07.054.0077.1239.0003 
9) 07.054.0077.1239.0003 
1 O) 07.054.0077.1258.0001 
11) 07.081.0178.5512.0001 
12) 07.081.0178.5512.0001 
13) 15.082.0495.2013.0001 
14) 15.082.0495.2013.0001 
15) 15.082.0495.2013.0001 

2) Onde efetivamente-forarn apliCrtdos os r-ccu(sos acima 
listados? Detalhar a empresa beneficiária-, o cronograma de 
desembolsos relativo a cada contrato, bem como ,a data de 
sua assinatura, o local físico de aplicação dos recursos e a 
relação custo/benefício de cada projeto. 

3) Em dados extraídos do Siafi no dia 3 de junh? do 
corrente consta corno o Ministério da Integração RegiOnal 
- MIR tendo liquidado Cr$526,662.677.887,32 dos quais 
Cr$160.978.475.669.74saíram de ruhrieas que não foram a pro· 
vadas pelo Congresso. Explicar, de forma Uctalhada, o critério 
adotado pelo MIR para priorização de cada funcional progra
mática cm sua execução orçamentária. 

762.271.335,66 
604.433.416,70 

30.124.440.000,00 
54.140.000.000,00 
42.860.000.000,00 
11.110.568.330,60 

390.149.820,31 
1.628.161,04 

Justificação 

O Programa de Ação I medita, lançado pelo Ministro Fer
nando Henrique Cardoso no início do mês de junho, tem 
cbino um· de seus pilares "o corte é a maior eficlência de 
gastos". Ao mesmo tempo que são anuncia~o~ cortes no Or~a
mento da União no montante de US$6 bilhocs fit:a tambem 
ímplídta urna execução orçarnent~r.ia m~is rígid~ privilc~iando 
projetos cuja relação custo/benefiCIO seJa a ma1s favoravel. 
. Com o objdivo de trazer melhor luz a este assunto, resol
vemos analisar a execução orçamentária do Ministério da Inte
gração Regional - MIR, em sua unidade orç~mc~tária-UO 
43101. Surpreendentemente, detectamos a re-altzaçao dc__des
pesas que não estavam previstas e. port~nto~ não _esta:am 
autorizadas pela Lei do Orçamento. que sao as segumtcs. 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA VALoKLlQUIDADC 
2.114.223.976,01 1) 07.054.0077.1234.0003 

2) 07.054.0077.1235.0003 
3) 07.054.0077.1238.0002 
4) 07.054.0077.1238.0003 
5) 07.054.0077.1238.0004 
6) 07.054.0077.1238.0005 
7) 07.054.0077.1238.0006 
8) 07.054.0077.1239.0003 
9) 07.054.0077.1239.0003 
10) 07.054.0077.1258.0001 
11) 07.081.0178.5512.0001 
12) 07.081.0178.5512.0001 
13) 15.082.0495.2013.0001 
14) 15.082.0495.2013.0001 
15) 15.082.0495.2013.0001 

Assim de um valor total de Cr$52ô.662.677:887,32 liqui
dados até o mês de junho na U0-43101 Cr$160.978.475.669,74 
foram liberados em rubricas que não causavam da Lei n·· 8.652, 

11.378.625.470,00 
37 4.372.335,37 
215.456.139,23 
760.246.402,03 

1.107.424.000,00 
16.481.650,00 

762.271.335,66 
604.433.416,70 

30.124.440.000,00 
54.140.000.000,00 
42.860.000.000,00 
11.110.568.330,60 

390.149.820,31 
1.628.161 ;04 

. dc'29 de ah~il de 1993. o~·-sc{a-: do~·lÜÜ(f dos ~eçursos pagos
pelo MI R. 30.57,..._,c não estava_m autoriz<.~dos pelo Cl.mgresso. 

I-- A l-ubrica 7.054.0077, 1:13-LOOOJ foi usada para fazer 
pagamentos às empresas: 
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1.1 Enco-Engenharia e Planejamento Ltda Cr$ 311.947.499,08 (15/04) 
1.2 Geotécnica S/ A· Cr$ 546.908.136,54 (3'Í/05) 
1.3 Geotécnica S/A- .Cr$ 627.599.028,21 (31105) 
1.4 Enco-Engenharia e Planejamento Ltda. Cr$ 627.769.312,18 (31/05) 

11- A rubrica 07.054.0077.1238.0002 foi usada para fazer pagamentos as empresas: 

11.1 Magna Engenharia Ltda - Cr$ 203.066.151,56 (TC-034/87) (02/04) 
11.2 Magna Engenharia Ltda- Cr$ 171.306.183,81 (TC-034/87} (30/04) 
11.3 Magna Engenharia Ltda- Cr$110.432.909,48 (TC-015/88) (20/04) 
11.4 Magna Engenharia Ltda- Cr$105.023.229,75 (TC-015/88) (30/04) 
11.5 Magna Engenharia Ltda- Cr$ 397.237.070,96 (TC-062/87) (02/04) 
11.6 Magna Engenharia Ltda- Cr$ 363.009.331,07 (TC-062/87) (30104) 
11.7 Magna Engenharia Ltda- Cr 4.388.630.729,24 (TC-060/87) ( 02/04) 
11.8 Mendes Júnior S/A- Cr$ 483.706.560,07 (TC-042/87) (20/04) 
11.9 Magna Engenharia Ltda- Cr$ 235.086.710,69 (TC-060/87) (14/05) 
11.10 Noronha Engenharia S/ A- Cr$ 16.481.650,00 (23/03) 
11.11 Noronha EngenhariaS/A- Cr$ 18.069.495,00 (14/05) 

III - A rubrica 07.054.0077.1235.0003 foi usada para fazer pagamentos as 
empresas: 

111.1 Tecnosolo- Cr$ 84.058.485,00 (23/03) 
111.2 Tecnosolo- Cr$ 22.670.530,00 (15/04) 
111.3 Acrosul S/A- Cr$ 3.000.000.000,00 (30/04) 
111.4 Esteio SIA- Cr$ 1.600.000.000,00 (30/04) 
111.5 Aerofoto Cruzeiro S/A- Cr$ 794.566.985,00 (30/04) 
111.6 Aerosul S/A- Cr$ 3.000.000.000,00 (31/05) 
111.7 Esteio S/ A- Cr$ 1.100.000.000,00 (31/05) 
111.8 Aerofoto Cruzeiro S/A- Cr$ 1.800.000.000,00 (31/05) 

As rubricas 7.054.0077.1234.0003 e 
07.054.0077.1235.0003 constam. <)o Siafi.como ·~crédito pen· 
dente de autorização", o que é vedado de aco:r:do com O a.rtigo 
167 da Constituição Federal. 

Da análise ãcima podemos depreender. que o Poder EX-e-
cutivo apesar de estar autorizado pelo Congesso a utilizar 
centenas de funcionais programáticas, nicsnio assinr.~~descum
pre a Constituição Federal e realiza despcsãs cm rubricas 
que não existem, coloef).ndo a excc.u,ção Qt:Çilm~ptária fora 
de qualquer controle. Cómo reverter" as expectativas negativas 
da sociedade para com o Governo se estas práticas são ado
tadas? 

Senador Eduardo Suplicy, PT- SP. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. Cl'ausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 
(Pausa.) 

COncedo a palavra ao nobre Senad9r João Calmon. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio M?riz. 
(Pausa.) · 
_ _Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 

(Pausa.)· 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pau-

. sa.r . . 
Concedo a palavra ao nobre. Senador Esperidião Amin: 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN (PPR-SC. Pronuncia o se- _ 
guinte discurs_o. Sem reviSão do orador.) - Sr. PreSidente:._ 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, informo a V. Ex~ ·que 
de_sejo apresentar, formalmente, um requerimento de infor
mªções~ J'!ão pretendo fazer nenhum comentário a respeito, 
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pois isto não seria lícito já que ainda não conheço o objeto 
do requerimento. Esclareço, contudo, que o estou apresen
tando com fundamento no Regimento e com base na coluna 
do jornalista Sebastião Nery, editada pelo Jornal de Brasília, 
página 4, edição de hoje, _que inf9_rma ter sido encerrado 
o inquérito ã respeito da-Escola Nacional de Administração 
Pública. Este assunto foi objeto de debate por ocasião seguinte 
à realização da última convenção do Partido dos Trabalha
dores aqui em Brasllia -debate promovido tanto por mim, 
quanto pdos Senadores Odacir Soares e Eduardo Suplicy. 
Não quero, repito, voltar ao assuntC?; apenas estou ofere_cendo 
o requerimento para conheceras termos do referido inquérito. 

O objeto do meu pronunciamenfo de hoje é a importância 
de o Senado dar prioridaâe, nc:ste _peNodo que antecede o 
encerramento da primeira metade da sessão legislativa deste 
ano. à Lei Orgânica dos Partidos. 

O Sr. Eduardo Suplicy-Per~ite-_!!l_e V. Ex~ um aparte?_ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Considero legítimo esse inqué-
rito sobre o fato de terem se hospedado na Escola Nacional 
de Administração Pública, e efetuado o pagamento, alguns 
participantes do Encontro Nacional do Partido dos Ttabalha
dores. Considero sempre importante - acabo de dizê-lo 
aqui - o exercício da fiscalização sobre o que se realiza no 
setor público com o dinheiro do povo. A postura atenta do 
Senador Odacir Soares e de V. Ex• é importante. Esclareço, 
porém, que a consulta feita pelo Partido dos Trabalhadores 
à Escola Nacional de Administração Pública sobre a possibi
lidade de algumas pessoas ali se hospedarem constitui fato 
normal, porque, do ponto de vista do Partido, havia a presun
ção de que, pagando-se,. as pessoas poderiam hospedar-se 
na Escola. Afirmo que não há, nessa prática, qualquer sentido 
de aproveitamento pessoal de quem quer que seja, nem por 
parte do Partido dos Trabalhadores e muito menos da Admi
nistração Pública. Sabe V. Ex• que. inclusive, é da tradição 
dos próprios públicos abrirem espaço para facilitar a conven
ção dos partidos. O próprio Congresso Nacional - ainda 
hoje falávamos sobre isto- mantém aqui espaços disponíveis 
às sedes de partidos - pelo menos aqui existem salas comuns 
para presidências de partidos. Apenas o Partido dos Trabalha
dores ainda não dispõe dessa facilidade. O Partido que V. 
Ex• preside teve a oportunidade de realizar aqui sua conven-_ 
ção, o que considero prática tradicional. É do interesse público 
que órgãos do Estado possam atend~r _a essas finalidades. 
Era esse o registro que eu gostaria de fazer. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sel)ador Suplicy, repito 
que não é minha intt:nção abordar o tema hoje, até porque 
vou aguardar os termos do inquérito. Agora,não posso me 
furtar - já que V. -Ex~ me honrou _com esse_ aparte - de 
dizer que a comparação que V. Ex~~tab~le_ce é ~l:?_so!utam~nte 
imprópria, como, aliás, já lhe- havia dito _pessoalmente. Esta 
é uma Casa essencialmente p-olítica. No seu gabinete, no meu 
gabinete, no gabinete de todos os Parlamentares, os assuntos 
partidários são inerentes à nossa estada aqui, completamente 
diferente de uma Escola Nacional de Administração Pública. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ novamente 
um breve aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Já vou lhe conceder o 
aparte, nobre Senador. V. Ex" sab(,! que comigo nunca vai 

passar pelo incómodo de esperar 21 minutos para receber 
um aparte. Nunca vai lhe acontecer isto, embora tenha aconte
Cido comigo quando lhe pedi o primeiro aparte. Mas vou 
concluir rapidamente o meu raciocínio. 

A comparação que V. Ex~ faz é imprópria. Agora, V. 
Ex• pode contmuar achando que ela é própria. Tanto é impró
pria que desafio V. Ex~ ã pedl.r a abertura de um inquérito 
pela realização nos próprios do Congresso Nacional de con
venção de qualquer partido, seja o PPR ou o PTB, que, pelo 
que sei, foi o último partido que realizou convenção aqui, 

-na última semana. DesafiO V. EX~ a pedir um inquérito sobr~ 
a realização de uma convenção nos próprios do Congresso 
Nacional, e a ocupação dos 70 apartamentos da ENAP pelos 
210 convencionais do PT resultou num inqu~rito. 

Ouço novamente V. Er 

O Sr. Eduardo Suplicy -Primeiro, quero dizer que não 
haveria por que solicitar inquérito de algo que considero nor
mal, como acabei de afirmar. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mas V. Ex• estabeleceu 
urna comparação. 

O Sr. Eduardo Suplicy- O próprio Pari ido dos Trabalha
dores já realizou convenções no recinto do Senado Federal. 
Então, não vejo isto como anormalidade. Ressalto, também, 
que o Partido dos Trabalhadores e quase todos os partidos 
políticos tém feito convenções regionais e municipais em esco
las públicas. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Em escolas, não conheço 
nenhum. Conheço em assembléias legislativas, em câmaras 
municipais. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Acontece também em escolas 
públicas. Essa tem sido uma prática normal, com o pagamento 
das despesas a cargo do Partido. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -No meu Estado, se um 
Partido fizer uma convenção numa escola, vai para a crôrtica 
-pOlicial. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Então; V. Ex' não conhece 
o que ocorre normalmente, e há anos, na cidade de São Paulo, 
onde diversos partidos políticos realizam convenções e encon
tros em escolas. O Partido dos Trabalhadores fez isso publica
mente, aberto à imprensa, na Escola Caetano de Campos, 
por duas vezes este ano. O Encontro Municipal e o Estadual 
foram realizados nessa escola. Obviamente, havendo despe
sas, elas correm por conta do Partido dos Trabalhadores. 
Esse é um procedimento normal, inclusive outros partidos 
tém feito isso na cidade de São Paulo. Além disso, nas escolas 
públicas realizam-se normalmente também eleições, é o lugar 
próprio para iSso. Por quê? Porque se considera do interesse 
público a realização de convenções partidárias. 

<YSR. ESPERIDIÃO AMIN- Nessas duas convenções, 
ou encontros realizados na Escola Caetano de Campos. os 
convencionais pernoitaram lá? 

O Sr. Eduardo Suplicy- Não, não era o caso. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nós estamos tratando 
de hotelaria, não estamos tratando de convenção. O assunto 
da ENAP, que é objeto desse inquérito, que vamos conhecer, 
trata-se de serviço de hotelaria. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Porque a ENAP tem um serviço 
de hotelaria normal ali. 
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O SR. ESPERIDIAO AMIN - O que o inquérito vai 
nos mostrar é se é normal _ou não é normal. 

V. Er está sangrando em saúde, corno se diz nã gífia. 
V. Ex• está sofrendo por um inquérito que nem· e-u nem V. 
Ex• conhecemos. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Ao contrário-; eu disse a V. 
Ex~ que sou a favor da abertura do inquérito. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Já terminou o inquérito. 
Quero é conhecer os seus termos. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sou a _favor do conhecimento 
dos termos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Então, V. Ex• acaba de 
aplaudir o meu requerimento, c eU agradeço a V. Ex~ 

O Sr. Eduardo Suplicy- Mas eu cumprimentei V. Ex~ 
pelo seu fervor de fiscalizador. 

O SR. ESPERIDIÃO Al\IIIN - O que não -aplaudi, e 
não posso aplaudir é a comparação que V. Ex~ fez entre a 
hotelaria e o uso de um próprio público, que - confesso 
-para mim é estranho, mas admito ter uma natureza comple· 
tamente diferente o uso do próprio para a realização do encon-
tro. Só isso. - - -

Dada essa explic3ção e colocando-me à disposição do 
Senador Eduardo Suplicy, até porque é do_ meu dever -
e o faço com absoluta satisfa,ç~o_ :-:-ouvir S. Ex• quantas vezes 
desejar questionar ou participar de um questionamento, gosta
ria de trazer à consideração de todos aqui essa pauta de traba
lhos do Senado, até o dia 12, 15 ou_16 de julho, quem sabe 
até o dia 20, que teremos de cumprir. 

O Senado não vai poder dar por concluídos os trab_alhos 
do primeiro semestre - e já estamos· ·no segundo - sem 
desbastar projetas que estão aqui, jã objeto de decisão da 
Câmara. 

Um exemplo vivo é o assunto d.a_Lei do Reajilst~ Mensal, 
objetO do-pronunciamento do Senador Valmir Campelo, com 
os apartes aqui registrados. Há também a Lei das Patentes, 
que dificilmente será examinada até o ;di~_ 15._de julho -
estou tornando essa_data como_referência. Além disso. é indis
pensável que nos manifestemOs ainda sobre a Lei da Conce_s
são do_s Serviços P!ililíC9s, sobre o projeto que fixa em 60% 
a despesa com pessoal e sobre a LDO. Creio _que dificilmente 
apreciaremos a Lei de Diretrizes.Orçam_entári~s_antes do dia 
15 de julho. E_ me fixo na Lei de Organização Partidária, 
que tem no nobre Senador José Fogaça o seu Relator. ÇonSI--
dero indispensável, não apenas na condição_ de _!~_residente 
do PPR - que circunstancialmente ocupo - mas para a 
moralização_ da vida pública brasileira, para o esforço de reabi
litação da política, da classe política e, acima de tudo, da 
atividade mais necessária: e democrática de todas,_ que é a 
atividade partidária; que o Congresso conclua o estudo sobre 
a Lei Orgânica dos_ P_ar!idos e ofereça à sanção presidencial 
um projeto de lei sobre partidos políticos. 

Faço aqui uma citação, extraída de um texto sobre a 
situação dos partidos políticos na Europa, para Justificar-esta 
minha preocupação. O cientista_ político Gilles Lapouge pro
duziu um texto_, publicado no jornal O Estado de S.Paulo, 
de 18 de .abril deste ano, sob p_ título "Partidos P9líticos se 
Afundam no Descrédito", cuja matéria_ diz respeito ~os r~sul
tados das eleições na FranÇa, onde, como todos sapemos, 
as forças chamadas de esquerda tomaram a maior surra eleito
ral da História recente. 

Quero chamar atenção para o seguinte: há 15 anos mais 
ou inenos, o Presidente da estatal_ petrolífera italiana ENI, 
Ente Nazionale Idrocarburi, era o Sr. Enrico Matte_i, um per
sonagem legendário. Film~s. contos e obras de ficção_ já foram 
escritos e produzidos sobre a sua vida e morte, ocorrida em 
condições misteriosas em acidente de avião - o avião que 
o transportava explodiu em pleno ar. Durante décadas, ele 
foi presidente da estatal energética da Itália. Enrico Mattei 

_ ~izia: o_ seguinte: ~·Para mim, os partidos políticos são como 
táxi~: eu os pego para ·que me levem iiõnde_quero ir e sou 
eu que pago a corrida". 

-A frase transborda de arrogância, mas revela, profetica
mente, o quadro político e p-artidário da ltália, país com os 
melhores indicadores de qualidade de vida da Europa e que 
serve como modelo para nóS, parlamentarfstas, quando sus
tentamos que um governo pode cair sem que a administração 
pública seja afetada, quando se tem uma elite dirigente, Um-
C-óipb fUOcionãl penrianente ·e ciipaz de conduzir a· adminis
tração independentemente do nível de confiança política que 
se tenha no gabinete ou na composição polüica que o sustenta. 

Hoje, qual é a situação dos dirigentes sucessores do_ Sr. 
Enrico Mattei? Não sei quantos, mas todos estão presos, por
que esse dinheiro_ que ele dizia que servia para pagar a corrida 
do táxi _era dinheiro público, era o dinheiro daquela betoneira 
difusa que- como diz o_ oobre_Senador Ncy Maranhão
não só confu_I_lde como também mistura. Ao contrário do que 
ele afirma ser ?empre a sua atitude: ~·confunda _!Jlas não rriistu
re, ou misture mas não confunda". Eles misturam e confun~ 
dem. Agora, na tal operação Mãos_Limpas, o que_ a Justiça 
italiana está procurando é exatamente. d..esmisturar e "descon
fundir". Enfim, essa frase emblemática do desprezo ao partído 
político, da aplicação do partido político. da serventia mais 
reles, menos dotada de personalidade, na minha opinião, -essa 
frase deve encimar, deve conduzir a __ nossa preocupação com 
relação a uma lei orgânica de partidos políticos que permita 
ao País reabilitar não a ati v idade partidária, mas a atividade 
política. .. - -

Os partidos políticos estão desmoralizados, porque têm 
tido um tratamento legal e usual de táxis. No Brasil, os partidos 
políticos têfn sido tratados como t[x_i_s, fêm _sid() uSados e 
desus~dos. Exemplos disso nein preciso' diZer; mas só p3ra 
que se dê uma notícia resumida de como atuam. os partidos 
políticos no Brasil ou de como são vistos. basta examinarmos 
a situação partidária dos Presidentes civi_s_do Brasil de 1960 
para Cá. Veremos que o Sr. JânlO Quadr_os não era um af~iÇ"oa
do por partido político, pelo contrário. Veremos que, depois 
do período de dirigenteS-rilllítares, o saudOsO P{esiQente Tao
credo Neves, que eri do MDB, fundOU _um partidO-c, como 
não foi _possível desligar-se do voto vin_c_ulado, promoveu a 
fusão do PP com o PM.bB. Teve como Vfce-:Presidente d-a 
República o hoje Senador José Sarney-;- até a véspera Presi· 
dente exatamente da força política antagônica, o PDS, a que 

Qual foi o Presidente da República seguinte? Fernando 
Collor de Me !lo, que foi filiado _à_ ARENi\., PDS, PMDB, 
fundou o_ PJ e crio ti -o _PRN ---:.e .todos sabem que ele não 
quis fazer do PRN a sua base dê·s-ustennição. Não estou ·come
tendo nenhuma injustiça com o PRN, aqui liderado pelo Sena
dor Ney Maranhão, nem es_tou aqui ironizando s_obre a vida 
do e~-Presidente Fernando Collor. 

- E finalnlente teffiOs hoje o Preside-nte Itamar Franco, 
que, depois de ter sido do PMDB e de ter disputado, se 
não me· engano, a eleição para Governador do Estado de 
Minas Gerais pelo PL, filiou-se_ ao PRN e hoje não tem filiação 
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partidária, ou seja, não está usando "táxi" algum - e, de 
um modo geral, o seu Governo usa vãt_ios-.-para não pizer 
todos os ''táxis" disponíveis. --- · 

Parodiando a frase de Enrico Mattei: quem paga a corri
da: os cargos públicos? O projeto do IPMF? Tenho ironizado 
c?m o meu qUerido amigo c Senador exemplar Pedro Simon, 
d1zendo-lhe: "Olha, estou gostando muito do substitutivO aO
projeto do IPMF que o nosso querido amigo e diligente Se:Oa
dor Garibaldi Alves Filho cstã preparando." Todos sabem 
que isto provoca ci'isipela l!O Governo: a hipótese de o IPMF 
voltar à Câmara dos Deputados, porque aí é tudo aquilo que 
foi objeto da mais alta negociação. que permitiu aquela vota
ção consagradora. Pode ser que os ··táxis" não estejam dispo
níveis ou ocupãdos_em outras corridas, se o mesmo projeto 
voltar à Câmara. Quem está pagando a corrida? A corrida 
já foi produzida cm sentido contrário no dia seguinte: no 
dia 22, o Governo tinha trezentos e __ poucos Deputados, mas, 
no dia 23, tinha dois só, sendo que um votou por engano 
-o Deputado Aloizio Mcrcadantc diz que votou contra o 
reajuste mensal por engano. 

Então, esse pensamento aUtoritário e arrogante do Sr. 
Enrico Mattei, primeiro, era verdadeir~; seg_u:ndo, vale para 
nós, na medida em que os partidos pOlíticos são tra"tados pela 
nossa cultura política como "táxis". Não estou.aqui apontando 
nem para A nem para B; não estou apontando nem para 
o Presidente Itamar Franco, porque Sua Excclénciã: não é 
o autor dessa cultura, nem teria tempo de sé~IO~ mas é da 
cultura brasileira esse tratamento do partido político _como 
.. táxi", com todas as conseqüências no ~mpo social. Como 
é que o povo reage diante- disso? Alguns imaginam que ele 
não dá bola. Mas, se não dá bola para o time- onde joga 
o jogador, então, esse povo não é torci_da, não pode torcer. 
Será que essa cultura sctorial está de acordo com a cultura 
do povo brasileiro? Acho que não. 

O Sr. Ney Maranhão...;__ Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Eu gostaria, Senador Ney 
Maranhão, de produzir aqui a comparação: cOm-o é que esse 
mesmo povo e11cara o time_de futebol, que é uma paixão 
nacionaL O povo aceita t~ocar de _time? Co_rrici é que o povo 
vê, inclusive,, quando um profissional - não tem nada a 
ver com o político - muda de time ou de clube de futebol 
na mesma cidade ou no mesmo Estado? Só para dar um exem
plo, antes de _conceder a palavra ao nobre Senador Ney Mara
nhão, lembro aqui o caso de Beheto. É um_ profissional <J.ue 
pertencia ao Flamengo --=-não era 9o ativo fixo, _mas era 
um profissional do Flamengo. Sõ porque foi pari o Vasco, 
na mesma cidade, disputando, portando, o mesmo campeo
nato, todos sabem que a torcida do Flamengo não o perdoou, 
e ele não contava com a simpatia devida c habitual dã torcida 
do Vasco. _ 

Ouço o aparte do- nobre senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador Esperidião Amin, 
todas as vezes. em qli.é V. Ex" ocupa a tribuna, trata de assuntos 
de grande interesSe do País. Hoje V. Ex-- mostra as incoe
rências e acertos que existem nos parti4os políticos e faz a 
comparação com os times de futebol. Por falar nisto, faz_mui
tos anos que a nossa seleção canarhtha não dTao povo brasi
leiro aquela alegria que ele tanto deseja. 

O SR. ESI>ERID!ÃO AMIN- É verdade, e não aprende 
a bater pênalti. 

O Sr. Ney Maranhão - Exa tamcnte. Faço a mesma 
comparação com nossos partidos políticos. V. Exa, que é 
um político sério e que já desempenhou cm seu Estado os 
cargos de prefeito e governador, não s.e elege pelo partido, 
mas pela sua competência c eficácia e pelo seu nome, hoje 
aqui representando esse Estado progre_~sista que é Santa Cata
rina. 

Quero dizer que não tenho tanta experiência política 
quanto V. Exa, tenho mais idade; tenho 40 anos de vida 
púhlica. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Exa tem de vida pública 
praticamente o que tenho de vida._ - · 

. O Sr. Ney Maranhão- Exa tamente. Apenas com uma 
dtferença, Senador. Quando V. Exa for comigo à China, terá 
a oportunidade de conhecer um exame que avalia a idade 
da saúde pessoa, não a idade cronológica. O chinês acredita 
na idade da saúde. E, nesse aspecto. tive 23" anOs a me~os 
dos 66 que tenho. Lembro~me, Senador, quando Deputado 
Federal, nos idos de 54, do PTB de Vargas.. Tínhamos uma 
coligação com o PSD, que dava apoio a Juscelino Kubitschek~ 
tínhamos na oposição a UDN; o PDC. do Deputado pernam
bucano, Monsenhor Arruda Câmara; o Partido de Plínio Sal
gado; e o PSP, se não me engano, de Adhemar de Barros. 

~. O ·sR. ESPERIDIÃO AMIN - Partido Social Progres· 
sista. 

O Sr. Ney Maranhão- Exatamente. Mas, Senador. na
quela época, o partido realmente funcionava. Depois do regi
me .militar, todas essas lideranças foram podadas e as que 
colocavam a cabeça para fora, quando não tinham o pescoço 
cortado, cortavam-lhes as asas. Então, Senador, essa é uma 
das razões principais de os partidos não funcionarem. Depois 
desses longos anos de regime militar, ficamos órfãos. O Jusce
lino _!<ubjtschek, o João Goulart, o Carlos Lacerda, todos 
se foram, soç,rqu Q velho_Tancredo Neves e alguns outros, 
figurã.s nov-as como V. Exa, que hoje -oCupa -a tribuna. Senador 
Esperidião A~in~ vamos demorar muito até que o povo vote 
em partidos. V. Exa viu a eleição de Collor, viu a ele"iÇ3o 
de Jânio Quadros. Jànio usou a UDN, mas S. Exa não tinha 
nada de UDN. Naquela época, votei na chapa Jan-Jan, Jânio 
e Jango, porque eu tinha Simpatia pelo Jango, que era do 
meu partido, mas simpatia. Se V. Exa fizer a seguíntc pcr8unta 
dentro do seu partido para qualquer um dos seus membros, 
principalmente os da alta cúpula - Senadores, Deputados, 
Prefeito~ - : qual o programa do nosso partido? Garanto 
a V. Exa que 80% não sabem. Observe o eleitorado brasileiro: 
em Pernambuco, Jarbas Vasconcelos saiu do PMDB porque 
a alta cúpula do partido, naquela época, fez uma armação 
para ele não ser o candidato a _prefeito. Ele, então, entrou 
para o Partido Socialísta Brasileiro e ganhou as eleições em 
Recife. Outro exemplo: Miguel Arra~s está liderando a dispu
ta, por enquanto, para Governador de Pernambuco. Quando 
ndidato a prefeito de Recife contra Jarbas Vasconcelos, Mi
guel Arraes foi aos palanques pedir votos para o neto. Resul
tado: teve menos de 5% do eleitorado. Então. não podemos, 
Senador, usar camisa de força. Ontem, na reunião das IideranR 
ças, foi tomada uma decisão coerente - V. Exa não estava 
presente àquela reunião - a respeito da questão dos seis 
meses para se mudar de partido, tanto Deputado, quanto 
Senador, quando tiverem mandato. Foi muito acertada a deci
são e penso que esse será o grande freio de arrumação. Precisa-
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mos pregar um programa para que o povo possa acompanhá-lo 
através dos partidos. No entanto, isso vai demorar muito _a 

acontecer. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Ney Maranhão, 
V. Exa sabe da profunda estima que lht! dedico, assim como 
do respeito que tenho pela sua sabedoria, mas quero diz_c:r 
V. Exa que vai demorar muito tempo para tei"inos essa cOils
cientização do povo. Vai demorar muitO tempo depois de 
darmos o primeiro passo ness_e sentido, pois o qUe temos 
feito até agora é andar em círculos. Eu, por· exemplo, não 
concordo_ com o prazo de seis meses. Penso_ que esse prazo 
deveria ser de um ano, no mínimo; e, para eleição do ano 
que vem, um ano; para as outras, quem tiver mandato, pode 
mudar de partido, desde que devolva o seu mandato à socie
dade. Essa é a minha opinião; V. Exa já deu a sua, que 
é no sentido de ser favorâvd aos seis mescÂ. prazo e_ste objeto 
de acordo da rcuníâo de lideranças, do qual não participo. 
Não concordo com es_sa decisão, mas vou me submeter à 
maioria, até porque a lei tem outros paràmetrbs. Esse não 
é o único parâmetro da lei. Aliás, esse é um parâmetro tran
sitório. 

O Sr. Ney Maranhão- Claro. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Como V. Exa mesmo 
diz é o freio de arrumação. 

O SR. Ney Maranhão- Exatamente. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - A minha preocupação 
é que seja um freio de arrumação com o caminhão o_u com 
a carroça embicada no sentido contrário àquele que vamos 
ter daqui a seis rõCses. Hoje, está-se dando um freio de arruma
ção para o Sul; amanhã, vai ter que_ se dar Dutro frdo de 
arrumação quando o caminhão ou a carroça estiver andando 
para o Norte. Mas, essa é_ uma preocupação localizada. V, 
Exa- repito- tem todo o direito de ter sua opinião. 

O que considero indispensável é que tenhamos na Lei 
da Organização dos Partidos_ o maior dos freios de arrum,ação: 
o respeito à vontade do eleitorado. E o principal dispositivo 
para respeitar a vontade do eleitorado é que partido sem 
voto não pode ter funcionamento no Legislativo. 

O Sr. Ney Maranhão- Claro, Senador. 

O SR. ESPERIDIÃQ AMIN- Sou contra a cassação 
de partidos; sou contra a proibição da criação de partidos; 
mas, entendo que partido que não tem representação, não 
tem um mínimo de 5 ou 10% de votos, não pode ter funciona
mento parlamentar. 

Porém, não pretendo me debruçar sobre o projeto de 
lei, até porque temos que conhecer o último texto - tenho 
em mãos pelo menos o texto que era o último até._ ontem, 
de autoria do Senador José Fogaça. Trata_-se de um. bom texto, 
mas percebo lJ.UC S. Exa já fez muitas concessões .. O S_enador 
José- Fogaça, no texto que originalmente tinha produzido, 
estipulava a data de 24 de junho deste ano como último dia 
de filiação para a eleição do ano que vem. 

Naturalmente, o projeto ficou aqui, no Senado, mais tem
po do que S. Exa pretendia e, por isso, tev_e que ser reciclado. 
Admito atê que. como vai fkar mu_ito em cima do laço, não 
seja possível estabele_ce_r o prazo de um_ano para esta eleição, 
mas, para o futuro, será. -

O Sr. Ne,y l\1araohào ~ Tem mais, Senador, fala-S~ cm 
partidos de tr_adição. Qc.tradição, Senador, quem vive é mu-

seu. Portanto, no meu modo de _enteQdes. tradição é ir para 
as_ur_nas. e quem tiver voto, representa. E por aL 

O SR. ESPERJDJÃO AMIN- Não tenho dúvida nenhu· 
ma. Não faço nenhuma concess~o política-a saudosismo. ~ão 
posso fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio. Fazendo soar 
a campainha.)- A Mesa lamenta interromper V. Exa. mas 
ainda temos que entrar na Ordem do Dia. Além disso, há 
dezenas de oradores inscritos. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN- Pois não, Sr. Presidente. 
Quero, apenas, que V. Exa credite a importância do assunto 
e não debite a mim a eventual transgressão do tempo. 

Quero concluir, fazendo um apelo aos companheiros de 
todos os partidos, para que_ este_ a_ssunt.o - a Lei Orgânica 
dos Partidos- seja cfetivamente uma prioridade a ser cum
prida, a ser exercitada pelo Congresso, e não apenas pelo 
Senado, o mais rapidamente possfvcl. E pelo Senado ainda 
n!!ste mês de julho, se_ Deus quiser. 

MUito obrigado. 

Durante o discurso dos Sr. Esperidião Amim, o 
Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da pr"sidéncia, qiU' 

___ é ocupada !'elo Sr. Carlos Parrocinio, Supleme de Secre
Tário. 

O Sr. Mauro Benevides --Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR, PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra a V. Ex·' como Líder. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como Li· 
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-sr-. Presidente, Srs. Senadores, no dia 15 de junho, ocupei 
a tríbuna do Senado Federal para_me reportar a uma decisão 
do COnselho Administrativo do Banco da Amazónia- BA
SA, referente a_o fechUmento de ,algumas agências_ rio território 
brasileiro. Naquela ocasião, defendendo_ a preservação da 
agencia do BASA em Fortaleza, indiquei como argumento 
irrespondível a condição de superavitária daquele estabele
cimento que funciona na Capital cearense. Outros Senadores 
ocuparam a tribuna do Senado, ca_da _qual manifestando a 
estranheza diante da decisão a_sse_ntada pelo referido Conselho 
de Administração do BASA. Estiveram na tribuna o Senador 
Chagas RodrigUes, de[endendo a manutenção da agência de 
Teresina; o Senador Levi-Dias, reivindicando a manutenção 
da agência de Campo Grande; enfim, vários Senadores ocupa
ram a tribuna do Senado e dirigiram apelos veementes, paté
ticos ao próprio Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

Agora, a Associação dos Funcionários do Banco da Ama· 
zônia endereçou circunstanciada exposição de motivos ao titu
lar da Pasta das Finanças, o nosso Colega Senador Fernando 
Henrique Ca:i'doso. E, como já se aproxi"ma o prazo para 
cumprimento dessa_draçonian.a, Qeçisão, entend.i do meu dever 
vir à tribuna, uma ve_z mais •. atendendo ao apelo de vá(ios 
colegas, para postular a intervenção do próprio Ministro da 
Fa~enda no sentido de impedir que se concretize essa _delibe
ração que Vai alcançar oito agências que se encontram in_s_ta
ladas em várias capitaís dO País. 

No que tange--~- Fortaleza-" Sr. Pres\dente. Carlos P~trp
cínio, essa agência é marcadamente superavitária e,--geografi
~mente_, representa um elo entre a comercialização do Norte 
e do Nordeste do País. Daí por que, ocupando neste instante, 
como 6 f;;tÇq IJiais. u_!Tia vez, a tri~una do Senado Federal, 
volto a apelar para o Conselho de Administração do Banco 
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e já agora, como'ínstânCi3. rccursal, pãra o Ministfo FCinando 
Henrique Cardoso no sentido de que ponham termo a _esse 
tipo de decisão que realmente vai representar, neste instante,_ 
o fechamento de oito agências, inclusive a agência-da capital 
do Estado, que é Fortaleza. 

Portanto, fica aqui o apelo que espero, Chegando aos 
ouvidos do Ministro- Fernando Henriqu-e Cardoso, reexamine 
essa decisão e abra perspectiva para o funcionamentO de agên
cias como a nossa que, como disse, são reconhe_cidamente 
supcravitáriás. -

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. President-e, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Para uma 
breve comunicação, co-ncedo a palavra a V. Exa 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é curioso como certas coisas no l?"r:asil andam para 
trás ao invés de andarem para a frente. Há cerca de 20 anos, 
houve a necessidade de dragagem do rio Nilo, e entre as 
companhias que lograram aprovação e participaram daquele 
evento internacional estava- a Companhia de Dragagens do 
BrasiL 

Tive oportunidade de visitar a região no momento em 
que a dragagem, distribuída entre alemães, italianos e brasi
leiros, se realizava no rio Nilo. Veio, porém, o último Governo 
e acabou com a Companhia Brasileira d~ Dra_gagens. A draga
gem ficou entregue à Companhia Docas do Rio de Janeiro. 

O que tem acontecido hoje é que as dragas do Brasil 
se resumem a uma draga e meia. O que Ocorre? Agora estão 
sendo pedidas a contratação de dragas russas e holandesas, 
a custo de dólares, para fazer as dragagens que o Brasil não 
tem condiç6es de fazer por falta de recursos. _ 

É estranho, Sr. PreSidente, que, quando devíamos estar 
caminhando para uma solução, estamos caminhando para um 
retrocesso. 

Deixo aqui, desde já, não só o meu protesto contra o 
abandono da dragagem no Brasil, mas tambl!m o apelo para 
que os Estados que devem à Companhia de Dragagem cum
pram o dever de ressarcir esse_s débitos. E que o Governo 
se preocupe com o serviço de dragagem brasileiro, em vez 
de estar contratando as dragagens russas e _holandesas para 
servir aos portos necessitados do Brasil. 

Era este o protesto e _o apelo que desejava deixar con-sig
nado nos Anais.(Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS S/i.S. SENADORES: 

Amir Lando _ Bení V eras _ Carlos Antonio De'Carli _ Carlos 
Patrocínio _ Cid Sab6ia de Carvalho _ Dirceu Carneiro _ Eva 
Blay _ Garibaldi Alves F!lho _ Guilherme Palmeira _ Henrique 
Almeida _ Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João França _ 
João Rocha _ Josaphat Marinho _ José Sarney ~ Levy Dias _ 
Márcio Lacerda _ Marluce Pinto_ t\1a~ro_ Benev_ides _ Nelson_ 
Carneiro _ Ney Mafanhão _ Pedro T~ixeirit _ Raimunçlo Lira _ 
Ronaldo Aragão. -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)--,- Sobre a me
sa, re_querimento que será lido pelo Sr. 1'' Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 667, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeiro, -nos termos do art. 50, § zo. da Constituição 

Federal, combinado com os_art. 216 e_~17 do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam remetidos a esta Casa, 
por intermédio da Secretaria da Administração Federar da 
Presidência da República, todas as peças do inquérito sobre 
a hospedagem, na ENAP (Escola Nacional de Administração 
Pública), dos delegados do PT ao último Encontro Nacional, 
em Brasília. 

Sala das Sessões, 2 de julho de 1993. -Esperidião Ami_n. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O. requeri

mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) -'.. Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Item: 1 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 40; DE 1993 
COMPLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n" 40, de 1993- Complementar, de autoria do Senador Gari
baldi Alves Filho, que revoga o § 4" do art. 38 da Lei n" 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, tendo 

~ Parecer, proferido em plenário. em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Ronan 
Tito, favoráVel ao -projeto, rios termos dC- subStítutivo--que 
apresenta. 

Não há quorum para a votação. 
O projeto voltará à Ordem do Dia na próxima segun

da-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 128, DE 1993 _ 

Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Discussão. cm turno único, do Projt!to de L!.!i da 
Câmara n" 128. de:_l993 (n·' 3.943/93, na Casa de ori
gem), d!.! iniciativa do Sr. Presidente da República. 
que dispõe sobre a concessão de benefício no paga
mento da modalidade de saque do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço- FGTS, prevista no_ art. 20, 
inciso VIII, da Lei n'" 8.036. de 11 de maio de 1990, 
e dá outras providências. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, alinea a, do Rc.gimcntp Interno, 
designo o nobre s·enadqr" Mauro Benevides para proferir o 
pafecer em substituição à Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para profe
rir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto 
de Lei da Câmara n" 128, de 1993. objetiva a concessão Je 
benefício no pagamento da modalidade de saque do Fundo 
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de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, prevista no 
art. 20, inciso VIII, da Lei no. 8.036, de 11 de maio de 1990. 

De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei determina 
o pagamento de taxa adiciqnal de juros de três por cento 
ao ano à remuneração dos__valores disponíveis nas contas vincu
ladas do Fundo de Garantia- por Tempo de Serviço qiie -hajaln 
permanecido sem crédito de depósitos por três anos ininter
ruptas, a vigorar no período de 17 de maio de 1993 até 3D 
dias após o término do cronograrna de pagamento, instituído 
pelo Conselho Curador do FGTS para essas contas. 

A viabilização do pagamento de juros adicionais será 
possível através do incremento compensatório da taxa de juros 
cobrada nas operações de crédito financiadas pela Caixa Eco
nômica Federal com recursos do FGTS. 

No art. 49 • do projeto é proposta alteração do texto do 
inciso VIll do art. 20 e do art. 21 da Lei no 8.036, de li 
de maio de 1990, de forma a compatibilizar as regras contidas 
neste projeto com a lei de regência do FGTS. 

Ao Conselho Curador é delegado o poder de baiXar ins
truções complementares necessárias ao cumprimento das no
vas regras atinentcs- ao FGTS, resUltantes _da lei a que este 
projeto der origem.. _ _ 

No prazo regimental, o projeto de lei nãO -rece-beu emen
das. 

É o relatório-. 

II. ANÁLISE DO MÉRITO 
Desde o início de fevereiro do corrente ano ve:m _sendo 

debatida a questão das con_tas inativas do FGTS. O Conselho 
Curador do Fundo de Garantia, no qual empresários. traba
lhadores c Governo têm assentO, já chegou a definir_ crono
grama para a liberação dos saldos de tais contas; tendo, inclu
sive, Sido ostensivamente veiculada pela imprensa a dãta para 
a liberação da primeira parcela. 

Ocorre que tudo se fez ao _arrepio da lei de regência 
do FGTS (Lei n" 8.036190), que em seu art. 20, mc1so VIll, 
não comporta qualquer restrição ao direito de saque, pelo 
trabalhador, dos recursos de sua conta vinculada, quando esta 
permanecer três anos ininterruptas- sem depósitos. 

Isto significa qUe, -com -a legislação no momento em vigor, 
qualquer trabalhador pode ohter, judicialmente, a libcr.ação 
imediata do saldo de sua conta vinculada hã mais de três __ 
anos sem depósitos. não obstante o cronograma traçado pelo 
Conselho_Cu[ador do FGTS- que, por óhvio, não se sobre~ 
põe ao comando legal que o projeto pretende modificar. 

Bus_cando alterar a red_ação do art. 20, inciso VIII, da 
L~l-n''--8-.036,,_ de 1990. -a proposta !egis!-atíva incorpora, com 
redação simple~. o cronograma ajustado pelo Conselho Cura
dor do FGTS, dispondo que o saldo das contas há três anos 
sem depósitos poderão ser levantados ··a partir do mês de 
aniversário do titular da conta". Com isso, reduz bastante 
o número de medidas judiciais que sobre o tema poderiam 
ser propostas. embora não as elimine totalmente. Com efeito, 
já se pode antever q_ue alguns trabalhadores, aprovada a alte
ração-legal ora apreciada. sustentarão que a mesma ofenda 
o direito adquirido ao levantamento imediato, já que (sob 
a ótica dos que defendem o argumento para o qual ora se 
previne). tão logo ultrapassados trCs anos sem depósitos, o 
direito ao recebimento do crédito passa a integrar a esfera 
de direitos subjetivos do trabalhador, devendo ser re-gido pela 
norma en_tão reinante, que assegura o pronto restabe\ccirnen~ 
ro. 

A questão do direito adquirido é tormentosa~ não sendo 
tarefa fácil precisar o cxato momentO cm- que- um dirCito passa 
a integrar, de forma itnt!tável, o património de alguém. Por 
isso que abalizado jurista alemão já afirmou que o direito 
adquirido "não exprime mais do que algo de _espelhante" 
(Frank Hofmann, citado por Pontes d~ Miranda, in Comen
tários C.F. de 1967, Ed. R.T., de 1974- Tomo V. pág. 
75). O _ç_erto, porém, é que à lUz -da conce-ituação vigente 
no direito positivo brasileiro, "consideram-se adquiridos assim 
os-direitos que o seu titular, ou alguém por ele. possa exercer, 
comO aqueles cujo começO do exercício tenha termo pré-fixo, 
ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem" 
(Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6' § 2"') E, sob' 

essa definição legal, não hã como negar que õ titular de conta 
do FGTS que, quando da publicação da Lei <.juc resultar do 
projeto em apreço, já houver completado três ·anos sem depó
sito, terá adquirido o direito ao imediato recebimento do saldo 
da coiita, de modo que não poderá ser prejudicado pl!b -lei 
nóva (art. 5"' XXXVl, da CF). -

Com relação às contas inativas, __ que só após a publicação 
da lei nova vierem a· completar três ano:::; s~m depósitos. será 
plenamente efiCaz a regra pfojetada. 

Além do incontestável mérito de alçar ao mundo jurídico 
uma questão que até aqui estava ilegalmente adstrita ao mun
do dos fatos, o projeto de lei conta. ainda, com a oportuna 
previsãÕ de que os saldos das contas inativas há pelo rncnós 
três_anos contarão com remuneração adicional de juros de 
três por cento ao ano. Isso faz com que as contas inativas 
passem a ser remuneradas com a mesma taxa das cader:ndas 
·ae poupança, que Conferem juros de 6Si: ao ano. o que elimina 
o argumento, até aqui procedente, de que a retenção das. 
contas inativas provoca urna desvalorização do patrírilônío 
do trabalhador, mesmo quando comparado a um investimento 
de modesta remuneração, como a caderneta de poupança. 

Para fazer frente a essa remuneração adicional, prevê 
o referido projeto de lei o "incremento ·compensatório de 
taxa de juros cobrada nas operações de crédito financiadas 
com recursos do FGTS". Embora evidente, _convém ressaltar 
que a elevação dos juros nas operações de financiamento so
mente poderão ser ajustado::. cm relação a contratos futuro~. 
-Aqueles já celebrados constituem-se em atas jurídicos pt.•rft:i~ 
ws. insuscetíveis de serem prejudicados pela lei nova, por 
força de comando constitucional já invocado acima (art. 5". 
XXXVI da CF). 

As considerações antes apresentadas demonstram que 
o projeto de lc.:L por sua juridicidade e conveniência. tem 
o apoio da sociedade e se reveste de importânda para a manu
tenção do eyuitn)rio financeiro ~as contas do FGTS. 

Em face desses elementos, opinamos pela aprovaç-ão do 
Projeto de Lei da Câmara n··. 12-R, di.! II.JI.)3, nos termo:-~ da 
redação aprovada pei<:J. Câmara dos Deputados. 

E o nosso voto. · 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Passa-se à discu::.são do projeto cm turno _único. (Pausa.) 
Não have-ndu quem peça a palavra, encerro a discussão. 
O projeto fica com a votação adiada por falta de quorum. 
A matéria volta à OrdL"m do Dia na próxima segunda-k·ira 

por se encontrar cm regime de urgência. 
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0 SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Item 3: 

MENSAGEM N• 218, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c~ do Regimento Interno.) 

Mensagem n" 218, de 1993, através da qual o Se
nhor Presidente da República solicita _a retificaç_ão da 
Resolução n" 11. de 1993, que autorizou a Colnpanhia 
de Desenvolvimento do Vale do São FraDcisco- CO
DEVASF e a Empfesà Húngara de Comércio Exterior 
e de Emprecndímeritos para Exportação- AGROIN
VEST a contratarem operação de crédíto cxh!ruo_, com 
garantia da Unhlo, no valor de sete milhões, novecentos 
e quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e sete 
df'ilarcs americanos. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos dispo!>tos no art. 140, ~·a",_tlo Regimento 
Interno, designo o _nobn.: -Senador Betlo Parga para_proferir 
o parecer. cm substituição à Comissão de Assuntos Eco nó~ 
micos. 

O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para proferir pare
cer.)- Sr. Prcsidt!nte, Srs. Senadores, designado pela Prçsi
dência da Casa, em sub~tituição à Comissão de Assuntos Eco
nómicOs, passo a relatar o ~ssunto em pauta. 

O Senhor Presidente da República. mediante a Mensa
gem n'' 218. de 1993, solicita a re_tificação da· Res_olução n·• 
11, de 5 __ dc fevereiro dl! 1993, do Senado Federal, que autoriza 
a Companhia de Desenvolvimento do Vale _do _._<;ão Francisco 
- CODEVASF- c a Empresa Húngara d!.!- Comércio Exte
rior e de Empret!ndimento~ para Exportação - AGROIN
VEST - a contratarem operaçáo de crédito 1.!-Xterno, com 
garantia da União. 

A Expo~ição de Motivos n·' 184, do Sr. Ministro de Estado 
da Fazenda. que acompanha a Mensagem Presidl.!ncial, escla
rece que a operaç;'io de crCdito autorizada pela referida Reso
lução n·· 11, do Senado Fed~ral, foi firmada no <lmbito do 
Protocolo Financeiro celebrado entrt: a União e a Empresa 
Húngara, em 10 de abril de 1992, e deve, por conseguinte, 
com ele guardar consonância. Ocorre que_. conforme u Protu~ 
colo, as condiçõ~s financeiras rcft.:rentes à amortização do 
mútuo, no caso da prestação de serviços c assistência técnica. 
abrangem 80Gi- do valor dt! cada contrato, em seis prc::.taçlks 
semestrais iguais c suceSsivas. 

No Parecer preliminar da Procuradoria-Geral da E.lunLia 
Nacional, em decorrência de erro de imprcss~c;._._c~.->nstou. no 
entanto, 4ue a amortização--concernente à prestaç;.iu de !)ervi~ 
ços e assistência tt.!cnica dar~sc-ia cm doze prcsn1ções mcnsa_is, 
iguais ~sucessivas. O e"rro reproduZiu-se n-o Par"éccr da Prow
radoria-Geral da Fazenda Nacional e na Resolução n·· 11, 
desta Ca~a. 

A retificação solidfada pelo Senhor Presidente da,Rcp_ú
hlica visa apenas a sanar um erro de imprénsa e a restàbekcer, 
portai1to, a integridadt! das condições financeiras que presi
diram a L'ontrataçâo daquela opcraç<io de crédito. 

Nosso parecer. por conseguinte. é pelo acolhimento do 
pleito, na forma dü ~eguintt.:: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 56, DE 1993 

Retifica a Resolução n" II, de 5 _ d~ fevereiro de 
1993, do Senado Federal, que autoriza a Companhia 
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco~ CODER 
V ASF e a Empresa Húngara de Comércio Exterior e 

Empreendimentos para Exportação- AGROINVEST 
a contratarem operação de crédito externo, com garan
tia da V nião. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I_·•_ 9 ar!igo 3'' da Resolução n'' 11, do Senado Fede

ral. d~ 5 de fevereiro de Jl)93. passa a vigorar com a seguint_~ 
redação: -

-- - '"Ar-t. 3" As condições financeiras básicas da operação 
de crédito .e~terno a ser garantida pela União são as seguinte~: 

I) vaior da importação: US$Y.~31,597.00; 
nr valor do financiamento: US$7 ,945.277 .00; 
III) \'igência: data-limite_:_cinco anos, prorrogáveis por 

mais doze meses·, a- partir da assinatura; 
IV) tranche A (~erviços): 
a) valor total: US$5,47R,IIOO.OII; 
b) Valor financiado USS 4.3R2.400,00; 
c) sinaJ <down payment): 
-dez por cento do valor do contrato, como sinal, qua

renta e cinco dias contados c sua assinatura; 
-dez por ç,~nto do valor do contrato, como sinal. qua

renta e cinco dia5 contado~ c.la data da emissão das atas de 
início efetivo dos ~erviços e da aprovação dos projetos execu
tivos; 

d) amortização: oitenta por cento do valor do contrato. 
em seis prestações semestrais. iguais e sucessivas, vencendo 
a primeira dezoito meses após a data da~ atas rekridas no 
item b aL:im<.~· 

VJ tranche B (h~ns): 
a) valor total:' US$4.453.5Y7.00; 
b) valor financiado: US$3,5ó3,877.UO: 
c) sinal (down payment): 
-=-dez por cento do valor do contrato. com sinal. quarenta 

e cinco dias contados de sua assinatura ou após a emissão 
de guia de importa<;üo n.:fercntt;: a compra de bens; 

-dez por cento do valor do contrato, dentro de quarenta 
e cinco dias. contado~ da data de conhecimento de ~mbarque 
ou armazenagem e fatura comercial; 

d) amortização: oitenta por cento do valor do contrato, 
em doze prcsta<,'ÔC'> semestrais. iguais e sucessivas, vencendo 
a primeira dezoito mesc~ após a dat:.~ do reconht;!c.imento do 
embarque ou de armazenagem e da fatura comercial (doeu~ 
rnentos básicos): 

VI) juros: exigidos scmc-stralmL'ntc à taxa de setç e meio 
por cento ao am) sohrL' o ~aldo Lli..!vedor, calcubdos a patir 
da data dos documentos básicos ou das atas." 

Art. 2·· E_~ta Re::.vlução entra L'm _vigor na data dt: sua 
publicaç<io. 

Art. 3" Rt..'vogam-:.e as di~po~içôes e-m contrário. 
É o parc-~t.:r. Sr~. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos P:.Hrocínio) -O paret:er 
conclui pela apresentnç<io do Proj~.:to dt: Rt:solução n·• 56, 
de llJ93. 4uc rctifica a Rt..·solução n·' II. de 5 de l<::"vl!reiro 
de lYlJJ, do Senado F...:deral. que autoriza a Companhia Jo 
Dcsenvolvimcmo do Vak do Sfto Francisco. CODEVASF. 
e a Emprc~a Húngara Je Comérciu Exterior I! Je Emprct.."n
dimentos para Expl.)rtaçãt). AGROTNVEST. a contratarem 
opcraç<io Je crédito t:xterno ~.:om garantia da União. 

Complt.'wdu a instrução da matêria, pas~.a-se à -discussão 
do projeto, .:m turno único. ( Paus<t.) 

Não havendo qul!m peça a palavru. encerro a di~cussão. 
Encerruda a discussão. a vot<1ção do projeto fica adiad<.l, 

por falta de quorum. 
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O projeto figurará nã. Ordem do Dia da próxima-segunda
feira, uma vez que se _encontra cm regime de urgênia. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" !52, de 1992 (n"567/91. na Casa de origem), 
que prorroga o prazo de vigência da Lei n·• 8.199, de 
1991, tendo 

-PARECER, sob n" 195, de 1923, da Comissão 
-de Assuntos Econõmicos, favorável, nos termos 

de substifufíVo que apresenta. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco _sessões ordi
nárias, a fim de_ receber emendas, nos_ termos do art. 235, 
incisq II, alínea_d, do Regimento Interno. 

A proposição não foram oferecidas emenda.-;. 
Em discussão o projeto e o substitutivo. em turno único. 

(Pausa) 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'' 

Secretário. 
É lido o seguinte_ 

REQUERIMENTO N' 668, DE I993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento Interno, 

requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei_ da Cãmara
n" 152, de 1992, a firO de que seja encaminhado ao recxame 
da Comissão de Assuntos Económicos. 

Justificação 

O presente requcrini.ento objetiva o recxame da matéria 
pela ConiiSosão"- de Assuntos Econômicos, em face do prazo 
que o projeto visa prorrogar já e_süu vencido desde 3_l__dc 
dezembro de 1992. 

Sala das Sessões, 2_de julho de 1993.- Senador Nelson 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -A votação 
do requerimento fica sobn.!Stada, cm obl!diência ao art. 168 
do Regimento. 

A matéria voltará à Ordem do Dia na próxima segun~ 
da~feira. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 80, DE I992 

(Incluido em Ordt.!rn do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

N" 906/91, na CaSii de Origem, quc-àcreSce-n-tajiii~ 
rágrafo ao art. 24 do Dccreto~Lei n" 3.689., de 03 de 
outubro de 1941- Côdigo de Processo Penal. (Dcpcn· 
dendo de parecer) 

A Presidência retira a matéria da pauta, nos ·rcrmos do 
art. 175,.alínca e, do Regimento ln terno. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)--' Estâ esgo
tada a matéria constant!.! da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 

O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL·MA. Pela ordem Sem revi
são do orador.) ·--Sr. Presidente, esté,lva eu inscrito para 

-falãr hojC, e ainda não o fiz; no entanto, por um equívoco 
do_ PrL'sidcnte anterior. ficou rcgistrad9_:;_como ~u tendo:u.sado 
a palavra. 

· Gostaria de solicitar a V. Ex·• que me facultasse a fala~ 
logo a seguir ao Senador Mansueto de Lavor_. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrodnio) -A Presidên
cia compreende o apelo de V. Ex• e lhe concederá a palavra, 
logo após o pronunciamento do Senador Mansueto de Lavor. 

- Concl.!do a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronuncia 
o seguinte- disCurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. designado que fui pelo Exm" Sr. Presidente 
do Senado 1.!. posteribrlnentc, por ato do Senhor Presidente 
da RC[>úhlica, corno ohservador parlamentar na 80·' Confc~ 
rência da OIT. Conferência Anuã.l da Organização Interna
cional do Trabalho, comunico à Casa que estou elaborando, 
coino é -do meu dever. um r_elat_ório, que apresentarei. se 
pt.ts~ível, na pauta dos trabalhos da Casa, na próximã SCinana. 
sobre aquele importante evento, ligando o capital, o trabalho 
c o governo. uma vez que a OIT sempre tem a característica 
de organização tripartite- trabalhadores, empresários e go· 
vemo. 

Mas queria frisar que, saindo daqui com uma inflação 
de 25~/c, ao voltar, l.!ncontrei nesse espaço. relativamente cur
to, uma inflação de 32!k-. 

E. tendo passado quase um mês discutindo as questões 
de salário. de relacionamento capital e trabalho. pude cons
tatar que. das denúncias feitas contra violações de convenções 
internacionais do trabalho, o Brasil foi, lamentavelmente, o 
campe-ão; InfeliZmente, isso foi lá comprovado e daremos 
notícia do fato. conforme já disse, no relatório que fan:mos 
na próxima semana. 

Mas encontro aqui, voltando. essa polêmica em torno 
da proposta de poHtica salariaL E já há um projeto, aprovado 
pela Câmara, de reposição do poder aquisitivo do trabalhador, 
mais um aumento r~al de 3c1c. 

Est!.! quadro dramático torna o·Brasil um país isolado. 
em todas as. Américas. Ternos aqui um conúbío perverso, 
Sr. Presidente c Srs. Senadores. entre a mais alta inflação 
de todos __ os_países da América Latina. conjugada com o mais 
baixo salário de todos os países da América Latina. A tal 
ponto que_. nessa Conferência Internacional, quando se discu~ 
tiam questões_dc trabalho, de trabalho forçado, de trabalho 
das crianças, dc_discriminação da m_ulh!.!r no trab(llho- que_ 
foram as acusações mais pesadas feitas contra o Brasil -
, o. representante da Argentina se levanta e diz: .. Mas nós 
temos o ME RCOSUL; se o Brasil paga tão mal, é urna concor~ 
rência desleal para nôs. que pagamos um salário melhor. Não 
vamos aceitar esse acordo do MERCOSUL nas condições 
salariais com que o Brasil se apresenta. 

Essa conjugação perversa entre o maior índice de inflação 
e o_mcnor salário minimo leva, pelo menos, a duas consta
tações que temos de analisar f1iamcnte. Sem que íSso iepre~ 
sente uma colocação corttra o Governo ou contra a política 
do Ministro Fernando Henrique Cardoso, mas, também, que 
não seja uma "política do avestruz"_, fechando o~_ olhos diante 
de uma realidade _e__ dos dados que ai estão. Quais sejam: 
primeiro, o Brasil c_onjuga a mais alta taxa de inflação da 
Arl}éric_~_c_o_rn o salário menor da América- o salário mínimo; 
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segundo: os países que têm a inflação controlada na América, 
na Europa c em outras partes do mundO-:-COino na Ásia, 
são aqueles que pagam melhores salários. 

Por incrível que pãfCça, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
ao invés de o salário causar inflação, tornaRse fator de equilí
brio inflacionário, isto é. é antiinflacionário. É o que consta
tamos. Não há um país de inflação baixa que não pague salários 
à altura da dignidade da pessoa do trabalhador, pelo menos 
aqueles requisitos preconizados cm nossa Constituição, Sr. 
Prt:!sidente. isto é, que- dêem condições de alimentação. de 
moradia, de estudos e até de lazer ao trabalhador, além das 
candições de saúde que lh~ são necess.árias_ 

Fica bem claro. Sr. Presidente, que essa política salarial 
de reposiç;:1o mensal do salário dos trabalhadores não preju
dica o plano do Ministro Fernando Henrique Cardoso. Se 
tomarmos uma posição de aproVar o que foi ratificado na 
Câmara, não estaremos criando obstáculos a essa política. 
Isso fit.:-a bem claro. 

O que vejo, e considero entre os eminentes Senadores. 
é o desejo de que algo melhor se apresente dcaperfdçoarnento 
do projeto da Câmara. Estamos ansiosos, esperando uma pro
posta do Governo. uma proposta que realmente faça do traba
lhador uma pessoa. atravês da remuneração de s_eu trabalho, 
para que ele se realize como ser humano e, ao mesmo tempo, 
retire essa mancha t~rrívcl do País, aos olhos de outros países, 
até da América latina, de que o trabalho aqui está apenas 
um pouco diferenciado do trabalho escravo da época da Colô
nia c do Império. Um pouco apenas, porque, scguftdo denún
cias surgidas aqui e de organismos internacionais, em grandes 
áreas do País ainda perdura o trabalho forçado. Isso é muito 
grave! E o Govc'rno, através de seu ministro, foi lá e admitiu 
que havia trabalhos forçados, mas que a política do atual 
Governo era de combater e de punir os responsáveis por 
essa situação dt: scmi-escravidão. 

Se, realmente, uma política de sali:írios jUstOs -0~- pC!o 
menos de reposição do poder aquisitivo dOs assalariados, diga
mos de aproximadamente 100 dólares, o que já é um salário 
ridículo diante até de outros paíse~ da América Latina, se 
isso não causa a inflação, não é um- Obstáculo à política de 
recuperação económica do !vtinistro Fernando Henrique Car
doso, então compete a nós discutirmos, desvendarmos quais 
são as causas dessa desenfreada escalada inflacionária no País. 
Isso deve ser avcrigüado. Os economistas não têm dado rt!s
postas satbfatôrias, mas é preciso dcsco_hriL 

Entre essas causas, Sr. Pre!:>idente, devemos apontar uma 
que é. indiscutivdmcntl!, responsável por grande parte, se 
não pelo todo, dessa escalada infl;;Jcionária. Não sei por que 
não se c~tá apontando isso todos os dia'i nos jornais. Qual 
é essa causa? Não estou dizendo que é a única, mas. com_ 
absoluta certt:za t! a causa fundamentar da escalada inflacio
nária brasileira. Qual é? É a política dos juros altos. 

Na Alemanha, onde estive por uma semana, acompanhei 
de perto os problemas económicos daquele país, a maior po
tência da Comunidade Económica Européia; em face da ab~ 
sorção de imensos problemas sociais e económicos da ex-Rc
púhtica Democrática Alemã, pude verificar que a Alemanha 
está abalada com uma inflação tle 5,5% ao"aiio, Sr. Presidente, 
abaladíssima! Todas as autoridades estão preocupadas. Então, 
o banco ec::ntral alemão, que é independente, disse ao governo 
que se ele não controlasse a inflação, eles adotariam uma 
política d!.! juros altos. Essa política foi 3:áoiada por 15 dias, 
o que fez com que o banco central reconsiderasse, reconhe-

cendo que a política de juros altos, para eles, era fator de 
inflação e estava realimentando a inflação. 

Aqui, no Brasil, se passa uma cortina de fumaça sobre 
essa situação. Não ~c trata disso, Sr. Presidente. Não se vê, 
no plano econômico do Ministro Fernando Henrique Cardoso 
- Plano Verdade, como diz S. Ex' - , a verdade sobre 
a política dos juros altos, fator perverso de inflaç8o. Isso 
pode ser traduzido. 

Quando se fala em juros, estamos tratando dos juros 
que são pagos ao sistema financeiro em decorrencia de emprés
timos do Governo para o endividamento interno. Essa é uma 
questão seriíssima, que pode ser resumida nos seguintes ter
mOs: A -rolagcm da dívida interna que incide sobre valores 
de ordem equivalente a 100 bilhões dólares, sendo a maior 
parte de Títulos da Dívida Interna; tanto do Tesotiro, quanto 
do Banco Central, rotados a prazos curtíssimos- cm média 
28 dias. Isso significa que realmente esses títulos, contrariaR 
mente ao tratamento dado aos salários, que não se quer remuR 
nerar nem de acordo e nem na proporção da inflação do 
período, são regiamente pagos. Além da inflação plena, são 
pagos juros reais, sem paralelo no mundo, para esses Títulos 
da Dívida Interna. Esses juros chegaram, cm média, no ano 
de 1992, a uma remuneração real, fora o valor da inflação, 
de 40% ao ano. Disso decorre o descalabro das finanças públi
cas. Finanças públicas que, em oportuníssima hora, serão ob
jcto de uma CPI que está, com todo o nosso apoio, sendo 
constituída por iniciativa do eminente SenadOr Ne_y Mara
nhão. A CPI das Contas Públicas dará muito o que falar 
neste País. 

S. Ex·' diz muito bem: É preciso passar a limpo, também, 
as contas c as finanças públicas. Não é â toa que muitos 
se surpreenderam quando, no ano passado, como Relator 
do Orçamento nós anunciávamos que mais de 65% d?s despe
sas públicas financeiras e contábl!is do País eram despesas 
de rolagem e de juros da dívida interna, eterna. Nem seq_u_er 
da dívida externa. que tem um perfil mais longo. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex' um aparte 
? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Pois não. nobre Sena· 
dor, até porque citei o nome de V. Ex-

O Sr. Ney Maranhão - Senador Mansueto de Lavor, 
sempre que V. Ex~ vem a essa tribuna é para tratar de assuntos 
relacion-ados com os altos interesses do País. Quando se trata 
de um assunto dessa natureza, V. Ex4

, como o líder inconteste 
dos médios, pequenos e microempresários deste País- assim 
como o Senador João Calmon é o Senador da Educação -
,sabe que essa ê justamente a área mais penalizada. V. Er 
for-Relator da Comissão de Orçamento e sabe que os Parla~ 
mentares, muitas vezes desconhecendo as manobras contábeis 
orçamentárias, homologam cifras incoerentes e distorcidas, 
auxiliando, vamos dizer, o cipoal, cada vez mais denso, em 
que se transforma a Administração Pública brasileira. V. Ex' 
acabou de se referir a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, 
onde o Senado tem competência para controlar a dívida interR 
na e externa do País, e é lá que vamoS ver as famosas "cai>:<as
pretas'', Senador! Para V. Ex·' ter uma idéia, quando se fala 
em aumento do funcionalismo, o mundo vem abaixo: é infla
cionário! Não é nada disso! Pelos dados que tenho aqui -
queira Deus que estejam errados, mas acho meio difícil -
, 435f. do Orçamento global da União, de 1992, foi destinado 
ao "pagamento da dívida interna". Em 93, esse percentual 
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subiu para 57%. "Encargos _fin_anceiros", que V. Ex• acabou 
de citar: 45%, em 92; e, em 93, 61%. Agora, tem Uma "caixa
preta" aqui que não sabemos o que é: "outras despesas corren
tes" - não sabemos para onde essa corrente vai: se para 
o Norte ou para o Sul --quase 30%. E a "despesa com 
o funcionalismo" - pasmem - foi de apenas 9,95%. em 
92. Em 93~- ·agora, qUando a Câmara aprova esse aumento. 
caiu para 5,16o/r. Senador, fizemos aqui um grande trabalho. 
Trata-se, coincidentemente, de um projeto do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, hoje Ministro, e este Senador que 
vos fala, o Projeto de Resolu_ção n''66, que tornou-se a Resolu
ção n" 58 do Senado,_depois de exaustivos esforços para vencer 
aquilo que chamamos de incoerência, porque 85% dos débítos 
dcs_te País eram daqueles quatro grandes Es_tados- foi pqr 
isso que quase 70 Senadores assinaram a proposta da criação 
da Comissão de Inquérito para fiscalizar a dívida pública do· 
País- e, quinta-feira passada, aprovamos a rol agem da dívida 
de _São Paulo, que praticamente é de 70%. Isso significa que, 
em cinco minutos, dc_mos aqui duas vezes a arrecadação do 
IPMF de dois anos. E o que acontece? Isso que V. Ex~ acaba 
de citar: o problema do juro alto. Essas letras são descontadas 
nos bancos privados c, ao invés desse dinheiro ser canalizado 
para a média, a pequena c a microcmpresa, e até para a 
grande_cmprc:-;a~ entram para o Estado, que é mais seguro. 
Agora, com u_m ágio de 10 a 11 %! Esses títulos estão sendo 
negociados numa faixa de 45 a 50%~"oaqui a pOuco, o dinheiro 
que o Governo arrecadar só será para pagar título e mais 
nada! É por isso que estamos revoltados, Senador~ V. Ex•, 
como Presidente da Comissão de Orçamento, travou uma 
gran~e luta c, agora, v~mos os __ US.$ 6 bílhõt:~ que ~s_P,~!lam~n
tares aprovaram para seus Estados e Municípios serem coita
dos abruptamente. e as ''caixas-pretas" permanecem aí. Para
béns a V. Ex• por esse pronunciamento que defende aquilo 
que o Senado c o povo brasileiro exigem: transparéncia n·as 
contas públicas do Governo. Obrigado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado. Se-
nador Ncy Maranhão. __ ·- __ 

Friso, mais Uma vez_, a iiriportâ-ndã~ da CPI das- Contas 
Públicas, cujO requerimento V. Ex·' encabeçou. E. ao invés 
de dispensarmos tantas energias discutindo política salarial, 
discutindo um salário que não chega a US$ 100- para os traba
lhadores, era muito ma!S urgente "que discutíssemos a política 
de juros. porque esta, indiscutivelmente, é a causa principal 
dessa escalada inflacionária que agora enfrentamos._ De tal 
modo que se um plano para a recuperação económica, seja 
ele Plano Verdadc, seja Plano Verão, seja Plano Primavera. 
seja lá o nome que tiver, não enfrentar a questão da política 
de juros altos não terá sucesso. 

O que nos surpreende é que a contenção de juros foi 
preocupação dos Constituintes dc __ l_9_88_. Temos __ o art. .192, 
da Constituição em vigor, que determina taxativamente, no 
seu § 3", que os juros reais não podem ultrapassar 12% ao 
ano. No entanto, conforme já afirmei aqui, a média de jUrOs 
reais pagos pelo próprio Governo aos sCus títulos, portanto 
ao sistema bancário, cm 1992,_supcrou 40%. -

Essa situação é tão grave que apresentei, em 14 de_ março 
de-199i. a eSút C3Sa, <iPrOje"ti:>- de Lei TI;. 27-- COinPICirie"I:lúli.-, 
para regulamentar o § 3" do art. 192, da Constituição, que 
determina juros reais de 12%, ao máximo, ponmo. 

POis bem, Sr. Presidente, gostaria de falar aqui sóbrc 
a via crucis desse_ projeto. Ele entrou, foi -despachado; em 
14/03/91, foi a plenário para leitura; cm 14/03/91, _a Mesa 

Diretora o despachou para a Comissão de Assuntos Econô~ 
micos~ em 16/04/91, foi encaminhado ao Gabinete do então 
Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, para distri
buição; em 09/10/91, foi nomeado Relator o eminente Senador 
Nabor Júnior; em 23(10191, o Senador Nabor Júnior deu pare
cer _favorável e devolveu a _matéria à comissão. A partir daí. 
o projeto ficou em uma das gaVetas da Comissão de Ass.untos 
Econômicos, sem que fosse colocado na pauta para aprovação 
ou _rejeição do parecer e do projeto, até 25/05/92. Portanto, 
ficou quase um ano_ parado na comissão. Diante da insistência 
de minha parte para que o projeto tomasse o trâmite natural 
e chegasse ao plenário da Casa, uma vez que não era matéria 
terminativa no seio da comissão, foram baldados os meus 
esforços. No dia 25 de maio de 1992, encaminhei o Requeri
mento n9 299 à Mesa do Senado Federal, solicitando a inclusão 
da matéria na Ordem do Dia. E de lá até boje, Sr. Presidente, 
não foi -incluído na Ordem do Dia da Mesa da Câmara dos 

- Deputados. Uma matéria que é mera regulamentação de um 
dispositivo constitucional. Uma matéria que já é princípio 
constitu_cional até hoje. O que sei é que. quando a Mesa 
colQca a matéria em pauta vem um outro líder c pede para 
retirar o projeto. 

Pois bem, sabe o que ocorre, Sr. Presidente. Srs. Senado
res? - é isso que quero anunciar e denunciar da tribuna 
do Senado Federal - Estamos incidindo em grave omissão 
em não votarmos essa matéria no plenário do Senado Federal. 
O Plenário do Senado Federal não pode repetir a omissão 
do Plenário da Comissão de Assuntos Econômicos. Sabe por 
que vamos votar? Porque o representante do Sindicato das 
Micro e Pequenas Empresas do Comércio dc São Paulo -
e o Senador Ney Maranhão lembrou muito bem - fez uma 
regimentação e disse: quem está nos matando não é o salário 
do trabalhador. Isso foi dito pelo representante do Sindicato 
da Micros e Pequenas Empresas, ontem, no plenário da Co
missão de Assuntos Económicos no debatt: da política salarial: 
"Não, microempresa não fecha por causa de aumentas d_e 
salários. Fecha por causa dos juros altíssimos cobrados pelos 
bancos." Este sindicato, através do seu_ Presidente, Dr .. Gus
tavo Korte. apresentou junto ao Supremo Tribunal Federal 
um Mandado de Injunção, cujo comunicado re_cehi e passo 
a lê-lo: 

"Decisão inédita do Supremo Tr1bunal Federal
é hom lembrar que, cm breve. seremos obrigados, pela 
Justiça brasileira, a votar. o Senado e o Congresso, 
a regulamentação do § 3" do art. 92 que determina 
juros de 12% -publicada no dia 30 de junho de I 993, 
no Diário Oficial da União. 

T~rido ~m vi.sta o. direitq de seus representantes 
não serem cobrados po·r taxaS de fUros reais superiores 
a.~}% ao ano - isto quer dizer que os microempre
sários ligado"s ao SIMPEC Vão pagar juros- reais de 
-12%, conforme a Con-stituição Fedcral- vários sindi
cados de micro e pequenas empresas do país -ín-grcs
saram perante o Supremo Tribunal Fedcral com Man
-dados de ln junção. 

Em sCsSâo- plenária re3fizàda aoS 23 -ue junho dt: 
1993. o Supremo Tribunal Fedúãl decidiu, prClimiriar-
mente, que o sindicato poderia reivindicar o difclfo
constitucional em nome de seus filiados e associados, 
e, quanto ao mérito do pedido, os Ministros Marco 
Aurélio. Carlos Velloso e limar Gaivão votaram pela 
procedência total do p~dido. fixando, d_esde logo, o 
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prazo de 12% ao ano os juro~.-rea1çq'fá~!fumfc60rávcí!>. 
Os Ministro~ Francisco Rt:zek e Néri da Silveira julga~ 
ram procedente. em parte, o pedido, reconhl!ccndo 
a mora -cto Congresso Nacional em conceder-lhe o pra
zo, e conccd!.!ndo-lhe o prazo de 120 dia..<> para regulél
mentar o§ 3'', do art. 192, da Constituição Federal. 

Os Mini::itros Sepúlwda Pertence e Sydney San
ches julgaram procedente, em parte, o pedido, acompa
nhado do voto do Rdator, mas s-em fixar o prazo para 
a regulamentação pelo Congresso. Nacional. 

O julgamento foi adiado com o pedido di..:' vista 
do Ministro Moreira Alves. A sessão foi presidida pelo 
Ministro Paulo Brossard." 

Quer dizer. já há uma maioria de Ministros do Supremo 
determinando, primeiro, que o Congresso Nacional regula
mente essa mat0-ria, nu11_1_prazo ·cte 120 dias. TOdos os _q.u_e 
já se pron·u-nciarani nesse- processo são favOráveis que :-,éja 
feita a regulamentação do art. 192,. ~ 3'', da ConstituiçãO Fede
ral, pelo Congresso NacionaL Alguns Ministros atê querem 
determinar um prazo. julgando que o Congresso NB:cional 
está omisso nessa matéria. T<lmhém acho que eStá. 

Sr. Presidente, concluindo, pois ainda vamos ouvir o emi
nente Senador Belto Parga. apdo veementt!mente à Mesa 
do Senado para que coloque esse congelado projt::to na Ordem 
do Dia. Quem quiser assumir a sua derrota. que a assuma 
e vote contra. Quem achar que a política de juros no pals 
está causando essa destruidora inflação, destruidora de nossas 
estruturas económicas. vote favoravelmente a <.:s.se projeto. 

Pt!ço, portanto, Sr. Presld!.!nte, que retire do congela
mento o Projeto n" '27. independentemente de ser ou não 
de minha autoria. porque ele simplesmerite visa a regula~ 
rnentar um artigo da Constituição Federal que, tenho a ~:onvic
ção. contribuirá decisivamente para o arrefe_cimento dacsca
l::tda inflacionária. 

Acredito. Sr. Presidente -e muitos eminente:> Senadores 
e brasileiros tamb~m - , que se não houver uma política 
de juros difaenh: da que está ai; que se não houver uma 
contenção nessas altíssimas, estrato~férica~ t<.~xas de juros qu~ 
estão cobrando. não haverá Plano Verdade. Plano Verão. 
Plano Primavera ou outro plano qualquer que dê certo. Não 
há rdação alguma com os salários, _eles não afetarn o conjunto 
da economia; mas os juros, sim. 

Então~ Sr. Presidente. reitero o meu pedido para que 
esse projeto s~ja colocado na pauta da Ordem do Dia~ que 
o Congres~o Nacional !.!. principalmente. o Serlado da R~pú
hlica, que é a minha Casa. assufnam a~ suas responsahilidadcs, 
porque se nào o fizerem. aJustiça hrasitcira, atrav!.!s dL: decisão 
do Supremo Tribunal FederaL sob prazo, vai nos obrigar a 
fazê-lo c o constrangimentO Será muito grande, Porque tL:re
mos que vowr uma matt!ria que ê dt! nossa cornpct0nci~l c 
de nos~o dt.!ver. 

Era o que cu tinha a dizer. Sr. Prcsidcntc. (Muito bl:m!) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) ...:_ Esclareço 
ao nobre Senador Mansucto de Lavor que sua solicitação 
será levada ao conhl.!cimento do Presidente. de ofíci_o, nesta· 
Casa. 

Con.cedo a palavra ao eminente Senador. Bcllo Parga. 

O SR. llELLO PARGA ( PFL - M.-\. PnlilLUKÍJ n ~guirnc 
discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. SenaM 
dores, o assunto que trato neste instante eu pretendia de~en-

_volvê-lo na seman-a que vem, porque centra-se numa manifes
taç-ão do ilustre Senador Eduardo Suplicy,_do PT. sobre prc~ 
tensas irregularidades no Ministério da Integração Regional. 

Concedeu S. Ex" entrevista ao jornal O Estado de S. 
Paulo em que denunciou ações irregulares do Ministro Alexan· 
dre Costa, que implica em crime de responsabilidade por libe
ração de verbas que não estariam orçamentariélmente autori
zadas; em seguida, encaminhou um requerimento de informa· 
ções à Mesa para ser dirigido àquele Ministério. Quer dízcr, 
antes de encaminhar o requerimento, baseado em informações 
que teria obtido através do sistema de computação interligado, 
S_enado e Serviço Público FederaL Antes de S. Ex-' receber 
essas informações, já vinha denunciando como se verdadeiro 
fosse o fato. A mim me parece, além de uma incoerênda, 
uma viol<iç-ão dos princípios elementares de ética e de conside
ração para com as autoridades. Faltou ética a_o comportamento 
do Senador Suplicy no trato com um companheiro de Casa, 
·ora investido nas funções de Ministro. E mesmo que não 
fosse Parlamentar o Ministro Alexandre Costa, não fosse Se
nador, houve falta de consideraç-ão para com a pessoa do 
Ministro. consideração que qualquer servidor público deveria 
merecer. 

Cümo se tra-tã de dados factuais, de números - e S. 
Ex" no momento não se encontra presente -cu me escuso, 
como disse. de agora tratar deles. Vou me prender apenas 
a um aspecto que foi objeto do pronunciamento que o Líd~r 
do PT fc.::z, na qualidade de Líder, ocasião em que não pude 
me manife~tar porque o Regimento não pt::rmitc o aparte 
ou a interrupção. -

O ilustre Senador Eduardo Suplic-y se sentiu atingido, 
ofendido porque o Ministro Alexandre Costa encaminhou 
uma notã- técnica do seu Ministério rebatendo os d::tdos da 
reportagem. O pedido de requerimento ainda não tinha chega· 
do, e não podia ser de outra forma pois foi apresentado no 
dia 30 c publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 
1", ontem. Entrt.:-tanto. a reportagem foi estampada no dia 
30. 

Então, o Ministro Alexandre Costa, justamente, ofen
dido porque foi tratado como o Ministro irre~ponsável na 
denúncia oferecida ao jornal pelo Sr. Senador Eduardo Sup!i
cy, encaminhou, como disse. uma nota técnica do Minist0-rio 
contL:-ndo todos os dados que desmentiam aquelas assertivas 
puhlicadas na reportagem juntamente com uma comunicação 
pessoal. 

Sohrc.:: essa nota t~cnica pretendia tratar ontem, mas ela 
foi ohjeto de uma hrcve comunicação pelo Sr. Senador Runan 
Tito que se prendeu. exclusivamente, aos seus aspectos t~cni
cos. não lendo e nem citando a comunicação pessoal do Sr. 
Senador Alexcmdrc Costa a cada um de nós parlamentares. 

No entanto. o Sr. Senador Eduardo Suplicy julgou-se 
ofendido c-om os tl!rmos dt.!ssa comunicação pessoal do Minis
tro Alexandre Costa, que não foi objeto de nenhuma divul
gação oficial porque não fora feita para isso. Na comunicação. 
o Senador Akxandre Costél- justamente ahorrc.cido . ..,...- taia 
feito referências pouco agradáveis ao comportamento do Se
nador E~~ardo Suplicy. 

O Sr. Ney l\:laranhão- Permite V. Ex·· um apélrte'! 

O SR. BELLO PARCA- Pois não, nohre Senador Ney 
Maranhüo. Permita-me apenas concluir o meu raciocínio. 

O Sr. Ney Maranhão - Ouço V. Ex·· 
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O SR. BELLO PARCA -Então, eu não_ vejo por que 
se deve~se tratar, aqui no Senado, de uma comunicação:- pes~ 
soai de um Senador para outro. . -

Ouço o aparte do nobre Senador Ney Maranhão, 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Bello Parga,- o Senador 
Alexandre Costa, no meu entender, pelo seu passado, pelo 
seu presente, por sua vida pública, conhecedor profundo que 
é dos problemas dcs_te País- está exercendo o terceii'o m.an-_ 
dato de Senador, deve vir a exercer o quarto mándáto _; 
• pelo seu trabalho, por sua seriedade parlamentar não preci
sava mandar essa nota para nós, porque já o c_onb~~mo_s. 
Senador Bcllo Parga, na próxima quarta-feira, farCTum pro
nunciamento mostrando o que o Senador Afexandre Costa 
está faZendo, calado, quieto, naquele Ministério que~·sabemos 
todos, era uma casa de marimbondos. E S. Ex~, lá, está fazendo 
um trabalho sério, um trab_alho profícUo. Em seU Ministe'rio 
as bancadas, os Senadores, os Deputados são recebidos, são 
ouvidos um a um. O que está acOntecendo, é_ que o Sen_ador 
Eduardo Suplicy- lamento que S. Ex" não esteja presente, 
tenho um grande respeito por ele- gosta muito de aparecer. 
Dentro dessa situação, o Senador Suplicy não perdeu a óportu
nidadc para verberar a atitude do Ministro Alexandre Costa 
-que protestamos- com relação ao problema dessas verbas. 
Vamos provar tudo isso. Gostaria- que o Senador Suplicy esti
vesse aqui neste momento cm que V. Ex·' está dc_fendendo 
com justiça D Ministro Alexandre Costa. Todos nós, a maioria 
do Senado, apoiamos a administração do Ministro Alexandre 
Costa à frente do Ministerio da Integraç-ão RegionaL Na próxi
ma quarta-feira. quando farei meu pronunciamentO a resPeito 
dessa mesma matéria, o Semidor Eduardo Suplic_y estará aqui 
e vou defender o Ministro Alexandre Costa, porque é Uma 
injustiça que está sendo feita contra S. Ex• com relação à 
administração do Ministério e à honorabilidade do Ministro 
da Integração Social. Meus parabéns pelo discurso de V. Ex" . 
e minha solidariedade. 

O SR. BELLO PARGA - Fico muito grato a V. Ex" 
por esse aparte, Senador Ncy Maranhão, o.ão _só porque refor
ça, porque valida os argumentos que vinha expendc_ndo, mas 
tamh~m pelo fato de ser amigo, conterrâneo, cÇ>rreligionário 
de Alexandre Costq que, neste momento, aqui no Seriado, 
substituo como representante do Estado _do_ Maranhão. 

-de Líder do PT, pediu a palavra para -a sessão se destinava 
a_tratar apenas da eleição para os cargos da Comissão Mista 
de Diretrizes Orçamentárias - veicular essas Oenúnci~s. que 
serão objeto de um reparo maior, mais cuidadoso e rn~is 
factual da minha parte, assim que eu obtiver do_ Ministério 
da Integração Regional os elementos atinentes ~o requeri
mento do Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Ney Maranhão - Permíta--me V. Ex• um aparte? 

.. •··ô SR. BELLO PARGA- Concedo um -aparte ao nobre 
Senador. 

--O Sr. Ney Maranhão- O que acontece é o.seguintc: 
o Partido dos Trabalhadores está com ciúmes porque a admi
nistração do Senador Alexandre Costa no Ministério da Inte
gração Regional é competente e está atendendo, com oS parcos 
recursos, as áreas mais ·carentes deste País, das quais o Go
verno Federal sempre se esquece. Saiba V, Ex~ que o Ministro 
Alexandre Costa é grande conhe-cedor dos problemas regio
nais e está fazendo "o milagre da multiplicação dos peixes". 
Agora, o Senador Eduardo Suplicy está, justamente, preocu
pado com o seu Partido, inclusive fez uma viagem com o 
seu chefe -Lula- até pcrt9 de Caetés, aliás, nas proximi
dades da minha terra, que é Aguas Belas. 

O SR. BELLO -PARGA- Viagem essencialmente deito
reira. 

O Sr. Ney Maranhão- Exatamente. Eu disse ao Senador
Eduardo Suplicy que ele deveria ir até lá cqm o Lula e voltar 
naqu~le mesmo caminhão coberto de esteira de pipiri~fuOta
mentc com todo o pessoal do Partido. Havendo alguma neces
sidade fisiológica, parasse na beira da estrada e entrasse no 
mato. Mas não! Agora, é ônibus com ar condicionado, O 
amigo Johnnie Walker ao lado, a cachadnha do outro. Mas 
o povo não é mais besta, não! Já se decepcionou, pois a 
recepção não foi o que esperava. O principal problema do 

-PT, comandado aqui pelo Senador Eduardo Suplicy é a preo-
cupação da administração de Alexandre Costa no Ministério 
de Dc~e-nvolvimento Rt.!gional, que está fazendo o trabalho 
da multiplicaç<1o do peixes. Essa é a verdade nuÇt _c crua, 
Senador. 

O SR.BELLO PARGA:- Muito obrigado por esse escla·_ 
r~çimcnto que V. F.x·· aduz ao~ meus comentário~. 

O Sr. Ney Maranhão -E o está.substituindo à altura, 
S_enador BeUo Parga. 

--- Assirri sendo, Sr. Presidente, no dever de co~p~nh~iro-
4e_ Partido, d_e Senaçlo e, acima de tudo, de ama,nte da verdade, 

__ yim à tribuna Oe-si~ momento~ - -- -

O SR. BELLO PARGA - Sou muito grato a V. Ex• 
pela manifestação. _ 

Quero deixar bem claro a4ui que a manifestação pessoal 
do Ministro Alexandre Costa a todos nós Senadores, em abso
luto, não se destinou a ser divulgada publicamente por nenhum 
de nós. _Foi assim que nós a encar_amos. 

No entanto, q nota técnica do Ministério, de minha parte, 
receberá_ uma dissertação maisc_uidados_a,_até por que o pedido 
de informações, o requerimento de informações do ilustre 
Senador Eduardo Suplicy será também respondido pelo Minis
tério da Integração Regional. Nessa oportunidade, _cOtão, tu
do farei para deixar bem claro o assunto, uma vei que o 
mesmo passou a ocupar não só a imprensa nacional, mas 
tamb~m uma reunião da Comissão Mista de Orçamento. 

Anteontem, no plenário desta Casa, o Senador Suplicy, -
aproveitando-se de uma excrescência .regimental que permite 
que um Senador sejd líder dele mesmo, portanto na_qualidade 

O Sr. Ronaldu Aragão- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. BELLO PARGA- Pois não. nobre Senador Ro· 
naldo Aragão. Tenho o maior prazer em ouvi-l_o. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Bello Parga, permita 
V-;- Ex·' que me assocíe ao discurso que V. Ex" faz hoje, nesta 
Casa, com relação ao .Ministério de Integração Regional onde 
estã à frente o nosso Companheiro de Senado o amigo Senador 
-Alexandre Co~ta. É pública c notória a ação do Ministério 
da Integração Regional, no Brasil, e, principalmente, nas re
giões Norte c_ Nordeste . .O Sr. _Ministro Alexandre Costa, 
com todo o esforço c_ dedicação_,_ procura atender a essas re
giões o mais rapidamente possível. E talvez esse fato esteja 
criando, corno diz muito bem o Senador Ney Maranhão, ci~
mes, porque não podemos hoje, no Brasil, propagar a idéia 
do quanto pior, melhor. Temos a obrigação e a responsa
bilidade de dar uma outra dimensão, uma outra conotação 
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e outra visão deste País. É o que está ·razendo o Ministro 
Alexandre Costa e o seu Ministério. Talvez isso esteja contra
riando muitas pessoas que, ao que me paiece, tecem críücas 
infundadas, mas isso faz parte do processo. Portanto, Senador 
Bello Parga, quero associar-me a V. Ex'! e a meu prezado 
amigo Senador Alexandre Costa, qlic está muito bem à frente 
do Ministério d8. Ação Regional. 

O SR. BELLO PARGA -Agradeço ao nobre Senador 
Ronaldo Aragão por expressar O recorthecfmentó da--sua re
gião pelos benefícios que vem recebendo da parte do Ministro 
Alexandre Costa à testa do Ministério da Integração Regional. 

Assim sendo, Sr. Presidente, sem prejuízo, como disse, 
de voltar ao assunto mais adiante, não poderia deixar de mani
fes_tar-me hoje porque o assunto já fOi trat;tdo pelo Senador 
Eduardo_Suplicy, e, se não o fizesse como estou fazendo agora, 
futuramente os Anais desta Casa estariam registrando que 
as assertivas do Senador Eduardo_Suplicy, na manhã de hoje, 
não sofreram a contradita de minha parte, embora estando 
presente. Portanto, usei da palavra neste momento para tratar 
desse aspecto sobre o qual voltarei mais. adiante para me 
fixar essencialmente na parte numérica, factual dªs denúncias 
que foram feitas ao Ministro Alexandre Costa. 

Obrígado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Pela ordem 
de inscrição, concedo a palavra ao Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALOO ARAGÃO (PMDB - RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, embora esta Casa hoje tenha_ tratado__, em 
vários pronunciamentos aqui ocorridos pelos SrS. S_e.nadores, 
da importância que tem a política económica, IPMF, política 
salarial etc. , quero ater-me ao problema de Rondônia. 

Tenho, inúmeras vezes, vindo à tribuna do Senado Fede
ral para levar ao conhecimento· desta Nação o desastre que 
é a ínC-Oinpetente administração governameil"fãl que se instalou 
no Estado de Rondônia. 

Inúmeras _vezes ainda, fiz urna -ãnálise para saber se era 
necessário vir à tribuna do Senado externar o que se passa 
naquela administração estadual. Conclarnei~ ~lertei, resisti, 
mas os fatos caminharam de urna maneira tal que já não 
é possível que não se chame a atenção do País para aquela· 
administração. 

Atenho-me, Sr. Presidente, -Srs. --Senadorest-~ quf:stãO 
da energia elétrica. Como é do conhecimento de toda esta 
Casa e do País a Usina SaiUuel é Uma obra prioritária. Depois 
da usina, vem o chamado sistema de transmissão, a linha 
de transmissão, que é uma necesstdade vital para o ·desenvol
vimento do Estado. E deste programa, que é do Governo 
federal, de responsabilidade da Eletronorte, subsidiária da 
Eletrobrás, este linhão serve hoje com_p propaganda política 
do Governo do Estado, gastando os escassos recursos do Go
verno em todos o~ rincões do Estado, fazendo propaganda 
política~ Peisonalista do Sr. Governador. 

Como o GoVerno do Estado até hoje não disse a que 
veio, como não existe- um programa, -meras, o Governo se 
vale de programas outros para· fazer a propãgáhda de si mes
mo. Na rnídia do E~tado, o Governo vai muito bem; quando 
se parte para·a realidade, constata-se in loco que é um desastre._ 
Não eXistem programas para energia; êstfãdas; não eXistem 
programas para saúde pública, assistência Social, agricultura 
- apesar de ser um Estado eminentemente agrfcola - , não 

existe um programa para a política mineral; não existe- j){Og-ra
ma para coisa alguma. 

A mídia se encarrega de propagar que o Estado de Rondô
nia é aquele que tem as melhores condições de toda a Fede
ração. 

E quando se vai - repito - ao interior do Estado há 
u:tn clamor geral contra a incompetência, a incapacidade que 
tem o Governo do Estado de Rondônia para gerir a coisa 
pública. 

Sr. Presidente, essa incompetêricia_eStá generalizada. E. 
não satisfeito ainda, o Governo do Estado, para sair dessa 
incompetência, começa a perseguição política- mesquinha, 
pequena- àqueles prefeitos que fa-iem-oposição, chegando 
a um ponto tal, que há o incentivo_ do Governo do Estado, 
nas Câmaras de Vereadores, para que se criem CPI contra 
os pr~feitos de oposição. -

E algo nunca visto, urna sordidez nunca vista numa admi
nistração pública, em estado _algum da Federação. Mas no 
Estado de Rondônia, com o Governo que lá está, existe. 

E o Deputado Wilson Stecca e outros, da Assembléia 
Legislativa, que fazem uma oposição de cobrança, de respon
sabilidade, uma oposição no sentido _de fiscalizar as obras 
do Governo do Estado- direito que lhes foi dado pelo povo 
- , têm, constantemente, cobrado do Governo aquilo que 
fora prometido na campanha eleitoral. 

Hoje temos uma campanha iniciada pelo Deputado Wil
son Stecca com relação à energia elêtrica- problema já deba
tido aqui exaustivamente --no que diz respeito ao término 
da Usina de Samuel e ao início da construção do sistema 
de transmissão entre aquela usina e a cidade de Ji~Paraná. 

É preciso que se dê uma solução urgente no que tange 
aos problemas de energia elétrica, porque, no Estado de Ron
dônia, a solução para tais problemas talvez seja tão necessária 
quanto o oxigênio que respiramos. 

As cidades de 50 a 100 mil habitantes, da zona urbana. 
ficam quase 50% do tempo sem energia elétrica. O Governo, 
que tanto alardeou, que tanto dis_se que ia solucionar ·tais 
problemas, não dispõe de um projeto para a energia elétrica 
do Estado de Rondônia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; numa reunião, realizada 
no DNAEE, onde determinada-empresa ganhou duas conces
sões para a construção de usinas, no Município de Pimenta 
13ueno, e a Usina de Abunã, e o Governo do Estado quase 
que forçou, não querendo assinar a responsabilidade da com
pra dessa energia, depois da conclusão dessa usina. Só o fazia 
se essa empresa abrisse mão ·cta·outra concessã-o, para que 
ele a entregasse a grupos -do interesse do Governo do Estado, 
e isso a empresa, obviamente, não o fel. -· 

Diante de fatos corno esses, Sr. Presidente. Sis~ Senado
res, constatamos que a ·administração pública no E.Stado de 
Rondônia, a administração do Governo do Estado, para triste
za nossa, é um desastre. 

É um governo que não apreSenta soluções, não tem norte, 
não tem projeto; é um governo que só tem mídia, que só 

_faz perseguições pOlíticas. Um governo que prima- em plantar, 
nos órgãos de divulgação, a tnentira, as inverdadtts contra 
Ci.Qadã-os. contra aqueles que não rezam na sila tártitha. 

Portanto, Sr. Presidente, qUerO, aqui, chámat a atenção 
do País para um terna que também servirá de ·ba!:ie a um 
discurso que farei na próxima semana a respeito do Planatloro, 
um projeto de desenvolvimento que é também um projeto 
do Governo Federal, sobre o qual o Governo "do Estado de 
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Rondônia está fazendo uma campanha política. Não é urna 
campanha para o desenvolvimento do Estado, é_ uma campa~ 
nha política, com recursos do Planafloro. 

Quero chamar a atenção do Ministério dã 1n~eg:ração 
Regional para a fiscalização do emprego dos recursos públicos, 
tanto do Banco Mundi_al quanto do País, em relação ao ?(ana
floro, pois que o Govern~d do Estado já se utiliza desses recur
sos oara fazer politicagem. 

·É preCiso uma fiscalização maior pã.ra que--esses recursos 
sejam realmente destinados ao deserwo.tviiT].~J.l!O 9-9 Estado, 
e não para se fazer políticas partidárias e nerit politicagem. 

No entanto, é triste chegar-se a esse_ ponto, de _dizer no 
Senado da incompetência que hoje está grassando no_ Governo __ 
do Estado de Rondônia, que tem a responsabilidade de gover~ 
nar um Estado que tem necessidades em todos os setores. 

O pior ainda, Sr. Presidente, é a falta de credibilidade 
que tem o Governo do Estado, em nív_el de_ Governo Federal. 
por uma série de ações feitas, não muito condizentes com 
a administração pública. 

Sr. Presidente, quero, neste meu pronunciamento, cha~ 
mar a atenção para a necessidade de.sc dar uma solução 
ao problema de energia elétrica do Estado de Ron~ônia_.. É· 
preciso que se crie uth programa. - - - -

Parece-me que existe a necessidade urgente de __ se fazer 
um programa envolvendo as concessõcs_pa~a a construção 
de pequenas centrais hidrelétricas, chamadas PCH, as quais 
resolverão de imediato o problema da energia elétrica se"tõdal, 
em sada região do Estado. Isso já aconJece ~:os -MUnicípios 
de Avila, Alta Floresta, Pimenta Bueno, Cacoal, ES"pigão 
do Oeste e Mário Andreazza. 

Mas o que estamos vendo é a falta de vontade do Governo 
do Estado para que a construção dessas pequenas centrais 
hidrelétricas se inicie. Isso só vai ocorrer se houver uma con
cessão para o Governo do Estado - que não sei para quem 
é e nem me interessa. O GOverno do Es.tado tem a obrigação 
de adquirir essa energía gerada pelas pequenas centrais hhire
létricas, o que se constitui na solução para o E'stado. 

Não podemos entender como se quer desenvolve:r__ um. 
Estado sem energia elétrica. Não existe Uma solução mágica 
para isso e temos. no EstadO de Rond6nia, u01. parque gerãdor 
que tem mais de 40 anos, com _ftllta ~té. de peças de reposição. 
Não existe mais nem o f~bricante de peças de reposição ou 
de determinados motores. Temos, na maior parte do Estado. 
energia obtida através de termelétricas. Portanto, necessita
mos urgentemente de um programa amplo de energia e létrica 
para o Estado. Infelizm~nte, ~stá hav.endo má-vontadç por 
parte _do O_ov~x:np_ dp_E~tª99 -~-rn-~rnp~a!!~*~lo. __ ~l:l._r<?rque não 
tem condições de fazê-lo, ,ou porque_ é incompetente para 
implementá-lo. 

Sr. Presidente, repito que a Eletronort~ çltspõ~, na Cidade. 
de Porto Velho, de três turbinas movid,as .a. gás, e;ada _u_ma 
gerando 20 megawatts, fora a Usina ck Samuel, que só tem 
duas turbinas funcionando .. t precisO, urgentemeOtc, conduir 
as obras da_usina; porque ·com a açâo-do tempo haverá corro
são e o prejuízo_será muito ffi~aior. Contudo, hoje, Porto Velho 
dispõe de excesso de energi~ e o re~_tp ó~ .E.s.taclo _não ~ 
o que é um .contr~-senso. 

Peço- a colab_o_ração da Eletronorte para que ceda um 
turbina movida a gás, dessas que está_ em Porto.Velhq~ para 
que seja in~talada na Cidade de Ji-Paraná, _$egund_o_ os tt!cni-' 
cos. com 30 dias elas podem ser desmontadas e remoritadaS . 
em Ji-paraná, resolvendo o problema de Ji-paraná, Ouro PretQ 

e Presidente Médici, que ho.k demanda 17 megawatts de con- _ 
sumo. 

Chamo a atl.!'nção e. tamhém, peçO a c"olahoração da Ele
tfonorte para uma -Solução urgente. É preciso que a E letra
norte se sensibilize com a situação do E~tado de-Rondônia, 
já que o Governo do Estado não o faz. Ele só faz propaganda 
política. utilizando-se do público rara dizer que ele vai bem 
-o que-não ê verdade. Entendo que deve haver divulgação, 
mas de coisas séria, daquilo que o Governo está fazendo e 
pã_o o que o Governo não faz, a rcal~dade é outra completa-
mente diferente. - -

_ Portanto. Sr. President~, quero pedir a atenção, também, 
do Governo do Estado pai-a a necessidade de dabora_ção de 
um programa para as pequenas centrais elétricas no Estado 
de Rondônia. Que o Governo do Estado conscientizc-sc de 
que ele tem a responsabilidade de governar o Estado e não 
de governar meia dúzia de âulicos. _ _ _ _ .. 

Era o que tinha a dizer, Se PreS-idente-. (Müito hem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc[nio) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ncx M_aranhão. 

O SR. NEY MARANHAO (PR~ - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ---Sr. Presidente, Sr·" c Sr~. Senadores, 
por várias vezes. já ocupei esta tríhuna para f:tlar da causa 
maior de todo~ os males que afligem o Nordeste c infdicitam 
o seu povo: a seca. 

·Já afirmei que no dia cm_· Cfuc; o Brasil souber trazer o 
No"l-dcste para o lado da soluç<"io c não deixá-lo, corno vem 
fazendo há tanto tempo. ao lado do problema, teremos um 
mercado interno dç grande porte: t~remos incorporad{J uma 
extensa área ao processo produtivo. t:orh ganhos cvitknt~~ 
para os brasileiros e não soment~ para os_ nordestinos. 

Estou plenamente convencido d~ que o problema da seca 
nqrdestina só será solucionado quando se adotar uina política 
séria, dando priorid<ldc à irrigação. Temos exemplos hi!-,tóriCOs
no mundo de soluções adotadas, c<.?m suce::;_so, por países que 
cp.frentaram problemas semelhantes .a.o_ dq_ .Brasil.. Pode.: mos 
inc;lui.r nesse-rol IsraeL China c Estado~ Unidos, que, com 
tec;nologia de irrigação adequada e cultivo da t~rra~ transfor
maram regiões áridas e até desérticas cm áreas de ~gran~e 
produtividade. 

Precisamos, Srs. Senadores, enfrentar esse problema com 
detcrn1iila,ção para resolvê-lo definitivumeotç. Ch~ga de paU a~ 
tivos, de soluções, temporárias que só sefverii para protelar 
e agravá-los ainda mais. 

No caminho dessas soluções perenes, estou apresentando 
propOSúl- "de Criú~:nâà:aditíva- ao Pr<?j~to dq Lt:i de -Dtrqrizes 
e Bases,da Edueaç~o Nacional._ tqrnafJdO qhrigatório o eStudo 
de técnicas de irrigação cm todas ~íi escutas de ensinO médio 
do Nordeste. _ , 

Estou convençido de q~e somefltc atiavés da educação 
poderemos modificar, pela raiz. esse quadro que tanto infeli
cita os habitantes daquela região. Somente pela cducaç<i.o po
deremos fazer com.qu_c ticnica5 de irrigação possam ser' devi
dam_e_nte_ assimiladas e colocadas em prática com eficiência .. 

, -·-Através da irrhiaç~o podcr-sc-á aproveitar adequadamcn· 
te tod9 __ o volume .d~ _á_gua depositado nos açudes c_onstruldos 
pelos lavradores inscritos nas rrcn\es~de trabalho çontra. a 
seca. ,Do contrárip, todo esse trabalho será perdido. todo~ 
os réçursos ali aplicados se evaporarão mais rapidamcntt.!' do 
_que"! própria águ~ que se quis represar. 
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Os técnicos afirmam que nãO falta ágUã no subsolo do 
Nordeste. O que falta é a capacidade de extraí-la_ e_ canalizá-la 
para locais em que possa ser-utilizada no processo agrícola 
produtivo. 

Por isso, é fora de dúvida que a iniciativa de tomar obriga
tório o estudo das técnicas de irrigação irá servir como alavanca 
de desenvolvimento do Nordeste e como ponto de partida 
para a sua redenção agrícola, pois irá dotú a juventude de 
requisito básico para qualquer mudança que se queira implan
tar com eficiência: o conhecimento. A meu ver, entretanto, 
o mais importante é que essa medida representará um passo 
significativo para que o próprio nordi::stino contribua decisiva
mente para a solução definitiva do .e_roblema da seca em sua 
região. ·· · 

Espero que meus pares estejam igualmente convencidos 
da importância dessa minha iniciativa e que, ~o tempo ce_rto, 
dêem apoio integral a essa ~.menda ao Projeto de Le1 dt~ 
Diretrizcs e Bases da Educação Nacional, que por aqui tra· 
mita. 

Por último, quero fazer um apelo ao Ministro da Educa
ção, cm decorrência do que e~tá e~tipll:lado no art. 4", da 
vigente Lei nn 5 692/71, que fixa d1rctnzes e bases para o 
ensino de 1" e 2'' graus, para incluir, imediatamente, nos currí
culos das escolas agrotécnicas federais existentes no Nordeste 
brasileiro, em disciplinas como Geografia ou Ciências, o estu
do sobre técnica'> de irrigação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. 
Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrociriio j .:_ Concedo 
a palavra ao nobre Senador A mi r Lando .. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao nobrl.! Senador Aluizio Bezerra. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre! Senador Antonio Mariz. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mcllo. (Pau
sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, desig
nando para a sessão ordinária de segunda~ feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 40, DE !993-COMPLEMENTAR 

(Em regirilc de urgência nos termos do 
art. 336~ c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"40, de 1993 -Complementar, de autoria do Senador Gafi
baldi Alves Filho, que revoga o § 4'' do art. 38 da Lei n" 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, tendo 

-Parecer, proferido cm Plenário, cm substituiÇão à Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Ronan Ti
to, favorável ao Projeto. nos termos-ae Sub:::.titutivo que apre~ 
senta. 

- 2- ~-~~ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Ne 128, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n" 128, de 1993 (n" 3.943/93. na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da Repúhlica, que dispõe sobre a concessão 
de benefício no pagame:nto da modalidade de saque do Fundo 
de Garantia pOr Tempo de ServiÇO - FdTS, prevista no 
art. 20, inciso VIII, da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, 
e dá outras providências, tendo . _ · _ 

- Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Mauro Benevides, em substituição à CõiUissãO de 
Assuntos Econômicos. 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇAO N'56, Dl! [993 
(Em regime de. urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Intefno.) 

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução n" 
56, d~ 1993 (apresentado como conclusão de parecer de Plená
rio, Relator: Senador Bello Parga. cm sub~tituição ã ComissãO 
de Assuntos Económicos), que retifica a Resolução n"' 11, de 
5-de .fevereiro de 1993, do Senado Federal, que autoriza a 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do .São Francisco 
- CQDEV ASF e a Empresa Húngura de Comércio Exterior 
e Empreendi~entos para Exportação - AÇJ_ROI_NVEST a 
contfatar"eln operação de crédito _externo. com garantia da 
União. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 152. DE 1992 

Discussão, em turn_o único, do PrÓjeto de Lei da Câ~ara 
n' 152, de 1992 (n" 567/91. na Casa de. origem), que pr6rroga 
o prazo de vigência da Lei n' 8.199, de 1991, tendo 

Pareci!-r, sob nn 195, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Económicos, favorável, nos termos de 

Substitutivo que apresenta. 
(Dependendo da votação_ do Requerimento n" 668. de 

1993, de adiamento da discussão.) 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 80. DE IY92 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do -

art. 172, I. do Regimento Interno.) 

N'! 906/91. na Casa de origem, que acrescenta parágrafo 
ao art. 24 do Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941 
-Código de Processo Penal. (Dependendo de parecer.) 

-6-

PROJETO DE LEI DA CAMARA N'' 88. DE 1992 
(Incluído em Ordem do_ Dia nos t~rrno_s do 

art. 1"72, L do Regimento Interno.) 

-- N'·' 1.172/Yl, na Casa de origem,que acrescenta parágrafo 
ao art. 370 do Código de Processo Penal. (Dependendo de 
parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Cario> Patrocínio)- Está encer
rada a sessão. 

r Le1·an{(l·se a sessüo às 12 horas ,, !O minutos.) 
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ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 56~DK1993 

Altera o art. 70 do Ato da Comissão Diretora no 
31, de.1987 

A Comissão DtretOra do Senado Fe.dt:ral, no uso de sua 
competência regimental c regulamentar, r~_soJve;_ _ _ 

Art. 1·· O art. 70 do Ato da Comissão DíietOrã O" 31, 
de 21 de maio de 1987, paSsa a vigorar com a seguhl.te redâÇão:-

"Art. 70. A gratificação mensal integral, pelo 
encargo de membro ou ele secretário_dª Com[?sãÇ>~Pe_r
mancnte de Licitação, corresponderá ao valor atribuído 
à Função Comissionada, síinbolo FC-5, e s:ç_r~ devida 
ao servidor que participar, no mínimo, de dez reuniões 
da Comissão, no mês. . . _ 

Parágrafo único_. A gratif_i~ação será paga, propor
cionalmente, ao seividor que particip-ar; no--mês; de 
um número de reuniões inferior a Çlcz. ~· 

Art. 2" Este ato entra cm víg9r na .P~t~~ d~ sl!a pu~l~_ca
ção. com efeitos financeirOs a opárUr do dia 1·~ dC- abríl de 
1993. . 

Art. 3" Rcvogam~se as disposições .cm coritrário. 
Sala da Comissão Diretora, 29 de junhv de 1993.- Hum

berto Lucena - Chagas Rodrigues- Le_vy_ Dias- Júlio Cam
pos. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' 57, DE 1993_ 

Altera o art. 70 do Ato da Comissão Diretora n" 
31, de 1987 

A Comissão Dir.ctqra elo Sen_ado Fedc_r_al, no uso ~e sua 
competência regimental e regulamentar. resolve: 

_ Art. l'' O artigo 70 do Ato da Comissão Diretora n"' 
3r: de ·zr dC maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

... Art. 70. -A gratificação mensal integral, pelo 
encargo de membro ou de secretário da Comissão Per
manente de Licitação, corresponderá ao valor atribuído 
á Fundação Con}i~sionada, símboJo FC-1, ~será devida 
ao s__ervidor que participãf~- no mlniffio, =de ·ctez reunião 
da Comissão, no mês.- · 

Parágrafo únicõ. Agr3tificaçãõ será paga, propOr
cionalmente. ao servtdor que participar, no inês,- ôe 
um número de reuniões inferior a dez." 

Art. 2" .Ste Ato cnira em vigor ria data dc .. sua_pu~lica
çâo, .com efeitos financei~os a partir do dia_ 1" de ju~h~_ d~ 
1993. . 

Arr. 3" Revogam-se as disposições cm con"trário. 
Sala da Comissão Díretora, 30 de julho de 1993.- Hum

berto Lucena - Chagas Rodrigues- Levy Dias- Júli~ Cam
pos. 

ATQ QA CQ)VIISSÃO DIRETORA N' 58, DE 1993 

Alter:a a Tabela de Diárias a que se refere o art. 
]

0 do Ato da Comissão Diretora: n~ 48, de 1991 

A Comissão_Dirctora;do ~enado Federal, no uso de sua 
competência regulamenta(, resolve: -

Art. 1" As diárias de _.que trata o art. 1" do Ato da_ 
Comissão Dirctora n" 48 de 1991, passam a vigorar na forma 
da Tabela anexa. - -

Art. 2'' Este ato cntr_a cm vigor na data de s1::1a publi
caçãO. 

Art. 3" Revogam-se .as disposições em contrário. 
Sala das R~uniôcs da Comis~ão Dirctora. \" Je julhu 

J.~ ILN~. - Humberto Lucena - Cha~as Rodrigues -- LeV_y 
Dias- Júlio Campos. 
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TABELA OE OlARIAS 

(ARTIGO !R 00 ATO NR 58 /~J-CO) 

VIAGENS 
CLASSIFICAÇAO 00 VIAGENS INTERNAS 

EXTERNAS 
CARGO/EMPREGO 

VALOR OA LOCALIDADES (1 ) ~OCALIOAOES (2) VALOR EM liS$ 

OU EQUIVALENTE OlARIA EM 
+ 40S + 20S LEI NR 5.FD1172 

(Cr$) m:. Nl 71.. 7Dn3 

SENADOR 2.352.445,00 3.293.42J,OO 2.822.934,00 4!6,00 

FC-lO 2.117. 201, DO 2.964.081,00 2.540.64!,00 333,00 

FC-09 2.117.201,00 2.964.061,00 2.540.64!,00 300,00 

FC-08 2.117.201 ,oo 2.964.08!,00 2.540.64!,00 266,00 

FC 07 ou 06 !.905.426,00 2.667.596,00 2.286.511,00 266,00 
-

FC-05 1.905.426,00 2.667.596,00 2.286.511,00 233,00 

FC-04,03,02 ou Ol l. 905. 426' 00 2.667.596,00 2.286.511,00 200,00 

ANALISTA LEGISLATIVO l. 714.879,00 2.400.830,00 2.057.854,00 200,00 

TECNJ:CO LEGISLATIVO 1.543.362,00 2.!60.706,00 1.852.034,00 166,00 

AUXILIAR LEGISLATIVO l. 54J. 362' 00 2.160.706,00 !.852 .034,00 166,00 

LOCALIDADES: (1) Salvador, Brasília, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Porto Ve 
lhe; Manaus, Rio de Janeiro, SDo Paulo e Foz do Iguaçu 

(2) Recife, SDo Luiz, Bel~m e Florian6po11s 

OBS.: Adicional de embarque/desembarque 
Cr$ 1.234.689,00 

A TOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 384, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de $:Ua_s atribui
ções regimentais e regulamentares, e de confrumidade com 
a dci_egação de competênc_ia que lhe foi ou-torgada pelo Ato. 
da Comissão Dirctora n'' 2, de 1973, c _tendo -cm vista o que 
consta do Processo n" 006.866193-0, resolve: Designar HER
MANNY LIMA SAMUEL DE ALMEIDA, Especialista em 
Administração Legislativart'écnica~, do Centro Qráfico do Se
nado Federal, e FERIX ANTONIO ORRO FILHO, Analista 
Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, 
Nível III. Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
para substituir, pela ordem, o Diretor da Subsecretaria de_ 
Administração de Material c Património, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, durante os eventuais impedimentos 
do titular. 

Senàdo Federal, 1" de julho de 1993. --:-Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

(§ 40 - Art. 2Q do Ato nQ 48/91-COSF)= 

ATO DO PRESIDENTE N• 385, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal. no uso de suas atribui
ções. e-m 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 corista do Proc. n'' 009.121/93-5, 
resolve: Tornar sem efeito a nomeação de NAFT ALI ÃL VES 
DO REIS para o cargo de Técnico Legislativo, Área de Trans
porte, Classe 3',.Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal. constante do Ato do Presidente n·' 196, de 1993. 

Senado Federal, 1·· de julho de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado FederaL 

ATO DO PRESIDENTE N• 386, DE 1993 

O Presidente dÕ Senado Federál, no uso de suas atribui
ções,_ em conformidade Com :a dele_gação de competêpcia que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n·' 2, de 
1973, tendo em vista o que consta do Proc. n" 009.121193-5, 
e de acordo com a Resolução n" 42, de 1993, e com_ o Ato 
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da ComisSão Pirctora n" 53, de 1993, resolvç: Nomear JOHN 
KENNEDY DE O. GURGEL, para o cargo de Técnico Legis
lativo, Nível II, Área de Polícia, Segurança e Transporte, 
Especialidade de Transporte, Padrão 16, do Quadro de Pes
soal do Senado Feder.a.l, em virtude de aprovação em concurso 
público, homologado pelo Ato do Presidente no 262, "de 25: 
de junho de 1992, e Diário Oficial da União, S<Oção I, de 
30 de junho de 1992. . . . . _ . 

Senado Federal, I o de julho de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 387, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe· 
tência regimental e regulamentar, de ConfOrmidã:d-e córn a
delegação de competência que lhe [oi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1993, e tendo_ 
em vista o que consta do Processo n~' Oll~748f2"3J, ____ r_esolve: 
Aposentar, voluntariamente, o servidor ANTÓNIO--SOA-·· 
RES,-Análista Legislativo, Área de Políçia e Segurança, Nível 
III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
nos termo_s do artigo 40, inciso III, alínea a, da -Constituição 
da República Federativa do_Br_asil, comb~nado com os arf~gos 
186, inciso III, alínea a; 250; e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, 
bem assim com os artigos 34, § 2° e 37, da Resolução (SF) 
no 42, de 1993, com proventos integrais; observado o disposto 
no artigo 37, inciso_ XI, da ConstituiçãO Federal~ 

Senado Federal, 1'-' de julho de 1993. - Senador -Hum-· 
berto Lucena, Presidente. · ----

A TO DO PRESIDENTE N• 388, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimenta-l e regulamentar, de Collformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão DiretOra no 2, de 4 de abril de 1973, e _tençlo 
em vista o que consta do Processo \r OJ1..747/99:-5! r~soly~:
Aposentar, voluntariamente, o servidor UL YSSES ROSA
RIO MARTINS FILHO, Analista Legislativo, Área de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45, do 
Quadro de Pessoal do SemidO Fedeiâ.l, ilos termos do artigo 
40, inciso ITI, alínea a, da Constitui"Çãõ da -República Federa
tiva do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea 
a; 250; e 67, da Lei n" 8.112, de 1990; bem. assím com os 
artigos 34, § 2• e 37, da Resolução (SF) n•. 42, de 1993, com 
proventos integrais, observado o pisposto· ~o ~rtigp 37, inciso 
XI, da Cqnstituição féd~raL _ _ __ .. _ , , 

Senado Federal, I" de ]ulho de J99:i. ·- Seilàdor Hum-
berto Lucena, Presidente. · · - ' ·· · , 

ATO DO PRESIDENTE N• 389, DE 1993 

O Presidente do Senado FederaL n.9 l:JSO (ja competência 
que lhe foi delegada pelo art. 2o, alínea a, do Ato da Comissão
Diretoia il"'2, de 1973, e te:itdO em -v1Sla h di_sposto no art._ 
36 da Üi n' 8.112, de 1990, resolve: Remover, a pedido, 
da Sede do Órgão em Bia-sflia, parã ter lÚtaç3õ e·ex·erdcici. 
na Representação do Senado Federal no JUo de Janeiro; RO- · 
BERTO CARLOS LOPES, Matríc~la 24Ú, ocupante do car-. 
~o de Técnico Legislativo, Nível II, Arca de Polícia, Segurança 

e Transporte, Especialidade Transporte, do Quadro de Pes
s-oal do Seriado Federal. 

Senado Federal, 2 de julho de 1993.-Senador Humberto 
~uce-:rn, Presidente. 

.ATÓ DO PRESIDENTE N• 390, DE 1993 

D Presidente do Senado Federal, no uso da competência 
que lhe foi delegada pelo art. 2°, alínea a, do Ato da COiníssão 
Diretora no 2, de 1973, e tendo em vista· o disposto no art: 
36 da Lei n• 8.112, de !990, resolve: Remover, a pedido, 
da ·sede dÔ Órgão em_ Brasília, para ter lotaÇão- e- çXefcício 
na Representaç~o do Senado Fed~ral no Rio de JaneirO, FER~ _ 
NANDO ANTONIO ANTUNES REIS, Matrícula 3904, ocu
pante do cargo de Técnico Legislativo, Nível II,- Área de 
Apoio -Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Pro
cesso Legislativo, do Quadro de Pessoal do Senaçlo Federal. 

Senado Federal, 2 de julho de 1993.-Senador Humb~rto 
Lucena, Presid~nte. --

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS 
(Criado pela Lei ni 4.284/63 . 

PARECER 

Assunto: Balancete Patrimoi:tial e Demonstrativo 
das Receitas e Despesas do IPC, referentes ao mês de 
abril de 1993. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC - de acgr(Jq çQmo que estabelece o . 
ad. í2, inciso Ill, da Lei n' 7.087, de 29 de dezembro de 
1982, examinou o Balancete Patrimonial e o Demonstrafivo
das Receitas- e Despesas refere-ntes ao período de -1 ''-i a 
30-4-93, conjuntam,en_t!;! com o Demonstrativo das Receitas 
e Despesa do mês de abril de 1993, considerando que essas 
peças traduzem a situação patrimonial e financeira d6 Instituto--
em 30-4-93, com Notas Explicativas, r~solve_: __ _-, __ ,~ 

Aprovar o Balancete e os Demons_t_rª-tivos d~s Rcçeitas 
_.e, Despesas do Instituto de Previdência dos Cof!gressistas

IPC ,-,_referentes ao mês 9e abril de.1993, apresentadas 
na forma a seguir descrita: -

ATIVO 

Q__ Balancete Patrimonial do IPC, referente ao mês de 
abril de 1993, apresentou um fe_chainent_o do Ativo e PaSsivo, 
no valor total de Cr$ 1.119.679.971.958,95. 
Grupo -disponível imediato 

- , Comparando-se o resultado obtido no G_rupo, com o mês 
de ma.rço de 1993, obtém-se uma variação de 27,98%, oriunda 
_elas. aplicações de recursos e_m ativos financefros: RDB, CDB, 
Fundo Ouro, Fundo Azul e Cadernetas de Poupança. 
-Grupo Investimentos 

Representa o montante de recu.rsos investidos na carteira 
de empréstimos averbados aos associados, assim como investi
mentos em açõ~s_ do Banco do Brasil S/ A, cujo desempenho 
foi otimizado, também, em face do desd_ob(amento das ações 
"ON~' _e "PN", pertencentes ao Institu~o. aprovado Pela As
sembléia Geral Ex,traordinária dOs Acionistas do dia 30~12-92. 

A variação deste Grupo com relação ao mês de março 
de 1993 involuiu para(-) 4,69%, como conseqüência do retor
no do capital investido em empréstimos averbados, refletindo 
positivamente no Gi'upo Receitas Patrimoniais. 
Grupo Créditos Diversos 
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Neste Grupo, a variação percentual relativamente ao mês 
de março de 1993, foi de 36,45%, em decorrência, principal
mente, do aumento do débito da Câmara dos Deputados e 
Senado Federal, relativo aos repasses de Equiparação de pen
sões e Reserva da Previdência Congrcssual ,_ deyendo-sc levar 
em consideração o disposto no item 1 das Nota~ Explicativas 
anexas ao Bã:Iancete. 
Grupo Ativo realizável a longo prazo_ 

A variação percentual do Grupo em relação ao mês de 
março de 1993, foi de 8,02%. 

O valor alocadÕ para a· concessão de financiªmento de 
veículos atingiu o_ril~o"i"i-tante aC_umulado de 
Cr$34.065.002.993,99. 
Grupo ativo permanente _ 

Neste Grupo, que demonstra os bens móveis e imóveis 
do Instituto, não houve nenhuma incorporação de bens ao 
patrimônio da Entidade, fechando o .mês _com o_ yalor total 
de Cr$150.728.920,25. · · · 
Ativo Compensado _ . _ 

Apresenta um saldo de Cr$420.521.920,00, que corres
ponde à variaçào de cartei_ra de açõc_s, que se encontram em 
custódia fungível. 

PASSIVO 

Grupo Passivo exigível operacional 
Demonstrou uma involução percentual de (_-) 99,57%, 

em relação ao mês de março, como Cónseqüªncia do paga
mento das obrigações tributárias no mês anterior. 
Grupo passivo exigível atuarial 

Neste Grupo, as· Reservas Matemáticas- Benefícios a 
COnceder -, des.tinam-se à conccssào de benefícios futuros 
aos associadOs do Instituto. 
Grupo não exigível __ 

As Reservas da Previdência Congrcssual variaram_, em 
relação ao mês de março, em 25,66q-, cujos resulüldos desti
nam-se, também, à concessão de benefícios futuros aos asso
ciados, devendo-se levar em consideração o disPosto no item 
1 das Notas Explicativas anexas ao Balancete. 
Grupo resultado futuro 

Apresenta um saldo de Cr$8.093.194, 16, lançado na conta 
PENDENTE, em decorrência do depósito não identificado 
na conta corrente do Instituto junto ao Banco do Brasil SI A, 
n' 193.322/1. 

Passivo Compensado 
Apresenta um saldo de Cr$420.52l.S120,00 que corres

ponde à variação da carteira de élÇõcs, que se encontram em 
custódia fungível. 

CONTAS DE RESULTADO 

Receitas de contribuições e d~ transferencias correntes 
Estas receitas destinam-se ao pagamcnro das Folhas de 

Pagamento de Pensionistas, contidas no Grupo Dc!:>pCsas de 
Transferências correntes. 

O valor de Çr$131.100.162.534,91 a receber da úímara 
dos Deputados e St!nado Federal, a título de Equiparação 
de Pensões e Reserva da Previdência Congressual, quando 
atualizado, na forma dos demonstrativos anexos, totaliza o 
montante da Cr$329.238.473.491.28, cuja diferen_ça, no valor 
de Cr$238.930.720.069,52 (Correção Monetária). se não for 
ressarcida ao Instituto, representará prejuízo. pelas razões 
demonstradas na análise do Grupo a seguir descrito: Rt:ccitas 
Patrimoniais. 
Recffi;is Pat~Ú..;oniais 

Estas receitas são oriundas das aplicações cm ati vos finan
ceiros, que correspondem à atualização monetária mais ga
nhos rea_~s, e 9!?tiv~r(}.m uma variação pe:rcentual, em relaç-ão 
ao mês de março, de 27,66('/r;~- -

Em face do não-recebimento dos repasses de EQUIPA
RAÇÃO DE PENSÕES e RESERVA DA PREVIDENCIA 
CONGRESSUAL, conforme já detalhadf)_nas Notas Explica
tivas anexas aõ-Balancete, as Receitas Patrimoniais estão com
plementando o pagamento da Folha de Pagamento <!_e Pensões, 
uma vez que as RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES e DE 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Contribuições Patro· 
nais - são insuficientes para a cobertura da referida Folha 
de Pensões. 

f.s RECEITAS PATRIMONIAIS destinam-se. também, 
ao pagamento de Despe-sas apropriadas nos Grupos Despesas 
de Custeio e de Investimentos. 

As contas de Resultado demonstraram uma igualdade 
em decorrência da constituiç~o de _Reservas durante o mês 
de abril de 1993, no valor de Cr$246.301.044,R01,35. 

É o parecer! _ 
Brasilia. DF, 30 de junho de 1993. 
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ABRIL DE 19!Í~ 

O IPC tem a receber da Câmara dos Deputados~os recursos con

signados a titulo de EQUIPARAÇÃO DE PENSOES~-e RESERVA-DA PR!; 

VIDENCIA CONGRESSUAL nos valores de Cr$ 83.035.445.675,91 e 

Cr$ 33.128.567.775,06; e do Senado Federal nos valores de 

Cr$ 12.915.612.824,51 e Cr$ 1.462.395.505,65, rBspectivamen

te, perfazendo um Total Geral de Cr$ 130.542.021.787,13 (ce_!! 

to e trinta bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhÕes 

vinte e um mil, setecentos e oitenta e sete cruzeiros e tre

ze centavos), sem atualização monetária, apropriados como re 

ceita, na forma a seguir descrita: 
y 

• CÃMARA OOS DEPUTADOS 

- Equiparação de PensõeS 
• Exerc!cio de 1990 ~ Cr$ 25S.338.261,16 
• Exerc{cio de 1991 = Cr$ 882.~95.994,04 
• Exerc!cio de 1992-~ crS 2~~957.~89.401,50 
• Exerd.cio de 1993 z:;: Cr$ 60.9_36_~922.019,21 

- Reserva da Previdência Congressual 

• Exercício de 1992 = Cr$ 9.374.688.90~,85 
Exerclcio de 1993 • Cr$ 23.753.878.873.21 

70TAL DA CÃMARA OOS D~S •••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 

- SENADO FEDERAL ~ 

- Equiparação de Pensões 
OUtubro a Dezembro/92 • Cr$ - 3.340.903.580,14 
Março/abril de 199_3_ ~ _Cr$ 9.574. 709,244.37 

- Reserva da Previdência Congress~l 

• Dezembro de 1992_ 
• Março/abril de 1993 

.. Cr$ '278. 707,672,41 
~ Cr$ 1.183.687.833,24 

TOTAL DO SENADO FEDERAL ................................... Cr$ 

70TAL GERAL: CÃMARA OOS DEPtl:CADOS + SENADO FEDERAL • • • • • • • Cr$ 

83.035.445.675,91 

33;128.567. i75 ,06 

116.164.013.450,97 

12 ._9~~_.612.824 ,51 

1.462.395.~05 ,65 

14.378.008.330,16 

1.3.~-~42:.021. 781,13 \ 

.l~-
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n~,·~, 
1 

--INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS u , . (Crí:do pela t•i rl.o 4.284/63) 

~essalte-se, ainda, que o IPC tem a receber dá 
Câmara dos Deputados a título de RESERVA DA PREVIDl::NCIA CON

GRESSUAL os vaiareS 'de -Cr$ 108.877 .. 231,76, relativo ao éxer
cíc.io de 1990 .e cr·$ 449.263.522,02, relativo ao exercício de· 

1991, perfazendo o montante de Cr$ 558.140.753,78, sem atua

lização monetár-ia,- não apropriados ha ~equação pa-triln-onlal. 
-:Y"or.tanto o t~tal geral a receber da Câmaia dos 

Deputados é -dé-Cr$ 116.722.154.204,75, elevando-o montante 

global a receber (Câmara dos Deputados + Senado Federal) para: 

Cr$ 131.100.162.534,91, não atualizados monetariamente. 

l.?e acordo com ó Demonstrativo em anexo, o mon -

tante a receber da Câmara dos-Deputados, compreendendo os e

xercícios de 1990, 1991, 1992 e 1993, a título: de EQUIPARA -

ÇÃO DE PENSOES e RESERVA DA PREVIDl::NCIA CONGRESSUAL, corrigi 

do monetariamente pelo Íridice oficial de inflação INPC/IBGE, 

até abril de 1993, atingiu o valor de c,r$ 317.104.371.210,81. 

)o Senado Federal também deixou de repassar para 

o IPC, no ex~cí-cio anterior, recursos a títUlo de EQuiPARA

ÇÃO DE PENSOES e RESERVA DA PREVIDENCIA CONGRESSUAL, no va -

lor total de Cr$ 3.619.611.252,55 (exercício de 1992), que 

atualizado monet-ariamente pelo índice oficial de inflação 

INPC/IBGE, até abril de 1993, remonta em Cr$ 12.134.102.280,47. 

(vide quadro demonstrativo anexo) 

2. A aplicação em •riE~~NTUREs•, equivalentes a titules não con

versíveis da "A RURAL COLONIZAçAO S/A", pertencentes ao Gru

po REALIZAVEL A LONGO PRAZO, representando â epoca 45% do 

Ativo Contâbil, acha-se- SUB-;.;lÓDICE, em virtude de irregulari 
I . -

dades constatadas na emissão dos títulos e ã falta· de doeu -

mentaçâo hâbil, conforme Processo nO 14.322/89, da 

dos Deputados. 

Câmara 

3. A rubrica "RESERVA MATEMATICA DE BENEF!CIOS A CONCEDER" 

·Jdo Grupo EXIGÍVEL ATUARIAL, tem co~o finalidade atender ã 
cobertura d. e Benefíc~os a c.onceder, de acordO: c~mi a orient~-· 

ção da Emp_;-esa ,l\.tu.ãria-STEA, nos termos do contrato ~9-dQ-. 

entre 0 IPC e aquela empresa em 1990, sendo que estamos aguàE 
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dando os cálculos atuariais resultantes do .referido contra :,_ 

to, para que possamos proceder aos lançamentos de ajustes_ ne 

cessários. 

Brasília,DF, rJ2 de junhode"l993~~ 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 
11• Reunião, realizQda em 1 • de junho de 1993 

Às onze horas e dez minutos do dia primeiro de junho 
de mil novecentos e noventa e três, na sala de reuniões da 
CÕmissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senador João Rocha, com a presença dos Senhores Sena
dores Elcio Alvares~ Irapuan Costa Júnior, Moisés Abrão, 
Saldanha Derzi, César Dias, Eduardo Suplicy, Mcira Filho, 
Ronan Tito, Bello Parga, Raimundo Lira, ~agn<? Ba_celar, 
Esperidião Amin, Garíbaldi Alves Filho, Alvaro Pacheco, 
Pedro Simon, Mário Covas, Gílberto M~randa, Dario Pereira, 
Jona Pinheiro e Henrique Almeida, reúne-se a Comissão de 
Assuntos Econômicos. Deixam de comparecer os Senhores 
Senadores Ruy Bac~lar,_Ronaldo_Aragão, Mansue_to de La
vor, Aluízio Bezerra, Onofre Quinan~ Carlos Patrocínio, Beni 
V eras, José Richa, Affonso Camaigo, Valmir Campelo, Alba
no Franco e Ney Maranhão. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando 
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada, 
e a seguir passa a palavra ao Senador Esperidíão Amin, para 
que profira o seu parecer, favorável nos termos do PRS que 
apresenta à MSF n" 186/93,-"Do Senhor Presidente da Repú
blica encaminhando ao Presidente do Senado Federª! Expo
Sição de Motivos __ n~ 161193, do Senhor Ministro da Fazenda, 
sobre fixação de crité.rios e normas disciplinadoras das opera
ções a que se refere a Lei n"' 8.187 de 1~'-6-91." Em-discussão 
a matériã, participam os Senhores Eduardo _Suplicy, Rona~ 
Tito, Raitnurldo Lira, Mário Covas, Bello Parga, Pedro SI
mon, Gilberto Miranda e Esperidião Arnin. Colocado em 
votação, o parecer do relator é aprovado com_ as m_o9.ificações 
sugeridas .. _Passa-se, em seguida, à apreciação das Eme1_1:das 
de n"' 1 a 4 da Câmara dos Deputados oferecidas ao ProJeto 
de Lei do Senado n~ 410/91, que ·•restabelece o incentivo 
fiscal que menciona e dá outras providências", cujo relator, 
Senador Esperidião Arnin, oferece parecer favorável. Não 

hav!.!-ndo_quem queira discutir, a _matér!aé sU_bmeticJ~-a votação 
nominal e é aprovada. Nada mais havendo a tratar, SuaEx..ce
lência declara ecerrada a reunião .às treze l_1oras e _yinte minu
tos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. Sena_dorJoão Rocha, Presidente, 

íNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRAFlCO 
- ---

ANEXO À ATA DA I!" REUNIÀO DA COMISSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZADA EM 1' DE 
JUNHO DE 1993. ÀS DEZ HORAS, QUE SE PUBLICA 

. DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRE
-SIDENTE, SENADOR JOÃO ROCHA 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Havendo número 
legal, iniciamos a reunião de hoje cOm os itens 1 e 2_da nossa 
pauta. 

O item 1 trata da discussão da Mensagem n\' 186/93, do 
Senhor Presidente da República, encaminhando ao Presidente 
do Senado Federal a Exposição de Motivos n• 161/93 do Sr. 
Ministro da Fazenda, sobre a fixação de critéri9s~ normas 
disciplinadoras das operações a que se _refere a Lei n9 8.1_87, 
de 1" de junho de 1991- _ _ _ _ _ _ . __ 

O item extra da pauta trata do Projeto de Let do Se~a-~o 
n~ 410/91 tendo também como Relator o Senador Espendtao 
Amin. C~mo ele não foi distribuído para conhecimento dos 
Srs. Senadores, o relatório do~ Senador Es.peridião Amin ficará 
Para-discussão após o item 1 da pauta. -.. _-

Dando início aos nossos trabalhos, sohcttamos aO Senador 
Esperidião Amin, Relator da Mensagemn" 186/93, -~ue faça 

-um relato geral do seu parecer à citada mensagem prestdenctal, 
dando também o seu parecer sobre a emenda apresent~da 
hoje em reunião da Comissão_ pelo Senador Eduardo Suphcy. 

Concedo a p~lavra ao Senador Esperidião _Amin 

O SR ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Preside11tc e Srs. 
Senadores, não vou reler todo o documento, mas chamo a 
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atenção dos nobres Senadores para atualização do relatório 
que já está distribuído. GOstaria de chamar a atenção para 
os seguintes tópicos: primeiro, a página 5 do novo_ relatório 
que se refere ao PROEX. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O outro relatório 
que não tinha chegado ~inda ao conb.ecim_eri_~Q elos membros 
da Comissão. Então, foi solicitado que ele fosse colocado 
como itein 2 da pauta, a fim de que os Srs. Senadoi:'es pudessem 
tornar conhecimento do documento. 

O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rochaf- Tem a palavra 
V. Ex> 

O SR. MAGNO BACELAR- O segundo relatório já 
se encontra em nossas -mãos, foi distribuído agora. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Agora é que 
está sendo distribuída a cópia. 

O SR. ESPER!DIÃO AMIN- O relatório já foi distri
buído, e estou chamando a atenção dos $rs. Senadores para 
a página 5. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - No item I da 
pauta, o Senador Espcridião Amin está relatando o PROEX. 
Seria o item 2·da pauta o -Projeto de Lei n~ 410, de 1991, 
que restabelece os incen4vos fiscais que m_enci~na e dá t?utras 
providências. , __ 

Então,- o Senador Espcridião Arnin está com a paTãvra 
para discutir o PROEX. - - -- --

O SR. ESPERJDIÃO AMI!\ -Gostaria de me valer 
da página 3 do relatório que ·as Srs. Senadores têm agora 
em mãos. (Pausa.) 

Creio que não é necessário ler todo o relatório do Projeto 
de Resolução. QU:ero aperias chamar a atenção· pa:ra o que 
foi possível acolher c o que não foi possível acolher das suges
tões e emendas apresentadas até quinta-feira passada, bem 
como as discussões que temos tido até o dia de hoje. 

"Corri relação àos recursos destinados a financiar 
as operações externas- e isto já_ const"ava do. piiineiro 
relatório --estes foram estabelecidos dentro de um 
critério de não-comprometimento da nossa capacidade 
de pagamento externa, ou seja, eles limitam-se a 10% 
do valor médio das exportações nos últimos três an9s, 
o que corresponde a cerca de US$3 bilhões. 

Dispõe o projeto ql].c, quando as operações de 
crédito externo s_c_ "relacionarem com refinanciamento 
ou rolagem de dívidas, e55as deverão ser encaminhadas 
ao Senado Federal para decisão final, uma vez que 
essas operações compromdêm a -capacidade interna 
de investimCnio-. Como o Senad_Q_Federal não é uma 
instituição financeira cspcciali;3.-aá effi financiamellto 
externo, fica o Poder Executivo enCarrcg3do das opera~ 
ções relacionadas cOm financiamento. àS .e_xportações 
de bens e serviços nacionais." 

Chamo, aind-a, a atenção .de_ V. Ex"' para a página 
4, onde se lê: -

.. As opcraç_õcs que representarri concessão de cré
dito aos exportadores nacionais ~ eqy.alização de taxas 
de juros de financiamentos concedidos por instituições 
de mercado financeiro deverão ser conduzidas pelo Po~ 
der Executivo ao amparo ·cta legisl~ção em vigor -

no caso, a Lei n" 8.187- c o_que venha a ser escrito 
mais, atualizando a referida lei. A Portaria que estabe
lece_ o "Comitê de Financiamento de Exportação tem 
que ser refeita, ou tem que ser editado algum outro 
documento que a suceda. Que isso, pois, fique bem 
claro: as operações ao exportador brasileiro não são 
objeto dessa resolução, porque são operações internas, 
e essa resolução tem como objeto operações. de finan~ 
ciamento externo. As demais normas estabelecidas no 
projeto já coristam de outras resoluções do Senado 
a respeito de operações externas, o que díspensa expli
cações adícionais: ,; 

Repito: é necessário enfatizar que as operações de finan
ciamento externo, desde a sua criação, alcançam, nos dias 

· atuais, cerca de 4 bilhões e apresentam uma ínadim.[)Iência 
da ordem de 35%, em valores nominais, e não 50% como 
me haviam informado, tendo eu repassado a ínforrriãÇãO ao 
Senado Federal, em ocasião anterior. 

Uma outra preocupação diz respeíto à concentração do 
crédito externo. Neste sentido, o parágrafo único do art. 13 
determina que o Poder Executivo deve estabelecer critérios 
que evitem a concentração de financiamenws em um único 

-beneficiário, sefa e1e PXtei-no ou interno; este último no caso 
de exportador de bens e serviços nacionais. 

Por fim, resta esclarecer que as informações solicitadas 
ao Poder Executivo e qu-e cOnstam do art. 12 são necessárias 
a um melho~ esclarecimento do Senado a respeito das opera-
ções de crédito externo. _ _ 

Não foi poSsível incluir, ainda, a suges.tão do nobre Presi~ 
dente- a qual me foi feita há poucos minutos-no sentido 
de que se não deveriamos, além dessas informações, também 
obter aquelas atinentes ao que os outros países que exportam 
para nós têm feito para beneficiar nossos importadores. Isto 
-seria realmente da maior importância, urna vez que perrriitiria 
ao Senado conhecer os dados de mercado. 

Obtive, ontem à noite, alguns desses dados de mercado, 
-ou seja, o que os ouiros países fatem para exportar. Há casos 
de exportação de bens de capital, financiados, por exemplo, 
pelo Japão, com 25 anos de fmanciamento c 7 anos de carência. 
E países que tCm hoje salários c encargos sociais bem mais 
elevados que os nossos, como por exemplo a Alemanha, e 
que fazem um esforço monumental, dentro do acordo interna
cional -e não se pode exorbitar cm matéria de padrão inter
nacional, para viabilizar as suas exportações. Dessa forma, 
é pertinente a sugestão do Presidente, Senador João Rocha 
.-pena que, para fins desse relatório, só me tenha sido feita 
agora. Nada impede que se inclua no art. 12. Poderemos 
desdobrar o pedido de informações para que, trimestralmente, 
o Senado saiba o que os outros países estão fazendo no ramo 
e, também, na questão da equalização, que não é objeto dessa 
resolução. 

Em função dessa atualização de relatório, eu gostaria 
de dizer. primeiro, que, das sugestões apresentadas até quinta
feira passada, pelo nobre Senador Eduardo Suplicy, creio 
ter ido ao encontro de uma delas, qual seja, a de incluir, 
no art. 30, VI, no que está escrito no parágrafo único do 
art. 13: -· · 

-- - -~·Na regulamentação de que trata este artigo, o 
Poder Executivo estabelecerá os critérios e as coridições 
necessárias para evitar a concentração de financiamen~ 
tos, destinados a um único tomador ou garantidor ex~ 
terno, ou quando essas operações beneficiarem um úni
co exportador brasileiro de bens de se:ntiço." 
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O objetivo já. estava implícito na nossa redação queres
tringiu a 10% o desembolso. 

Chamo atenção para o inciso II do art. 39: 

''Nenhuma operação individual~ no que se-refere 
ao seu desembolso anual, poderá ultrapassar a 10% 
do valor da dotação orçamentária, destinada às opera
ções de financiamento à expo~ação". 

Isso quer dizer que o nosso projeto de resolução já tinha 
o objctivo de evitar a concentra_ç[o. _ _ 

O Senador Eduardo Suplicy encara a questão do combate 
à concentração sob outro prisma, e suponho, repito, ter aten
dido ao seu desejo na redação do parágrafo- único do art. 
13. 

Finalmente, incluímos no projeto de resolução o lndso 
III do art. 3o 

"As operações de financiamento às "exportáções 
de serviço somente serão autorizadas. quando desti
nadas a amparar pro fetos que efetivamente contribuam 
para a atividade econômica interna do .Srasíl~ geração 
de empregos no País. níveis de inve_sJimentos e mOder
nização tecnológica, ou que possam determiriar o sub
seqücnte fornecimento de produtos_naciona_is_ ao exte
rior." 

Essa redação procura aprimorar o que já tínhamos escrito 
em matéria de avaliação de cus_to-benef(cio e vai __ aq encontro 
das sugestões. que seriam os incisos III e V da proposta de 
emenda, de_autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

Sr. Presidente, resta-nos tomar uma decisão a respeito 
de um tópico que procurei esclarecer ao longo do dia de 
hoje, que se refere à redação atual do_ art. 5". A observação 
foi aqui feita pelo ilustre Ministro da Indústria e Comércio, 
sugerindo que não fixássemos exclusivamel)te o Banc9 de? 
Brasil como agente. 

Devo _relatar que, pela Lei n" 4.595, em vigor;_ó''Banco 
do_Brasil é o agente financeiro das operações que têm origem 
orçamentária, ou seja, do Tesouro. Fui procurado por ilustres 
assessores e dirigentes do Banco_ Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social. Eles rric fizeram uma poflderação 
que me suscitou preocupação acerca da eventual _r_e_s_trição 
que essa nossa especificação do Banco do Brasil possa ensejar 
quanto à operação do FINANEX, operação de _financiamento 
de bens de capital e de consumo dLJrável ao exterior. feita 
com recursos oriundos do I:'lS/PASEP, ou seja. genericamen
te, podemos dizer recursos do.FAI,. 

A minha própria assessoriâ se divide em duas concepções: 
primeiro, o recurso do FAT é recurso orçamentário? Não 
é do Tesouro certamente. porque não pertence ao Executivo; 
mas eu não go5taria que a reda:ção suscitasse- quero deixar 
claro- qualquer idéia minha de excluir o BNDES--da opera
ção que ele já e(etua. 

Meu entendirn_~nto é de que PIS/PASEP. ou seja, os 
recursos do FAT não são do Tesouro. Pelo contrário, são 
recursos do trabalhador. que o Executivo. por meio de meca
nismos colegiados, gere, mas não se trat"l de recursos do TeM 
souro, ou seja, não é recurso_ que entrou, du no sehtido figurá-. 
do. não é propriedade do Estado; pelo contrário, o Estado 
tem sido genericamente um matr gestor desse dinheiro, que 
é do trabalhador, não interessan-do o vínculo_ empregatício 
ou quem é o patrão. _ -

O PIS/PÃSEP, ou seja, os recursos do FAT, pertencem 
ao trabalhador brasileiro. Não vejo como essa restrição venha 
a impedir a operação do BNDES. Más, ·se isto Vier· a ocorrer. 
concordo em alterar a redação, porque não é meu propósito 
nem desbancar o Banco do Brasil-já demonstrei isto aqui 
- e muito menos penalizar o BNDES, que tem operado 
muito bem nessa linha. Recursos do Tesouro, pela Lei n9 

4.595 são do Banco do Brasil. 
~o relatórjo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
pede ainda ao Sr. RelatOr, Senador Esperidião Amin, que 
relate, a título de sugestão, uma emenda apresentada hojt! 
pelo Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Sr. Presidente, eu havia 
combinado com o Senador Eduardo Suplicy de fazer primeira
mente um balanço do que estou devendo. São muitas as dívi
das, porque, além dos contatos formais, houve muito contato 
informal. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Mas gostaria de 
saber se todos os Srs. Senadores tê.m essa sugestão de emenda 
apresentada hoje pelo Senador Eduardo Suplicy. 

Se_ o Senador Ronan Tito também tem emendas, pediria 
a S. Ex~ que passasse ao Secretário para distribuir cópias aos 
membros da Comissão. 

O SR. ESPER!DIÁO AMIN- Sr. Presidente, pela or-
dem. -

O SR. PRESIDENTE (João Rqcha) -V. Ex• tem a. 
palavra. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Sr. Presidente, tão logo 
V. Ex~ considere como quitada minha dívida até hoje, podere
mos tratar de qualquer questão vindoura; senão fica muito 
tumultuado. · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Vamos seguir, 
então, a orientação do Sr. Relator. Com a palavra o Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Seguindo a sugestão, 
Sr. Presidente, gostaria primeiramente de çliscutir a matéria 
já relatada pelo Senado_r Esperidião Amin. 

Considero que o Senador Esperidião Amin apreciou ade
quadamente as proposições que fiz na e-menda relativa ao 
art. 3'~ Ao considerar o inciso VI no art. 10 como inciso III 
âo art. 3", S. Ex• levou em conta qitérios importantes sobre 
as importações de serviços, especialmente seus efeitos sobre 
a atividade econômica interna, geração de empre;os, nível 

--de investimentos e modernização tecnológica. 
· No que diz respeito aos itens, 3, 4 e 5, que sugeriam 

-limites quantitativos, o Senador E$peridião Amin coiceou no 
parágrafo único do art. 13 que o Poder Executivo est(!belecerá 
os critérios e condições necessárias para evitar a concentração 
de financiamentos destinados a um único tomador. Penso _que 
assim ele considera. 

N-a última reunião; diScutfinos se 10%, 15% OU -35o/C se
riam os mais adequados. 

Entendo que, em havendo a preocupação pela não-con
centração, como explicitado no parágrafo único, está contem
Plada a sugestão. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Eduardo Supli· 
cy, V. Ex~ está_sendo muito co_rfeto. Só ·queria frisar que 
o art. 13, parágrafo_ único, combinado com a prescrição do 
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art. 3'', 11, demonstra- a eficácia iremos ver depois·- que 
o Senado tt!ve a preocupação de não concentrar. 

Agradeço a sugestão de V. Exft nesse sentido. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Esperidião 
Amin, poderíamos até ter uma condição excepCional. Darei 
um exemplo. Suponhamos que a Rcpúhlica Popular da China 
resolvesse fazer uma enorme importação do Brasil. Mesmo 
se apenas urna empresa estatal chinesa decidisse importar e 
pedisse financiamento, isto resultaria no consumo para 1 bi
lhão e 300 milhões de chineses. Certamente seria uma grande 
exportação. Talvez foss'e de ióteresse do Governo brasileiro 
financiar isso. 

Entendo que a ponderação de não te~ o número exato 
- 10%, 15% ·ou 35% ---,. __ é adequada. V. Ex' chegou a um 
bom resultado. Por isso, estou de acordo. 

O SR. RONAN TITO- V. Ex' me permite aditar outro 
argumento? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não. 

O SR. RONAN TITO- Não exemplificarei com país 
importador. Vou aditar novo argumento~ o Biasil"qucr expor~ 
tar, preci~:;a exportar: Às vezes ou_ço al_gu_~m qizer: vamos 
criar financiamentos pará exPOrtar Serviços, criar ~Jl).prego 
lá fora. - - ---

Na verdade, quando s~ exporta alguma coisa, mesmo 
serviço, estamos exportando mão~de-obra, técnica, equipa~ 
mento. Não se exporta simplesmente serviço. Se não temos 
tantas empresas, como gostaríamos, para exportar e exportar 
cada vez mais, vamos limitar as que são mais agressivas, as 
que têm competência para, vcrdadcjramente, exportar? 

Vamos admitir que_ limitemos a não mais que tOo/c por 
projeto ou por exportação. Assim, perdemos uma grande ex~ 
portação. Dcve~sc examinar não só o negócio em si, porque 
exportação e importação implicam reladonamento bilateral 
entre pa{ses. Agora voa dar um exemplo,_que_, talv_ez,n;lUitos 
não gostem: o Peru. Interessa exportar para o Peru? Se me 
perguntarem, responderei que sim, porque estamos empe~ 
nhados em criar um mercado comum latino~americano, e o 
Peru tem a quarta reserva de gás do mundo. Todos sabemos 
que o probkma do Brasil é importar energia_ à base do petróleo 
do Oriente. Se há guerra, e o·comandantc da Petrobrás não 
quer vir, tem-se que- pedir ao comandante da Marinha que 
traga o petróleo. Enquanto isso, o País fica parado. 

Uma ligação de gasoduto Bolívi~a-Peru é importante, mas 
as reservas de gás da Bolívia não chegam a 8% das reservas 
de gás do Peru. 

Por outro lado, todos os países da América Latina, da 
qual o Peru faz parte, têm tudo para comprar do BrasiL Só 
há um problema: não há moeda para comprar. O Brasil. como 
país que deve ser líder- deve ser; não está assumindo, mas 
deveria assumir a liderança c criar o mercado latino-americano 
- tem a obrigação de criar moe9as para os ou.t_ros países. 
Foi assim que a Alemanha fez para dar consecução ao Mercado 
Comum Europeu. Se não assumirmos -~sSe papel, ninguém 
irá assumi~lo. Não tem fundamento o medo do Brasil, a paura 
dos gaúcho& de que, com o Mercosul, a Argentina i.r_i~ acabar 
com os produtos primários no Rio Grande do Sul. Abrimos 
o mercado e, hâ 13 meses, o nosso saldo de balança era de 
1,7 bilhão de dólares. Neste País padecemos de complexo. 

Segundo o FMI, somos a sétima potênCia -do mundo. 
Outros dizem que somos a décima primelra. Não sei se é. 

O que precisamos é nos capacitar. Nós Senadores represen~ 
tamos um país importantíssimo em termos de mercado_. Na 
medida em que criamos limitações, restringimos- as possibi
lidades do País c de suas empresas. 

Fiz questão de citar comõ exemplo uma empresa, porque 
aqui estamos lutandopela implantação de uma economia de 
mercado, mas temos complexo de empresa. 

Outro dia, a revista Veja fez uma crftica irónica porque 
eu havia dito, da tribuna, que. quando fora do País, eu me 
orgulhava de v~ r a Odebrecht. Mas me orgulho também quan~ 

- do vejo a Andrade Gutierrez e outras empresas lá fora, com 
a sua bandeira, prestando serviços no exterior. Outros prefe
rem sentir orgul_ho do Senna. __ O Senna ganhou a corrida, 
é- orgulho nacional. A própria Veja tem tecido loas a ele. 
à perícia do piloto brasileiro, dizendo que é motivo de orgulho 
-nacional. Para mim não é - desculpem-me. O que ganha 
o Brasil com isso? Mais desastres nas estradas. Somos cam~ 
peões mundia-is tambc.!m em desastres. Mas, quando ganhamos 

_divisas, criamos emprego. geramos riqueza e dizemos que 
sentimos orgulho disso, somos tratados com ironia. As nossas 
estatais, infelizmente, são ineficientíssimas. A Petrobrás tem 
tentado lá fora e não consegue· nada, a não ser confiscada 
num poço de petróleo que perfurou que era o maior do Iraque. 

Então, não devemos limitar a ação das empresas privãdas 
que estão tentando exportar. Deixemos que a sua competência 
as limite, ou os dados técnicos do PROEX ou de agentes 
financeiros: ··veja, essa empresa não tem capacidade". Ou, 
por outro lado: "O País não tem interesse nesse país". Ou 
ainda: "Esse país não tem condições de nos pagar". Isso tudo 
deve ser levado em conta; são dados técnicos da maior impor
tância. Agora, não podemos é limitar a competência dos que 
têm. E se não tivermos outras que tenham competência? 

Sei que essas críticas são feitas, porque a firma Odebrecht 
tem sessenta e tantos por cento dos financiamentos do 
PRO EX. Eu já disse que não tenho nada a ver com a Ode
brecht, não é do meu Estado, não conheço nenhum diretor. 
Mas. se ela tem competência para-Pleitear e para executar, 
e se ó país lá fora tem como honrar, por que não? Vamos 
limitá·la? E quem vamos colocar em seu lugar? E se outra 
empresa nossa não se interessar: perdemos o negócio'? 

Apresentei uma emenda, Sr. Relator, elevando de 10% 
para 15%, mas com um pesar enorme, porque eu não gostaria 
de criar limites. Penso que as questões negociais é que deve
riam impor os limites. É do interesse do País? Ao Fundo, 
neste momento, interessa comprometer-se só com esse negó
cio? Não, não interessa. Então, tudo bem, isso que limite. 
Mas limitarmos adredemente. Por que o número 10? E agora 
vou questionar o meu número. Coloquei 15%_: pol-qUe número 
15? Fiz uma outra emenda dizendo que a qualquer momento 
pode-se recorrer ao Senado para ampliar o limite. 

QUero louvar, aqui, o trabalho do Senador Esperidião 
· Amin, que em tão pouco tempo, com a sua assessoria -
que faço questão sempre de ressaltar - fez um belíssimo 
trabalho. principalmente porque teve a humildade de jogar 
todas essas cláusulas negociais para quem? Para quem está 
gcrenciando o Fundo. 

Temos um comitê interministerial constituído que exa~ 
inína os negócios. Não temoS nada- mais. Agora acabou tudo; 
mas não temos tambim como financiar. Não posso crer que 
vamos ficar sem o comitê. Não posso crer._ Que se .criem 
limites para 1.!5Se comitê, mas sou contra financiamentos de 
100, 200 milhões de dólares serem analisados apenas pelo 
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~estor do PROEX, absolutamente contra. ~ão é_possivel que O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Desembolso anual. 
tsso ocorra. Por quê? Porque existe sempre olrüeresse político 0 SR. MÁRIO COVAS_ Desçmbolso anual por opera-
do país; com esse país nos interessa finailCi'ar, digamos, um 
b

. ção. De onde saiu o número que se trato_u de_ 2 bilhões de 
dhão de dólares; para aquele não inte-ressa finariciar dez. dólares? 

Ou não é verdade isso que c~tou dizendo? . 
Estou apresentando um limite que passa para 15%, mas O SR. ESPERlDIÁO AMIN- A dotação orçamentária 

poderia ser 20%. Não me agrada lirriiüü·-, põi"qUe-eStãmos -é-de 2_bilhões ... 
limitando a agressividade dos nossos exportadores, quando O SR. MÁRIO COVAS _-Total doaci_o. 
eu gostaria de incentivar essa agressividade. -

Há outras emendas, mas estamos falando da iiffiit3.Çã0 O SR. ESPERlDIÃO AMIN - Essa equalização tem 
de financiamentos, quanto àquelas, tenho mais de quatro. financiamentos, subsídio a financiamento. 
No momento oportuno, com a concessão do Sr. Presidente, O SR. MÁRIO COVAS - Quer dizer, na operação 
voltarei a falar sobre as mesmas_. _ de financ_iamentQ,_ela ~e circunscreve __ a 70_p __ milhões? 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Permite-me V .. Ex' um 
aparte, Sr. Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO - Com prazer. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
d~ Mesa pede ao Sena9or Ronan Tifo que faça uso de outro 
mtcrofone, porque esse, lamentavelmente, está com defeito 
impossibilitando a gravação. _ -- ' 

Concedo a palavra ao Senador Raimundo Lira· para tJ.m 
aparte ao Senador Ronan Tito. _ 

O SR. RAIMUNDO LIRA - Senador Ronan Tito, a 
emenda de V. Ex", quanto ao limite, pode deixar esse aumento 
de 10 para 15% condicionado. Por exemplo. quando uma 
operação individual ultrapasse_15%, ela viria ao Senado Fede
ral, ao invés de a própria resolução sofrer uma modificação; 
ou então deixe cm aberto. 

O SR. RONAN TITO - Acho interessante essa .idéia 
de V. Ex• Quando ultrapassar 15%, esse fin_a_nd.ani~_Otó ·deverá 
ser remetido ao Senado para ser estudado. 

O SR. RAIMUNDO LIRA - A análise pelo Senado 
Federal e pela comissão é muíiO nlã.is Sirilples, quando ultra
passar esse limite, porque se for do interesse do País aumentar 
a operação tem que modificar a resolução. Então, essa seria 
uma solução que ficariã. definitiva. Ter-se-ia o linilte~o-oontrO:.:-
le, e não se impediria que a operação fosse feita, se a mesma 
fosse do interesse do País. 

O SR. RONAN TITO- A su!;>en;eçda.apresentada pelo 
Senador Raimundo Lira enriquece a emenda_ e é d..a. m;:Uor 
importância, não temoS que limitar. Entendo que o limite 
da operação e a seriedade da tran_sação, que devem obedecer 
.as regras de mercado, devem ser de interesse_ braSileíro. 

O SR. MÁRIO COVAS- Senador Ronan Tito, V. 
Ex" me concede urrraparte? 

O SR. RONAN TITO- Cotn muitoprazer. 

O SR-MÁRIO COVAS- Gostaria de uma explicação. 
V. Ex• seguramcmc. ao apresentar a emenda, tomou conheci
mento de todos os números_. A r.ninh_a__imprcssão é de que 
a tradição, pelo menos nos últimos tempos, tem sido a de 
incluir um volume orçamentário da_ ordem de 2 _Pilhões de 
dólares? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Setecentos milhões de 
dólares. -

O SR. MÁRIO COVAS -Setecentos milhões só para 
o PRO EX. Portanto, isso _sigríffiCa que 10% seriam 70 milhões 
de dólares. Isso não é por empresa, é por"Opetaç-ão? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Financiamento a toma
dor externo para bens de consumo durável, ou. bens de capital 
eserviços, neste ano, 620 milhões de dólares. 

O SR. MÁRIO COVAS- Isso é crédito ao comprador, 
ao importador. E o restante, e_m que é aplicado? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Seu maior uso .é na 
equalização de juros, ou seja. operação interna feita ao ven
dedor. 

O SR. MÁRIO COVAS- Essa que está excluída aqui? 

O SR. ESPERIDlÃO AMIN- Está excluída, porque 
a Constituição, estamos nos remetendo, Senador Mário Co
vas, ao art. 52, incisO V, da Constituição, que é o veio pelo 
qual entramos no PRO EX. 

_E~tão, passa-se uma régua e vamoS dizer aqui o seguinte: 
a Lei n" 8.187 é um instrumento que regula a operação interna. 

O SR. MÁRIO COVAS- V. Ex' e.ntendeu que cabia 
regulamentação apenas à parte do financiamentO- vinda do 
Tesouro par~ importadores. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Tínhamos duas coisas 
suscitadas pelo Governo: a Lei n" 8.187 e o Art. 52, inciso 
V, da Constituição~ 

O SR. MÁRIO COVAS- Isso. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Primeiro: 
h Não compete ao Senado regulamentar na lei." 

Agora: 
"Compete ao Senado, lato senso, regular aquilo 

que é da sua competência e que está -·no Caso·
no Art. 52, fncisõ V." 

Em termos de números isso representa um terço da dota-
·ção orçamentária. - ·~- ---

0 SR. MÁRIO COVAS- Em se tratando de financia
mento para produtor nacional, para operação feita no Brasil 
d~~tinada à e_xportação, ela não está ~nti~a_nos limit~s disso? 

O SR. ESPERIDIÃO AMlN- Não. 

O SR. MÁRIO COVAS- Por quê 0 

O SILESPERIDlÃO AMIN .:_Porque é operação gaSta, 
oPeraÇão interna. _ ~ 
- ___ Não é uma operação de crédito externo? 

O SR. MÁRIO COVAS -Não é de crédito externo. 

O SR. ESPER!DIÃO AMIN - As garantias que um 
exportador tem que dar- no caso -são garantiaS- reguladas 
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pelo Direito Comercial brasileiro e mais pela legislação do 
Banco Central, do Conselho Monetário Nacional. que estabe· 
lecem por assunto. 

O SR. MÁRJO COVAS - Mas essa operação é vincu-
lada à exportação. -

O SR. RONAN TITO - Sim, é por isso gue" eÚ está 
no PROEX. Mas ela tenta o PROEX. 

O SR. MÁRIO COVAS -Se ela está no Proex, não 
tem... - · 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN _:_ Não;Q PRO EX é uma 
coisa, a resolução é outra. 

O SR. MÁRIO COVAS- A resolução nasce do suposto 
de que aquele dispositivo da Constituição merec~ regulamen
tação por parte· do Senado. O que está em causa neste mo
mento é isso. V. Ex~·entende que naquele dispositivo se refere 
a operações externas, e <ií é que pre"cisa ver a diferença, se 
são operações de crédito externo ou operações externas. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Operaçõ<os tle crédito 
externo. 

O SR. MÁRIO COVAS - Quando faço um fináncia
mento a ser pago em cruzeiro, no BrasiJ, com· equalízação 
de juros e com recursos do Tesouro, isso não se enquadra 
nos termos da resolução? 

O SR. ESPERIDJÃOAMIN- Não. Isso se enquadra 
na Lei no 8.187 ... 

O SR. RONAN TITO- Peço a Constituição uni pouqui-
nho, por favor. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - isso se enquadra na 
Lei n" 8.187, tem razão. E deve ser operado por um_ instru
mento que o Governo tinha ·antes? Era o Comitê de Financia
mento da Exportação. 

O SR. RONAN TITO- Vamos lero ari. 52, da Consti
tuição, e seu i tem V. 

O art. 52 diz, simplesmente: 

"Compete privativamente ao Senado Fedérã.l''

Item V·. 

"Autorizar operações externas, de natureza finan
ceira de interesse da União ... " 

Podemos parar aí porque depois vem Estados, MunicípioS 
e Distrito Federal. 

Acho que o Senador Esperidião Amin é qui-tem razão. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN- Entendo que Ç da maior 
importância, também, a questão da equalização. E_ até mais 
dinht'-:iro. Vou juntar, Senador MárioCovas, ao meu relatório 
final porque, na veidade, o Relator tein que elabora! um 
projito de resolução. 

O SR. MÃRfO COVAS- Sim, mas o·entendimento 
de V. Ex• passa a ser o seguinte: em Se trataÍldo de buyersp
credit, isto é, o firianciamt!nto ao importador, isso está caracte
riz~do como operação externa de natureza finariceira. 

Em se tratando de financiamento por suppliespcredit, 
ist() é, para o exportador brasileiro, ten-d

7
o_em vista que ess~ 

é uma operação qUe se esgota dentro do Brasil - n-ãO se 
esgota de-ntro do Brasil, porque ela se completa no instante 
em que a exportação é feita -, mas não é uma operação 
de. crédito financeiro ... ? 

_O-SR. RONAN TITO- Não é porque ela é apenas 
~como diz _o _teimo técnico aí~ equalização de taxas. 

- .. Senador,_ veja, na medida em que acabarmos com o escân
dalo dos jurOs 'de 30, 40% ao ano ... 

O SR, !l:fÁRIO COVAS -Desaparece? 

O SR. 'RONAN TITO- ... vamos acabar urgente, eu 
gostaria,- isso é o ·maior e"scândalo, Senador, isso brada aos 
'CéUS. 

. OSR. ESPERIDIÃO AMIN -Senador, estamos retor
n~ndo aos juros reais. 

O SR. RONAN TITO- Entáo, para se fazer uma expqr
tação tem essa· equalização, porque o Tesouro paga. O Tesou
ro paga iSso, paga na rolagem da dívida. Sabe quanto o Tesou
ro, no ano passado, despendeu para a rolagem da nossa dívida 
interna e mais algumas equalizações? Dezesseis bilhões de 
dólares. E. quando Eliseu Resende esteve com os banqueiros 
e esses pediram a ele para que não comprasse a dívida interna, 
naquele momento ele começou a cair. Era um negócio grande. 
São dezesseis bilhões de dólares por ano. 

Estamos na CPI da evasão fiscal, nobre Senador Mário 
Covás~ apufando em detalhes essas coisas. Tive a oportu
nidade na segunda-feira, da semana passada, de discutir sobre 
questões regionais. Estava o Presidente da FEBRABAN. Na 
medida em que lhe disse algumas coisas, adquiri o direito 
de dizê-las publicamente: A CPI está conseguindo informa
ções de todos os organismos brasileiros, menos da FEBRA
SAN. Temos os excepcionais advogados que aí estão e o 
art. 5o da Constituição, no seu item XII, fala no sigilo. V. 
Ex• se lembra, pois era o Líder. que para a questão das infor
mações pessoais tínhamos o Conselho de Segurança Nacional. 
Isso hoje é usado para não entregar as informações, por exem
plo, das contas fantasmas._ Quebra o sigilo. Essa equalização 
está tomando um bilhão e trezentos milhões de dólares. Esta
mos todos ca_fado_S 1 mas na hora em q_ue falamos em financiar 
uma einPresa que irá préstar serviço lá fora, para um parceiro 
que nos interessa, o mundo cai, desaba. E ficamos discutindo 
os detalhes do sofrimento desse povo. Mas o dia em que 
"metermos o dedo na ferida" isso não irá sair publicado em 
nenhum jornal._ 

O SR. MARIO COVAS- O quê? 
OSR. RONAN TITO- O que falamos aqui agora. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não vai. Aposto. Sr. 
Presidente .. sinto-me no dever de prestar alguns esclarecimen~ 
tos,. 

_ .O SR. PRESiDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa passa a_palavra ao Senador Esperídião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O Senador Mário Covas, 
como já- nas vezes anteriores. feriu o aspecto conc~itual da 
reso_lução.-·au_erO, em primeiro lugar, agradecer as palavras 
generosas dO Senador Ronan Tito, dizer que realmente foi 
um_esforço- que'eu não poderia desenvolver sozinho, sem 
a·àjuda dos se·nho.res e da Assessoria que já enalteci >la primei~ 
ra oportunidade. - - - -

O que quero abordar agora para o Senador M<írio Covas 
são -dois aspectos: O- Governo quando tomou essa decisão. 
estou convencido diSso, não vislumbrou todas as C!)nseqüên
ciás prátiCas dO seu gesto de revogar a Portaria n~ 7, de j~nejro 
de 1993. Isso fof evidenciado. Ta:nto é que todas as operações 
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até aquelas que, pela Lei n" 8.187 e pela portaria, eram da 
alçada operacional do Banco do Brasil estão penduradas no 
ar e continuarão penduradas no ar ... 

O SR~ MÁRIO COVAS -~Mas a alçada operacional 
não significava que o Banco do Brasil dizia a última palavra 
para fazer, mas apenas que ele tinha autonomia para fa:iê-lâ.s 
até aquele valor, dentro das regras que eram ígU.ais para as 
da Comissão de Finã.nciamento. · · ___.-- ~ ~---' ·--

O SR~ ESPERIDIÃO AMIN -Até aquelas que erain 
da alçada operacional do Banco do Brasil estão todas pendu
radas. Todas as operações aprovadas. nos termos da Lei n~ 
8.187, continuam pendentes. Não tenho dúvida que aceita 
esta resolução... - - _ _- --· -

O SR. MÁRIO COVAS - A prerrógàiiva· do Banco 
do Brasil em ter essa alçada nasce de uma decisã:o da ComiSsáo 
de Financiamento da EXpOrtaçãO. - -- · ~ -· · 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O eonoeitq desta resoiu
ção, vamos deixar bem claro, se for adotado p.o sentido de 
que é operação externa aquilo que fa~o COI!t~ ~lgué~ t~ _de 
fora e não com alguém aqui dentro, já-iSola 2/3.do ·que este 
ano é o volume de recurso e irá resultar em uma nova portaria 
ou algo que o Governo ·entenda conlo equiValente, 1,1m- novo 
projeto de lei para substituir a Lei n' 8~187. Algo terá que 
ser feito. - -- - -- -- · ----

Trouxe aqui alguns elementos que obtive: rriuito "teCéi{e~ 
mente sobre como então. Senador João Rocha, isso em parte, 
responde a V. Ex• As últimas Ofertas de firiimdamentO, de· 
países que normalmente concorrem com o Brasil, no mercado 
externo, têm sido dentro de parâmetros, na maioria das vezes, 
mais competitivas que os praticados pelo PRO EX. Senão veja~ 
mos: Itália, moeda: dólares americanos. Prazo: 25 anos. Ca
rência: 10 anos. Taxa de juros: 1% ao ano-. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Para investimento 
em quê? ~- __ . _ -~: 

O SR. ESPERIDIAO AMIN- Para venda~ Eles vende
riam para nós. 

O SR. MÁRIO COVAS - Compra de equipamentos 
ou qualquer outra coisa assim. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Se se comprú o equipa~ 
menta italiano, esta é a modalidade de operação. 

Japão, moeda: yen japonês; práZo: 25 anos. O nOsso 
é de cinco anos, podendo aumentar para 10: Prãzo de carência: 
sete anos; taxa de juros: 4% ao ano. 

França, moeda: franco francês. Prazo: 15 anos~ prazo 
de carência: cincO anos; taxas de juros: 8% ao-áilo-. · 

Corporación Andina de Fpmcnto. Moeda: dólares ameri~ 
canos; prazo: 10 anos; prazo de carênda: três anos; tãxa de 
juros: 8.25% ao ano. · - · · - · · ·· · 

Libor mais 1,25% aó ano. E o PROEX:: dólares ameri
canos desembolsados em cruzeiros ao exp·ottador- nacional; 
no caso dos suppliers, prazo: 10 anos; prazo de car~ncia: 
dois anos. · ·- ---, -·-- -~ 

O SR. MÁRIO COVAS- Aí não i.hport~. V~ Ex' d~s~ 
qualificou cssã operação como externa. Só,.a- que Pode"_ s.er 
comparada é a outra. · 

O SR. ESPERIDIÁO AMlN- Só pará -sé saber colnó 
é que o mercado... · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A Mesa irá pedir 
que, de três em três meses, o órgão corripêtente do Governo 
tranSmita essas informações e as detalhe, para que chegue 
ao conhecimento de todos os membros da Comissão. Por 
exemplo, que operações estão sendo realizadas, qu_e são sem
pre a proposta, e para qual tipo de importação desse país 
de origem. 

A informação é muito importante; inclusive p~ra o cunhe~ 
ciMento· mais amplo- dos Srs. Parlamentares e membros da 
CoiniSs-ão. - ·· 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bello Parga 

O SR. BELLO PARGA -Nobre Relator Esperidião
Amin, gostaria de pedir uma explicação no tocante ao art. 
39' itêrri 2. ' 

''Nenhuma Operação individual, no" que se refere 
ao seu desembolso anual, _poderá ultrapassar 10% do 
valor da dotaç-ão orçamentária." 

É o desembolso para o total da operação, ou o desembolso 
como parcela desembolso geral? 

-- O SR~ ESPERIDIÃO AMIN - Parcela daquele ano, 
daquela operação. 

O SR. BELLO PARO A- Isso possivelmente pode cau
sar problemas porque quando a operação é contratada pode 
prevet desembolso em alguns anos. 

O SR. MÁRIO COVAS - É isso mesmo. Por isso se 
tor_na mais fácil de ser obedecida. Os 10% do desembolso 
do ano respectivo. Se o contrato é feito por vários anos ... 

- O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V~ Ex• está ferindo um 
aspecto concreto e vou dar-lhe um exemplo concreto. 

O SR~ BELLO PARO A- Gostaria de concluir o meu 
pensam·ento. 

V. Ex~ contrata uma operação, em 1993, que prevê o 
desembolso para o ano de 1994 de 10% do valor da referida 
operação. Pode ser que o total previsto para 1994 não permita 
essa operaÇão. E há um contrato que obriga esse desembolso. 

O SR. RONAN TITO - Posso dar uma informação 
a V. Ex• que obtive junto ao Banco do Brasil. Todas as vezes 
em_ que votamos _a questão dà dotação orçamentária para o 
PROEX é levado em Conta o fluxo de desembolso contratado 
nos anOs ahteriores. 

O SR~ BELLO PARO A- Previamente. 

O SR. RONAN TITO- Previamente. Porque não pode~ 
mos colocar pessoa lá em cima, pintando, e depois tiramos 
a escada e dizermos: firma na brocha aí. E tiramos a escada. 

O SR. BELLO PARGA- Essa é a essência da minha 
iittervenÇão. 

O SR. MÁRIO COVAS- Observe V~ Ex' que o cálculo 
começa pelo que já está_ comprometido. 

_Q SR. RONAN TITO - É. Começa o cálculo-apartir 
do que já ·está comprometido. E também do renuxo porque 
tem_Os'pàgamentos, a·J!l"Ortizações -e o reembolso. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua com 
a palavra o Senador B_e_llo Parga. 

0 SR. ESPERIDIÃO AMIN- Se V. Ex• me pcrmíte, 
alérii dO CSCiarecirilento presta-do pelo Senador Ronan Tito, 
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quero mostrar que a preocupaçãcY do Senador Bello Parga 
é real, tanto que irei reler aquele documento do_ Banco do 
Brasil a respeito de Karum III. 

"Desembolso de 1993: 39 milhões Oe--dólares. De
sembolso de 1994: 70 milhões de dólares; em 1995: 
81 milhões de dólares; 1996,80 milhões de dólares." 

Certamente, pelo menos, dois anOs estão prejudicados. 

O SR. RONAN TITO- Dentro dos 10%. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Se o Orçamento de 1994 
for igual ao deste anO, tamb~m. - -

O SR. EDUARDO- SUPLiC:Y...:.: Não sabemos aínda 
qual o Orçamento deste ano. 

O-SR. RONAN TITO- Não sabemos qual será a dota
ção e qual é o retorno que teremos nesses_ anos. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN -Trezentos e cinqüenta 
milhões de dólares. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua em 
discussão. 

O SR. RONAN TITO-Trabalhei' muito-nessa operáção 
e gostaria de dar depoimentos extraordinárioS sobrC e·sta ex
portação. 

O SR. BELO PARGA- Então o contrato tem implica
ções legais. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Um contrato aprovado, 
autorizado pelo chanceler. 

O SR. RONAN TITO - Um chancder hoje Ministro 
da Fazenda. 

OSR. BEL LO PARGA ..:.:Então e um contrato assinado
esse aí e que não deveria sê~lo. 

O SR. MÁRIO COVAS - A não ser que seja feito 
em dez anos. 

O SR. BELLO PARGA- Não, não pode. porque .. 

O SR. RONAN TITO- A obra lá tem uin· fiuxo, tem· 
um cronograrna. 

O SR. MÁRIO COVAS- Exatamente. 

O SR. RONAN TITO-Síín,masveja,'Senador, quando 
se vai fazer o Orçarriento para criar o Fundo PRO EX daquele 
ano, leva-se em conta as operações contratada.c;, quer dizer, 
o compromisso de desembolso do ano. E leva-se em conta, 
também, o refluxo, ou seja, o dinheiro que você tem pare 
receber, os recebívcis, porque há alguns que são "brincadei-
ririha", não voltam nunca mais. ----

O SR. MÁRIO COVAS - Um momento; quero ver 
se entendi corretamcnte. Há aqui um crnpreelldimcnto de 
obras civis no vãlor de 946 milhões de dólares. 

Senador Esperidião Amin, está certo isso? V. Ex-• diz 
que esse empreendimento seria imposSfvel.porquC ultrapassa 
os 10%. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN -.Se a dotação for igual 
a deste ano. -

O SR. MÁRIO COVAS - Vamos admrtlr que fosse 
de 900 milhões de dólares a dotação. Um bilhão para fazer 
conta exata. Vamos admitir que aqui houvesse um cronograma 
de de~embolso, para uma obra que se realizará em 10 anos. 

Isso corresponderia admitir um valo_r, médio de 94 milhões 
de dólares por ano. Ela e~taria dentro? E esse o entendimento? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Sim. 

O SR. MÁRIO COVAS - Portanto, no caso ·de bens 
de Capital e bens duráveis não, porque essa importação se 
faz por inteiro. Mas no caso de haver cronograma, na realida
de, implica que o cronograma de cada ano seja igual a 10% 
do valor total. É isso? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É para isso mesmo, 
para impedir que o operador aprove uma operação que, nó 
terceiro ano, comprometa praticamente a dotação orçamen
tária. O objetivo é esse. 

O SR. RONAN TITO -Aí é que batemos de frente. 

O SR. MÁRIO COVAS - Senador, realmente, nem 
é nesse porito que bato de frente, porque seguramente alguém 
definirá isso, algum órgão do Executivo, alguém definirá essa 
regra. 
_ É muito difícil, recebo um pedido de financiamento de 

metade dos recursos que tenho e evidentemente você completa 
isso; se é um bom tomador, a tendência é querer fazer esse, 
porque o retorno é bom, etc. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não é só isso. Pode 
acontecer uma situação de interesse da política externa do 
País, como frisou o Senador Eduardo Suplicy; pode ser que, 
de repente, o País tenha um tropismo em dircção à China, 
e, lá, os números__serão muitos grandes. 

O SR. MÁRIO COVAS- Tudo bem. Mas isso é ruim. 

O SR. RONAN TITO- Vamos ficar nesse caso aqui. 
Sabe quanto nós importamos de Petróleo por ano do Irã? 
Quinhentos milhões de dólares por ano. A tomada de preço 
do Irã para a compra de aço do Brasil, para este ano: SOO 
milhões de dólares. De aço, produto brasileiro boicotado pelos 
Estados Unidos da América do Norte. 

-- Essas limitações nos impede de fugir desse mercÇldo que 
é agilíssimo. Então nós produzimos o aço, e os Estados Unidos 
impõem uma sobretaxa de 35%. O que faremos com esse 
aço? De repente, o Irã compra, mas, para isso, exige outras 
coisas. Por isso, o limite para mim de 15%, 10%, ele é sempre 
umJimite que ... 

O SR. BELLO PARGA- Manieta nossas exportações. 

O SR. RONAN TITO- Claro. 

O SR. MÁRIO COVAS- Está bem. Mas não conheço 
nenhum banco que opera assim: a totalidade do meu dispo
nível, eu empresto.para um único tomador, nem que esse 
tomador seja a melhor empresa do mundo. Porque o interesse 
do Brasil, é sempre fomentar um maior número de exporta
dores, seja qual for a área considerada. 

Portanto algum limite tem que haver. 

O SR. RONAN TITO -Senador Mário Covas, se V. 
Ex" me permite dizer, V. Ex" parte de uma premissa incorre ta, 
pois está comparando banco particular com os interesses do 
País. É diferente. Um bando dilui o risco emprestando para 
milhões; o País vê interesses imediatos que atendam a sua 
importação e exportação. 

Vejam o caso da Karum Ill- nesse assunto, sou doutor 
-, que foi negado duas vezes, uma vez sob o pretexto de 
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que a empresa não conseguiria arranjar 10 votos na Câiilara 
dos Deputados para absolver Collor. Esse foi um pretexto.-

O SR. MÁRIO COVAS- Para que? 

O SR. RONAN TITO - Exigiu-se dessa empresa que 
ela conseguisse, na Câmara dos Deputados, oito votos para 
absolver o Collor e, então, ser-lhe-ia concedido o financia
mento. Como a empresa negou-se a fazer esse trabalho, não 
obteve o financiamento. 

O SR. MÁRIO COVAS - Oito votos para absolver 
o Collor? 

O SR. RONAN TITO-É. Isso foi na época do impeach: 
ment; mas quando o Senador Fernando Henrique assumiu 
o Ministério das Relações Exteriores, ele bloqueou essa reso
lução que já estava na gaveta do nosso embaixador no Irã. 
S. Ex~ pediu calma e argumentou- que importávamos 500 mi
lhões de dólares daquele país. 

O Presidente e o Pr:imciro~Ministro da Itália for·am aó 
Irã dizer que o Brasil não tinha competência para fazer esSa 
exportação de serviço, pois o segu-ndo colocado era a lmpre
giro, uma empresa italiana. 

O SR. MÁRIO COVAS - Nesse aspecto percebe-se 
que essa é uma opera-ção casada. Se eu importo 500 m-ilhões 
de dólares~ ao mesmo tempo e com a mesma taxa de juros 
com que estou fazendo essa, evidentemente, há mecanismos 
pelo qual... 

O SR. RONAN TITO- Mas, aí, não há compensação, 
porque um está numa faixa e outro, numa faixa diferente. 

O SR. MÁRIO COVAS - Não acho que esse- séja o 
problema principal. A Lei n~ 8~887 refere-se às "operações 
de financiamento, com recUi"sos-da programação eSpecial das 
operações oficiais de créditos vinculada à exportação de bens 
de serviços nacionais". 

Não sei, está aí O representante do Banco do Brasil que 
poderia informar-nos. Mas a mim parece qtie, qUando -o-expor
tador brasileiro vai pedir o financiamento, a equalização de 
juros, não pode usar esse dinheiro para capital de giro, para 
investimentOs. Ele pode usar esse dinheiro para fazer expor
tação. Isso é nítida e claramente uma operação vincUlada 
àquela de financüimcnto externo. 

Posso não estar emprestando para o país - é por isso 
que tudo se faz pelo PROEX. O que me parece complicado 
é dízer que, no PROEX, o que financio paia fora tem um 
tratamento envolvendo o Senado e o que financib-iriterna
mente não tem a participaÇão do Seriado, não obedeCe,-pot
tanto, às mesmas -regras. 

Até reconheço, como-v. Ex\ que, num caso, se trata 
de um operação financeira exteina:- no -outro ciiSo;· trata-Se
de urna operação que é financeira por ser uma ope"iação exter
na. Ninguém vai ao Banco do Brasil pedindo dinheiro ... 

O SR. RONAN TITO----' Mas ela é interna. 

O SR. MÁRJO COVAS- ... para fazer uma exportação, 
imaginando que se, depois, a exportação não der certo, usará 
do dinheiro para capital de giro. É crédito fínancüldõ nlcsmo, 
é juro fiiiaDCíado, vou usar isso é para o-rneu negôcio, para 
meu giro. Não. A licitude da operação está acoplada, vincu
lada à operação de exportação. 

Não sei ao certo, estou apenas levantando um problema, 
não tenho convicção do que estou dizendo, e como V. Exa 
estudou à saciedade isso ... 

Vi que nesse dispositiVo o § -zo do aft. ]·', exatamente, 
exclui a categoria dos supliers, do crédÍto posto à disposição 
do exportador. Mas, na realidade, o crédito está disponível 
potque há ümã-Operação externa:; não é uma Operação firian
ceira, é uma operação com mercadorias. O exportador está 
fazendo uma venda de serviço ou de _mercadoria, mas é por 
isso--que -eLe recebe o financiamento, tanto que ele recebe 
o financíamento do Tesouro, tanto que ele recebe o financia
mento subsidiado. 

É a mesma coisa que o financiador lá fora. No final, 
estou criando uma situação para o tomador, lá fora, que apa
rentemente ... Agora pergunto, para o_ financiador interno, 
ele pode ter mais de 10%? 

O SR. RONAN TITO- Pois é, essa limitação não existe 
em lugar nenhum. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- A limitação está contida 
no parágrafo único do art. 13 c, se for acatada por nós, enseja 
que, na Lei n'' 8.877, se faç,a da mesma maneira. 

O SR. RONAN TITO- Vamos ver. 
O SR. MÁRIO COVAS- Esse assunto V. Ex• remete 

ao- Executivo. Então o Poder EXecutiVO eSfabelt~cerá as condí
ções ptira concessão de estímulo à exportação de bens e ser
viço. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN -Claro. O que a resolução 
está especificando, Senador Mário Covas, é que o documento 
operacional do Executivo,_ern seu art. 13, diz: '_'as condições 
operacionais serão estabelecidas pelo Executivo". As condi
ções; estamOs oferecendo os parâmetros. 

O SR. RONAN TITO - É, está escrito estímulos à 
exportação. 

O SR. ESPERJDIÁO AM!N - Estas condições devem 
levar cm conta _essa premissa. 

O SR. MÁRIO COVAS- Mas, Senador, a razão pela 
qual V. Ex• está fazendo uma regulamentação é exatamente, 
porque V. Ex•, no meu modo de entender muito corre_tamente, 
não quis entrar na discussão sobre_ se devíamos isso ou não 
em face do artigo da COnstituição. Ao ·r.izér-isso, V. Ex~ dá 
o seguinte tratamento: no que se refere ao_f1nanciarnento 
extúno, do comprador, fixo as regras; no·que se refere ao 
finanCiamento externo, remeto ao EXecutivo. 

O SR. RONAN TITO- Sini-;mas é por causa da Co-nsti
tuição. 

O SR. ESPERIDIÁO AMfN-- Existe uma lei e não 
pos_So revogá-la. 

O SR. MÁRIO COVAS - Não, não pode revogar a 
_lei. A_ lei atribuía, no ait. 3", ao Ministério _çla __ E.conomia, 
mediante portaria, a prerrogativa de estabelecer as condições. 
Acho discutível o fato de que poderíamos ter feito urna lei 
delegando ao ExecutiVo alguma coisa que é competência pri
vativa do Senado ... 

A discussão está nesse ponto. O Executivo entendeu as
-sim. V. Ex•, muito sabiamenle, não entrou nessa discussão. 

Mas o Senado também não pode furtar-se de participar 
num desafio que está sendo lançado. Tudo bem. No tempo 
que leva para discutir se se faz isso ou não-, faz.ernos urna 
resolução. -

O SR. ESPER!DIÁO AMIN -Aí é crucial, tomamos 
a se-guinte decisão, quando apresentamos -essa resolução ... 
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O SR. MÁRIO COVAS- Nós, signifiea,-aqui, pluraJ 
majestático; nós todos? · - --

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Plural honesto, porque 
seria arrogância de minha parte dizer que "eu" fiz. Mas ainda 
exclui os companheiros do Senado da responsabilidade. O 
Relator optou pela seguinte linha: o Executivo suscitou duas 
coisas: Lei n~ 8.187 e Constituição. A Lei n~ 8.187, não posso 
regulamentar, tanto é que o começo do relatório diz: os meca~ 
nismos de regulamentação são: este, aquele. O que posso 
regulamentar é o art. 52, inciso V. Portanto, tenho q-ue ficar 
na operação externa. 

O SR. MÁRIO COVAS -Mas está implícito na nossa 
decisão, no que se refere a financiamentO externo, mesmo 
que saia do mesmo lugar, que ele seja subsidiado, tratado 
pelo mesmo agente financeiro, que ele não se iriclui no dispo
sitivo da Constituição. Ele é tratado pela lei. É ess_e o entendi
mento? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- É isso mesmo. 
O SR. MÁRIO COVAS- Quer dizer que o Executivo 

pede ao Ministro da Fazenda que regulamente isso. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Exatamente, terâ que 
fazer isso. -

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, eu acho que 
a discussão está muito correta. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Terá que fazer isso se 
quisermos acatar essa linha de raciocínio. 

O SR. MÃRlO ·c o v As -Eu não brigo contra isso. 
O SR. ESPERIDlÁO AMII>- Se aparecer uma outra 

linha de raciocínio, que ·não ·apareCeu ainda ... 

O SR. MÁRIO COVAS- Não. A outra linha de racio
cínio seria para fixar a regra geral, a regra valeria ... -

0 SR. ESPERIDIÁO AMIN - Na mesma resolução, 
estabelecer mecanismo de regulamentação para ·o que for su
pliers e para que for. Ou seja, uma operação eXterna' de finan
ciamento para o tomador ou beneficiário externo e uma opera
ção interna, vinculada à exportação. 

O SR. MÁRfO COVAS- Tudo bem. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Ou vamos de acordo 
com a Constituição, at.I"V3inos de acordo com, talvez, o bom 
senso. E já que se Vai n!gulamentar, que se regulamente tudo. 
Talvez seja o bom senso, mas não é constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência, 
continuando a discussão e visando a uma maior agilidade nos 
esclarecimentos feitos aos Srs. membroS- da Comissão, pede 
ao Senador Esperidião Amin que dê o seu parecer sobre a 
sugestão de emenda do Senador Eduardo Suplicy, apresentada 
hoje em plenário. 

O SR. RONAN TITO- Gostaria que fossé votada tam
bém a minha sugestão·;- pOrQUe eu ampHó, e ado Senador 
Edu;;:trdo Suplicy diminui. -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
pede ao Relator lJ.UC aptecie também as emendas apresentados 
pelo Senador Rt::.~n Tito. · --- · 

O Sr. Eduardo_ Suplicy - Em- relação às emendas de 
limites, o Senador Esperidião Amin Já Contemplou aquilo 

· que cu havia sugerido, semana passada, sem~ colocar emnúm~_::_ 
ros. Então, sObre isso, já está ultrapassado. Agora -trata-Se 
da parte referente à emenda que apresentei hoje. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
pergunta ao Senador Esperidião Amin se acata a sugestão 
de emenda apresentada hoje pelo Senador Eduardo Suplicy. 

As emendas anteriores já foram contempladas, como ob
servou o-senador Eduardo Suplicy. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Eu entendo que as reco
mendações aditadas pelo Senador Eduardo Suplicy à análise 
de financiamentos a ser feita - vou ser bt:m claro - por 
um agente que o Executivo irá definir. O Senador Pedro 
Simon qUer saber.Cp:iem vai arlatisar. Não sei. A ãnálise será 
feita por quem o Executivo estabelecer. 

O que o Senador Eduardo Suplicy_ aqui está colocando 
são mais parâmetros de análise que o agente ou o organismo 
terá que cumprir. Eu não acolheria isso na resolução. Quer 
dizer, meu parecer é contrário, mas se for para acolher, se 
o Plenário achar que isso é uma elucidação ~elevante_ terá 
que ser colocado como mais um parágrafo do art. 13. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O relator não 
acata, então? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não acato, mas em res
peito ao trabalho do Senador Eduardo Sup!icy não vou me 
sentir derrotado se for acatado. Agora,_ paranão turnu_ltuar 
a resolução, isso tem que entrar como dispositivo adiciOnal 
do art. 13. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidência 
da Mesa pede ao Sr. Relator parecer sobre a emenda modifi
cativa. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Não vai colocar em voia~
ção, ou o Senador Suplicy nadá-tem a àizer? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Vamos colocar 
em votação após a discussão total do relatório. 

0 SR. EDUARDO SUPLICY - Permita-me apenas 
um esclarecimento à Comissão, para dizer da intenção- desta 
emenda. Ela coloca que o organismo que irá analisar os finan
ciamentos deverá levar em conta alguns itens. Esta emenda 
não limita, mas diz que o organismo, o órgão que examinará 
as diversas propostas deverá: analisar o edital de concorrência, 
os projetas e planilhas, erri terinos de quantidades e custos 
unítáríos da obra civir a ser analisada, vendo quais os itens 
e subitens serãoobjeto de exporação, seus valores e o crono
grama físico financeiro da excclrção da obra, com os respec
tivos desembolsos. Então é para que isso seja apreciado. 

O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, peço a pala-
vra. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra 
V. Ex" -

O SR. MÁRIO COVAS - Queria um esclarecimento. 
Não sei se estou entendendo corrctament_e; o PRO EX, quan
do financia um serviço, dá a garantia para que se possa parti
cipar de uma concorrência; os elementos que estão aquí, são 
exatamente os elementos que fazem parte da proposta. Nin· 
guém, numa concorrência antecipa os termos do que vai apre
sentar como proposta. Isso é para ser visto na hora de liberar 
o dinhi!iro, isto é, se se estiver cumprindo o cronograma. 
Mas o cronograma físico financeiro é alguma coisa que aparece 
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como resultado da proposta apresentada. Portanto, ela é coR 
nhecida depois que a concorrência é aberta. Como ó pedido 
de financiamento é prévio, pelo menos a carta-proposta, a 
garantia 4e que se vai fazer fina!lciarncnto,-nao -pode ser apre- -
sentada antes; ninguém abre os termos de uma concorrência 
para um terceiro, não há corno fazer isso. 'É legítiinO isso, 
no sentido de verificar, na hora de pagai', se o crono-§;~ama 
físiéO fin-anceiro foi cumprido, mas fã:Zer isso por antecípação 
não dá, ri.iriguérri-enti"a em urna concorrência, cOntando para 
alguém o que vai apresentar como prOposta. Pelo Iricnos em 
algumas coisas, anális-e de edital, análise da minuta do contra
to, que nem sempre o contratante oferece por antecipaçã-O, 
tudo bem. Mas a apresentação_do cronograma físico füianceiro 
de execução, antes da concorrência, isto ninguém fará. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa pede ao Senador Esperidião Amin ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Repito, não posso dar 
parecer favorável porque entendo que estaríamos discrimi
nando condições. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - APresidência 
pede ao Senador Esperidião Amin que ofereça seu parecer 
sobre a emenda que modifica ó inciso II do art. 3", de autoria 
do Senador Ronan TitO. - - - - --

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador, acho a emenda 
boa. Só não tomei a iniciativa de _aumentar de 10 para 15, 
porque me sinto um pouco constrangido a fazê-lo. Agora, 
quero repetir que já no primeiro dia eu disse 10% não é 
um número mágico. O objetiVõ e-evitar co"riCentração. E vou 
repetir, porque alguns Senadores não estavam presentes. 
Quando tivemos a reunião, na scgunda-feíra: Passada, da Co
missão Parlamentar Mista de Inquérito, que versa sobre o 
desequilíbrio regional, lá na Fiesp, o presidente de honra 
do meu Partido Já estava, e eu lhe perguntei se teria alguma 
idéia para essa questão do Proex. S. Ex~ me respOndeu que 
só tinha uma recomendação no sentido de se evitar concen
tração. 

Chego aqui, na quintá-feira, e o Senador Eduardo Suplicy 
apres_enta uma proposta convergente com a do meu Presidente 
de Partido que já ia, por sua vez, ao encontro do que estava 
escrito no inciso II do art. 3~ Eu pensei: se cu entendo assim, 
se o Senador Eduardo Suplicy pensa assim e se-ci ·sr,_ Paulo 
Maluf pensa assim, deve ser bom. 

O SR. RONAN TITO -Então, nesse momento, entro 
contrariando o PT e O Maluf. Pelo amor de Deus!_ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O que mostra que sem-
pre se pode ter a terceira via da nota fiscal. -

O SR. RONAN TITO- É verdade. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa pede ao Senador Espcridião Amin que profira :\CU 

voto. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Não me opQnho, ou 
seja, eu acolho. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, nesse 
caso, gostaria que fosse colocado cm votação, porque prefe
riria manterá limite ãe 10%. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Depois vamos 
colocar em votação todos os destaques. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, quando 
for colocado em votação esse item, quero apresentar, comple
mentarme:rlte, uma t_:IOva redação do artigo que diz: 

"Quando urna operação individual, no quase refe
re ao desempenho anual, ultrapassar a 10% ou 15% 
do valor da operação da dotação orçamentária desti

--nada ao financiamento de exportação, esta operação 
será submetida ao Senado." 

É a proposta do Senador Raimundo Lira. 

O SR. RONAN TITO -E é a minha proposta também. 
- É a segunda emenda de minha autoria. -

QSR. PRESIDENTE (João Rocha)- Ã Mesa pede 
aº- Relator que relate a ernenda _ _aditiva que acrescenta o inciso 
III no art. 3•' 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O que vou apresentar 
como tentativa de atender a emenda anterior do Senador 
Ronan Tito~ a ·idêía desse triunvirato há- pouco relatado, faz 
uma combinação disso com a do Senador ~aimundo Lira~ 
Ou seja, (iuando -exceder um limite, q·ué podt:: ser de 10% 
ou -15% -a opeiação não está -descartada porque pode acon
tecer um tropismo desse que aqui foi mencionado, pode ser 
que o Brasil tenha que fazer isso, apesar de ser ·errado, é 
-~~ª9o em termos de política externa se investir_ tudo em um 
só país, mas pode surgir uma circunstância e nãó e-stará deSCar
tada a operação-, a operação virá para o Senado. 

O SR. RONAN TITO - Então, e~a V. Ex• acolhe. 

·O SR. ESPERIDIÃO AMIN-: Vou apresentar depois. 

O SR. RONAN TITO -Sim. Mas acolhe a minha emen
da aditiva, que diz: 

Acres-cente-se ao art. 3\', inciso III, como se segue: 

"Nos casos em que a operação individual exceda 
os limites estabelecidos no inciSo II, a proposta de fi~ 
nanciamento será submetida à deliberação do Senado, 
prestadas to-das as informações pútinentes." 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Vou pretender apresen
tá-Ia. Senador Ronan Tito, em Um único inciso, Combínando
a primeira Sugestão com a segtmda nu!ll: ~I!~co inciso. 

0 SR. RONAN TITO:_ Perfeito: . _ . 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)-::- Peço ao Senador 
Esperidíão Amin que relate a emcnda_modificativa. -

O SR. MÁRIO COVAS - Corno fica o item III, fica 
corrio êsü.? · ~ -- -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não. O item li! entra 
no Ii. Eu já- fii a leítura uma primeira ve"Z,"-depois farei nov-a
mente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Mesa pede 
ao Senador Esperidião Amin que relate a emenda modifica"tiva 
da redação do art. 7'' 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN: 

··o montãfitC anual das operaÇOes de fiÕatJciatnen
to externo. para -exportação-de qUalquer natureza com 

. recursos orçamentários da União. não poderá ultra
passar 10% do yalor total médio das exportações dos 
últimos 3 anos." 
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O SR. RONAN TITO 7

:..::.. Acrescentamos a expressão 
"para exportação", no intuito de tentar completar a redação. 

O SR- MÁRIO COVAS - Que artigo é esse? 
O SR. RONAN TITO--' Art. 7", onde foi" acrescentada 

a expressão "para exportação". 

O SR. MÁRJO COVAS-"O montaiüc anual das opera
ções para exportação ... " 

O SR. RONAN TITO - É, porque há uma série de 
outros firianciamentos- ·que Se_ podem f3.i_êr- para um outro 
país e que nós apreciamOs em outras resoluÇões e- aqui fica 
claro que é só para exportação. Apenas para melhorar a reda
ção. 

O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Acolho a pri
meira parte. Quanto à expressão "valor total [}lédio" não 
está bom. Apenas "valor médio". Ou seja, primeiro ano, 
segundo ano, terceiro ;;tno; -soma e divide por três é _valor 
médio. "Valor total médio" fica uma expressão ... 

O SR. RONAN TITO.....:.... É verdade. V .. Ex'. mais uma 
vez, .tem razão. 

O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Agora, quanto 
ao outro eu concordo. O que o senador Ronan Tito quer? 
Caso tenha que aparecei. aqui, um acerto -de contas com 
o Iraque, por exemplo, e isso representar uma cifra muito 
grande, então não pode comprometer a dotação que existe 
para financiar a exportação. 

O SR. MÁRIO COVAS - Aqui, quando se fala no 
"montante anual das operações ·e financiamentos exteinos, 
de qualquer natureza, com recursos orçamentários_ da União, 
não poderá ultrapassar a 10% do valor médio das exportações 
dos últimos 3 anos". É esse o texto? Que exportações? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - 36 ou 40 milhões de 
dólares. Uma restrição, em função das outras resoluções que 
temos. -

O SR. MÁRIO COVAS -Em otiiras palavras: o que· 
se pode pôr no Orçamento não. pode ser mais do que 1~%. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Por quê? Porque isso 
é uma tentativa de homenagear as nossas outras resoluções 
que versam sobre capacidade de pagamen-to, limite de compro
metimento. Então, ou acolho +<para expórtação" c não acolho 
a expressão "total". 

O SR, PRESlDENTE (João Rochà) - A ~Pre~idê~cia. 
pede ao Senador EspcridiãO Arnin que -prOCed-a á -leftUfi da 
emenda aditiva, que acresce nova redaÇãó ao art. 16.' ' 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - "O Senado Federal, 
por deliberação do Plenário, poderá, a qualquer tempo, avo
car a decisão sobre qualquer proposta çl~ financiamento de 
que trata esta resolução". 

Minha manifestação é coritrária, pórq_ue já es"tá satisfeita 
no inciso II. 

O SR. RONAN TITO- Quod abundai non nocet .. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN __:_ Estou colocando. que 
lá temos urna razão objctiva para avocaÍ'. · · · · 

O SR. RONAN TITO- Sim. Mas aqui é por qualquer 
razão. Pode ser uma razão emocional, emito é o caso da expor-
tação do Peru, ou política. · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)-'- Coneedo a pala
vra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON --No caso anterior, a-emenda 
do Senado Ronan Tito especifica casos em que· ie"iih3:rn. que 
vir _para o Senado._ Essa emenda é para se ~er segurança, 
gafáhlfa: Aconteça ·o qüe acontecer, se houver dúvidas, inter
ro·gações, terão que mandar para cá o projeto. É urna tranqUi
lidade que teremos. Para o Poder )3xe~utivo é um proCedi
mento válido, e falo como Líder do Governo. No caso de 
dúvidas noticiadas pela Folha de S. Paulo, vem para cá aquela 
operação. Eu acho muito bom. 

o SR. RONAN TITO- Vaípararaespeculação:-Não 
--virá nenhuma. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Em homenagem à unida
de de pensamento revelado pela Bancada do PMDB e o Go
verno, eu a acato. 

O SR. RONAN TITO- Senador Esperidião Amin, o 
Senador Bello Parga levanta urna questão de semântica, por
que sempre que se avoca,_ avo_ca para alguém. Aqui avoca 
a __ si. S. Ex" tem razão. Acho que em termos de lingüística 
está perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
pede ao Senador Esperidião Amin para relatar a emenda 
aditiva. 

O SR. MÁRIO COVAS -Cada exportação que aconte
cer, o concorrente virá ao Senado pedir que vote. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Cada vez que um concor
rente quiser tumUltuar o outro. 

O SR. MÁRIO COVAS-~ Vem pedir para o Senado 
verificar. Agora, o Senado fixou urna regra que não sendo 
cumprida, haverá uma sanção. Dúvida moral tr.azer para o 
Senado discutir, parece-me ... 

O SR. RONAN TITO--:- Não é só a questão de dúvida 
-mOral, é que não podemos, nobre Se-nador, prever numa reso

h.iç-ã6 todas as questões técnicas.- Então, quando surgir a dúvi
da, volta para cá. Aqui é o lugar de tirar a etnocionalidade, 
de tirar todos esses ranços. Acho que se a_ opera'ção Peru 
tivesse passado por aqui, teríamos evitado mâiore-s-dísSabores, 
inclusive o apoucamento do Plenário do Senado Federal. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Repito, quanto ao art. 
16, a minha opção é ... 

. - - . -

O SR, RONAN TITO-': Qua:n-do surgir a dúvida, convo
cã. para cá. Aqui é o lugar de tirar a err)."Ç>cíon·atidade, de 
tirar todos esses ranços. Se a "Operação Peru,. tivesSe passado 
por aqui. teríamos evitado muitos·dissabores;inclusive o apou
camento do plenário do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidência 
-pede ao Senador Esperidião Amin ... 

O SR. ESPERIDIAO AMIN - Eu repito. Quanto ao 
art. 16, a minha opção era a fórmula objetiva que vou propor 
no inciso II. Mas não posso ser contra alguma coisa que vem 

- parà dar mais condições de fiscalização ao Senado: 

O SR. MÁÍl.IO COVAS- Certo. Quaiquei iel que fizer
mos sobre qualquer assunto, vamos colocar·um dispositivO 
desse. Agora, em caso de dúvida, o Plenário do Senado anali
sará ... 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Os riscos operacionais 
são evidentes. 

O SR. RAIMUNDO LIRA - Sr. Presidente, pela or
dem. DepoiS V. Ex~ vai colocar isso em votação? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN _:_Se um concorrente con
seguir fazer coni que um Senador, consciente ou inc-onscien
temente, demonstre dúvidas sobre tal operação, alguém acha 
que o Plenário vai se negar ao eXame- dessa operação? Dá 
primeira página de jornall 

O SR. RONAN TITO - Nobre Senador, gostaria de 
dizer a V. Ex~ e à Comissão que estamos falando sobre o 
óbvio. Quã.lquer operação de eXpoft3.çã6 que O-Senado a-vá-
que, peça para que venha para cá, duvido que o Executivo 
se negue a enviar, mesmO porque é privativa do S_enad_~ a 
observância. Então, isso é Um ric"gócio qtic sobeja. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Concordo, porque não 
posso ser contra uma proposta que não fere a capacidade 
de fiscalização, a prerrogativa de fiscalização do Senado. Não 
posso ser contra. 

"Art. 17: São revalidadas as operações de finan
ciamento externo, já .aprovadas pelo extinto Comitê 
de Financiamento das Exportações, c receberão trata
mento prioritário quanto à líberação de financiamen
to." 

Conquanto eu não tenha feito outra coiSa, nesses dias 
em que estou relatando esta matéria, senão- pedir urgência, 
instar aos meus pares para q·ue· tOdoS nós nos sensi6ilizemos 
com o volume de_ exportações pendentes, não me sinto incli
nado a revalidar coisas que não ànalisci. 

O SR. RONAN TITO - Veja, isso também nos abre 
a possibilidade de revermos operações feitas no ario passado. 
Por que vamos re.validar as operações realizadas no ano passa
do, do ano atrasado, há cinco anos'? Não passaram por aqui, 
portanto, -não sei o teor de~as. Debaixo do angu _p9de ter 
peixe. Ou! reConhecemos que tudo o que foi feífo ate agora 
foi bem feito,,ou não receconhc.cemos. Refiro-me às. aprova
das, e não. às_ em discussão .. Neste instante, por exemplo, 
a operação do Peru não foi aprovada. Vamos discuti-la aqui, 
ou será discutida de acordo com essa re_solução. As operaÇões 
aprovadas pelo comitê intermini~teríal e pela gerêilcia do 
PRO EX, essa nós convalidamos. E só isso. --

O SR. EDUARDO _SUPLICY - Tenho a impressão 
de que a .Com~ssão de Assuntos Económicos do Senado não 
conhece todas as operações de financiamento externo já apro
vadas pelo -Comitê de FinanCiafuerf(O das Export~ções: 

O SR. RONAN TITO '-'-" Nào conhe.cé· e dificilmente 
irá conhecer, Senador! 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas não é isso qué 
está sendo .objet_o_ de deliberação, ou seja, aquilo que já foi 
objeto de avaliação pela Comissão de Financiamento das Ex
portações nos_seus diversos estágiOs. Creio que isso não seria 
necessário. Estamos aqui determinando oJuncionamento, da
qui para frente, do organismo que o Execufivõ- tíve"r para 
examinar ,~s operações. Os critétios sãó daqui para frente_. 
O objetívo desta nossa reuniãó Oão é eXàrrihlãr tóCias as-o-pera-
ções que o's reSponsáveis pelo PROEX fizeram; porqu-e senãO 
vamos ter que examinar uma a uma. 

O SR. RONANTITO ::::__Veja, Sen-actor, vRiTI.ós argumen
tar, agora pelo oposto: a hora em que terminarmos essa resolu
ção, ela vai viger a partír do momento em que for publicada 
ou a partir do momento em que for referendada. Se quisermos 
verificar operações já aprovadas, aí sim, estafemos cometendo 
uma ilegalidade. Nenhuma lei pode voltar no tempo, a não 
ser para beneficiar. É um primado legal. Peço aos advogados 
presente que me corrijam, caso eu-tenha dito alguma impro
priedade. O que foi aprovado, foi aprovado. Acabou. Está 
consumado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- A partir de quando? 

O SR. RONAN TITO- A partir da aprovação da por
taria. 

Peço, então, após essa discussão, a apreciação dO-Relator; 
-se V. Ex• me permitir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa vai colocar em votação inicialmente, o relatório apre
s_entado pelo Senador Esperidião Amin, e, posteriormente, 
as el;Tlendas modificativas e aditivas apresentadas pelos Sena
dores Eduardo Suplicy e Ronan Tito. À. votação é nominal. 

~ O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, uma 
<}uestão de ordem. 

Eu gostaria que o teor do meu relatório e do projeto 
de resolução, que vai à votação, já-sofresSe, na votação, uma 
alteração de redação, que não é só de redação, mas também 
de compreensão de mérito, que compreende o art. 3" e 5~'. __ 
"Art. 5'': O Poder Executivo. através dos ag_entes financeiros 
da União,"_eu gostaria que fosse considerado como dq tex~_o_ 
original. Só isso. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)"C:..: Então, seria eli
minada a expressão "_B~nco ~o Brasil", 

O SR. RAIMUNDO LIRA - Substitui por ··agentes 
financeirOs.-.. - -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- ""Banco do Brasil"" seria 
substituído por "atray_és dos__agentes financeiros da UniãO". 

~-.O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Poderia sei"'Ban
co do Brasil". e aí ficaria a critério do Governo essa colocação 
de V. Ex• ' 

O SK RAIMUNDO LIRA- Os recursos do Tesouro 
já-sao- do BanCo do Brasil. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- A intenção é que per
maneça o·Banco do Brasil e o BNDES piuã Os- assuntos do 
FINAMEX? 

--O SR. MÃRIO éOVAS.....:. Não~ Não é issO.. A intenção 
é no scntido.,de que o ExecutivO pode fazer qualquer um 
agente financeiro. Qll;an~J.o eu digo "O Poder Executivo, atra
vés dos agentes fina~ceh_os", pode ser qualquer um. Quem 
é que disse que está límitado? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Não se limita: 
o Governo fica livre. 

A Presidência coloca em votação o relatório do_Senador ... 

O SR. MÁRIO COVAS :.._ Não. Estou sabendo dessa 
mudança agora. Só poSso pedir destaque para isso agora. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente. para 
que fique mais corretO, vamos aprovar o texto como ele foi 
apresentado. A mudança de redação vai ser emenda do Re
lator. 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em votação, res-
salvados os destaques. 

(Procede-se à votação.) 
Aprovado. 
Passa-se, agora, à votação dos destaques. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Pela ordem, Sr. Presi
dente. A primeira proposta de alteração é ao art. 3o Gostã.ria 
de oferecer~ então, para atender às emendas: 

"Quando uma operação individual, no que se refe
re ao seu desembolso anual, ultrapassar a 10% do valor 
da dotação orçamentária destinada a financiamento à 
exportação, esta operação será submetida à delibe
ração do Senado Federal, prestadas todas as informa-
ções pertinentes." - - -

Com uma variante, pode ser 10% ou 15%. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
vai colocar cm votação a proposta do Relator e a proposta 
do autor do texto origirial. 

A sugestão do Relator é fundir a emenda que modifica 
o 3° e modifica- o 2° -numa emenda só: fiCando contemplada 
na fase final. 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Uma subemenda à emen
da do Senador Ronan TitO, e gostaria que o Relator adotasse 
os 15%, e- o que Ultrapassasse viesse para o Sen<ido. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Se V. Ex• me permite, 
Sr. Presidente, primefrO, V. Ex" poderia colocar em votação 
se o limite é 10% ou 15%. -

OSR. PRESIDENTE (João Rocha) -Acolho a sugestão 
do Senador. 

Em votação. 
(Procede-se â votação nominal.) 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, antes de V. 
Ex~ proclamar o resultado, gostaria de chamãr a atenção da 
imprensa no sentido de se entender estes 10% e 15% que 
estamos vo_tando neste momento. Trata-se do percentual sobre 
o valor da exportação para apreciação ou não. Eu queria 
que isso ficasse bem claro, porque, Sr. Presidente, vi e ouvi 
na televisão alguém dizendo, algu_é!ll_ de _ca_tegoria, de um 
jornal da maior importância, que no Orçamento da República 
seria distribuída, pcrccntualmente, para cada Deputado, a 
parcela. O Deputado não tinha o direíto de alocar aquele 
percentual proporcional- era mas para o Deputado. 

Então, cu queria deixar bem claro;para que não perma
necesse qualquer dúvida, que estamos votando 15% sobre 
o valor da exportação. 

O. SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presldéncia 
vai distribuir o material para a imprensa, exata:mente- pãra
que não paire nenhuma dúvida sobre o assunto. Tudo que 
está sendo aprovado nesta Comissão será, imediatamente, 
distribuído à imprensa. 

A Presidência da Mesa pede ao Senador Esperidião Amin 
que leia o parecer so_b_ a emenda modlficativa de redação-
do art. 79 -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Antes_de chegar ao art. 
79 , V. Ex~ me permitirá- falai' sobre O art. s~ 

Quero dizer que, sem r~tirar n~n~u~a palavra do que 
falei aqui em favor do Banco do Brasil como agente financeiro, 

que tem gerido o PROEX". quero chamar a atenção para 
.a redação que está dada - e é a certa - p_(!_ra o art. 3~~ 

porque poderia parecer que queremos restringir a atuaçáo 
atual do BNDES. Por isso estou fazendo a modificação. 

O art. So diz: ··o Poder Executivo, airaVés dÜ Barlco 
do Brasil, atuará como órgã_o executor das operações de finan~ 
Ciamento de que trata o art._ 3Q desta resolução." Quando, 
no art._3~. defininJos as operaçôes de financi"ainentos cxterrios 
e as exportações brasileiras de bens c serviços realizadas com 
recursos orçamentários da União, com esta redação não esta
mos apenas dizendo que os recursos ... 

O SR. MÁRIO COVAS -Caso V. Ex' entenda dessa 
maneira, financiamento _externo é exatamente operações de 
crédito no e-xterior. Essa· é ritínha dúvida desdê o início. Caso 
V. EX'' entenda que o dinheiro dado para a equalização de 
juros, que o dinheiro dado para financiamento ao expoftador 
não é uma ope-ração de fin;mciamento externo, então. 
~-O que diz o art. 3~é o seguinte:'-' As operações de financia

mentos externos à exportação brasileira" .. : Portanto, não são 
todas, são apenas aquelas em que se financia o importador. 
Toda a lei está sendo feita assim; toda a resolução está feita 
assim. Há pouco perguntei para V. Ex" Acabo de le·r o art. 
3~ em- função dissO. Acho que se se pretende manter no BN
DES o FJNAMEX, basta qualificar o "F'fNAMEX e- colocar 
um artigo opcional. O BNDES continuará fazendo as opera
ções do FINAMEX deixa-se o Banco do Brasil como agente 
financeiro tal e qual é hOje. 

O SR. RONAN TITO- Acho que aí fica bom. 

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, encaminhan
do, quero dizer que creio- que pode ser mantida a redação 
anterior do Banco do Brasil, porque aqui no § 2" do art. 
19 , V. Ex" já redigiu que as disposições dessas reso_luções não 
se aplicam às operações financeiras de apoio à exportação, 
realizadas mediante concessão de crédítos da moeda nacional 
aos exportadores brasileiros, que abrange o FINAMEX. 

O SR. MÁRIO COVAS- O FINAMEX esta excluído 
por aí. 

O SR. RONAN TITO- Está excluído dessa resolução. 

O SR. BELLO PARGA -Não precisa colocar outro 
agente financeirO da União. · 

O SR. MÁRIO COVAS- Agora, se se quer fazer uma 
referência ao FINAMEX, para garantir_._que seja feita. O 
FINAMEX continua sendo feito da mesma forma como anti
gamente, que é o BNDES. Em matéria de agente financeiro 
é o Banco do Brasil. 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Ainda na discussão desoc 
assunto, Senador Esperidião Amin, acho que a solução mais 
simples seria o que V. Ex·· propôs aOteriormente, modificando 
apenas a redação do art. 59, deixando o art. 3" exatamcnte 
como está e colocando: .. art. 5": O Poder Executivo. através 
dos agentes financeiros da Uníãõ. atua[á como órgão executor 
das operações de financiamento de que trata o art. 3~ desta 
resolução". Só modificaria aí. 

O ·sR: BELLO PARO A - Mas áí pode iesúirigir a 
ação do Banco do Brasil. 

O SR._ RONAN TITO - Tenho a impressão de que 
a melhor idéia até agora, salvo melhor jufzo, é justamente 
nominar no sentído de que as operações do FINAMEX conti
nuem a ser conduzidas pelo BNDES. Porque aí fica claro 
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que abrangem a's duaS operaÇôes. Do contrário, -~od_c tr_azer 
a dubiedade. Quanto mais se puder esclarecer, em: lei, as 
operações, melhor. Já era assim; apenas estamos coiTSagrã.ndo 
um princípio que existia. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - A proposta, desde o 
início, foi a de não alterar os agentes financeiros. 

Com essa dclib~ração preliminar, vou procurar uma reda
ção adequada, voltando ao assunto no final. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Emeà_da modifi
cativa do art. 7" 

- Trata-se da terceira emenda do Senãdor Ronan Tito. 
O meu parecer é pela seguinte redação: _ ·~- -~ 

"O montant_e anual das operações de finaTICiamen
to externo para exportação, de qualquernatureza,·-eom 
recursos orçamentários da União, não poderá ultra
passar a lOGf çio valor médio." 

Ou seja, acolho a primeira parte da emenda e não acolho 
a segunda parte. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Oparágrafo único 
permaneceria no artigo? 

O SR. RONAN TITO - V. Ex" tomaria quais anos 
de base? Porque aqui cu falo em três anos._ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Falo dos últimos três 
anos. 

O SR. RONAN TITO - Então V. Ex" mantém "nos 
últimos três anos". 

O SR. ESPERID!ÃO AMIN - Acolho a emenda com 
exceção da palavra total. 

O SR. RONAN TITO- Perfeito. Quero dizer que aqui 
não é erro de português, não; é um critério, porqUe Cõloca-se 
o total médio. O que é o total médio? Somain-~e_ ~adas as. 
exportações, faz-se--depoiS a média do total. Mas. tudo bem! 

O SR. EDUARDO SUPLICY- O parágrafo único não 
é sobre exportações; se nãÕ- é sobre outras cois,a_~_que ~ão 
exportações não é necessário rrulis o par~g!afo único. Por 
que se referir? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É, o_parágrafodizia 
a mesma coisa, que é preterido. 

O SR. EDUARDO SUPLICY-,- Então não precisa mais 
o parágrafo único, pelo que entendo, - -

O SR. ESPERIDJÃO AMIN- Eu não retiro o parágrafo 
único~ ele é esclarecedor ape~as. além de n4o pn_::judicar o 
entendimento. ·-

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Vamos proceder. 
à votação. 

(Procede-se à votªção.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Aprovado a nova 
redação do art. 7". A Presidência pede agora o relatório sobre 
a emenda adi.tiva do art. 16. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Inclua-se o art. 16, renu
mcrando-se o scguinti!, com a seguinte redação: 

"O Seriado -Federal, poT delih.:rãÇ-ãó~aõl'lenário, 
poderá a qualquer tempo. avocz.r para si a decisão 
sobre qualquer proposta de financiamento de que trata 
essa resolução." 

Ou seja, sou a favor da emenda Qo Senador 13-onan J'ito 
acres5ida da expr~s~ão "par-a sl". 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Vamos proceder 
à votação. -

(Procede-se à votação) 

O SR. BELLO PARGA - Posso pedir uma questão 
de ordem? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pois não. 

. .. O SR. BELLO PARGA- Sr. Relator, surge-me uma 
dúvida. O § 59 do art. 52 diz ciue compete privativamente:~-· 
.ao Senaóo al!torizar _()_perações externas de natureza _finan- _ 
ceira. Quer dizer, o Senado flãú va_i decidir sobre operações, 
vai~aUtorizar o Poder ExecutiVo a -fazer essas operações. E 
a emenda v-ertente diz que o Sena-do poderá, a qualquer tem
po, avocar a si a decisão sobre qualquer proposta. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Realmente, essa foi â 
minha insurgência inicíal, estamos ássu1Uindo uma função do 
Eiúutivo. - - - - - - -

O SR. BELLO PARGA - Vamos decidir sobr_e uma 
proposta, quando a nossa competência é autorizar OExicuÜvo 
a decidir sobre propostas? É essa _a _d\Ívida que lanço aqui 
no plenário. 

O SR. RQNAN TITO - Talvez a redação não tenha 
. espelhado exatalnente o que eu prétendia. o que se pietendía, 
a qualquer momento, é que uma operação que cst~ver sendo 
questionada que seja avocada para o Senado, a ftm de que 
o Senado possa esclarecer algumas dúvidas, tornar transpa
rentes a operação e não a decisão. O Senador Bello Parga 
tell]. razãç: 

O SR. PEDRO SIMON- Espera um pouco! Em primei
ro lugar, creio que se o Senado resolver avocar para si é 
para tomar deisão. Perdoe-me, não vam~s avocar pa:a nós, 
dar palpite e devolver. Por isso que eu dtsse que pedtremos 
para trazer para o Senado quando for urna coisa muito séria, 
l,lll) assunto iriuito grave e vamos avocar. Se formos avocar, 
vamos decidir. · · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Mas não é de 
nossa competência. 

O SR. PEDRO SIMON- É de nossa competência. 

O SR. RO~AN TITO - Mas o item Vil do art. 52 
da Constituição- diz: 4 'Dispõe sobre limites globais e sobre 
condições para as operações de créditos internos e ~-~ternos 
da União, nos Estfl:dos, Municípios e Distrito Federal e demais 

_entidades". 
Dispor so_bre li:Oites. Te~ razão V. Ex• __ _ 

O SR. PEDRO SIMON -,.Autorizar operações ex ter'· 
nas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos T.eri-itói-ios e dos Municípios". 

O SR. BELLO PARGA - Mas não vamos autorizar 
Operações~ vamos autorizar o Executivo a fazer essas opera-
ções. __ 

O SR. PEDRO SIMON - Mas como que nãoi.Esse 
~rtigo é Õ mais genérico que se pode imaginar! 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A Mesa esclarece. 
Inciso V: "Autoriza operações externas, de natureza finan-
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cei'ra, de interesse da UO.ião, dos Estados, do Distrito Fedúal, 
dos Territórios e dos Municípios". 

Acho que enquadra. Então a Mesa continua a votação. 
(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Vou proclamar 
o resultado. 

O SR. ESPE-RIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, durante 
a votação, houve uma discussão sobre o mérito. Eu havia 
tomado nota da sugestão do Senador Bello Parga, que mudava 
a redação do Senador Ronan Tito de avocar para si. Ainda 
que isso seja, aparentemente, uma rcd!-lnd_ância. Segundo, 
a palavra .. decisão" está colocada aí, é a palavra mais ampla, 
ou seja, ela concede ao Senado a operação. V?'u dar um 
exemplo concreto. A operação do Peru foi avocada para o 
Presidente. Ele tomou alguma decisã~? . . . 

O SR. PEDRO SIMON--,.- O Presidente mandou para 
o Congresso-. 

O SR. MÁRIO COVAS- Não, ele não tomou esse 
conhecimento. mas a figura q-ue tfnhã responsabilidade era 
subordinada a ele. O Ministro da Fazenda, que é quem manda 
na Comissão de Financiamento da Exportação, _C-sUbordinado 
ao Presidente. 
(tumulto) 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- A vocar não quer dizer 
decidir. 

O SR. PEDRO SIMON -0 Senado quer. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidência 
pede ao Senador para relatar a emenda aditiva ao art. 17. 

OSR. ESPERIDIÃOAMIN -Meu parecer.~ contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em votação. 

O SR. RONAN TITO- Um momento, Sr. Presidente, 
para encaminhar, 

"Acrescente-se o art. 17, com a redação _abaixo, 
renumerando-se os seguintes. Art,_l7~ São revalidadas 
as operações de financiamento externos já aproVã.das 
pelo extinto Comitê de Financiamento das Exportações 
e receberão tratamento prioritário quanto à liberação 
do financiamento.'' 

Gostaria que examinássemos esta emenda, porque nesse 
instante estamos cc-validando o que na verdade já está cc-vali
dado. Agora, a reiteração de uma lei é uma figura quase 
sempre usada; às vezes, quando estamos regulamentando a 
lei, repetimos todo o artigo constitucional. O que estou dizen
do é que essa resolução do Senado só pode entrar em vigor 
após aprovada no plenário e após sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Com relação à Emen
da 17, tendo em vista que o Ministro da Fazenda dissolveu 
o Comitê c que quatro operações muito gi'a-ildes -de 22 milhões, 
de 13 milhões, de 35..9 .qtilhões e outra de 88 milhões, principal
mente, a do lrã, de 359 milhões, que foi aprovada em dois 
ou três meses no máximo, dCverào ser ratificadas e não conva
lidadas. Proponho o contrário .. , 

O SR. RONAN TITO - Serem ratificadas por quem? 
Pelo Senado? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Pelo novo comitê, 
a ser criado pelo Presidente da República ou pelo Ministro 
da Fazenda. 

O SR. RONAN TITO -Nobre Senador, este será um 
caso típico em que faremos uma lei para retroagir. A parte 
poderá entrar_ em juízo e dizer que a lei não pode entrar 
no méritO de uma decisão anterior, ela rlão pode retroagir 
neste caso. Isso dará ensejo a mandado de segurança e outras 
coisas que não interessariam ao País. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - O contrato ainda 
não foi assinado, simplesmente foi aprovado. O Comitê apfo
vou, mas isso não gerou qualquer direito. Se o contrato tivesse 
sido assinado, sim, ele geraria direitos. 

O SR. RONAN TITO -Não sei se V. Ex• tem razão 
-no seu raciocínio total. Pois, vejamos, no momento em que 
há uma decisão ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Sr. Relator. 

O SR. RONAN TITO - Só um minutinho, Sr. Presi
dente. _Sou meio gago, mas, às vezes se me derem tempo, 
chego ao final do meu raciocínio. Nas operações internaCIOnais 
- aliás, estamos falando com um Senador, empresário e ex
portador, é bom que se diga-, quando se faz uma exportação, 
principalmente uma grande como_à que V. Er acaba de se 
referir. entre dois países, as operações são comunicadas por 
fax, ato contínuo. Nesse momentp, se foi aprovada essa ou 
outra operação, o outro país já recebeu a comunicação. A 
assinatura do contrato, eu diria que é um encaminhamento 
burocrático que se sucede à aprovação. O fax, hoje, nos EUA 
...:.:... V.Ex• sabe mais do que eu, pois me parece que a sua 
empresa é fabricante de fax-, tem valor documental. Assi
na-se contrato por fax, faz-se contrato de locação, compra 
e ven_da, tudo por fax. Veja V. Ex• o que podemos trazer 
para a sistemática de exportação do Brasil. Podemos até dar 
razão ao De Gaulle -se ele não disse, pelo menos pensou: 
"'Este país não é sério". Primeiro é aprovado, está tudo bem 
e, de repente não se aprova mais. Por qué? Porque fez uma 
resolução posterior que cancela ... -Acho temerário. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - V. Ex• tem toda a 
razão nessa d_úvida em relação ao que isso pode criar entre 
países~ mas, em contrapartida, também não me sinto confor
tável para revalidar aquilo que já foi aprovado por um comité 
extinto. 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Permita-me um aparte, 
nobre Senador Gilberto Miranda? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Ouço o aparte do 
nobre Senador Raimundo Lira. 

O SR. RAIMUNDO LIRA -O que V. Ex• pretende 
necessitaria de uma disposição transitória nessa resolução, 
porque se trata de uma operação em andamento e de um 
fato objctivo, anterior a essa resolução. Creio que deverá 
ficar fora disso e, caso houvesse alguma dificuldade. posterior
mente, utilizaríamos essa votação, aprovada no art. 16. 

O SR. RONAN TITO - Sr.Presidente acabei de ter 
uma conversa cóm o ilustre Relator. S. Ex• tem toda a razão 
quando me propõe a retirada da emenda. Eu a retiro, sabe 
por quê? Porque a operação que foi feita já foi feita. Não 
temos poder para cancelá-la. 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) --:- A Presidência 
da Mesa pede ao Senador Esperidião Amin -o parecer-sobre 
a sugestão da emenda de autoria do Senador Ed!lar~o S_upli~~-

0 SR. ESPERIDIÁO AMIN -Ainda tem o art. 5• 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O art. 5• ficou 
por último, como V. Ex' pediu, para discussão de _redação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -.Em relação à emenda 
do Senador Eduardo Suplicy, sou contrárlo,-peros motivos 
já explicados. Não sou -contra_ o seu conteúdO~ mas cretQ-que 
deva ser inserida no texto do E~ecutivo. · _·-- ---- · -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa coloca em votação. - - -- --

Como vota o Senador Raimundo Lira? 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Gostaria que o Sr. Relator 
esclarecesse meJQor _a _sua negativa em relação a aceitar a 
emenda. - · · --

0 SR. ESPERIDIÃO AMIN - O Senador Eduardo 
Suplicy propõe a inserção do art. 49 Se foi" para inSerir:- já 
disse que tem que ser o art. 13. 

"A análise dos financiamentos destinados à execu
ção de obras civis no exterior de•:';'rá conter, no ~íniino, 
os seguintes procedimentos: · · . · -- · 

a) a análise ·do edital de concorrência, no caso 
de o importador ser urna entidâd.~ pública,_ OU -ariãliSe 
de minUta de contrato, quando o importador for entida
de privada, com vistas à verificação dos serviços. que 
serão prestados; 

b) a apresentação dos projetas e planilhas de 
quantidades e custos unitários da obra civil a ser realiza
da, identificando os ·itens e subi tens que serão objetos 
de exportação, totalizando os valores referentes. aos 
bens e serviços a serem exportad~s." · 

Essa discriminação, inclusive, já está atendid.a por todas 
as demonstrações que o Banco do Brasil oferece.·aq· Senado, 
nos relatórios trimestrais que serão apresentados. Ora, se vai 
relatar para o Senado é porque vai ter que fiscalizar na hora 
de dar. 

"III- a apresentação do programa físiCO e fiilan
ceiro da execução da obra, sendo que os desembolsos 
deverão respeitar estritamente as et~pas de construção 
nele estabelecidas; . _ 

Parágrafo único. Os desembolsos ·a ·que se réfe"re 
o inciso III serão efetiVa:dos mediante comprovação; 
pela empresa beneficiada pelo fülandartiento, das ex
portações realizadas na etapa anterior, ressalvado o 
desembolso inicial, ficando o Banco do Brasil respon
sável pela verificação da cOntabilidade dOS bens e servi
ços exportados com Ç>S. itens e subit(!I}S relacion.3.dos 
quando da apresentação da proposta de! ·rin3nciameit-' 
to." 

São, via de regra. prescrições atinentes à c_>peração do. 
empréstimo. Tudo a _ser levado ~cabo pelo responsável pelo 
financiamento continuado, n9 caso de bens Ou ·.de serviços .. 
Por essa razão, não acolho para fins dã resoluçãO. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Corno vota o 
Senador Raimundo Lira? - -

O SR. RAIMUNDO LIRA - Voto "'sim", com o Re
lator. 

O SR. PRESIDENTE (João Roçha) - Como JOtam 
os Srs. Senadores? 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Aprovado o pare-
-"cer do Relator. . -

O SR. ESPERIDIÃO AMI!'l -Não. ainda falta o art. 

·O SR. EDUARDO SUPL!CY- Sr. Presidente, peço 
a palavra. - - -

·o SR. PRE§!pENTE (João Rocha)-,-_ Com a pàlavra 
o Se~~?or Eduarao Suplicy. " · - ~ 

·-O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, antes 
de encerrar.:.se a réti.nião, gostaria~. - --· . . .. . . .. " 

O SR. ESPERIDIÃO AMJN - Sr. Presidente. falià 
o art. s~ ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Varrias colocar 
em votação o art. s~ aínda. 

O SR. ESP.ERIDIÃO AMIN-Por favor, Senadoi"Su
plicy. pois ainda teremos que· vOtar 0 ai-t~ s~·- ._ - . ~ -··· 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -É a nova re_dação 
do ar.t. 5"' A Mesa pede ao Sr. Relator que proceda à leitura 
da nova redação 4o art. s\~ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O art. 5' perrrüinece 
como está, pois criei um parágrafo único. Peço a atenção 
de todos os Senadores, principalmente o Senador Ronan Tito, 
o .Senador Márío CoVas e o Senador Bello Parga, que discu
tiram o assunto, pois creio que consegúim6s~· Com. isS(f, satisfa
zer, não a gregos e troianos, mas ao BNDES e ao Banco 
do BrasiL 

O parágrafo único passaria a ter a seguinte redação: 

"As operações de financiamento· éxterriõ, fealii.a~~ 
das no âl:nbito do Programa de Financi3.menf0 de EX.: 
portação de Máquinas e Equipamentos- FINAMEX 
-,serão operadas pelo Banco Nacional de Desenvol
vimento Económico e Social-BNDES." . 

O SR. PRESIDENTE (João Rqcha) - A Presidência 
coloca em votação a redação final. 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Aprovada, por 
unanimidade. - · - -

A Presidência da Mesa agradece a presença de todos ... 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, e o item 2 
da pauta? 

O SR. PRESIDENTE- (Joao Rocha) - Peço a colabo
raÇão de todos para a leitura: do item2 da paut·a. Peç"o também 
que o Relator Esperidião Amin o relate~-

0 SR. ESPERIDIÃO Aiv!IN - Sr. Presidente e Srs. 
"Semadores, o PrOjeto de Lei n'-' 410/91, de g1utoria dos ilu~tr~s 
Senadores Pedro. Simon e Dario Pereira, restabelece a manu
tenÇãO e utilização do crédito de Imposto-sobre Produtos In
dustrializados, relativo aos insumos e empregados na indus
trialização de veículos de transporte coletivo de passageiros 
e de seus chassis com motor e· carroce ria. Foi votado nesta 
Casa e encaminhado à Cáfnara doS-·Dep.tit3doS.- Lá ·ele foi 
acolhido e recebeu 4 emendas. 
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A de n_n 1, de autoria do nobre Deputado Fernando Freire, 
prevê a retroação, a 5_de outubro de 1990, do incentivo_fiscal 
aprovado pelo Senado, so_b a justificativa de que a Lei n~ 
8.402, de 8 de janeiro de 1992, ao estabelecer vários favores 
fiscais distintos, por força do art. 41, § 1~. do Ato das Dispo
sições Transitórias, adotou igual critério_, fazendo os seus efei
tos retroagirem a 5 de outuóro de 1990. 

A Emenda fl'·' 2, de autoria dos Deputados Luís Roberto 
Ponte e Victor Faccioni, autoriza o rcstabeleciriiento da isen
ção de IPI para casas e edificações pré-fabricadas e para prepa
rações -vigas, blocos de concretos, incl~sive pré-moldados 
e estruturas metálicas -destinadas à aplicação em obras hi
dráulicas ou de construção civil. Nõs ~~mos da emenda a 
isenção lerá vigêncía a partir da dã.ta dã publicação da lei. 

A Emenda n" 3, de autoria do ilustre Deputado Germano 
Rigotto, estabelece que a retroavidade prevista no arL 2o, 
nos termos da Emenda n•.o 1, se aplica à manutenção dos crédi
tos relativos aos insumos empregados na industrialização de 
máquinas e implem"entos agrfcolas, beneficiados com a isenção 
concedida pela Lei n' 8.191, de 11 de junho de 1991. 

A Emenda nu 4, também de autoria do ilustre Deputado 
Germano Rigotto._dispõc que o Poder Executivo enviará aO 
Congresso Nacional projeto de lei especificando o montante 
da renúncia fiscal decorrente das isenções previstã.s nesta lei, 
bem como as despesas que serão aütomaticameiii·e- anUladas, 
com Vistas ao cumprimento da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias. - -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -V. Ex' tem a 
palavra. 

O SR. EDUARDO SUPL!CY- Sr. Presidente, t,;jvez 
todos os Srs. Senadores já saibam, mas acharia importante, 
inclusive no sentido da homenagem, transmitir a todos que 
faleceu, na manhã de hoje, o jornalista Carlos Castello Branco 
que, sem dúvida, foi um dos maiores nomes da história da 
imprensa brasileira. Gostaria não apcilas de transmitir a notí
cia aos colegas, mas de aqui prestar a homenagem da Comissão 
de Assuntos Econômicos a Carlos Castcllo Branco. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)_:: A PresiÚncia 
endossa as palavras do Senador Eduardo Suplicy, Carlos_Cas
tello Branco foi um grande jornalista, um brilhante jornalista, 
que atuou na imprensa por mais de 40 anos. Enviamos aos 
seus familiares os pêsames de todos os membros da Comissão. 

Com a palavra o Senador Raimundo Lira. 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Sr. Presidente, esse pro· 
jeto é origináriO do Senado, tendo como autores os Senadores 
Pedro Símon c Dario Pêreira. Ele foi aprovado aqui e, na 
Cârriara dos Deputados, teve algumas emendas que, segundo 
o entendimento. vieram apenas comp_le:menta_r alguns dire:itqs 
isonômicoS para que o projeto ficasse mais--prefeito quanto 
a esse ponto de vista. Portanto, sou a favor da !'.ua aprovação, 
com as respectivas emendas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Vamos proceder 
à votação. 

(Procede-se à votação~) 

O SR. PRESIDENTE(João Rocha)- Aprovado o pro· 
i e to. 

A Presidência agradece a presença de todos, ao mesmo 
_tempo em que _constata que o Senado e, especificamente, 
a Comissão de Assuntos Económicos deram mais uma prova 
do seu dinamismo e de sua preocupação com a discussão 
e a solução das grandes questões nacionais. 

Está encerrada a reunião. 
. .. 

(Levanta-se a reunião "âs13 horas e 20 minutos.) 

1• Reunião, Conjunta, das Comissões de Assuntos Sociais e 
de Assuntos Econômicos, realizada em 24 de junho de 1993. 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de 
junho de mil novecentos e noventa e três, na sala de reuniões 
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa do Senado Fede
ral, reúnem -se as Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos 
Econômicos. sob a presidência do Senador Beni V eras e com 
a presença dos segUintes Senadores: João Rocha (Presidente 
da Comissão de Assuntos Económicos), Cid Sabóia de Carva
lho, Juvêncio Dias, Carlos Patrocínio. Francisco Rollemberg, 
Jutahy Magalhães, Marluce Pinto, Saldanha Derzi, Pedro Tei
xeira, Lucídio Portella, João Calmon, Dario Pereira, Elcio 
Alvares, Eva Blay, Raimundo Lira. Espcridião Amin c Ger
son Camata. Havendo número regimental, a Presidéncia de
clara abertos os trabalhos, di~pensado a leitura da ata da 
remrião ántcrior-, que é dada como aprovada. A Presidência 
esclarece que a presente reunião destina_-se a ouvir as exposi
ções dos representantes do DNC/MME, INMETRO, !BA
MA, COPERSUCAR, SOPRAL, SlNDIAÇÚCAR, Asso
ciaÇãO daS Indústrias Produtoras de Açúcar e Àlcool do Estado 
de São Paulo, PETROBRÁS e ANFAVEA, sobre o Projeto 
de LeidaCãmara n" 106, de 1992, que "Dispõe sobre a redução 
d_e emissão de poluentes por v~ículos aUto~otqres e d<i_ outras 
providências", em trariiitação nesta ComiSsão do Senado Fe
deraL Após a fala dos Senhort!s Expositores, a palavra ê fran
queada aos presentes-para dar início aos debates. DepOis de 
ampla discussão sobre a matéria, o Senhor Prt!sidente, agrade
cendo a presença dos Senadores e convidados, declara encer
rados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Secre
tário da Comissão dt! Assuntos Sociais, a presente Ata que, 
lida e aprovada, vai à puhlicação em conjunto com as notas 
taquigráficas. -Senador Beni V eras, Presidente da CAS -
Senador João Rocha, Pres.identc da CAE._ 

O SR. PRESlDENTE (Bcni Veras) -Srs. Senadores, 
senhores convidados, vamos iniciar esta reunião da Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado, juntarnent_e: com a Comissão 
de Assuntos Económicos, para exame e discussão do Projeto 
de Lei da Càmara nn 106, de_ 1992, de . .autoria do Deputado 
FábiO Feldmann. Esse projeto refere-se à reposição e limita
ções quanto à emissão de poluentes pelos ca_rr_?s fabricados 
no País, e tem um envolvimento muito sério com as questões 
do meio ambiente e com a economia em geral. Em conse
qU.êriCia, tomamos a iniciativa de convidar técnicos, p-essoas 
que conhecem o probh:!ma muito bem, de tal maneira que 
pudessem fazer para nóS uma-exposição a respeíto do assunto, 
de tal forma que o Senado pudesse tomar uma decisão mais 
equilibrada e mais razoável a respeito do problema. 

Corno o envolvimento é muito sério, ampliamos o leque 
de convites. para que pudéssemos ter hoje, aqui, uma visão 
ampla do problema. 

Passo a palavra ao Senador João Rocha, da Comissão 
de Assuntos Econômicos. 
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O SR. JOÃO ROCHA- Esta audiência pilolíca é uma 
prova da preocupação do Senado Federal quando da discussão 
e aprovação de projetes de lei. 

Como a discussão deste projeto está afeta às duas comis
sões, a de Assuntos Económicos e a de Assuntos SoCiais, 
por iniciativa do Senador Beni V eras, acatamos prontamente 
a sugestão de S. Ex~ de ouvir todos os segmentos interessados 
na Lei n' 106, de 1992, Je autoria do Deputado Fábio Feld
mann. E a nossa preocupação hoje-realmente é esta..._ a de, 
antes de discutir o relatório~ ouvir os senhores, e, como falou 
o Senador Beni Veras, abrir mais o leque de informações 
e de esclarccimento5 para enriquecer à_ decisão do Senado 
Federal, com a preocupação que ele tem, como também tem 
a Câmara dos Deputados, de fazer com que essa lei realmente 
seja aplicada. 

Agradecemos a presença de todos os senhores e damos 
início, agora, voltando a palavra ao Senador Beni Veras__, à 
audiência pública de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Bcni V eras)- O nosso propósito 
é ceder a cada convidado dez minutos para ele expor a questão. 

Sugerimos que os Srs. Senadores, tendo dúvida a respeito 
da exposição, peçam o esclarecimento no momento da cxposi~ 
ção, porque a questão-é de certa complexidade e, se deixarem 
para o fim, podem perder algum aspecto. Ao final, poderiam 
fazer um questionamento mais profundo do assunto, mas, 
no momento da dúvida, poderiam interromper o expositor. 
E cada expositor teria dez minutos. 

Iniciaremos peló representante do DepartamentO Nacio
nal de Combustíveis, do Ministério de Minas e Energia, Dr. 
Marcelo Guimarães Melo. 

O SR, MARCELO GUIMARÃES MELO - Bom dia 
para todos. Sr. Presi_d_~te_, Srs. Senadqr_~s; Srs. Deputados, 
demais autoridades presentes, minhas senboras e meus.senho
res: 

Vou colocar rapidamente, nestes dez minutos,__ algumaS 
questões gerais com re@ção ao abastecimento de- Combustíveis 
no País._ Vou ffiostraf cinco iransparénciàS. -

A primeira delas mostra a situação em que estaremos 
nos próximos três anOs em relação ao abastecimento de petró
leo no País. 

Estes três quadros são tirados de um relatório da Petro
brás, que tenho aqui comigo, e os três gráficos _mostram uma 
situação bem clara, a de que nos próximos "três- anos teremos 
que despender cerca de 30 bilhões de dólares para atender 
ao abastecimento nacional de petróleo. 

Na primeira hipótese, quando se far_á í_rivestimento da 
ordem de 2 bilhões de. dólares por ano, no fiilal do período, 
provavelmente a Petrobrás estaria produzindo somente 400 
mil barrisidia, contra os quase 70_0 mil que está produzindo 
hoje. 

Se for realizada essa hipótese. a importação de derivados, 
de modo geral, entre o petróleo e derivados, ficaria-na orderri 
de 23,9 bilhões de dólares, e os gastos na produç-ão ria Ordem 
de 6 bilhões de dólares. -

A segunda hipótese seria investimeP.tos da ordem de 11,3 
bilhões de dólares e a importação, parece~me, de 18 bilhões 
de dólares. 

A última hipótese seria investilnentÓ-s -d~o or(iem, ·a_e- 16-
bilhões de dólares e a impOrtação de quase 14 bilhões de 
dólares. 

Essa questão deixa muito claro que, para atender a uma 
parte da nossa necessidade de petróleo, os ·investimentos são 

realmente muito altos para os níveis de recursos que o País 
despcnde_atualmente. --

Vou mostrar o segundo quadro. 
(Projeção) 
Esta é uma previsão do MIT para o abastecimento de 

petróleo a partir do início do teirCeiro milénio. As curvas mos
tram claramente que até 1995, aproximadamente, com o au
mento da produção fora da OPEP, haveria uma certa folga 
internacional de petróleo, mas a partir do ano 2000, com 
qualquer hipótese de produção dentro da OPEP, a escassez 
de petróleo é certa, não havendo a menor dúvida. Este doeu~ 
mente é um relatório de cerca de trinta associados interna
cionais e, apesar de ter sido p-rO-duzido em 1985, está muito 
atualizado çom as previsões atuais. 

Este quadro mostra as reservas atuais de petróleo no 
Mundo. A última linha deixa claro que 70% das reservas 
de petróleo do Mundo, hoje, estão sob o c<;i~~-I!.:J.o ªa OPEP, 
mostrando que qualquer problema no Oriente Médio, quãl
quer ação so Irã, não do Iraque, mas principalmente do Irã, 
oU dos fundamentalístas árabes, qualquer ação na Arábia Sau~ 
dita, o Mundo pode se ver sem qualquer possibilidade de 
abastecimento de petróleo, ou, talvez, somente os países rnili~ 
tarmente armados poderão dispor-de petróleo, principalmente 
na abundância e no preço que ainda. temos hoje. 

(Projeção) 
Este outro quadro mostra, comparativamente, o consumo 

americano de petróleo por ano. Os americanos estãO consu~ 
mindo, hoje, cerca de 6,3 bilhões de barri_s/ano._Já consumiram 
mais de 7 bilhões de barris. Isso, comparado com as reserva 
provadas da Petrobrás, de 6,3 bilhões de barris, mostra que 
toda reserva provada da Petrobrás, se fosse extraída, não 
daria para o consumo ameriçano de 6 meses. Naturalmente, 
a Petrobrás dispõe de mais cerca de 6 bilhões çle (eserv.as 
d~, petróleo descoberto, em torno _de um bilhã() de gás e tem 
iridkações de mais reservas em água profunda, mas aí já entra 
questão técnica e deocusto problemático. 

(Pio jeção) -
Por_ último, esta transparéncia mostra a situação dos Esta~ 

dos Unidos e da Rús$i~ __ em termos 4e Q_etróleo produzido 
e reservas. Os ameriCanos já consumiram cerca de 90% da 
reserva de petróleo que eles tiOham. A Rússia já _çonsPmiu. 
cerca de 7-Q%. -- -

Do pontõ de vista do Departame:Õto Nacional-de Combus
tível, de modo geral é também o ponto de vista do Ministro 
das Minas e Energia, a nossa poSiçãO' é pela aprovação do 
projeto da Câmara também a nível do Senado. 

Naturalmente algumas questão técnicas serão ..J.Iscutidas 
-não vou participar delas, mas gostaria de acliirar mais duas 
questões. 

A primeira é que acreditamos que a era do petróleo está 
mesmo no seu ocaso e que temos ·mesmo, e talvez o Brasil 
seja OJínico pafs_do_~_undo que tem as condições de entrar 
nessa energia renOvável; limpa, descentralizada, democrática, 

_ :g_ue -é ã -energia da biomassa e que, do nossO ponto de vista, 
pode ser produzida em todo País de forma descentralizada, 
a nível de fazenda, criando alguns milhões de empregos na 
_área rural. · 

- Acredital?los-que-o mOdelei Cdãdo em termos de produção 
de álçool, em grandes propriedades, foi um modelo equivo
cado, mas serviu para colocar o Brasil como O maior produtor, 

- como ó úniCO pãís, ü1.lvez, do Mundo que tenha uma proposta 
energética substitutiva do petróleo. Acreditamos, realmente, 



6334 Sábado 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção Jl) Julho de 1993 

que o álcool é o petróleo renovável. Ele pode ser usado na 
petroquímica e na álcoolquímica para produzir plástico, borra
cha, e mesmo para produzir amónia. 

Então, acreditamos também que a Petrobás não deva 
fazer investimentos muito altos de uma vez, para aumentar 
a produção imediatamente, mas manter a sua produção em 
nível talvez dos 700 mil barris ou ati:! um milhão de barris, 
mas nunca pensando na auto-suficiência, porque não temos 
petróleo descoberto para a auto-suficiência. 

Acreditamos que é hora mesmo do Brasil caminhar para 
a produção de álcool em todo o País, de forma descentraJizada, 
substituindo o petróleo. Inclusive nos veículos pesados esta
mos empenhados na produção do motor a álcool brasileiro, 
junto com a acronáutic_a, a própria Petrobrás, os produtores 
de açúcar e álcool, também interessados no motor, e acredi
tamos que com isso será possível diminuir a grande demanda 
do diesel, que hoje puxa a i~portação de; petróleo. 

A última que_stão tf que, rt1esmo que fôssemos fazer os 
grandes iD.vcstimCntos cm termos de_ petróleo, eles não cria:
riam emprego nos níveis que se áia quando_ se pensa na produ
ção de álcool. 

E mais ainda: acreditamos que, de um certo modo, as 
megalópoles, as grandes cidades, elas só foram viáveis enquan
to o mundo tinha petróleo cm-abundância e barato, porque 
com o petróleo abundante e barato a adubação química era 
barata, a mecanização agrícola era viável; mas, sem petróleo, 
as megalópoles, no nosso ponto de vista. serão insustentáveis. 

Então. seria o momento do Brasil começar a rever esse 
modelo de concentração urbana e partir para um modelo de 
produção de energia descentralizada, criadora de emprego 
e adequada ao meio ambiente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Bcni V eras)- Dr. Marcelo, qual 

é a produção atual de álcool equivalente a barris de petróleo? 
O SR. MARCELO GUIMARÃES MELO- H-oje esta

mos produzindo cerca de 12.5 bilhõe-s de litros de álcooL 
Em termos de equivalência, talvez alguém aí tenha uma infor
mação mais precisa ... 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) --,-200 mii barrisldia. 
O SR. MARCELO GUIMARÃES MELO - 200 mil 

barris/dia, principalmente substituindo a gasolina, como ani
dro ou como hidratado. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -E V. S• tem uma 
visão da potencialidade de produção de álcool, sem prejudicar 
seriamente a produção de alimentos e outr?~_bcn~ -~_gríçolas? 

O SR. MARCELO GUIMARÃES MELO -Seria inte
ressante colocarmos aqui a seguinte questão; hoje, produ
zimos 70 milhões de toneladas de grãos. Uma tonelada de 
grãos alimentam três pessoas por ano. Um País que produz 
70 milhões de toneladas de grãos já produz grão suficiente 
para 200 milhões-de pessoas. Isso sem falarmos dos tubércules, 
do açucar, da carne e do leite, que vêm do capim, e sem 
falarmos das frutas. Se o País hoje passa fome, não é por 
falta de produção de alimentos. Podemos tomar o caso da 
soja, que é produzida com diesel subsidiado cm grandes proje
tas, mas que na verdade essa soja, 70% de_la, é para a expor
tação. E mesmo exportando 70% da soja e deixando o povo 
com fome, não consegimos mais do que 2,4 ou 2,5 bilhões 
de dólares. o que dará para comprar a metade do petróleo 
de que precisamos. 

Então calculamos que, mesmo para números atuais, um 
b~ctare de cana seria suficiente para, no mínimo, dois carros 

rodarem o ano todo. Se tivéssemos 20 milhões de carros no 
Brasil, precisaríamos de cerca de uns 10 milhões de hectares, 
não chegaria a 1,5% do País. E como a nossa proposta
inclusive há um folhetim que distribuímos -é de produção 
de álcool a nível de fazenda, com a cooperativa de leite fazendo 
a colcta do álcool, acreditamos que aumentaremos, com o 
projeto, a produção de alimento, esse alimento junto ao consu
midor. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Obrigado. 
Já conosco o Deputado Fábio Feldmann, que é o autor 

do projeto e que foi convidado a participar desta reunião. 
Tem a palavra ao Dr. Paulo Macedo, representante do 

Ibama. 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Tem V. Ex- a 

palavra.-

0 SR. CARLOS PATROCÍNIO- Gostaria de formular 
-uma pergunta, atendCndo à solicitaç-ão de V. Ex~ Gostaria 

de perguntar ao Dr. Mar_celo sobre a produção de álcool alter
nativo, ou5eja, não oriundo da cana. Por exemplo, no meu 
Estado temos uma grande indústria que está produzindo álcool 
a partir do babaçu. Gostaria de saber como está esse problema 
no Brasil hoje. 

O SR. MARCELO GUIMARÃES MELO -Esta nossa 
proposta de álcool a nível de fazenda não prevê a produção 
só a partir d cana. Porque o projeto parte do seguinte: uma 
mesma moenda, se foro caso da cana, é um alambique simples. 
e o fazendeiro ficaria com o bagaço para a ração animal, 
um bagaço com cerca de 50% do açúCar. E como_o __ gado 
dele ficaria mais estabulado, ele teria uma maior prOduÇão 
de esterco c urina para uma confecção de adubo orgânico. 

No caso do Maranhão, por exemplo, toda a produção 
·do álcool bruto pode ser feita como a cachaça de mandioca. 
Então. o inhame, a mandioca. o babaçu, como a tequila dos 
mexicanos, tudo isso é matéria-prima para a produção de 
álcool bruto. Corno a nossa proposta é produzir alimento, 
qualquer projeto de plantio. seja o da cana, da mandioca 
ou do inhame, poderia ser iniciado imediatamente e, persis
tindo o problema da fome, aquele pequeno produtor poderá 
transformar a cana em rap~dura ou melaço e a mandioca 
em farinha. Se não pcrsi!>tir o problema da fome, se conse
guirmos superá-lo, ele iniciaria o processo de produção de 
cachaç-a. Depois. havendo realmente maior quantidade. pro
duzirá o álcooL 

O SR. PRESIDENTE (Bcni V eras) - Tem a palavra 
o Dr. Paulo Macedo, representante do lbama. 

O SR. PAULO MACEDO- Bom dia, senhores! 
Antes de apresentar as proposições do lbama a respeito 

_do PL n'' 106, gostaria de fazer um pequeno histórico a respeito 
do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 
Automotores- Proconvc. 

A necessidade de se criar um programa nacion-al que 
contemplaso;:;e as emissões atmosféricas de origem veicular co
meçou a tomar corpo no início do:s anos 80, a partir da consta
tação de que a grave poluição ambiental, verificada em São 
Paulo. era causada predominantemente pelos poluentes at
mosféricos gerados na queima de combustíveis em veículos 
automotores. Procurando viabilizar um programa de controle 
de emissões veiculares que fosse tecnicamente factível e econo
micamente viável, as extintas Secretaria de Meio Ambiente 
- Sema e de Teconologia Industrial - STJ. a Companhia 
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de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São 
Paulo- Cetesb, além de ou ti-os órgãos de governos e segmen
tos envolvidos com as montadores de veículQs..__(_~bricantes _ 
de autopeças e setor de combustível, entre outros, debateram, 
ao longo de sucessivas reuniões, a possibilidade d~ ser implan
tado um progama veicular de longo prazo. Esse programa 
deveria ser gradativamente mais rigoroso, de modo a permitir 
que a engenharia automotiva tivesse tempo hábil para adequar 
seus motores aos limites de emissão de poluentes. 

Em 19R6, foi cntãCd'nstítuído o Proconve, progfarria bem
aceito e elogiado por todos os segmentos envolvidos, conSide
rado, mesmo a nível internacional, _como u_m dos mais bem 
elaborados para o controle de emissão de-fontes-m,6Veis_. T~ffi 
como objetivos precípuos a redução de níveis de _emissão de 
poluentes, além de propiciar" o dese-nvolvimento tecnológico 
nacional, tanto na engenharia automotiva como em métodos 
e equipamentos para ensaios c medição de poluentes. 

Prevê também a implementação de programas de inspe
ção e manutenção de veículos em us_() e Pusca promover a 
melhoria das características dos combustíveis à disposição da 
frota nacional dos veículos automotorcs. _ _ __ 

O Proconve foi es~lonado em três etapas, onde foram 
fixados limites máximos de emissões de monóxido de carbono, 
hidrocarboneto, óxido de nitrogénio, fuligem, aldeídos, álcool 
e emissão evaporativa, atendendo a um _cronograrna decres
cente com prazo para 1989, 1992 e 1997. 

Para os veículos pesados, num primeiro momento, foi 
limitada a emissão de fufígem nos veícUlos novos, exigência 
essa já em vigor. Para a execução do programa, foi definido, 
através de convênio, que a Companhia de Tecnologia e Sanea
mento Ambiental de São pauto- Cetesb, seria a instituição 
encarregada de executar toda_ a atividade t~cnica que envolve 
os ensaios da certificação dos véTct~los novos: 

Resoluções complementares estabeleceram ~ras c parâ
metros para itens não contemplados à época pela de o" 18, 
que são elas: a de n" 4/88. que estabelce_a_ cmjssão nula nos 
gases dos veículos a diesel, a de n" 3/89, que cstab.clc_cJ.:_limites 
de emissão para aldeídos; a de n''4/89, que estabelece correção 
para etanol e a de n'=' 10/89, que estabelece limites de emissão 
de monóxido de carbono, hidrocarboneto, dióxido de nitro
gênio para veículos a diesel. 

Por ser v.m programa realista, o Proconvc vem tendo 
seu cronograma rigorosamente cumprido. E nenhum fato jus
tifica a sua ·alteração-. 

Em 1990, a liberação de importação de veículos fez com 
que o Ibama publicasse no Diário Oficial da União, no dia 
11-10-90, Portaria n~ 1.937, que regulamenta a importação 
de veículos quanto à legislação ambiental. 

Cumpre enfatizar que todos os controle~_ previstos no 
Proconve são submetidos a um rigoroso acompanhamento 
por parte dos órgãos envolvidos c que as metas vêm sendo 
atingidas a contentO. -

Fazendo uma avaliação do desenvolvimento do Proconve, 
desde sua instituição ao seu estágio atual, os resultados são 
extremamente favoráveis, pois os fabricantes dç veículos estru
turaram e investiram para cumprir as metas" fixadas, produ
zindo os veículos e motores que, via de regra·; atendam ao 
limites_ de emissão. 

Isso posto, é de se louvar a preocupação da Câmara dos 
Deputados quanto à questão da eMissão veicular, pois é e:erto 
e unânime que, se o Proconve viesse a ter força de lei, confor-

me proposto no Projeto de Lei original do Deputado Fábio 
Feldmann, PL n'' 813/88, traria grandes benefícios à questão 
_ambiental. Entretando, _n_a fo_rma apresentada no PL n\' 106, 
cabem as seguintes propos"íções e suas respectivas justificativas 
por parte do lbam3: - · _ 

1") Eliminar os artigos 1", 2" e 3• do PL-106, substituindo 
pela redação original ps artigos l''_ e 2" do Projeto de Lei 
il"-813, do Deputado Fábio Feldmann, incluindo neles 95 im
portadores e a questão dos níveis de ruídos produzidos por 
veículos automotore-s regulame_ntados pela Resolução _n'·' 

_ 001/92 do Conama, na forma abaixo apresentada: --
-- ""Art. }\' Como parte d3 política nacional de meio am

bierite,- iiiStituída através da Lei n\' 6.93_8, de 31 de ~gosto 
-·de 1981~ fica estabelecido que os fabricantes e importadores 

de motores e veículos aUtomotoies deverão reduzir _os níveis 
de niídõs e emis-são de monóxidO de carbõno, óxido de niti"ogê~ 
rüo-, hidfocarbonctos, álcoois, aldeídos, fuligem, material em 
partículas e outros compostos poluentes nos veículos ço_inercia
lizados no País; 

Art. 2'' Os níveis de ruídos e limite:s de emissão de po
luentes, os prazos de implantação, os procedimentos_ de en
saio. medição, centrifugação, licenciamento e av·aliação desses 
níveis de limites dos veículos couu;~rcializados bem -como fõdas 
e qua1sqUer medidas cOmplemCntares relativas ao controle 
dos mesmos, serão estabelecidas pelo Conselho Nacional do 
Meio Ambinte - Conama." -

- -- Justificativa: 
_ O PL n··' 106 estabelece limites de emissão e prazo para 

os seus cumprimentos. Acreditamos que não é conveniente 
uma lei tecer tanto detalhamento técnico, uma vez que tecno
logias inqvam e evoluem crU espaço de tempo e velocidade 
sempre surpreendente co.mo é o caso da _indústfi~ al:ltpmo
l?ilístlcá~ Tais limites e prazo·s ~estabelecidos cm lei podem 
inviabilizar a incorporação- de noVas tecnologias e métodos 
de controle de poluição do ar por veículos automotores que, 
porventura, venham a-surgir-no intervalo de tempo defínido 
rio PL. 

Além do nlais, essa estratégia tiraria a competência legal 
do Coilam-a de regulamentar essa matéria e deixa o Proconve 
estático- com _6, tempO, ou seja: a) o Proconve se encerrará 
em 1997 se o Co:itarilã-fião-estabelecer outros limites c prazos, 
O que volta_ria à situação atual cq_rn o C9.na1Jla regulamentando 
a matéria; b) os limites de emissões e prazos, propostos no 
PL,_ já estão definídos e regulamentados em resoluções do 
·Conama- proteção do limite de O,OSg!Km de material parti
colado para os veículos leves com_ motores a diesel que poderá 
!:ieJ av~liaQo pelo Conama, quando necessário, pois tais veícu
los têril. o seu uso proibido no Brasil por motivos estratégicos; 
c) quanto ao cronograma e limites de emissões para os veículos 
peSados com motores a diesel, já existe uma proposta de 
Cetesb e da Anfavea, em discussão entre os envolvidos, com 
o riecessário detalhamento té-cnico para ser levado à aprecia
ção do Conama nas próximas ·re-uniões: e d) a inclusão dos 
níveis de ruído_s se justifica -pi::lõ fato de essa matéria já ter 
sido aprovado pelo Conama- Resolução n"OOl/92- comple
mentando, assim, a regulamentação ambiental para veículos 
automotorcs. 

Segunda proposta: alterar o art. 7'.' para: ··os órgãos res
ponsáveis pela política energétiCa, csp-CCifiC<ição, produção, 
distribuição e controle de qualidade de combustíveis são obri
gados a fornecer comhustív~is comerciais com,_ caracterí~ticas 
que permitam o-pleno a.tendimento desta lei, nos prazos esta

_belecidos c de referência par~ testes de homologação. cientifi.: 
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cação c desenvolvimento, Jogo após o licenciamento ambiental 
no Jbama. 

Justificativa: 
O art. 10 do PL n'' 106 prevê o licenciamento ambiental 

para novos combustíveis: Ioga, o prazo necessário sCrá o do 
processo de !icendãitiento ambiental c não o de 36 meses 
que está proposto no PL. 

Terceira proposta: eliminar o art. 8°._ 
Justifícativa: o reg.i~tro de combu!:>_tíveis e aditivos já é 

obrigatório no Departamento :Nã.cionil de Combustíveis do 
Ministério das Minas e Energia, que possui atribuição legal 
e capacidade técnica para tal, não cabendo, portanto, retirá-la 
e trazê-la para o lhama, que não terá essa estrutura. 

Arr. 9" Alterar para: "0 abastecimento-de gasolina au
tomotiva, conte-ndo teor de álcool e111ico anidrido, combustível 
de 22% mais ou menos I% cm volume e isento de aditivos 
à base de chumbo e outros materiaiS Pesados, é obrigatório 
em todo o País''. 

Justificativa: voltar o texto da Rela tora do PL Na Câmara 
dos Deputados, Deputada Rita Camata, que se mostra mais 
realista, uma vez que garante o abastecimentO- de gasolina 
com 22% mais ou menos 1% de álcool anidrido pata os veícuM 
los que foram concebidos para esse combustível, sem possi
bilitar que combustíveis alternativos que porventura possam 
trazer benefícios ambientais, energéticos, eConómicos etc. vc
nh::tm a ser licenciados na forma da lei. 

Quinta proposta: alterar o art. 10 da -Seguinte forma: 
onde tem "e registro". retirar a palavra "registro" e retirar, 
também, "com o prazo de 36 meses de- antccedéncia da impleM 
mentação, re::.pcitado o cronograma c limites de emissão, esta
bel~cidos nesta lei". 

A justificativa t! a mesma .da ankrior, ou seja:· a compeM 
tência do rl.!gistro de combustível é do DNC, e o piazo é 
o do licenciamento ambientaL _ _ __ 

E. pOr liltlmo, iriduir o artigo com a seguinte redação: 
"Os órgc.ios federais e estaduasi de trânsito sumentt! pode

rão licenciar par tráfe-go em vjas pühlicas os veículos cujos 
modelos atendam plenamente o estabelecido nesta lei. 

Justificativa: evitaria a circulação de veículos não homolo
gados pelo Ibama e Inmetro." 

Finalmente. senhores não podemos perdt>r de vista que 
os resultados esperados com o Procomve encaixam-se, num 
contexto maior que é a manutenção e recuperação da quali
dade de ar no País, notadamcnte nos grandes centros urbanos. 
~ preci~o que- o Brasil compatibilize uma política integrada 
de transportes. mdo ambiente e combustíveis. É necessário 
também que haja seriedade no estabelecimento de metas a 
longo prazo e nu seu cumprimento. Dessa maneira, é possível 
assegurar a realização de todas as previsõt>s e expectativas 
do Procum e restaurar a qualidade ambiental dos grandes 
centro~ urbanos brasileiros até u ano 2000- . 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao Dr. António Fernando Payva!. du ln metro. 

O SR. ANTÔNIO FERNANDO PAYVAL -Sr. Presi
dene, Srs. Senadore~. Srs. Deputados, Srs. convidados: 

Inicialmente. gostaria de tlar uma explicação sobre a par~ 
ticipação do Inrnctro na execuçãO do Proconve. 

O lnmdro, In::.tituto Nacional de Metrologia, normaliM 
zação da qualidade industrial. tem a competência de_traçar 
diretrizes e-·ãgir junto às indústrias brasileiras, enquanto o 
Ihama, de acordo com sua. Lei Orgânica, tem a_ competência 
de fixar assuntos ambientais, níveis de poluição admissíveis. 

Então, o Corimetro, em outubro de 1987, aprovou uma 
resolução denominada Proven para dar apoio operacional ao 
Proconve. Desse período para cá, nos últimos seis anos, o 
Inmet~o. que é o órgão executivo do Conmetro, tem traQ_lf
lhado em conjunto com o órgão que trata-do meio ambiente 
-inicialmente a Sema, em 1987, e hoje o lbarna. 

Tróuxemos aiguns comentários a respeito da ope"racio
nalização do programa, sobre o projeto de lei, para dar uma 
colaboração c permitir uma melhor análise do que acontece 
realmente, daquilo que a nossa experiência tem mostrado 
e que tem sido poposto na redação do PL n--' 106. Fizemos 
uma análise desse projeto de lei junto com o Ibama, inclusive 
com a participação da Pctrobrás e o DNC. e colctamos diversas 
sugestões. 

Vamos comentar aqui algumas que o Ibama não citou 
no momento. 

Primeiro item. Na prposta vigente existem diversos tipos 
de veículos que são excluídos do controle ambiental em virtude 
da sua pequena influência e às vezes por problemas estraté
gicos. No programa at.ual do Proconve e Proven estão excluíM 
das as máquinas agrícolas, os veículos militares, as motoci
cletas e os veículos fora de estrada. Acreditamos que esses 
veículos. cm virtude de trabalharem longe de centros urbanos, 
normalmente não seriam essenciais para o controle ambiental. 
Essa exclusão poderia fic~r_a critério do lbama. quando isso 
fosse necessário. 

Quanto ao segundo item- isso já foi dito peio- represen
tante do lbama- acreditamos necessária a inclusão de v.eícu
los importados nas exigências do Procomove,_ independen
temente, como disse o Senador Pedro Teixeira~ da necessidade 
de tropica[ização o"u não. Temos que considerar que quando 
vamos fazer uma exportação para qualquer país os nossos 
veículos t~m yue sofrer alterações_. por exemplo, nas cores, 
nas lanternas, nos pára-brisas, para atender a qualquer tipo 
de exigência do país importador. Só a título de lembrança. 
a BMW quando faz uma exportação de veículos para os Esta
dos Unidos, esses veículos são diferentes dos que são exporM 
tados. por exemplo, para a França. para o Chile. Os veículos 
são adaptados de acordo com as necessidades de cada país. 
Trata-se de uma contingência do mercado internacional. 

Na época em que foi aprovado o Proconve. existia um 
elemento yue era uma força coerciva no st!ntido de que as 
empresas cumprissem as exigências do Estado. Esse docu
mento era conhecido como Cerlificado dt: Registro de FabriM 
cação. e era expedido pela Secretaria Executiva do Conselho 
de Desenvolvimento Industrial. No decreto de regulamen
tação da política industrial du Governo Sarncy, esse CRF 
foi extinto e hoje não existe um elemento que torne obrigatório 
o cumprimento dessas exigências. Não existe, por exemplo, 
urna pena para quem não cumpre essas exigências. As empre
sas nacionais e as montadoras sempre mostraram o major 
interesse em cumprir as exigências que lhes tCm sido cobrada~. 
Elas sempre atenderam ao que lhes foi solicitãdo. -

Ratificando a proposta do lbama, acreditamos que cada 
veículo que fosse lançado no mercado, que fosse circular, 
que fosse emplacado. licenciado deveria já ter sido aprovado 
pelo Programa de Controle Ambiental. 

Existe um problema com relação ao art. 8'' do PLC. Seria 
intcrt!s~antc verificarmos isso, pob vai influenciar muitos cida
dãos que têm condições de ter um carro novo. No art. 6" 
se diz 4ue todos os veículos e motores que forem alterados 
têm que obedecer às leis vigentes do Proconvc. Todavia. isso 
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serâ fmpossfvel, por exemplo, em se tratando de um veículo, 
ano 1984, que venha a sofrer uma rctífica. O motOr desse 
veículo não tem condições técriíC3s, por se tratar de um projeto 
muito antigo, de se adequar às exigências de 1993, quaisquer 
que sejam as alterações. O proprietário terla--qucc-omprar 
um motor novo, completo. Muitas vezc_s o cidadão não tem 
condições de fazer isso. Nossa sugestão é no sentido de que, 
em se tratando de uma reforma, o veículo depois de pronto 
deve atender às exigências que existiam na époCa-do seu ano 
de fabricação. 

Consideramos muito convenient_c a ínclusão do Programa 
Silêncio no sistema de controle de poluição porque temos 
a poluição ambiental. que pode ser por gás c pode ser sonora, 
também. Então, o problema de. ruído, que já está dcfinído 
pelo Instituto de Meio Ambiente, poderia muito bem ser in~ 
cluído para atender as necessidades. 

Agora, um item que cu acredito" que pode se tornar um 
pouco controverso, é._o seguinte: nós temos trabalhado, há_ 
seis anos, para que a indústria brasileira atinja, um dia, um 
ponto de qualidade nas emissões dos seUs veículos, quando 
ele é vendido ao consumidor. Quando é entregue ao consu~ 
midor, hoje, ele atende às necessidades quanto ao seu estado. 
Mas, quando ele está cm poder do proprietáriO. rião fiá fiais 
uma verificação, um acompanhamento da modificação do seu 
estado no decorrer da sua utilização. 

Acreditamos que seria interessante que fosse- iristalado 
um si::.1ema de verificação, não só-de poluição -como poderia 
ser, inclusive, segurança veicular junto aos Detran, talvez 
sob a subordinação do Contran- e fazer um- Sefvíço~ atraVCs
dos órgãos responsáveis de verificação de toda a nossa frota 
de veículos, para que ela continue licenciada para o seu tráfe~ 
go. E isso, acredito que vá se tornar um trabalho muito gra-i1de, 
muito complicado, mas poderia ser iniciado um projeto~piloto 
em qualquer cidade média brasileira, antes de se aprender 
as dificuldades e se estender para todo o território nãcional. 

Eu gostaria de finalizar, dizendo que neste PLC óh~balho 
do Inmetro foi excluído. Todos os trabalhos estão na mão 
do lbama. E. através de uma proposta tle modificação das 
competências atribuídas pela Lei Orgânica do Ibama, pre
tende se dar uma parte da competência do Inmctro, que sei-ia 
o estabelecimento da política de certificado no território nacio~ 
nal. 

Até a presente data estamos trabalhando, lado a lado, 
com o Ibama no contato com as indústrias, no trabalho junto 
a Cetesb, porque a Cetesb, ao mesmo tempo em que é um 
órgão COJ!Veniado com o Ibama, é uqtlaboratório credenciado 
pelo Inmctro. 

Eu agradeço a todos a atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao Dr. Roberto de Moura Campos, representante da Coo
persucar. 

O SR. ROBERTO DE MOURA CAMPOS - O_Setor 
sucroalcooleiro estâ participando através de 4uatro entidades: 
Coopcrsucar, Soprai, Sindaç~car e Associação das Indústrias 
Pro-dutoras de Açúcar e do Alcool do Estado de São Paulo. 
Então, faríamos o seguinte: pronunciamentO --do setor seria 
feito por uma única pessoa, que seria o Dr. Luís Antõnio 
Ribeiro Pinto, que no devido tempo faria o seu pfónuncia~ 
menta, e depois as outras entidades fariam apcnã.s Observações 
específicas sobre pontos específicos. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Vera_s) ....;.._No caso, então, 
incluiria a Associação das Indústrias dos Produto_res de Açucar 
e do Álcool do Estado de São Paulo? 

__ O ,SR._ ROBERTO DE MOURA CAMPOS - Sim. O 
Dr. Luís Antônio falaria em nome de todo o setor sucroal
cooleiro, das quatro instituições: Coopersuc_ar, Soprai. Sinda~ 
çu~r ~ Associação das Indústrias de Açúcar e do Álcool. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Nós temos aqui 
o Dr. Roberto Vílla, da Petrobrás, e Aurélio Fernandes de 
Lima. -

O SR. ROBERTO VILLA- Sr. Senador. a Petrohrás 
faria apenas o pronunciamento na minha voz. Quer dizer, 
nós usaríamos somente os dez minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Pois não. 

O SR. ROBERTO VILLA ~- A respeito do tema que 
consideramos relevante, bastante relevante, cumpre iniciar 
a nossa exposição com uma declaração estruturada da nossa 
Companhia de que a Petrobrá::; está absolutamente alinhada 
com o espírito e a substância do projeto do Deputado Fábio 
Feldmarln-.- -

Esse __ projet_o objetiva um zelo, um çuidado maior com 
a população brasileira. tentando e objetivando limitar as emis~ 
sões da descarga de veículos. E a Petrobrás tem que ter, 
como profissão, um compromisso nlaior com a saúde, com 
o bem-e~tar_ e a qualidaQ-e_ de_ vida da população brasikira. 
Não nos poderíamos colocar de forma diferentl!, ao- iniciar 
nossa exposição, daquela de dizer que a grande diretriz, o 
grande objetivo do projeto que _está em discussão merece 
todo a· apoio, colaboração, participação e ação da Petrõbrás. 
A esse respeito temos que, muito rapidamente. dizer que_ 
no mundo inteiro esse tema é objcto de preocupaçües. de 
grandes investimentos, _de estudos feitos por centros tecnoló~ 
gic_os. por cnmpanhias engajadas tanto na produção de moto
res, quanto na de combustíveis. 

Um ponto 4ue - a meu ver - não pode jamais ser 
perdido de vista é que todos os avanços conseguidos nesse 
segmento são sempre frutos de intciração muito profunda 
entre o con_ceito do motor e a adequação _do_ combustível. 
Evidenteme_ntt:, Q motor não existe sem o combustível.e __ o 
combustível não existe sem o motor. Quando os dois estão 
juntos é que os rc_sultados de dirigibilidade, des_cmpenho, 
emissão começam a aparecer. Ora a indústria de motores 
avança c coloca em posições pesadas a tecnologia d_~ co_mbus
tíveis, ora a tecnologia de combustíveis pode oferecer cami

-np_os novos que pO&.'>ibil_itern utilização tanto na perfo~ance, 
quanto na qualidade das emissões. _Portanto, é urna mediação 
permanente_ que depende de avanços tecnológicos que estão 
sempre ahertos e que certamente ocorrerão. 

Vale a pena citar que paises desenvolvidos já limitam 
seus níveis de emissão a valores extrt:mamente baixos, num 
momento ainda inatingíveis por nós brasileiros. e que são 
f(u_tQ_s_,- eyiçlent~mcnte, de grandes avanços conseguidos na 
área de tecnologia de motores. A injeção elctrônica, o couve r~ 
sor catalítiço, espécie de filtro que se coloca na descarga dos 
veículos _e que reduz substantivamente as emissões, são exem
plos de diminuição de emissões. 

A Petrobrás entende que o Proálcool é um_ programa 
quc-existe.-veio para ficar, tem colaboração importante na 
matriz energética brasileira. Muitas vez_c..'>, os diálogos- nem 
sem pie bem compreendictos-perayicipüElç-ãõ-- entre Pctrobrás 
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e setor alcooleiro são entendidos como oposições e divergen~ 
tes. Vale a pena ressaltar que Petrobrás e Proálcool têm sido 
parceiros desde a gênese deste último. 

Toda a rede nacional de distribuição da Petrobrás (termi
nais, dutos, navios) foi transformada, cm pririteiro lugar, a 
ácooL A Petrobrás foi a primeira empresa, eu pensaria assim, 
que transformou de imediato toda a sua frota de veículos 
leves para álcooL Enfun, as rusgas eventuais que temos sáo 
sempre discussões que fazem parte do processo de aprimora
mento, mas que jamais dcv~rão_ ser colocadas como uma oposi
ção sistemática, uma disputa de mercado ou qualquer coisa 
desse gênero, porque entendemos que no mundo inteiro o 
suprimento de energéticos, ou seja, a matriz energética, enseja 
espaço para qualidade, custo, adequação e utilização. Segura
mente, o álcool já plantou e vai continuar tendo o seu lugar 
na matriz energética brasileira. _ 

Falando em adequação de combustíveis a motores, em 
1989, a Petrobrás, juntamente com técnicOs de \1árias institui
ções de meio ambiente e entidade científicas~ realizou um 
trabalho, retirando o chumbo tetraetila da gasoliila, que é 
um aditivo que vinha sendo usado __:_ e ainda é - no mundo 
inteiro, e -que é um poluente bastante severo. O objetiyo 
dessa retirada era possihilitar que os veículos novos pudessem 
ter a instalação do chamado conversor catalítico. Isso foi uma 
preocupação muifO grande da Cetesb. Lembro-me ~ f~ei 
sobre o assunto com o Deputado Fábio Feldm~nn ~~do traba
lho bastante frutífero que fizemos cottt"o nr.-Gâbriel Murguel 
em relação a essa questão. Ao retirarmos o chumbo, necessitá
vamos de um increincntador da octanagem, quee--o-poderante 
detonante da gasolina. Imediatamente, ficou claro que o 
álcool anidro é, era e vai continuar sendo, na visão da Petro
brás, o participante na misfura combustível que, além de con
ferir a propriedade -do octanase, reduz as emissões de monó
xido de carbono e tem performance, no que diz respeito a 
custo e preço, comparativo ao NTDE, aditivo mais usado 
no mundo inteiro. Se algum dia os senhores do setor sucroal
cooleiro assistirem à Petrobrás pos-icionando-se ria linha do 
NTDE, certamente a empresa estirá Õbjetiyando o mercado 
de exportaç;:1o. O aditivo preferido da Petrobrás para redução 
de emissões e aumento de octanase continua sendo o álcool 
anidro. Uma preocupação que tamb~m foi lançada e que se 
refere à matriz energética é a análise que o Dr. Marcelo~ 
do DNC,- fez a respeito dos prospectos para a produção de 
petróleo. Nossos dados, sinceramente, não estão conferindo 
muito. A Pctrobrás tem a visão de que o petróleo vai entrar 
pelo próximo século ainda como um combustível de larga 
aplicação. Isso não exclui, em hipótest:: alguma, a possibilidade 
de termos - esse seria um terha relevante para esta Casa 
- a definição ou a busca da definição do que seria a partici
pação de cada componente na matriz energética brasileira. 
Nenhum país do mundo coloca todos O? oyos numa cesta 
só. Continuará haVendo um espaço muito grande para o petró
leo, continuará havendo um espaço bastante grande para o 
álcool e outras fontes que o Dr. Marcelo mencionou. Essas 
fontes podem c devem ser objetos de um est_udo apurado, 
objetivando utilização da matriz energética brasileira. Esse 
é um tema complexo, porque diz respeitO à polítiCa ãe-liaris
portes. 

O Dr. Marcelo falou em diesel. A política brasileira de 
transportes faz com que o País ande sobie roda de caminhão 
em distâncias onde _a cabotagem, a navegação fluvial ~ marí
tima e a ferrovia· teriam Uma participação espantosamente 

econômica. E_o Brasil deu as costas_ para esses tipo~ de trans
porte, optando pelo rodoviário. É um tema relevante mas, 
se_guramentc, não é o tema que estamos discutindo. Em termos 
de volum~. o terna que discutimos significa 36 inil barris por 
dia de álcool anidro. Se estivéssemos aditivando, em todo 
o país, na base de 20% do volume total de combustível e 
se fizéssemos urna diferença entre 10 e 20% de anidro na 
gasolina, estaríamos falando em 18 mil barris de anidro numa 
produção total de álcool, no País, de 200 mil barris. 

O que quero dizer com isso é que o nosso alinhamento, 
com esse projeto, é definitivo, mas não significa, em termos 
volumétricos, o_ comprometimento com a fixação du Proál
cool. Significa uma posição de qualidade, de_ compromisso 
tom o meio ambiente e com a performance de nossos veíc_ulos. 
O ponto que mais rdcva refcr6-se à possibilidade de a socie
dade brasileira legislar sobre o assunto, fixando pontualmente 
o teor 22%. Em países onde essa preocupação já vai de 
longe, a norma ou a lei abre e limita o uso de alguns aditivos. 
Então, nosso ponto fundamental - onde eu gostaria de con
centrar e solicitar a atenção dos Senhores Senadores - _é 
que a Pctrobrás não é contra os 22% de anidro na gasolina. 
Estamos de acordo com a colocação do Ibama de que esse 
nível de definição talvez ficasse melhor e mais adequado_ na 
linha de normas e especificações do que na linha de legislação. 
A legislação deve procurar a grande política, o princípio, o 
grande objetivo. A legislação deve abt;_ir espaços pata que 
a norma técnica, a especificação adeqüe, de tempo em tempo, 
as condições e os objetivos aos avanços tecnológicos que segu
ramente virão. Os motores serão diferentes, os combustíveis 
terão que se adequar. Entendemos que, de tempos em tempos; 
haverá o problema da lei estar injetando o uso de combustíveis 
em motores que vieram com requisitos diferentes ou coisas 
semelhantes. Seria urna lei de grande enrijccimento e a nossa
sugestão está bastante sintetizada na emenda da Deputada 
Rita Camata, no texto original, que garant~~. assegura a possi
bilidade do uso e do emprego do _combustível, da gasolina, 
com 22%. Isso abre espaço, não limita, isso assegura, mas 
não engessa, não restringe, não coloca 'uma posição rígida 
porque o desenvolvimento tecnológico tem desafiado sempre 
as modificações contínuas. 

Era o que eu tinha a dizer, no momento. 

O SR. PRESIDENTE (Bcni V eras)- Obrigado,~ Dou-
to r. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Com a palavra 
o Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Eu gostaria 
de sabt::r qual o cargo que ocupa o expoente que agora falou 
pela Petrobrás. · · -

O SR. ROBERTO VILLA- Eu sou Diretor Comercial 
da Petrobrás. 

~ ~~ -0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Recebi, no 
meu gabinete, algumas pessoas da Petrobrás e o entendimento 
à época não era bem esse, e eu estou aqui. agora, querendo 
comparar, porque, este depoimento me sensibibiza mais do 
que os anteriores. Mas estou percebendo uma discripância 
muito grande de pessoas que se apresentaram em nome da 
Petrobrás e a palavra, agora, deste cidadão, Diretor Comercial 
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desta emprcsã.. Era o que eu queria esclarecer, porque este 
é o pensamento vigente na Petrobrás. 

O SR. ROBERTO VILLA - Eu posso assegurar ao 
Senhor que, além de estar declarando ser Diretor Comercial 
da Petrobrás, estou acompanhado pelo Diretór da Área Indus
trial, que superintende e dirige toda a atividade de refino 
e que esta é a posição oficial da nossa Companhia. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - O Senhor 
não esteve no meu gabinete, não, esteve? 

O SR. ROBERTO VILLA - S.e e.u pudesse· ver a sua 
fisionomia, para, pelo menos, me lembrar. .. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Eu sou o 
Relator da matéria. 

O SR. ROBERTO VILLA - Perdão, não estive no 
seu gabinete. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Quero escla
recer que as pessoas que, em nome da Petrobrás, estiveram 
em meu gabinete expressaram um ponto de vista diferente. 

Quero, portanto, esclarecer esse incidente, se_bem que 
essa exposição presente é que me parece mais convincente. 

OSR. ROBERTOVlLLA-Ficaria feliz se o Sr. Relator 
tomasse a nossa exposição como posiçãO ofidal da Compa
nhia. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não, 
eu a esto_u recebendo como tal. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao Dr. Marcos Madureira, da Anfavea. 

O SR. MARCOS MADUREIRA- Senador Beni V e
ras, Senador João Rocha, Srs. Senador~s. Deputado Fábio 
Feldmann, Srs. e Sr"s 

O Projeto de Lei n" 106, na verdade, transcreve, em 
sua essência, a Resolução n" 1.886 do Conama c as resoluções. 
publicadas posteriormente. O Representante do lbarila, em 
São Paulo, já teve a oportunidade de apresentar. Só em ter
mos, talvez, de subsídios, aos Srs. Senadores, essa Rcsolusão 
n9 1.886 do Conama começou a ser discutida em 1983, num 
grupo de trabalho com representantes d_e governo e represen
tantes da iniciativa privada, entre elas a Anfavca. Na época, 
não existiarri metodologias de ensaio, existiam pouquíssimos 
laboratórios de emissões, que são laboratórios extremamente 
sofiSticados, não existiam combustíveis de ensaio que permi
tissem a reptibilidade dos ensaios, c não existia, portanto, 
uma avaliação da emissão dos veículos nacionais. 

O trabalho dessa comissão da qual nossa associação parti
cipou ativamente resultou na Resolução n" 1.886 e nas resolu
ções que vieram posteriormente, e podemos dizer que hoje 
o Brasil tem uma legislação extremamente completa, comple
xa, das mais rígidas que existem hoje no mundo. É uma realiza
ção que nos deixa bastante contente por tt:r participado dela. 
No tocante a veículos do ciclo auto-leves, que seriam nossos 
automóveis e camionetas a álcO-ol e- gaso1in<1:, as três _fases 
do Procon, as duas primeiras já cm ·vigOr e qUaSe todos os 
veículos atendem, plenamente, e a fase que entrará em 97, 
que temos certeza .e convicção de que todos os veículos atende
rão, também. Na parte dos veículos diesel, _as fases já em 
vigor já foram, inclusive, suplantadas pelos fabríCantes de 
veículos no Brasil, o que gerou, por motivo da própria Anfa
vea, por iti.centivo da própria Anfavea, uma discussão com 

a Cetesb ~ demais órgãos, inclusive com a Petrobrás, e aí 
uma proposição de novos limites de emissão para Veículos 
diesel, limites estes que estão agora em análise no Conama. 
e inclusive estão inseridos neste_ Projeto de Lc.:i n·' 106, que 
deixa a legislação brasileira, cm ternios de veículos diesel. 
acompanhando pari passu a legislação européia, que é uma 
das mais rígidas do mundo. 

Este pequeno históriCo, Srs. Senadores, era só para mos
tiar o envolvimento da Anfavea nesta matéria, e, como cu 
disse antes, este projeto de- lei, na SU:a cssêilcia. tnmscreve 
estas prescrições. Dessa forma, nós, como associação c nossas 
afiliadas, não poderíamos ter outras postu-ra que não a de 
apoio irrestrito aoS: liriiites-e prescrições que estão áí incluídos. 
Temos pequenos pontos, que se restringem a dois e não est~o 

-p-iCVisrõs no Procom. Estes. sim, nos trazem preOcupação. 
Dentro do universo dessa proposta são apenas dois pontos, 
mas de uma importância realmente grande. Eu pretenderia 
relatá-los de maneira sucinta. 

O primeiro é o art. 2'', § 2", item e, que fala sobre o 
controle de particulados em veículos de _isolcves, que são os 
automóveis e camionetas, que hoje são de comercialização 
proibida no Brasil. 

O previsro no Projeto de Lei n" 106 é de 0.05 gramas 
por quilômetro de particulados. Esse.: limik não encontra para
lelo em nenhuma legislação internacional, a não ser cm um 
único estado americano, que é a Califórnia. Lá ele foi baixado 
com o intuito de proihir a fabricação de automóveis a diesel. 
Esse foi o intuito que levou também a Cetcsb, autora dessa 
proposta, a colocar esse limite na legislaçãO. 

Não estamos aqui defendendo que seja autorizada a co
mercialização de automóveis dieseL Não é isso. Estamos de
fendendo _que. em_ uma proposta de emissão, seja ·colocado 
aquilo de cuja protcção o meio ambiente necessita c não que 
seja utilizado um subterfúgio para a proihição da comercia-_ 
lização de veículos. 

Achamos que a proihição ou a liberação devem levar 
em conta uma--política macro, superior, prinCipalmente eril 
termos de uma crise energética, Então, a nossa proposta, 
em relação a esse item, é a de se adotar a legislação mais 
sevcr_a_quc se conhcct!, que é a européia e que scría de O, 114 
gramas. sendo que _cs..o;;c valor não é a dotado eJ!l t~~a a Europa, 
poís o valor da Comunidade, adotado_cm alguns paísc~: 0J4. 
A nossa proposta é que se adote um mah; rig~roso, ou seja, 
o de 0,124, mas que não se protbe por esse instrumento, 
que não seria o adequado. 

O segundo ponto é o art. 2\ §- 2". item b, que trata 
da questão da emis~ão de aldeídos. Esta só é controlada no 
Brasil c no estado da Califórnia, talvez porque nesses existam 
veículos a álcool, em que essa emissão é maior. Não é o 
caso da Califórnia com o metanol. + _ _ 

Hoje é previsto, no Conama, 0,03. D~sculpem~me: é pre
visto, para 1997. nesta proposta de lei, 0,03 gramas pOr quilô~ 
metro. Esse valOr inViabiliza ou inviabilizará a produção de 
automóveis. a álcool em 1997. 

Sem descer a detalht:s, porque não seria o momento, 
nem o local, rnas nos Estados Unidos sô_é medido o formal
deído~ que é realffiente aquele aidcído que traZ maiores danos 
ao meio ambiente. No Brasil, adotou-se a postura dt• se medi
rem aldeídos totais, que_ incluem também o ac_e_taldeído, um 
aldeídO não W,o cõni.Pfometcdor cm terinõs de_ nie_io amb_ictlh~. 

Esse valor tão baixo, incluindo o acetaldeído, inviabiliza, 
pela técnicit existc·n-ic hoje, o atendímCritu. -Acho que rião 
seria vontade do legislador proibir a comCrCfalização-dc vcícu-



6340 Sáhado 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NA:IONAL (Seção III Julho de IYY3 

los a álcool, que notadamcnte contribuempara o meio ambien
te. A nossa proposta é que seja adofado o valor de 0,10 
por gramas quilómetro, em vez de 0,3 gramas por quilómetro. 
Esses são os dois pontos sobre os quais, em tt::rmos técnicos, 
teríamos considerações a fazer. 

Só gostaríamos de levar à consideração dos_Srs. Senadores 
e à sua decisão superior Um outro ponto. A legislação de 
emissões, tratando de veículos e de combustível, é um processo 
extremamente dinâmicO, porque, como disse o I?r__:__Yi_lla da 
Petrobrás. não existe a possibilidade hoje, no mundo, de se 
atingirem valores tão baixos, sem a interação do veículo, do 
motor e do combustível, pois só o veículo não _conseguiria 
e obviamente só o cOmbustível também não. 

Hoje, diria que quem puxa o desenvolvimento da indús
tria mundial é a questão das emissões, é aquilo que puxa 
a tecnologia dos veículos. E esse _processo é extremamente 
dinâmico. -Essa é a rãzão por que, em todos os lugares do 
mundo onde exista uma legislação de emissões rigorosa! s~ria, 
completa, essa seja emanada pelo órgão ambientaL Por que 
isso? Porque esse órgão ambiental, na verdade, com as suas 
especificações, puxa o desenvolvimento do veículo. 

Muitas vezes, nos Estados Unidos c na Europa, esses 
limites colocados em certas datas não tiveram a possibilidade 
de ser atendidos c foram postergados. Em outras épocas, 
anteciparam-se alguns valores e postergaram-se outros, de 
maneira a beneficiar o meio ambiente. Essa flexibilidade exige 
que o órgão ambiental que acompanha a nossa vida no dia-a
dia tenha competência para isso. 

Entendemos a razão por que isso foi levado a um texto 
de lei, embora ínicialmente não houvesst::,_ na proposta do 
Deputado Fábio Feldmann, tamanha especificidade, que foi 
colocada depois: é a de dar um respaldo- ao Coõama. Pelo 
menos da parte da Anfavea e de suas filiais, obedecemos 
e obedeceremos a uma teS"õlução do Conama com o mesmo 
empenho e dedicação que obedeceremos a uma lei. Enten
demos que é para dar um reforço a uma resolução do Conama. 
E aí concordamos com a posição do Ibarria de que talvez 
foSse mais iritcrcssante não constar isso no texto legal, pela 
rigidez e pelo processo lento de modificação de uma lei, que 
deve existir c assim deve ser, ou seja, de que esses limites, 
esses detalhes técnicos, que hoje estão prescrito-s em um pro
jeto de lei, sejam deixadOs à competência do órgão executivo, 
que é o Ibama. Este, sim, em contato diário Com a evoluç3o 
técnica, poderá acompanhar, alterar e, inclusive, enrijeccr 
as espccifiCaçOCS. caso seja" necessário para O meio ambiente. 

Volto a afirmar que, quanto às prescrições técnicas, com 
exceção desses dois pontos, nada temos que contrarie esse 
projeto, principalmente porque participamos alivamcnte de 
sua elaboração c não podíamos ser, de nenhuma forma, con
trários a ele. 

A definição filosófica do que deve _ser uma lei,- do que 
deve ser uma resolução, deixo à _consiçleração superior dos 
Srs. Senadores. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Vcras)- Eu perguntaria 
ao Dr. Marcos qual é o reflexo previStO, do ponto de vista 
ec(' ::J::Jco~ sobre o preço dos motores. Há alguma percen
tagem qu.- pudesse ser estimada? 

O SR.l\L~RCOS MADUREIRA- Gostaria de escla
recer que a ap:·ovação desse projeto de lei não- trará nenhum 
investimento adiclonal à indústria, como tamb~m não trará 
nenhuma redução na emissão de poluentes, porque o texto 

desse projeto, nu verdade, repete aquilo que já está previsto 
no Conama. 

No Conama, em termos de veículos do ciclo watt(?), 
tivemos três fases, duas das quais já foram feitas.. A terceira. 
que colocará o Brasil no nível dos países mais rigorosos do 
mundo~ é uma legislação bastante. severa que exigirá dos veícu
los do ciclo Watt(?) utilização de uma tecnologia bastante 
moderna, como catalizadores free way~ sensores _lambda, ínje
ção eletrônica multipoint. É um custo adicional, com o qual 
não nos preocupamos. Temos condiç-ões de fazer isso c- já 
estamos fazendo. Alguns modelos novos já atendem esse limi
te. Quanto aos veículos a diesel, a legislação tamh<:!m é muito 
rigorosa. A Petrobrás sabe disso, pois C nossa pãrcelt-a nessa 
discussão. Há necessidade de grandes modificações no diese. 
que vai ser usado no País. Isso exige muito investimento. 
Eu diaria que só na parte lahoratorial nós investimos mais 
de 100 milhões de dólares, para desenvolver.esses'"'vcículos. 
É um prograina caro: que exige ínvestim-ento, mas isso hoje 
não é questionado, nem poderia sê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao Dr. Luís António Ribeiro Pinto, do Sindaçucar. 

O SR. LUÍS ANTÓNIO RIBEIRO PINTO- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, o projeto ora em dis
cussão, curiosamente, levantou ohjcções muito pouco signifi
cativas do ponto de vista técnico. Desse ponto dC' vista, a 
única ohjeçfio significativa foi a_ segunda, d;:t Ánfawa, quando 
se refere ao limíte de emissão de aldeídos. 

Analisando um pouco mais, veremos que se tra~~_dc uma 
discussão económica~ Uma discussfo de nlcrcado. O grandl: 
ponto polêmico é manter-se, ou. não. a adição obrigatória 
de 22% de âlcool à gasolina. 

Este ê o grande ponto que eu gostaria de discutir. Do 
ponto de vista ambiental. é claro que o álcool é benéfico. 
Do ponto de vista técnico,_ está comprov<ldo que a_ mistura 
de 22% de álcool à gasolina é factível e boa. Pode nao ser 
a ideal, mas é perfeitamente acei_távd. Entendemos que é 
até melhor uma gasolina com mais álcool. Em ttúmos de 
padrão de qualidade, tecnicamente. é superior a uma outra 
sem álcool. 

Vamos, então. discutir a adiçaó dos 21</c. dC álcÕÓ\. Por 
que a PETROBRÁS defende, apesar de- ~ua~ declarações de 
amor, cm que acredito piamente, a efinl.inação dos 22q'? 

No nosso modo de ver, esses 22% são O filet -mignon 
da indústria alcoo_lcira, porque, misturados à gasolina .. eles 
valem 25% mais dõ qUe ·o· á·lcuof-hidratado. E mais. Com 
a obrigatoriecl~de. por lei, da adição de ácool à gasolina. 
nós temos realmente uma garantia de que o nosso .mercado 
não vai acahar; porque enquanto se vender a gasolina vai~se 
vender 22% de álcool. É um mercado cativo. não há dúvida 
nenhuma. isso ê extremamente importante para o PROÁL
COOL, essa é a nossa maior garantia. E eu diria a única. 
porque o mercado de carro a álcool hidratado 0 muito mais 
vulnerável do 4ue a garantia da adição na gasolina - essa 
não vai acabar. E enquanto houver petróleo. segundo a PE~ 
TROBRÁS, mais uns_ cem anos, segundo o Dr. f\1arcdo. 
mais uns vinte, nósvamos ter um_meicadu garat1tido. 

Então, do ponto de vista económico. que é o que está 
subjacente aqui, que está sendo discutido na realidade, nós 
reafirmamos a nossa posição: ela é fundamental para a sobrevi
vencia do PRO ÁLCOOL. 
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Poderíamos discutir a convcniêncía ou rião de continuar 
o PRO ÁLCOOL, os aspectO!> cconômicos e até os aspectos 
técnicos. Mas não é isso o que é relevante. Creio que já 
coloquei a poSição realmente relevante: o Dr. Marcelo, do 
DNÇ, apresentou uma visão diferente_ daquela da PETRO
BRAS, mas é o nosso cntcndirncntro haver uma visão_muito 
mais realista do quadro do suprimento de petróleo. O petróleO 
não vai acabar de jeito nenhum. Só que ele vai ficar mais 
caro ao longo do tempo, porque vai ficar um pouco mais 
escasso, e gradativamente mais escasso; e ·acima de _tudo, vai 
ficar na mão de um grupo- restrito de_paíseS- qlle terão um
controle muito grande sobre o suprimcilto. Daí o grande risco. 

De outro lado, a indústria alcoolcira SUbdiVida eni. quaúO~ 
centas unidades ao longo do País, totalmente feita com capital 
nacional- não temos nenhuma multinacionãf fabricãndo ál
cool no País até hoje -, cria seguramente de _noventa a cem 
empregos a mais do que o equivalente a um barril de petróleo 
refin-ado e_cxplorado pela PETROBRÁS. E não acaba nunca. 
É renováveL Há um interesse estratégico fantástico. · 

O que nós estamos discutindo aqui, no fundo, é essa 
reserva de mercado. Daí a posição da PETROBRÁS. A única 
restrição séria da PETROBRÁS foi quanto aos 22%. Esta 
é a nossa posição e nes_s_e ponto ·não podemOs tranSigir, porque 
esta é a nossa maior garantia, é o filet mignon do mercado. 

Quanto aos outros itens levantados. o item da ANF A
VEA, por exemplo, se referindo ã questão de particulados, 
é mais uma qüestão de princípios, porque ela não quer ver. 
na legislação. fechada uma porta eventual no futuro para a 
fabricação do carro ·a diesel. Mas tanto do p-onto de vista 
ambiental, quanto do ponto de vista de mercado. acreditamos 
que não tem cabimento fa:z,er esse carro a diesel._ uma_ vez 
que o dies_el no Brasil é escasso, é ·subsidiado, e é necessário. 
acima de tudo, para o transporte onde toda a nossa economia 
está baseada. _ 

Não quero me alongar. vai haver debates. nossos assessore_s 
estão aqui c poderão discutir os aspectos téCfikOS, --mas eu 
queria novamente enfatizar que este é um ponto fundamental 
para a indústria açucareira c alcooleira do Pais._ 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMA TA -Sr. Presidente, trata-se, 
na verdade, dl! convencer os brasileiros de que somos brasi-
leiros e moramos no Brasil. 

Nós conseguiinbs dcsenvolvl!'r no Brasil, com a teçnoiogia_ 
da PETROBRÁS. com o PROALCOOL, o melhor combus
tível líquido menos poluente do mundo. É um produto nacio
nal que gera agora empregos. 

Ora, eu recebi um boletim da PETROBRÁS dizendo 
que o Brasil não pode obrigar os 22o/c. tem crue·-se -adp-ãtãf 
no MERCOSUL. O País tem mais autom-óveis_, tem a melhor 
indústria automobilística, tem o melhor coro.h_ustível e, no 
lugar de impor o seu padrão para os paíseS do _MERCOSUL, 
tem que absorver o padrão do MERCOSUL. Ora, não dá 
para entender! 

Somos o oitavo mercado do mundo, somos um grande 
mercado. Não somos üma Nicarágüa, mn El SalVador. Então. 
temos que fazer os nossos padrõcs,_e fazer os nossos padrões 
com um combustível que cria empregos no Brasil, que é o 
menos poluente, que tem tecnologia brasileira e "que vem 
de uma indústria que tem que ser sustt!ntaúa. porque é extre
mamente nacional. 

A discussão é só essa. Temos que convencer os brasileiros 
e a PETROBRÁS que ela é uma empresa brasileira. Ela 
não- está convencida disso a"inda, nesse aspecto, e precisa ser 
convencida. Esse é o fulcro da discussão desse projeto. 

Era a colocação que queria fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Dr. Aürélio, o 
senhor queria falar alguma coisa? 

O SR. AURÉLIO -Agradeço a gentileza da intervenção 
do Senador. Considero_a PETROBRÁS uma empresa brasi

-leira demais, mas é evidente que temos que ser julgados por 
aqut:;.les que não estão dentro dos nossos quadros, e a PETRO
BRAS tem que estar atenta a isso. 

Lembro que o Japão não é menos japonês, que os Estados 
Unidos não são menos americanos, que a França não ê menos 
francesa, nem a Itália menos 1taliana quando balanceam as 
suas possibilidades com seus _recursois internos e com suas 
disponihilidades. Estou ratando de países que são importa
dores de determinadas fontes de energia, inclusive petrólCo. 

_.Gostaria de insistir nurit pOnto: a posição da PETR"O
BRAS não é exclude_nte. Mesmo que possa parecer um- fato 
novo, a PETROBRAS não quer a _exclusão de nenhum dos 
partícipes da matriz energética: Hil um ator que precisa ser 
considerado na cena: não é propriamente o_ consumidor, mas 
o mercado que irá ter que· dar respostas permanentes aos 
avanços às evoluções e às modificações. O" ·projeto é~ bo7

m, 
a lei t! bo?-. apenas estamos trazendo uma cooperação--no 
sentido de ele não ser enrijecedor. Mas não consideraria que 
estamos em antagonismo. 

O SR GERSON CAMATA- Sendo que a Itália e 
o Japão não conseguiram fazer uril PRO ÁLCOOL e chegar 
ao combustível que conseguimos. Estão doidos para conse
guir:Estamos na fretite -deles nesse aspecto, e acho qU.e temos 
que conservar essa frente, que é o objetivo do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Alguém mais que 
fazer uso da palavra? (Pausa.) -

- Concedo a palavra ao Senador Dado Pereira. 

O SR.-DARIO PEREIRA :_Quero fazer uma pergunta. 
A Associação dos Produtores de Álcqol falou que o pessoal 
da ANFAVEA quer fabricar carro a diesel. Esse carro a que 
ele se ref~re é carro leve, de passeio, como se diz? 

o SR. LUIZ ANTóNm RIBEIRO PINTO - Não, 
o que eu disse foi que a ANFAVEA defendeu, nos seus dois 
pontos. primeiro, a questão dos aldeídos"', e, em segundo 
lugar, os particulados (?). Ela não gostaria de _ver, em lGi, 
cerceada uma possibilidade futura de fabricação de_ veículos 
leves. portanto automóveis com motor ·a -diesel. Foi iSso que 
eu disse, _ 

O SR. DARIO PEREIRA - Gostaria que o pessoal 
da ANFAVEA disseSse algo também. 

O SR. MARCOS MADUREIRA~. Senador, acredito 
que' não -tenha 5ido feliz na minha eXpo-siç-ão, ou peio ffienos
claro. quando disse qUe não estava aqui advogando a libt::ração 
da comercialização de- automóVeiS ·a diesel. _Es~a comercia
lização. hoje, é proí.hida no Pãfs, e em nenhum momento 
solicitei a revogação. Essa proibição é Vigente, pelas razões 
-já eXpostas -e conhecidas, de que o diesel n"o Brasil. hoje, 
é um coritbustívcl probolcmático em termos de oferta. Portan
to, apesar de que seria muito baixo o consumo, não existiria 
razão ou. ncc.essida_de de sua li"P_e_ração. 
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A minha colocação é que não deve ser 5=0locada essa 
proibição como um subterfúgio, como uma desculpa para se 
colocar um limite de emissão irreal para trazer um b~nefício 
ao meio ambiente,_ quando a razão que existe realmente é 
a proibição de (Inaudível) veículos. 

Então, acho que se deve deixar a proibição, si!D, até 
que o Govcrn"o, numa estratégia de polítiCa-energética macro. 
resolva, se assim o resolver, se o quadro se modificar, autorizar 
a comercialização. 

Não estou defendendo, cm nenhum momento, que isso 
seja feito agora. Só acho_ que esse é um projeto de emissão, 
e realmente nos deixa até um pouco triste ver que um projeto. 
cu-ja origem conhecemos. Deputado Fábio Feldmann, na ver
dade se transforme, não nurri controle de emissões mas, sim, 
numa tentativa de se estabelecer uma política energética. 

O SR. DARIO I'ER.EIRA- Gostaria de perguntar ao 
pessoal da Associação dos Produtores de Álcool se_ temos 
produção suficiente no Brasil-Para faier essa iniShrra de 22%. 

O SR" ROBERTO DE MOURA CAMPOS -Sem dúvi
da nenhuma. Mesmo porque, Senador, eu já tinha, em con
versa anterior com V. Ex", colocado a posição de que o álcool 
anidro é prioritário na Cscala. É o nosso filet mignon. Com 
isso, será o_ últímo a faltar, c não vai faltar, V. Ex~ pode 
ficar sossegado. Desde que seja do interesse da Nação manter 
o PROÁLCOOL, temos capacidade de responder às necesi
dades da população brasileira a qualquer mo"mento. 

O SR. DARIO PEREIRA- Para encerrar, gostaria 
de fazer mais uma pergunta. Qual o piObfema que a PETRO
BRÁS tem com csses22% da mistura? A PETROBRÁSpcrde 
dinheiro? Se a PETROBRÁS perde. díÍlheiro, a Nação tam
bém está perdendo, porque a PETROBRÁS. de_ qualquer 
mancirá, é-uma empresa nacional. Então, gostaria de saber 
se ela es.tá perdendo dinheiro nesses 22%. o_u nos 10%, como 
ela também pensou. 

O SR. ROBERTO DE MOURA CAMPOS.__: Embora 
a PETROBRÁS não julgasse tão pertinente trazer esSe pontO 
aqui, por tratar-se da discussão que estamos enfocahdo, evi
dentemente que há um deslocamento de mercado. São os 
barris a respeito dos quais eu falei. Podem ser 18 mil barris ... 
Hoje. são 36 mil barris que a PETROBRÁS exporta. Com 
isso, as contingências de mercado é que irão ditar como está 
o preço interno da gasolina no Brasil. Eu perco esse mercado. 
deixo de acessar esse mercado e vou cm busca do mercado 
de exportação. 

Para responder a V. Ex• com tod:a. _a_ transparência, na 
média, os preços que ternos obtido COfT! exportação não com
pensam a perda de venda pelo mcrcaçlo interno. 

O SR. DARIO PEREIRA- Tem prejuízo? 
O SR. ROBERTO DE MOURA CAMPOS -Sim, se 

é que se pode dizer assim. Estamos se-mpre um pouco" prepa-" 
rados para o prejuízo. Não é pela inopcrância. O merCadO" 
dita o preço, e, com isso temos que vender pelo preço do 
mercado internacional. 

O SR. CID SABÓ]A DE CARVALHO -Sr. Presi
denbtc, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Bcni V eras) -:-Concedo a palavra 
a V~ Ex .. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -oSr. Presi
dente, gostaria de deixar bem claro que o objetivo central 

desse projeto é o de diminuir a emissão de poluentes por
veículos automotores. Esse projeto tem muito mais caracte
rísticas sociais do que económicaS. Não podemos nos desvia 
dessa questão, que é a saúde humana como via de conse
qüencia do meio ambiente. 

Gostaria que as disCussões não se afastassem desseques
tão. Quando fiz o parecer e concordei com o projeto, não 
foi numa posição de análise unicamente económica, mas sim 
dentro de uma tese mais que atual, que é a tese do meio 
ambiente. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Verii.s) - Senador Cid Sa: 
bóia de Carvalho, fizemos uma reunião conjunta da Comissão 
de Economia e de Assuntos Sociais, que nos obriga e nos 
indica o çaminho ... 

OSR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Os dois cami
nhos são válidos. Apenas estou dizendo que, apesar de o 
projeto ter aSp.ectcis económiCOs, o seu fulcro, os seus aspectos 
basilares, a sua pilastra - como se pode verificar pela sua 
ementa - é a saúde humana. Gostaría de esdarccer isso. 
Depois, falarei como Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao Deputado Fábio Feldmann. 

O SR. FÁBIO FELDMANN - Gostaria de dar uma 
explicação aos Senadores sobre a história desse projeto. 

Começamos a discussão_ desse projeto .em julho de 19R8, 
quando ainda _estávamos no pí-ocesso constituinte. A- origem 
desse projeto se encontra em um fato muito interessante: 
O Senàdor Nelson Carneiro tinha _aprovado no Senado um 
prcijeto que tratava dessa matéria, o qual preocupava o setor 
ambiental brasileiro, quer a nível da Secretaria Especial do 
Meio Ambiente, quer a nível da CETESB, que _era a entidade 
responsável pela implementação, execução c discussão do Pro
grama de Controle de Veículos Autornotorcs. 

De maneira que fizemos uma discussão com os represen
tantes de _todas as entidades que estão aqui, inclusive com 
o pessoal da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Por 
que o pessoal da Faculdade de S_aúde Pública? Gostaria de 
retomar aquilo que o Senador Cid Sabói<:~ de Carvalho colo
cou. 

Os dados e os indicadores que temos dos impactos da 
poluição atmosférica causada_ por veículos na saúde humana 
são absolutamente assustadores. Dados da Faculdade de Saú
de Pública mo~tram, de um estudo antigo realizado no ano 
de 1987/1988, que ratos submetidos a uma poluição da Cidade 
de São. Paulo e ratos submetidos a uma poluição fora da Cidade 
de São Paulo tiveram, na verdade, em termos de saúde, impac
tos completamente diferentes. ,Os _ra_tos colocª'<;los. n<:J. Praça 
de Cofi€iios em São Paulo tiveram desenvolvimento do é,!.parcw 
lho brônquio-respiratório absolutamente -anormal. 

Tenho aqui um dado da Organização Mundial de Saúde 
sobre a poluição: certos poluentes têm impactos Cfl1 "termos 
de mutações genéticas a urna população que é submetida a 
isso. 

Então, o que. estranho nessa discussão e talvez o que 
tenha ficado faltando nesse projeto, que não foi discutido, 
é que_, no Brasil, temos pouquíssimos estudos epidemiológicos 
para sabermnos como anda a população brasileira, d9 que 
ela morre em função do impacto da poluição. Cid-"dc.s como 
São Paulo transformam-se em verdadeiras câmaras de_ gás 
na época do inverno. Foi essa a razão que nos levou a essa 
discussãç. 
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Quero dizer que sou um Deputado. Penso que muitos 
dos Senadores aqui presentes foram meus colegas na Consti
tuinte em questões ligadas ao meio ambiente e à saúde huma
na. Nunca, em momento algum, discuti a questão do ponto 
de vista económico ou estive atrelado a qualquer dos interesses 
que são colocados aqui. Discuti com a ANFAVEA. com a 
PETROBRÁS e estranho, inclusive, a posição do represen
tante do IBAMA, porque esse órgão sempre participou das 
discussões, e nunca seu representante fez comentários de natu
reza crítica como estão fazendo aqui. Tiveram oportunidade 
para melhorar o projeto do ponto de vista técnicO- e não o 
fizeram. ---- ---

Quero ainda dizer aos Senadores que temos as atas Ue 
todas as reuniões, desde 1988, e que coloco à disposição de 
V. Ex•s, mostrando que é uma discussão antiga. O que aCo-n
teceu foi que, em determinado momento na tramitação desse 
projeto, houve uma falta de_álcool no mercado- penso que 
V. Ex~s devem lembrar-se disso. Quando is_so ocorreu, o ffier.:. 
cado ia ser tomado pela gasolina. Quero dizer também que 
a gasolina continha chumbo, e hoje ninguém fafa do chumbo 
tetraetila porque foi retirado, mas até 3 ou 4 anos atrás a 
PETROBRÁS colocava uma gasolina de péssima qualidade 
no mercado brasileiro, com chumbo, e exportava a gasolina 
de boa qualidade. Quero dizer ainda que, mesmo depois de 
a PETROBRÁS ter dito publicamente que estava retirando 
o chumbo da gasolina do mercado brasileiro, houve uma ~eu
nião, cuja ata da transcrição está aqui. em que a ·rePreséflümte 
da Universidade de São Paulo mostrou que via chumbo no 
ar da Cídade de São Paulo e que, depois, comprovou-se que 
havia uma refinaria 'no Rio de Janeiro que ainda introduzia 
o chumbo na gasolina. 

O SR GERSON CAMA TA -Que não era da PETRO
BRÁS. 

O SR. FÁBIO FELDMANN- Mas era, sob o controle 
do Departamento Nacional de Combustível. Não era a PE
TROBRÁS, mas uma simbiose entre PETROBRÁS e Depar
tamento Nacional de Combustível. 

Assim, gostaria· de colocar a questão do _ponto de vista 
político. __ A Deputada Rita Camata melhorou muito nosso 
projeto original, que visava a uma questão óbvia: não adiailta 
existir uhla resolução do CONAN fixando parâmetros se os 
órgãos·responsáveis ~no caso do Combustível, órgãos federais 
-não se obrigam a prestar um combustível de boa qualidade. 
É esse o problema do PROCOMVE, c esse foi o problema 
da Resolução do CONAMA, que não obrigava o Departa
mento Nacional do Combustível, ou mesmo a PETRQBRÁS, 
a fornecer-urr:, combustível de qualidade; mudava a situação 
do mercado internacional do petróleo, ou o· preço da gasolina 
fazia inté~esante exportar gasolina de boa qualídade~e a PEM 
TROBRAS exportava gasolina de boa qualidade. -

Quero dizer aos representantes da PETROBRÁS que 
discuto, inclusive a ação-da PETROBRÁS nesta Casa, quer 
dizer, discuti a ação c o lobby que a PETROBRÁS exerceu, 
junto com a ANFAVEA, porque a PETROBRÁS é uma 
empresa estatal, o que significã, em pririleiro lUgar, interesse 
público da saúde da população bra~ilcira. Ou -sejao;--,n}ueStãõ
de fluxo de caixa da PETROBRAS, exportação, não pode 
ser colocada quando estamos tratando da sáude da população. 
Entendo que a falha do projeto, tanto o-meu quanto o substi
tutivo da Deputada Rita Cama ta, ifão cOilseguffiioS~-ptlf -fáltã--
de estrutura dos órgãos de saúde no Brasil, obrigáMlos a fazer 
um monitorarnente da saúde da população. 

No caso do aldeído, quero dizer ao representante da AN
FA VEA que, na verdade. não existem estudos sobre o impac
to do aldeído na saúde humana porque, praticamente, só o 
Brasil usa o álcool como combustível. Então, há m_uito pouco 
intereSSe iriternacional sobre isso, de maneira que não sabe
mos se o aldeído é ou não cancerfgcno. 

Em uma das disposições que cu estaVã relendo aqui. o 
Professor da Universidade de São Paulo diz que a queima 
do combustível, do petróleo, faz com _que algumas partículas 
caiJCerígenas se depositem nos pulmões das pessoas e nos 
pulmões dos ratos que foram objeto de estudos. O que o 
Senador Cid Sabóia de Carvalho colocou é o que tem de 
ser valorizado aqui: estamos falando da sáude da população. 
A questão da matriz energética e outras questões são essen
ciais-, --estr"àtégicas para o País, mas não são o aspecto mais 
fundamental de um projeto como esse. O aspecto fundamental 
é s~ber do que morre a população brasileira? Quero dizer 
a V. Ex~s que, a questão de alguns meses, saiu uma matéria 
na Folha de S. Paulo, mostrando que moiiem mais criançaS 
por poluição atmosférica do que pessoas por AIOS na Cidade 
de São Paulo. Ontem ou anteontem. saiu uma matéria n·a 
Folha de S. Paulo sobre a poluição de automóvel, na verdade, 
sobre a poluição em São Paulo, qu-e tinha como manchete: 
"Centro .vive estado de atenção. Mortes por doenças respira
tórias aumentam 101/é nesses períodos". 

Quero fazer um apelo aos Srs. Senadores, dizendo que, 
se esse projeto for emendado no Senado e voltar à Câmara, 
só terá condições de ser aprovado em 1995. Sab_c:mos que, 
no segundo semestre, estaremos cm tempos de revisão consti
tuciohal. A polarização será na revisão constitucional como, 
de ceriã maneira houve na Constituinte: as atividades ordiná~ 
rias da Câmara e do Senado ficaram prejudicadas. E faço 

- um apelo porque -quero insistir que estamos disc:utindo com 
todas as pessoas que estão aqui desde 1988, fizemos inúmeras 
ap.diências públicas e fizemos acordos que estão sendo descum
pfidos aqui. Para se chegar a esses parâmetrOs que estão aqui, 
grande parte de representantes da ANFAVEA, da PETRO· 
BRÁS, da CETESB, do !BAMA estLveram presentes. E agora 
vêm: aqui, em muitos casos, contestar._ O projeto pode ser 
melhorado. Só que a questão, por exemplo, da poluição sono
ra -é fundamental. Mas houve uma recomendação dos órgãos 
ambientais no sentido de que não tratássemos dessa matéria 
nesse projeto. 

d que estou pedindo é quC se aprove o projeto aquí,-
e podemos rediscutir, na verdade. inclusive, essa matéria até_ 
de maneira permanente. O que não pOssO aceitar ~-e faço 
urn apelo veemente aôs Srs. SenadOres __:_ é que, se voltar 
para a Câmara, estafemos em condições de àprovar, em tese, 
um projeto como esse em 1995. No ano q-ue vem, haverá 
revisão constitucionai._No próximO ano, teremos eleição preSi
dencial. Qu_er dizer,_ essa demora, essa procrastinação não 
intercss~ a que o projeto visa, que é proteger a saúd_e da 
populaÇão brasileira.- QUúo dizer aos Srs. Senadores que não 
se trata somente de São Paulo. Hoje todas as regiões metropo
litanas br;:tsileiras sãq ~onsideradas áreas c_ríticas de poluição 
desde 1985. A região inetropolitana de São Paulo tem uma 
situação agravada em termos de poluição, rrias todas as regiões 
metropolitanas, sem exceção, são consideradas áreas críticas 
de poluição desde 1975. 

· Não estou falando aqui como Deputado de_ São Paulo, 
mas como Deputado do Brasil que se preocupa não com o 
meio ambiente stricto senso, mas com a saúde da população. 
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Há um rcpre5t.!'ntantc da ANF A VEA, e quero dizer que 
estive discutindo com S. s· e. corn outras pessoas a questão 
dos aldeídos. Se, arnanhà. verificar-se que é impossível aten
der-se a esse parâmetro. quer dizer que nós aqui, ohviamentc, 
não vamos inviabilizar o carro a álcool, só que temos que 
dar um crédito a um projeto que tem sido objt:to de discussão. 
E insisto que, se há uma_fal~~ no_ projeto, eu me disponho 
inClusive a disCutir com os Senadores como vamos monitorar 
a saúde da população porque disto ninguém falou aqui. O 
representante do IBAMA não disse como o IJ3AMA, junto 
com os outros Ministérios, controla a saúde da população 
brasileira. 

Faço um apelo veemente para que consi_gamos_ aprovar 
esse projeto que. como disse, tramita no Parlamento brasileiro 
desde 1988. Há dnco anoS-eStamoS tentando definir essa maté
ria. E a reso_l?çã?._9o ÇONAMA n~_o é_suficicnÍe_porque 
a PETROBRAS, na verdade, negou-se a prestar um combus
tível de boa qualidade durante muitos anoS neste País e conti
nua tendo uma atitude prepotente e arrogante. Reclamei in
clusive ao Ministro, que· C do meu partido, Pauli no Cícero, 
a atitude arrogante e pn~potente da PETROBRÁS. É uma 
pena o Senador Gerson Camata não est~r aqui, l_!l_ais qu~ 
mudou de posição de un~ dois ou t~ês meses para cá. tornou-se 
mais flexível na discussão. E quero lembrar ao representante 
da PETROBRÁS que vou abordar, na questão do monopólio, 
até que ponto há uma coincidênci~ entre o interesse público 
e inteteresse est~tal; Se alguma múltinacional já tiver agido 
como a PETROBRAS, agiu aqui contra a Saúde da população, 
seria um escândalo de nature·za nacional e talvez internacional. 

O SR. PRESlDENTE(Beni V eras)- Muito respeitável 
a atitude do Deputado Fábio Fcldmann, mas há uma questão 
da qual não nos podemos furtar: o Senado tein sido~ de uma 
maneira indireta, coagido a aceitar Os p-rOjetOs cjue Viin da 
Câmara como estão, sob a alegação de gue, .s.e volta demora. 
Realmente, é uma questão ponderável e preocupa. Mas não 
nos podemos furtar ao nosso papel de órgão em condições 
de examinar os projetes c, se possível. melhorá~los ou incorpo~ 
rá-los às opiniões do Senado. Realmente é respeitável a posi~ 
ção do Dcputad~> Fáhio Feldmann,cgostaria muito que pudéS
semos viabilizar o andamento rápido do projeto, mas temos 
que exercer o nosso papel, e o nosso papel é este: examinar 
os projetas e verífícar se eles Correspondem ao que o Senado 
pensa a respeito da questão. 

O SR. FÁBIO FELDMANN- Cinco anos na Câmara 
e dois meses no Senado~ c chegou agora para discussão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) ...:.. CÓ;; a palavra 
o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, reco
nheço esse argumento e muitas vezes discuti a idéia ç!e que 
não somos aqui uma Casa revisora. O Senado é uma Casa 
revisora. E para exerCita-r o seu poder ;-o- revisor tem o direito 
de fazer as modificações que julgar necessárias. __ _ 

Mas, no cas-o específico, estranhei a afirmação peremp
tória de que o ator principal destre projeto- é o art. 9", que 
diz: -

"Fica fixado em 22% o percentual obrigatório da adição 
de álcool." 

No meu entendimento. estamos tratãndo de outro assunto 
como disse o Deputado Fábio Feldmann. Estamos tratando 

do problema de saUde pt"thlica. da redução da emissão de 
poluentes. A importância do projeto t:stá exatamcntc no que 
diz a sua ementa, 

No entanto, se trouxermos à discussão O- aspecto econó
mico, concordo com o que disst: aqui o representante da PE
TROBRÁS. Não e correto. da nossa parte. engessarmos essa 
questão. fixando um limite de 22t;( obrigatório. A evolução 
da técnica pode modificar esse percentual e, se cada ve_z que 
isso ocorrer, passarmos cíncn anos discutindo o projeto, perde
remos o bonde da História. 

Portanto, engessar o percentual nesse limite, no meu pon
to de vista, não é a posiçãl1 mais correta. Creio que poderíamos 
registrar "até 22rf". 

O SR. GERSON CAMA TA- V. Ex' me permite um 
aparte? 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Pois não. Com todo 
prazer. 

O SR. GERSO).I CAMATA- V. Ex' tem razâo na 
sua colocação, mas acredito que o que deve mudar é o tempo 
que o Congresso Nacional demora para apreciar um projeto 
de lei. 

O SR.lUTAHY MAGALHÃES- Suponhamos, então, 
que aprccicinos a matt!ría em 13 dias ou em 30 diãs. Altera
remos a lei? A posiç<io mais correta n~o é modificar _a -~ei 

-a cada instante. Modificar a lei é o mesmo _que estabelecer 
um valo i' e!:>pecífiCO t.le uma multa c. a cã-cfa instante, te: r que 
modificar esse valor por causa da innação. 

O SR. GERSON CAMA TA- Nesse caso. teríamos 
que modificar tudo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ).Ião é o mesmo 
caso, mãs é u-m- Cxt:mplô: tcÍ' que -~·c mudar a cada instante 
uma lei, em razão dt- mqdi(icações ocorridas no decorrer do 
tempo. O ohjetivo da lei não e exatamente este. 

No caso específico. lamento, mas discordo um pouco do 
Deputado Fábio F~ldmann. Pedirei ao Presidente da reunião 
que me faça chegar as mãos uma tradução das notas taquigrá
ficas da reunião de hoje, porque há problemas técnicos que 
quero examinai. O reprcsentantl.! da ANFA VEA levantou 
dois problemas de ord_em tticnica . .Eu.... pessoalmente, não vou 
examiná-los, baseado apenas nos meus conhecimentos. Solici
tarei assessoria para examinar os dados levantados aqui pelo 
representante da ANFA VEA. da PETROBRÁS e outros, 
dados esses que merecem ser tratados no bojo do projeto~ 
para que se faça, cm funç~o deles. qualquer modificação que 
seja necessária. 

Por essa razão, discordo do Deputado Fábio Feldrnann, 
pois; como estamos no final do semestrt!. talvez não tenhamos 
o tempo necessário para a votação desse projeto. Se _não hou
_ver recesso. talvez. no decorrer desses dias. possamos anali
sâ-lo. Mas quero ter o cuidado de fazer o exame da questão. 

Repito: Creio que o assunto principal do projeto deve 
ser este: saúde_ pública e tratamento técnico. da questão dos 
poluentes. 

O SR. PRESIDENTE (Bcni Veras) - Com a palavra 
o Dr. Luiz António. 

OSR. lUIZ ANTÓNIO RIBéiROPINTO- Tenho 
a impressão de que a minha intervenção-logrou o seu objetivo: 
mostrar que a principal objeção ao projeto era uma objeção 
de origem económica e não de origem do meio ambiente. 
que é o objetivo fundamental do projeto. 
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Creio que isso ficou bem caracterizado, e era isso que 
eu queria mostrar. A adição de 22% de álcool na gasolina 
consta. desde o início, da primeira resolução do PROCOND. 
Teve o beneplácito do CETE$B. que fez uma pesquisa basR 
tante extensa sobre as vantagens da adição dos 22-%, e chcgoJ.l 
a conclusões inescapáveis. -

Portanto, comprovou-se que a gasolina çom 22%--de_ ál
cool é realmente melhor para o meio ambiente. Creio que 
o que eu queria demonstrar ficou perfeitamente claro: as obje
ções são de origem comerciaL 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, não 
entendi quando o representante-dO SJN-oü;:uCAlt _diSS~_que 
as objeções tCm razões comerciais. __ 

Eu fiz uma objeção e não vejo nenhuma razão comerçial 
na minha objeção. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Creio que S. s· 
se referiu à objeção da PETROBRÁS. ~-

0 SR. ROBERTO DE MOURA CAMPOS- Entendi, 
nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Que fique bem ela-
ro. 

O SR. ROBERTO DE MOURA CAMPOS ,..- Creio 
que entendi e faço minhas as palavras do Dr. Luiz, porque 
quem trouxe à baila a palavra com a reserva d$! mercado_ 
não foi a PETROBRÁS. 

O anidro é o filet mignon do setor: foi dito -tranSJ:lareO-M 
temente. Portanto, se o Deputado Fábio Feldmann quer saber 
a que interesse serve, em determinadas posturas, está dito 
aqui. A PETROBRÁS não argüiu o mercado. -- -

Somos favoráveis ao seu projelo, Deputado. Sóinos favo
ráveis à saúde da população. Não nos colocamos, ero momento 
algum. contra o espírito objetivo e o que se faça. A PETRO
BRÁS não é contra os 22%. Estamos tentando dar um_a cola
boração no se_ntido da organicidãde da lei.. E ia- tem _que ser 
normativa no sentido amplo. E, se algum dia q"ualque-i 6rgão 
normativo quiser altera_r para 28 ou 40%, que faça. mas não 
se pode engessar o limite. Repito: a PETROBRÁS __ dcfende 
o projeto do Dr. Fábio Feldmann. A PETROBRÁS não é 
contra; a Petrobrás nãõ 'envena a população. Gostaria de, 
em outra oportunidade - pois que esse é um_ outro tema 
-, conversar com o senhor a respeito desse assuJ)_to e obter 
elementos factuais. 

Agora, reitero para os Srs. Senadores qUe a PETROM 
BRÁS está defendendo o espírito de corpo. A colaboração 
é no sentido de contribuir para a edição de uma lei adequada. 

O SR. GERSON CAMA TA - Sr. Presidente, peço a 
palavra. - -

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - TeJ11 V. Ex" a 
palavra. 

O SR. GERSON CAMA TA-Trata-se de uma interven
ção rápida. Apenas desejo insistir"-niquela -postÇãÕ que-eu 
havia colocado anteriormente. 

A posição da PETROBRÁS-116 Brasil precisa sC"i-rCvish. 
Nós, progressistas nacionais, té.moS que começ·ar a ·rever a 
posição da PETROBRÁS. 

Vou contar um caso do qual foi testemünha o Se_oador 
Esperidião Amin. Na CP! do PP, da qual V. Ex• foi relator. 
mandei um pedido de informações, através da CPI. com 10 

perguntas. A PETROB_RÁS não respondeu ao Congresso NaM 
cional e ao Senado sob o argumento de que os assuntos eram 
tão sigilosos e estratêgiCóS que riem mesmO ao- -Congresso 
Nacional ela podia prestar as informações. _O Relator está 
aqui; Nada tem o Díretor Comercial com isso,_mas a PETROM ,_ 

_BRAS está ficªndo acima da sociedade brasileira, está ficando 
acima_ do Congr~so Nacional, acfnla do Presidente da Repú-
blica. ~- ~ -

- _8._tese essenciaLaqui é: o Congresso Nacional, em nome 
da sociedade brasileira, vai dizer à PETROBRÁSé à indústria 
automobilística que tipo de índice de poluição _de emlss.cfo
dos 3utomóveis aceita. Não é a PETROBRÁS que vai impor 
ao Congresso Nacional o combustível de sua escolha. 

A diferença é- somente esta:. o. Congresso Nacional, em 
nome da sociedade brasileira, é quem vai determinar os (ndices 
de emissão â indústria de automóveis e à PETROBRÁS -
que infelizmente é a única produtora de combustível, Pois 
deveria haver urnas quarenta para haver concorrência. Temos .. -
que estudar o tema na revisão ~nstitutiortal, para que não· 
ocorram mais problemas desse tipo. 

_No entanto, notoy~se log_o gue o projeto chegou ao SenaM 
__ d_o o contrário: a PETROBRAS veio para dentro do Coo-- -
gresso Nacional em um lobby, o que ela sabe fazer rn.ui.t.o 
bem, às vezes_pão eticamente, e co_meçou a .b<;~.ter em um 
úniCo ponto- o problema dos 22%~_E sabemos por qUe 
que veio, 

Pela portaria, o índice de 22% já é obrigatório; só que 
elà 6 adota em alguns lugares e em outros não. Então2 vamos 
incentivar a produção de álcool e .va_mos adotá-lo. c o que 
é preciso fazer. Na verdade, está-se tentando apenas dar _um 
enfoque econômíco a um projetO cujo objetivo ainda é-riiuito 
maior. 

O Congresso Nacional não pode abrir mão disto: o Con
gresso Nacional. cm nome da sociedade-brasileira, vai deter
minar à in.dústria autOmobilíStica e-à PETROBRÁS o com bus-· 
tível a ser usado, o índice de poluição que a sociedade aceita. 
Nem a indústria automo_bilística, n_em a PETROBRÁS vai" 
impor a6 Congresso Nacional o que eles querem. Nós somos 
os agentes da vontade popular. pelo voto, no regime demo-
crático em gue estamos _yivendo. -

O SR._CID SABÓIA DE CARVALHO.- Sr. Presi
dente, quero· falar. como Relator, algo muito imPortante. 

- Peço atenção para o que vou explicar. porque acompanhei 
todos os depoimentos, à exceção do primeiro, e vi com simpa
tia o depoimento da PETROBRÁS~ PareceuMme b.astante ÇtreM 
j_ado, diferente daquilo que eu escutara em meu $abinete de 
pessoas que falavam_ em nome da PETROBRAS, não sei 
se legitimamente, ·a partir do atual depoimento do Diretor 
Comercial. 

Mas, Sr. Presidente, ente.ndo que esteja faltando __ uma· 
compreensão do 4ue seja lei: Não podemos dizer nunca que 
a lei C[Jgessa, principalmente, agora, com o instituto da medida 
provisória. Em se tratando de lei ordinária, como se trata, 
o Presidente da República haixa uma medida pro~isória e 
altera qualquer dispositivo dessa lei com vigência imediata, 
com força d_e lei_ instantaneamente, principalmente por dizer 
re.speito à área da saúde, humana, _do meio ampiente, cq_m 
reflexos econômiços que são, na verdade. de grande impor
tância neste momento. 

A lei não engessa. A lei icrn dLVersas natu(eza~. Existe 
a lei cogente, nã<? _cogcntc,_a lei permis~iva. __ a lei que ap~nas 
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admite. A lei tem vários sentidos: a lei perfeita, menos que_ 
perfeita, lei imperfeita. 

As classificações de leis no Direíto são as mais diversas 
po-ssíveis. Todavia, dizemos. que o Brasil é um_ País sem leis 
porque deixamos ao entendimento do Poder Executivo, de 
um órgão, determinados itens que são do consenso social, 
com:o bem falou o Senador Gerson Camata. 

No caso, tem que ser lei porque, para esse assunto conver
gem diversos setores: meio ambiente, produção de petróleo, 
produção de álcool, produção de motores, questões econó
micas as mais diversas, questões sociais, questões de .saúde, 
todas vêm, num fluxo, no mesmo rumo. 

Quem é o poder mediador de tudo isso? O Poder Legisla
tivo, porque, composto de representantes do povo e represen~ 
tantes dos Estados, ele está apto constitucionalmente a dirimir 
a questão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Co~cedo 
o aparte a V. Ex' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃÉS -Senador Cid Sabóia 
de Carva]ho, faço-lhe apenas uma pergunta. Apesar da afi_~ma
ção peremptória do rep~esentantc d_o SINDIÇUCAR de- que 
não vai faltar álcool, já tiVemos ·experiência diferente e, a 
cada instante, ouvimos comentários de que há possibilidade 
de isso vir a ocorrer. Se estabelecermos na lei a obrigato
riedade do aditi~o de 22%. Como disse agora o representante 
da PETROBRAS em determinados lugares falta álcool e, 
por isso, não pode ser feita essa adição de 22%. Se faltar _ 
álcool. estará correta a infringência da -lei a cada instante 
ou seria melhor irmos até 22%. No caso de não haver o 
álcool, não estaríamos infringind9 a lei se não colocássemos 
22%_. Se faltar álcool,_ não se pode fazer nada, não se pode 
vender gasolina porque não incluíram-se os 22%. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não é isso. 
O Di.feito, Se-riã.dor Jutahy Magalh::ies,_prevê os motivOs de 
força maíor, os casos fortuitos e as ineficácias sociais da lei. 
Do mesmo jeito que pode faltar o álcool. pode haver um 
terremoto e destruir a prisão do Estado. Então, não se prende 
mais ninguém, não se condena mais ninguém? 

Então, os Casos fortuitos, Q motivo de força maior. tudo 
isso leva até a liberação imediata. 

o-sR. JUTAHY MAGALHÃES- A prisão física não 
representa certeza, pois há muitos condenados que não estão 
na prisão. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Não, não 
é isso. 

O prohlema é que os fatos maiores qu~ a-lei não sign_ificam 
infriilgir a lei; significam motivos de forÇa maior, cas9~ fortui
tos ou ineficáCiaS Sociais dâ lei. E o Poder Judiciário_ resolve 
isso em questão de segundos c cm uma medida provisória 
também. 

Uma medida provisória resolveria ís-So na rD-iior fãcili
dade. Todavia, não ·podemos nos· ba:::.ear nesses casos. Por 
exemplo. se o assunto trata de água, c se não houver água? 
Se o ·assu-nto trata de gasolina, e se não houver gasolina? 
Então a lei nem existiria. porq-ue- pode deixar de existir a 
gasolina, pode deixar d_c existir o álcool, pode deixar de existir 
petróleo, tudo pode deixar de existir. O colapso pode acon~ 
te~r a qualquer momento em qualquer coisa, até o colapso 

de. vida. _Todavia, na verdade. o que estou explicando ~_que 
não significa engessar, qu_e não significa paralisar, que apesar 
de a lei ter aspecto:::. permanentes, é uma lei temporária, é 
uma lei de providências temporárias. é uma_ lei que caberá 
num determinado tempo. Não é uma lei de_sentido perpétuo, 
porque o Direito classifica as lei como temporárias e perpétuas 
segundo o tempo. Então, no caso, não é uma lei_ de caracte
rísticas capazes de emoldurar, guardar, engessar, como disse 
o Diretor Comercial da PETROBRÁS. Não há engessamento. 
Há uma providência emergencial alterável por novos projetes 
de lei, por medida provisória, por jurisprudência interpretativa 
nos tribunais. Agora, faltar o álcool não _significaria_ jnfrin
gência, ou não pararia a fabricação de gasolina porque faltou 
o álcOol, corno não pararia se faltasse o chumbo. Não pararia 
por nada. 

Não me recuso a entender o argumen(o do Senador Juta~ 
hy Magalhães de incluir a palavra "até". É uma sugestão 
das mais interessantes, mas aqui há o aspecto emergencial 
dessa lei. Essa é que .i a verdade. Uma mera inclusão, no 
caso, quando, na verdade. esses 22% não prejudiCa nada, 
não vai parar nada ou coisa alguma. Isso não vai parar a 
PETROBRÁS, não_ vai criar problemas para nenhum setor 
nacional, não vai parar a produção de ve_ículos. não vai parar 
coisa alguma. 

Agora, o que quero dizer, Sr. Presidente dos trabalhos. 
Senador Beni V eras, é que o fato de aqui haver urna confluên
cia de interesses nacionais, os mais diversos, a ponto de vir 
o interesse do se to r petroleiro, o interesse do se ror da cana~ de
açúcar, o interesse da produção de carros, o interesse dos 
comerciantes de veícul<_:>s e tantos interesses, todos importantes 
para o País, que não podem ficar à mercê de deliberação 
às soltas. 

A deliberação tem que ser do legislador. A urgência da 
lei é inquestionável. Há, relevantemente, a necessidade da 
existéi'fCia-âc uma lei. Agora. essa lei será aperfeiçoada com 
a sua própria utilização. A Con-stituição -foi promulgada em 
1988 e já tem várias emendas, sem falar nas diversas propostas. 
Quero bater bem nisso, com o advento da medida provisória, 
qualquer Presidente da República que se veja compelido a 
uma alteração nessa lei baixa uma medida provisória e diz 
"o artigo tal, da lei taL passa a ter a seguinte redação", e 
entra imediatamcntt: cm vigor po·rque não se-trata: ae lei com
pleme-ntar. 

E_ram ~sses os esclarecift!etltos que queria dar. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Tem a palavra 
o Sr. Paulo Macedo. 

O SR. PAULO MACEDO- Somente gostaria de escla
recer para o Dcrutado Fáhio Fddmann que o IBAMA não 
está contra o projeto de lei. Muito pdo contrário: as propo~ 

_ siçõcs do IBAMA são no sentido de aprimorar o projeto 
de lei. Tanto que invoca muitos dos artigos do projeto original 
n" 813, que. infelizmente. não tivemos a oportunidade de 
colocar essas posições. 

O IBAMA participou dessas discussões_ no inicio, até 
quando ele era 813, tinha cinco artigos e que procurava dar 
força de lei para o PROCON c sempre apoiamos isso. 

Outra coisa que gostaria de dizer ê. que o IBAMA nunca 
foi contra os 227c- de álcool na gasolina. Muito pelo contrário. 
V. Ex"' é testemunha que sempre hrigamos por isso, todo 
o setor alcooleiro e todo o mundo é testemunha disso. 

Se V. Ex' estranha críticas e não quer ouvir as críticas 
do IBAMA no sentido de aprimorar o seu projeto~ jnfeliz-
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mente lamento, mas acho que são críticas que só aprimoram 
o projeto. 

EO SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Tem a palavra 
o Sr. Marcelo. 

O SR. MARCELO - Gostaria apenas de trazer um 
fato téCnico e que tem que ser considerado: se o limite de 
mistura de álcool no combustível foi in(lexível vai complicar 
muito porque o carro quando é fabricado .é calilxado_ para 
aquela mistura e urna modificação daquela mistu_r_a_fa_z_çom 
que ele emita mais e como se trata de um projeto social, 
acredito que fique prefudicado _a possibilidade de ser variar 
o percentual e entendo que deve ser fiXo. --- ---

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Tem a palavra 
o Sr. Deputado Jorge Maluly Neto. 

O SR. JORGE MALUL Y NETO --Sr. Presidente, la
mentavelmente, compromissos outros não me permitiram esta 
aqui desde o início, mas como sua questão leva a esse proble
ma, também me pennito dar uma opinião, 

Em pfimeiro lugar, acho que o Senador Cid_Sabóia de 
Carvalho deixou muito claro o problema de legislação.- A 
legislação tem que ser feita e deve ?e r .:::._~terada por uma medida 
provisória como ele aqui explicou. Ãgor3, o fulcro dessa ques
tão é defínir uril::i. política séria para esse assunto. Agora, 
já ouvi que a PETROBRÁS não é contra isso. O INMETRO 
acaba de dizer que não pode ficar variando~ Então, hoje, 
por essa ou aquela razão não se vai fazer a mistura de 22%. 
Então, se começa com 12, 14, _1() e o motor vai ser sacrificado 
e o usuário vai ser prejudicado, o consumidor de álcuol que 
tem o seu carro c que confiou no prograina vai ser prejudicado. 
Ao Coiigresso Nacional cabe definir essa situação de uma 
vez por todas; porque se é um';\ dança que está, a cada dia, 
de uma forma, a PETROBRAS, disse bem o seu Diretor 
Comercial, não é contra, aliás não foi contra desde o início, 
defendeu essa mistura de 22%_, . . 

Não sei o porquê dessa relutância hoje em fixar esSes 
lirnitl!::,, Dizer que não há produção de álcool, dizer _que não 
há álcool - vou dizer. como produtor e tenho autoridade 
para dizê-lo - a falta de álcool é porque faltou, também, 
uma fixação do_ programa do Pró-álcool. 

Temos que dizei definitivamente_ à sociedade se_o P~ó-ál
cool é algo que veio para ficar ou não. Eu fui e teti.ho_sido 
um daqueles que, nos foros competentes, tenho dito aos ór
gãos governamentais: "Digam logo se não querem o Pró-ál
co.ol e que o extingam. Que dêem uma possibilidade de se 
parar essa-produção e de se enganar milhões de _trah_alhadorc_s, 
ce.ntenas de produtores, de milhões de consumidores de carros 
a álcool. 

Até quando, Sr. Presidente, essa situação vai-continuar 
dessa forma. Não podemos nós. do Congresso- Nacional, e 
cabe aos Srs. Senadores essa séria decisão que implica, acima 
de tudo, na fixação do Pró-álcool. Ele é uma verdade, uma 
necessidade que tem uma importâncía estratt!gica, üma impor
tância nacional uma importância porque-- foi uril pfogrania 
vencedor, que disse ao mundo que ternos uma_ energia alterna
tiva, que somos elogiados lá fora. 

Vim, recentemente, de uma reunião nos Estados-Unidos 
do Departamt:nto do Estado Amercicano c _om'i deles isso 
de que _estão lutand_o e que torcem para que o Pró-álcool 
continue porque vão precisar de álcool para misturar na gaso
lina na lei do ar limpo que já fizeram. 

Se V. Ex"'. Sr. Presidente. Sr. Relator, tiveSsein ó cuidado 
de ter lido os jornais de ontem, saberiam que o ar de São 
Paulo está irrespifável. É um crime o que se está fazendo 
contra a sociedade brasileira. E parabenizo o nobre Deputado 
Fábio Feldmann por essa iniciativa que nós, os produtores, 
não tivemos a capacidade de fazê-lo, 

Acho 4ue não podemos mais ficar com· -e-ssas ·ter-giver
sações em cima de um problema tão sério. Peço, insisto que 
devemos definir, rrüi.S definir diefínítívamente- em- Oeileffcio 
do usuário, cm benefício do cons4midor, em benefício da 
fixação ou não do Pró-álcool. Aí está o grave problema. 

Entendo, Sr. Presidente, que atrás disso tudo há uma 
competição entre álcool e gasolina. Uns que produzem álcool: 
desejando que se fixe esse programa, porque dizer aqui" que 
nâo há produção de álcool, não há balela maior que essa. 
A produção tem condições de aumentar. Temos uma indústria 
já -fixada com capacidade de chegar até 18 milhões de litros 
c isso daria sufiCieritemente. O que faltou, Sr. Presidente, 
foi qualquer incentivo. Hoje não temos fínàO.éiarnento p:ira 
nada. Somos tão criticados e não temos financiamento para 
nada: para plantar cana ou para agüentar a produção que 
será produzida em seis meses, comercializada em doze meses. 

Temos. até. colaboração com a Petrohrás, o seu Diretor 
-ComerCial ::,abc d!sso de_ que-os atrasos de pagamento da Pctro

brás, a falta de dinheiro do caixa dã Petrohrás -nós temos 
suportado tudo isso a juros pes-ados- ele sabe_disso porque 
está aqui - ainda que felizmente estejam se re_c_uperando 
_agora. Então, é preciso uma política global, onde isso é impor

-tante porque se isSo não acontecer, Sr. PreSldente:-começa 
o desmoronamento do Proalcool e temos a responsabilidade 
de dizer à sociedade se queremos ou não o Proalcóol. 

Muito obrigado, Sr. Relator. -

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Mais alguém dese
ja fazer uso da palavra? 

_ A SRA. EVA BLA Y - Sr. Presi"dt:-nte, Srs. Senadcire~ 
__ e Senhores convidados, há qui"nze dias atrás houve uma reu
nião da Comissão de Assuntos Sociais onde esse problema 
foi debaüdo e_ ch_~gamos exatamente a esse mesmo ponto: 
era o art. Y que estava sendo questionado e, de f_a.to, tamb~m 
partilhei, naquele momento~ daquelas dúvidas porque não 
tinha .ficado claro para mim a questão da fixação desses 22%. 

Concordo em tese com o Seo_adQr Jutahy Magalhães de 
que se pudéssemos apresentar uma lei mais perfeita seria o 
ideal. No entanto, por duas razões estou convencida de_ que 
o projeto com o substitutivo da Deputada Rita Camata t' 

o parecer do Senador Cid Sabóia acrescida às explicações 
re~olveralJl os problemas que tínhamos, na_que1c móméi1tu. 
Ficou claro, há 15 dias atrás, portanto, que_ havia um problema 
econômico e social. Para meu gosto_háum problema social 
e depois cconômico, cmbora_eu não.dcsprez_e, evidentemente, 
a questão económica. O depoimento do INMETRO, deixou 
çlaro e esclareceu essa minha dúvida que de fatO _devemos 
tc_r ilm_parâmdró para íflclllir a quantidade de álcool, porque 
não é possível ficar mudando isso diariamente. Como consu
midora de combustível, lembro_ c;omo s_ofremos quando havia 
essa yariação maior ou menor:. inclusão d~sse outro combus
tível: No entan~9. é preciso ficar muito claro, para os produ· 
tor_es do álcool, que não vamos rcpctlr o mesmo monopólio 
que tínhamos com relação -à gJsolina. É preciSo esclare_cer, 
porque se o proje-to foi ãprovado do modo como está ayui, 
também, .está claro para os Senadores que não vamos privile-
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giar nenhum determinado grupo. Evidc~temel}te que, se der~ 
mos incentivos à agricultura, há outras prioridades a serem 
cumpridas, embora eu reconheça a pertinência dos argumen
tos do Deputado Jorge Neto que. de fato, deve entender 
perfeitamente bem esse problema e o está extcrnando. Mas, 
as condições do nosso País impedem que uma questão que 
atende apenas uma parcela da nossa população. 

O SR. JORGE NETO - V. Ex·• permite um aparte. 
nobre Senadora? Eu disse c gostaria de fixar. Não temos 
nenhum tipo de financiamento e o programa está-S_eüdQ_ cum_
prido pelo sacrifício de nossa parte, pelas dívidas acumuladas 
que o setor tem tido, pela defasagem de p_çeços. O que o 
setor quer não é privilégio, é preço justo c uma fixa-çáo progra
mê,, porque cada empresário saberá o que fazer, se for algo 
possível ele continua, caso contrário não continuará. Fique
a Sr" tranqüila, ainda que grande parte da cana seja direcio
nada para alimentos, não queremos nenhum privilégio. Esta
mos com sacrifícios das empresas, mantendo milhões de em
pregos neste País. 

A SRA. EVA BLA Y - Estou inteiramente de acordo 
com o senhor, mas queria retomar esse ponto, porque isso 
foi disCutido e 3.qui teremos que aprovar ou não esta propor
ção. Ainda que eu concorde_corn o Senador Jutahy Magalhães, 
que poderíamos ter aperfeiçoado, acho que não é mais opor
tuno retardarmos a aprovação desta lei do modo como está, 
porque, realmente, está se tornando insuportãvel verificar 
a mortalldadc, não só infanfil, inas de adultos e, sobretudo, 
de pessoas com problemas cardíacos. EstatiSticamente, está 
comprovado que, neste perfodo, todos elesacabam morrendo 
de uma maneira precipitada e incontroláv-el devido as conse
qüências desta forma de poluição. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~V. Ex• permite um 
aparte? 

A SRA. EVA BLAY- Pois não. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Gostaria de dizer 
a V. Ex~ que uma informação p·ara mim tem grande impor
tância a respeito desta questão, é a infqrmação.do represen
tante do INMETRO que declara que é necessário dar uma 
definição a rcspeTto dó peiC.cntual de álcool a ser aditado 
na gasolina. O que não concordo é que esse projeto, ao invés 
de ter a emenda que dispõe sobre a redução da emissão de 
poluentes venha a ter, no final das contas, uma discussão 
prevalecendo sobre as demais, ementa de que esse projeto 
tenha que tratar do problema de percentual, álcool na gaso
lina. Esta não é a ementa do projeto, esta deveria ser uma _ 
decisão secundária e não a principaL Ã-cho que, como V. 
Ex" coloca, como o Deputado coloca, o problema principal 
é saber o que é poluente, portanto tratar da saúde pública. 
Acho que este é o ponto principal do proje-to, e não o assunto 
econômíco: a queStão econdrnica é de outro âmbito. Agora, 
se esses22% são rie_Cessários para que seja atendido o interesse 
da saúde pública, tudo bem, mas, se a decisão desse projeto 
a respeito desse art. 9o é para atender problemas económicos. 
não cabe no projeto. -

Essa ê a diferenciação que faço. 

O SR. JORGE NETO -Senador, V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -J)uem está com a 
palavra é a Senhora Eva Blay. Então, essa _é a diferenciação 

que faço. Se é necessário fazer os 22% dentro do interesse 
de evitar a poluição- ótimo-, vamos tratar disso aqui. 

O SR. JORGE NETO- V. Ex' me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A parte econômica 
para mim é secundária. Essa discu_ssão que o Deputado mais 
uma vez falou já acompanho-a há muito tempo. 

Vejo dos Senadores Divaldo Suruagy, Guilherme Pal
meira e Tf:otonio Vilela Filho a preocupação nessa questão 
de preço do álcool - o Governo não está dando um preço 
adequado. Se formos discutir iSso. os produtores de feijão, 
Je arroz e de cacau também irão dizer a mesma coisa. Acho 
que não compete neste projeto discutir esse assunto. Não 
é o local adequado, não é a discussão adequada para este 
projeto. Pretendo discutir e examinar a informação do repre
s_entante da ANFAVEA se esse 0,03% vai ou não criar esses 
prohlemas que ele apresentou aqui. Pretendo discutir se esses 
percentuais são absolutamente necessários para a questão da 
poluição. 

Isto pretendo discutir, por isso pedi as notas taquigráficas 
que eu, pessoalmente, não vou dizer que tenho as condições 
téGnicas para examinar esta questão. Quero ter as notas para 
discutir com a assessoria que considero com capacitação técni
ca para examinar esta questão no âmbito da poluição. A parte 
econômic_a. _francamente, deste projeto não me interessa. 

A SRA. EVA BLA Y- Gostaria de continuar. .. 

O SR. JORGE. NETO- Senadora, só um minuto, pela 
oportunidade. Serei_ muito breve, para fazer uma· c-omunicação 
e um reparo ao Senador Jutahy Magalhães. É muito diferente 
o preço de produtos agrícolas que não possuem pteços admi
nistrados pelo Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Deputado, acho 
que ... 

O SR. JORGE NETO -Só o final, Sr. Presidente. 
Gostaria de comunicar que vou fazer chegar à Comissão e 
ao Sr. Relator- e posso· fazer chegar aos-demais membros 
- u_m estudo do Professor lorg Bon da Faculdade de Medicina 
de São Paulo, onde mostra que, se isso não for feito, o índice 
de doenças que está se provocando na cidade de São Paulo 
é assustador. Farei chegar à Comissão e ao_ Sr. Relator esse 
trabalho. 

A SRA. EVA BLA Y- Obrigada. 
Citei duas vezes o Senador Jutahy Magalhães, porque 

o senhor sabe q_o respeito extraordinário que tenho pelo se
nhor nesta Casa e que é a pessoa que tem ajudado-me e 
me conduzido nos meus pareceres. Eilfão, para miril, e até 
um pouco difícil, concordando com o senhor, dizer que tam~ 
bém vou concordar com a aprovação desta lei, porque, agora, 
para mim ficou claro. Agora, corno o senhor também e como 
o Deputado Fábio Feldmann, acho que o que há de funda
mental aqui é a cjucstão da saúde pública e, por esta razão, 
e, dado que conheço a equipe que trabalha com o Deputado, 
não tenho a menor dúvida de que, no meu caso - claro 
que não é o seu -, teria uma assessoria melhor do que a 
dele. 

Então, quero declarar que estou de acordo com a apro
vação - agora, para mim clara - deste projeto, apesar de 
que, no futuro, creio que possamos melhorar esses pequenos 
destalhcs. 
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Era só isso. 
Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao representate do!NMETRO. 

O SR .. ANTÓNIO FERNANDO PAI V AL - Gostaria 
apenas de dar uma contribuição, porque, eventualmente,- se 
esse projeto for aproVado, o INMETRO sai da operaciona
lização do programa. 

Mas no art. 79, § 79, do item_ 2, art. 2n, na folha 3 há 
uma troca de palavras que inviabilizará a aplicação deste item. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Por favor, qual 
é o artigo? - " 

O SR. ANTÓNIO FERNANDO PAIVAL- Folha 3, 
§ 7• 

No final diz o seguinte: ''vigorar a partir de_31 de dezem
bro de 1996". Este artigo marCa um peiíodo de fabricação 
de veículos que é de 1992 a 1996. Para dar coerência, acredito 
que deveria vigorar até 31 de dezembro de 1996. Ao._invés 
de "a partir" seria "até". Essa é a primeira observação. 

A segunda é a seguinte: não é minha especialidade -
sou engenheiro - , mas acredito que haverá alguma dificul
dade no art. 9~, no fim dessa mesma folhã, que diz ''as coinple
mentações e alterações deste artigo serão estabelecida$ pelo 
CONAMA". Será que urna resolução do CONAMA tem com
petência para alterar uma lei? Essa .é urna pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (BeniVeras) -.A lei está dele
gando ao CONAMA. Se não tem competência hoje, passará 
a ter na medida em que essa lei_ for aprovada. Mais alguma 
opinião? 

Concedo a palavra ao DepUtado Fábio Feldmann. 

O SR. FÁBIO FELDMANN - Estou com medo de 
que o Senador Jutahy saia. 

O SR. CID SABÓIA DJ:: CARVALHO- Tenho duas 
perguntas ao representante d3 ANF A vEA,-pará. eiã.bOraçao 
do meu pªr~çer_ ~itlé!l. 

------ ------ --

0 SR. FÁBIO FELDMANN- A minha observação 
-não sei se o Senador está presente - é a seguinte, seria 
a fíital: acredito que temos, Câmara e Senado, que estabelecer, 
na Revisão Constitucional, mecanismos de Co_missõ_es MiStas 
em que-trabalhássemos esses projetos. Quer dizer são "n" 
projetas que, às vezes, trabalhamos durante me_::;;es ou anos 
na Câmara, chegam ao Senado, que os modificam; ou vice
versa. Estou fazendo uma proposta construtiva. Entendo que 
temos que, para certas matérias, criar Comissões Mistas, para 
evitar a sítuação de não dar tempo suficiente ao Senado. Mui
tas vezes acontece isso na Câmara também, Senadores. Chega 
um projeto do Senado e, na verdade, estamos discutindo algu
ma matéria e estamos atrapalhados. Senador, penso que, na 
Revisão Constitucional, teríamos que, na verdade, trabalhar 
estou falando não no conteúdo do projeto- nisso_, quer dizer, 
matérias como essa têm que set trabalhadas em Comissões 
Mistas da Câmara e do Senado, para evitar, na verdade, situa
ções como essa. 

Vou lhe encaminhar todas as atas das transcrições das 
reuniões que já tivemos na Cãinara, como um subsídio para 
a formação do seu juízo. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presi· 
dente, quero fazer duas perguntas ao representante da ÀNF A
VEA. Primeiramente, gostaria de saber se um motor regulap.q 

para queimar uma gasolina com 22% de álcool é o mesmo 
para queimar unia gasolina com 10%,30%,40% de ãlcool? 
Se o percentuafflão diz respeito à fabricação do motor. Se 
é indiferente à fabricação do motor a mistura do álcool à 
gasolina. É a primeira pergunta que queria fazer, para minha 
ilustração. 

O SR. MARCOS MADUREIRA- Senador Cid Sabóia, 
o veículo é projetado especificamente para aquele combustível 
qu-e ele vai utilizar. Na rilínha apresentação, tive oportunidade 
de corroborar com uma colocação do Dr. Vila, da Petrobrás. 
a- respeito de que os limites de emissão, hoje tão reduzidos, 
são impos'síveis de serem atendidos _somente por uma ação 
ncio veículo ou np combustível. Então,_ ex_isfe urna iriteração 
muito grande entre combustível e veícUlO. Essâ é a- raZãO
p6r que a- ANFA VEA sempre defendeu fortemente, Com in
transigência, a necessidade da manutenção de 22% de álcool 
anídro na gasblina, para aqueles vekulos que forarrl fabficã-dos 
para essa gasolina. Essa é uma necessidade, porque esses 
veícUlos que foram fabricados para 22%-de álcool na gasolina 
quando operam sem esse combustível- o aumento das emis
_sões é significativo - essa não-mistura causa problemas aos 
motores. Obviamente, se_ lei estabelece que a gasolina tem 
22%. 10%, 0% ou 5%, a ANFAVEA fará o veículo e. em 
termos de meio ambiente, os resultados serão iguaís. _ 

Atenderemos ao limite que for e~pcciTiCado em lei com 
o combustível que estiver em lei. Agora, a partir do mOmento 
em que o veículo foi fabricado para aquele combustível; para 
aquele veículo, ele deve ser mantido. Então. é fundamental 
que se mantenha no País os 22% dos veículos que foram 
comercializados. Se se dec_idir um outro combuStível a AN
FAVEA tem -COndições de- r~b~icar esse veíc~lo, que' deVerá 
ser abastecido com aquele combustível que foi especificado.-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - A resposta 
foi muito ímporfante para mim, ·sr.-Presidente, e, aliás, ffiuíto 
clara. 

-A outra pergunta é sobre o ponto-de vista do consumidor, 
o_ aspecto do Código do Consumidor. Se um veiculo utiliza 
-uma gasolina com 22%_dc_álcooJ~._de repente, ele édiminuído 
ou aumentado, estará afetada a vida do. motor? 

O SR. MARCOS MADUREIRA- Senador, nesse ca;o 
Qependeria muito do tipo de modifiCação que acontecer no 
combustível. Obviamente, qualquer alteração no combustível 
diferente daquela para qual o veículo foi projetado causará 
alguma conseqüência. Tivemos, com uma falta de álcool no 
mercadO no iníCio desta década, 90, problemas seriíssimos 
nos veículos, de várias ordens. Eles foram arcados pela indi.í.S
tria automobilística, no caso dos veículos em garantid, e foram 
arcados pelos consumidores, no--caso dos veículos fora de 
garantia. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Estou satis
feito, Sr. Presidente, inclusive pela clareza das duas respostas. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Parece-me que 
essa reunião c).lmpriu o seu objctivo, que ouvi em particular, 
em p-úblico, que a Petrobrás tem a esse respeito. 

O SR. MARCOS MADUREIRA·- Quero mostraf"o 
seguinte: esses são limites de emissQe~ das legislações brasileira 
e ãrriericana - a americana de 1981 prevê- emissões que só 
atingiremos em 1997, com gasolina pura porque os carros 

_ameriCanos utilizam gasolina pura. Então, quando se fala em 
_ benefícios do álcool ou benefícios dos oxigenadoS, porque 



6350 Sahado 3 DIÁRIO DO CONGRES-SO NACIONAL (Scção II) J ulh_o de !993 

alguém poderia seperguntar: "bom, se os americanos já atin
gem um limite de emissões tão melhor que o brasileiro para 
que estão querendo oxigcnadus, por que usam o MTPE, por 
que usam álcool?" Porque eles querem reduzir aquém disso, 
eles querem valores menores, porque esse ê o grande benefício 
do oxigenado, é reduzir ainda mais. Estamos tendo estaques
tão de emissões, os nossos técnicos estão visitando os Estados 
Unidos, estão lá no lP A, no- Carbi. Aqui es-tá uma relação, 
a comparação entre São Paulo e Los Angeles. São Pa_ulo 
tem prohkmas tão graves quanto Los Angeles. Em t~rmos 
de monóxido de carbono mais graves, 6c:? vezes por ano, esse 
é o grande benefício do oxigenado, utilizado por quê? Porque 
o oxigenado reduz as emissões de monóxido de carbono desde 
que utilizado num valor maior do que aquele para o qual 
o carro foi regulado. Por isso a nossa preocupação --em não 
fixar em 22%. Porque acima de 22% .J!ãO dá para colocar 
mais álcool. Tecnid.inentC é complicado -colocar mais álcool, 
baixa demais o poder calorífico do combustível. Não é possível 
usar além disso. Então, é esse o grande bcndíc~o q~e estttmos 
aqui discutindo. Primeiro, não estamos discutindo novas gaso
linas, existiria um fórum tCcnico para discutir isso, onde estaria 
aberto para discutír todas as caractefistícas ... 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Podemos ter uma 
gasolina de melhor qualidade como no::; Estados Unidos, não ., e. 

O SR. MARCOS MADUREIRA- Ê isso que estamos 
discutindo. Vamos discutir essas gasolinas. Não estamos aqui 
discutindo SI! vai ter uma outra gasolina. Isso vai ser-diSCutido 
no fórum próprio com um órgão de meio ambiente, com o 
fabricante do veiculo. O que_ estamos dizendo ·é:}_qu_i é: não 
fixar, porque fixando púdemOs esse beneficio. Esse beneficio 
aqui é o benefício que todos os p<.tí~es utilizam do oxigenado. 
Esse benefício o Brasil não utiliza apesar de usar 22% de 
álcool. Era isso que tínhamos para dizer. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Gostaria de fazer 
uma pergunta mais ohjetiva. Porque um ponto para mim, 
penso que para o Senador Cid Sabóia, p_ara outros,_ f9i um 
ponto muito important~, foi a afirmaçãO que o represCriúmte 
do INMETRO fez de que é necessário que se estabeleça um 
percentual. Mas~ tive uma informação, aqui, cm particular, 
que se o motor for regulado, por exemplo, para 10% de álco_ol, 
ele pode rccehl.!r uma gasolina com mais de 10% de álcool 
adicionado, agora, se foi regulado para 22% não pode r.::ccber 
uma gasolina com menos de 22%_ adicíonado. Essa é a infor
mação técnica que goMaria de tCr, ::.e está corr~ta_ ou não 
essa informação. 

O SR. MARCOS MADUREIRA -Senador, quando 
se projeta um veículo para 22";( de álcool na gasolina, o álcool 
tem como grande vantagem, apesar de seu pOder calorífico, 
e, com isso. causar Uril consumo maior, ele tem a grande 
vantagem de aumentar a oc\anagem do combustível c ter um 
rendimento l.!ncrgêtico-térmico melhor do veículo. Então, 
com isso se eleva a taxa de __ compressão, é uma das coisas 
que se faz. Quando se tinl_O álcool da gasolina a mistura 
tem um poder dt.' octanagcm c por isso não poderia ser utiliza
do. Quando-a PETROBRAS coh.Jcou urna proposta, no fórum 
de discussão. algum tempo atr:.is, de urna gasolina pura, em 
termos de gasolina de ensaio, de espL·cificação, para_i:::;so que 
os veículos seriam feitos, t.!' essa gasolina, cOmercialmente, 
teria, _ut0, por t.'Xemplo, 10'7r de <i!cool. h> .. '>O é uma coisa, 

-em termos de motor, viável. Por quê? Porque esse veículo 
poderia, projetado para uma gasolina com O%, que atenderia 
um limite de emissão, ser operado com até 10%, além disso 
não, que com isso o senhor teria problemas. Quer dizer que 
o grande problema de o senhor ter um carro, por isso a minha 
afirmação anterior, que foi projetado para 22% de álcool 
na gasolina esse carro não vir a ser operado com essa mistura, 
um é um problema sério, um dos motivos é a questão da 
octanagem do combustível, outra é a relação métrica do com;. 
bustível, que aí muda tudo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~ E_o inverso? Se 
fosse para 10% e recebesse uma gasolina com 22%, haveria 
problemas de ordens técnicas que seriam prejudiciãis ao cOn-
sumidor? - -

O SR. MARCOS MADUREIRA- Senador, diria que 
seria menos prejudicial, poderia inclusive não ter nenhum 
resultado noveículo, mas não é uma afirmação que podemos 
fazer para todos os modelos. O ideal é que se tenha um com
bustível especificado para o qual o veículo será frabricado, 
ou senãO, fabrica-se um combustível para zero e só se pode 
adicionar uma certa quantidade de oxigenados para fazer com 
que o veículo tenha emissão menor. 

_Q SR. PRESIDENTE (Beni Vera;)- Acredito que che
gamos a um punto em que a coisa está explorada até suas 
últimas conseqüências. 

Concedo a palavra ao Dr. Luiz Antonio. 

O SR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO PINTO -Senador, 
é apenas para esclarecer um problema técnico que foi levan
tado e sobre o qual muitos -tem dado opin1âo Sem abarcar 
o problema todo. Basta se dizer o seguinte: a regulagem do 
motor tem que ser obrigação da fábrica. Temos que especificar 
um combustível e a fábrica tem que regular o motor para 
obt!dccer, para tirar o melhor resultado possível, em termos 
de desempenho, a partir desse combustível e, ao mesmo tem
po, obedecer às limitações da poluição. 

Essa é a norma, a regra, o bom senso. 
Agora, todas as vezes que se tem um motor regulado 

para um determinado combu!.tível e se aumenta os oxige
nados, ou seja, se põe mais álcool, a potência cai um pouco 
c diminui a emissão. Essa regra geral. E, da mesma forma, 
se tem-se um motor que está regulado para um determinado 
combustível com, digamos, 22% de álcool, se puser menos 
álcool, vai aumentar a emissão e vai cair um pouco o rendi
mento. Então, o rendimento do motor é máximo, o rendi
mento mecânico é máximo quando o motor está ajtiSt.aao 
para as condiçôe$ do combustível. E a emissão é mínima quan
do o combustível tem mais oxigenados do que o ponto para 
o qual ele foi regulado. Está bem claro ou há alguma dúvida? 

Então. um motor regulado para um ponto ''x", se receber 
x + y de álcool, ele vai ter menos potência mais vai emitir 
menos. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Correto. 

Agradeço a participação dos senhores e passarei a palavra 
para o Senador João Rocha. 

O SR. JOÃO ROCHA- Agradecemos também apre
sença de todQS_Q_s_ senhores e gostaria de dizer que esta Comis
são quis dar uma demonstração da preocupação dos Srs. Sena-
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dores quando .da aprovação de qualquer projeto_ de lei que 
tramita nesta Casa. A prova está aí. Estiveram aqui conoSco 
os representantes de todos os segme-ritos diretamente interes
sados na produção do álcool na fabricação de veículos. E 
esse comportamento será usado como praxe aqui nesta Comis
são de Assuntos Económicos. Todo assunto que tiver impor
tância para a sociedade, vamos trazer todos os segmentos 
interessados para discussão. 

Em nosso nome e do Senador Beni V eras, agradecemos 
a presença de todos os senhores na certeza de que aqui, neste 
momento nesta audiência pública, foi acrescentado mais co
nhecimento que vai facilitar o nosso Relator no seu parecer, 
na disCussão na comissão e na votação deste projeto de lei. 

Muito obrigado aos senhores. 

(LevantaRse a reunJão às 13 horas e 16 minutos.) 



Repdblica Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N•ll6 TERÇA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 1993 BRASÍLIA - DF 

SENADO FEDERAL 
-8UMÁRIO 

1993 
1- ATA DA 133' SESSÃO, EM 5 DE JULHQDE 

1.1 -ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

N•s 225 a 230193 (n•s 378 a 383193, na origem), de 
agradecimento de ·comunicações. _ 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha 
de nomes indicados para cargo cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência: 

- N• 231, de 1993 (n• 384/93, na ofígemÇde 1• do 
corrente, referente à escolha do Sr. Clodoaldo Hugueney 
Filho, MinistrO-de Primeira Classe, da Carreira de Diplo~ 
mata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
ao Governo da República da Venezuela. 

- N' 232, de 1993 (n' 385/93, na origem), de 1• 
do corrente, referente à escolha do Sr. Luiz Antonio Jardim 
Gagliardi, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di~ 
plornata, para, cumulativamente com o cirgo-de Embai
xador do Brasil junto ao -ReinO da Dinarntnca, exercer 
o cargo de Embailcador do Brasil junto ã República da 
Lituânia. ~ -

1.2.2 - Aviso do Ministro-Ch_efe da, CaSa Civil da 
Presidência da República 

- N' 1.260/93, de 1' do corrente, encaminhand_g infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 
347, de 1993, de autoria do Senador Bello Parga. 

1.2.3 - Ofícios do Sr. ]9 Secretário da Câmara dos 
Deputados 

- N"' 234/93, -encii.rriinhando para os devidos fins autó
grafos do Projeto de Lei da Câmara n'_ 69, _de 1992 (n• 
2.204/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a consti
tuição e o regime tributário dos Fundos de Investimento 
lmobilário e dá _outras providências 

- N" 244/93, comunicando a aprovação da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 3, de 1991 

(n' 5.659/90, na Casa de origem),que concede pensão espe
cial a Orlandino Barbosa FeitOsa ~ d~ outr:~s providências. 

· - N9 245/93, .de 2 do corrente, comuÕ.icando ter sido 
constatado erro datilográfiCo nos a':lt6grafos, enéámin_ha
dos, por aquela Casa, do ProjetO de_ Lei da Câmara n"' 
133, de 1993 (n' 3.908/93, na Casa de origem), que cria 
mecanismos de fomento à atividade audiovisual e dá outras 
providências. _ _ __ 

En-caminhando à revisão do Senado autógrafo da 
seguinte matéria; --- _ - _ 

- Emendas da Câmara_ doS D~putados ao Projeto 
de Lei do Senado n• 259_, de 1989 (n• 4.392189, naquela 
Casa), que regula o direitO de acesso a informações e disci
plina o rito processual do babeas data. 

1.2.4- Pareceres 
Referentes as seguintes matérias: 
- Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1991, que 

"Dipõc sobre a venda de terras das pessoas físicas' e jurídi
cas em débito com a União, dando-lhes destinação social, 
e dá outras providências". · 

-Projeto de Resolução n• 54, de 1993, que autoriza 
-o Governo do Estado de Minas Gerais e -emitir 111.579:.678 
Letras Financeiras do TesourO do ·Estado de Minas Gerais 
--LFf-MG, relativas ao giro de dívida mobiliária,, vencí
veis no 2' semestre cje 1993. (Redação final). 

1.2.5 - Ofício· 
- N9 33/93, do Presidente- da Comissão de Assuntos 

Económicos-, éOmunicando a rejeição do Projeto de Lei 
do Senado n~ _116/91, que ''dipõe sobre a venda de terras 
das pessoas físicas_ e_ jurídicas ~m débito com a União, 
dando-lhes destinação social e dá out_ras providências. 

1.2:6- ComÚnicação da -Presidência 
-Abertura de prazo de cinco"-dias úteis para interpo

sição de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado o' 116, de 1991, 
seja apreciado pelo Plel!~rio. 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO ORAPIOO DO SBNADO PI!DI!ltAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Oire101'.0cra1 do Seudo Paderal 

. AGAC!ELUASilVA MAlA 
Direror Eacu.uvo 
CARLL>S HOMERO VIEIRA SINA 
Direlor Ad•iaiatntiYo 

DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL 

18ipr•10 10b r•pouabilid&de ela Mau do Seudo Pedenl 

ASSINATURAS 

1.~ !;! CARLOS BASTOS Se.estr11l ............... --··--~----~~_._,__......_ ___ _...,. __ C.S 70.000.00 
Dlrelor laduD'U.l 
fLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretot Adjuto 

1.2.7- Requerimento 
- N" 669, de 1993, de autoria do Senador Gilberto 

Miranda, solicitando do Sr. Ministro da Fazenda informa
ções que menciona. 

1.2.8 - Comunicação 
-Do Senador Irapuan Costa Júnior, de ausência do 

País, no período de 03 a 10 de .iulho do ano em curso. 
1.2.9- Discurso do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA__: Solidarie

dade ao Ministro-Alexandre Costa a- PropósitO de notícia 
desairosa publicada no jornal O Estado de S. Paulo sobre 
malversação de verbas no MinistériOOa Integração Regio
nal. 

1.2.10- Comunicações da Presidência 
Recebimento do Ofício n• S/64, de. 1993 (n' 481/93, 

na origem). do Governo do Estado de Minas Gerais, soliCi
tando autorização para que pOssa emitir Bónus Externo, 
no valor global de duzentos milhões de dólares americanos, 
para os fins que específica. . _ 

Edição, pelo Senhor Presidente da _República, da Me
dida Provisória n' 330, de 30 de junho de 1993, que ''dispõe 
sobre o exerclcio das atribuições institucionais da Advoca
cia-Ge'iafda União; em caráter emCrgeiidal e provisório, 
e dá outras providências" e fixação de calendário para 
a tramitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória n' 331, de 30 de junho de 1993, que "altera 
o art. 2' da Lei n" 8.352, de 28 de dezembro de 1991", 
com a redação dada pela Lei n" 8.458, de 11 de setembro 
de 1992, que "dispõe sobre as disponibilidades firiãnceiras 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador- F A T, e dá outras 
providências", e- autoriza o Poder Executivo a _abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde - Fundo Nacional da Saúde, crédito 
extraordinário no valor de Cr$ 35.000.000.000;oo e fixação 
de calendário para a tramitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória n' 332, de 30 de junho de 1993, que "altera 
a Lei n' 8.631, de 4 de março de 1993" e fixação de calen
dário para a tramitação da matéria. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n" 40, de 1993MComplc

mentar. que revo~rá o ·paragrãfo 4'·' do art. 38 da Lei n~ 

4.595, de. 31 de d';:zembro de 1964. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 128, de 1993 (n" 
3.943/93, na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão 

_ de benefício no pagamento da modalidade de saque_ do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-:- FGTS, pre
vista no art. 20, inciso VIII, da Lei n'' 8.036, de 11 de 
maio de 1990, e dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum. · _ 

-Projeto de Resolução n9 56, de 1993, que retifica 
a Resolução n" 11, de 5 de fevereiro de 1993, do Senado 
Federal, que autoriza a Companhia de Desenvolvi_!"ento _ 
do Vale do São Francisco - CODEVASF, e a Empresa 
Húngara do Comércio Exterior e Empreendimentos para 
Exportação - AGROINVEST, a contratarem operação 
de crédito externo, com garantia da União. Votação adiada 
por falta de quorum. 

~- Projeto de Lei da Câmara n' 1ST, de 1992 (n' 
567/91, na Casa de origem), que prorroga o prazo de vigênM 
cia da Lei n' 8.199, de 1991. Apreciação sobresta~a em 
virtude do adiamento da votação do Requerimento n9 

668/93,lido em sessão anterior, em obediência ao art. 168 
do Regimento Interno. 

:-Projeto de Lei da Câmara n' 80, de 1992 (n' 906/91, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 24 
do Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código 
de Processo Penal. Retirado da pauta nos termos do art. 
175, "e", do Regimento Interno. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 88, de 1992 (n' 
1.172/91, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 370 do Código de Processo Penal. Apreciação so
brestada após parecer de Plenário favorável, e abertura 
de prazo de 5 sessões ordinárias para recebimento de emenM 
das. 

são 
1.3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 
2- RET!FICAÇÃO 
Ata da 116• Sessão, realizada em 15 de junho de 1993 
3 - MESA D!RETORA 
4- LÍJ)ERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 
. 
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Ata da 133a Sessão, em 5 de julho de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs.: E:pitácio Cafeteira e Francisco Rollemberg 

ÀS 14 HORAS E 30 MiNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Aluízo Bezerra_ Álvaro Pacheco _ Bello 
Paraa _ Beni Veras _ Elcio Álvares _ ~itácio Cafeteira _ 
Fr~cisco Rollemberg _ Gilberto Miranda-_ Henriq~e __ Almeida .,... 
João França _ João Rocha _ Josaphat Marinho _ ~-u.rival 
Baptista _ Mauro Benevides _ Meira Filho ..,.. PedJo Te1xerra _ 
Ronaldo Aragão _ V almir Carnpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 19 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciam-os nOssos trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: 
N~ 225 a 228, de 1993 (n' 378 a 381193, na origem), 

de 1 ~ do corrente, referentes à aprovação das ma_téJias constan-
tes das Mensagens SM n'' 110 a 113, de 1993; e . 

N~ 229 e 230, de 1993 (n• 382 e 383193, na origem), 
de 1~ do corrente, referentes às Mensagens CN n~ 13 e 14, 
de 1993. 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nomes _indicados para cargo cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência. 

MENSAGEM N• 231, dE 1993 
(N• 384/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição 

Federal, e de acordo com o disposto no art. 18, inciso I, 
e nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n' 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 39, inciso I, 
alínea a, e no art. 40, do Anexo 1 ao Decreto rr' 99578, 
de 10 de outubro de 1990, submeto à aprovação de Vossas 
EXCelênc,ías a esColha, que desejo fazer, do Senhor Clodoaldo 
Hugueney Filho, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto ao Governo da República da Venezuela. . 

Os méritos do Embaixador Clodoaldo Hugueney Ftlho, 
que me induzifam a escolhê-lo para o desempenho dessa eleva
da função, constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Brasília, 19 de julho de 1993. -Inocêncio Oliveira. 

INFORMAÇÃO 

ÇURRICULUM-VITAE 

Clodoaldo Hugueney Filho- Rio de Janeiro/RJ,24de 
fevereiro de 1943. Filho de Clodoald.o Hugueney e Carintha 
Fialho Hugueney: CPCD,IRBr. Bacharel em bireito; PUCI 
RJ, "Magister" em Ciências Económicas; Universidade do 
Chile. . · . ., · , .. 

Tert:eiro_Se_cretário, 15 de fevereiio de 1966. 
Segundo Secretáiio;· merecimento, 9 de janeiro de 1969.
Primeiro Secretário, ffiCieciiiiento, 19 de janeiro de 1973. 
Conselheiro, merecímento, 12 de dezembro de 1978. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 22 de dezem-

bro de 1982. · · · 
-Ministro de Primeira Classe, merecimento, 19 de dezem- -

bro de 1990. · · · · - ·- · · · 

_ Auxiliar do Secretário-Geral-Adjl,l_nto para Assuntos da 
Europa Ocidenal, África e Oriente Próximo, 1966. · 

Assi5:tente do Chefe do Departamento de Promoção Co-
mercial, 1975. -

Assessor do Chefe do Departamento Económico, 
1977n9. . 

Chefe da Divisão de Política Comercial, 1983188. 
Chefe, Substituto, do Departamento Económico, 

1986188. . 
Chefe do Departamento Económico, i991/92. 
Subsecretário-Geral de Assuntos EconómiCos, 1992. 
Subsecretário-Geral de Planejamento Po-lítico e Econó-

mico, 1992. · · · 
Santiago, Cônsul-Adjunto, 1969172. 
Santiago, Encarregado, 1970 e 1971. 
Washington, OEA., Segundo Secretário, 1972175 ... 
Washington, OEA., Encarregado de Negócios, 1974. 
Londres, Conselheiro, 1979183. 
Reunião dos Embaixadores na Europa Ocidental, Roma, 

1966 (assessor). 
I Sessão da Junta de Desenvolvimento-Industrial da 

ONU, Nova Iorque, 1967 (membro). · -
Comitê de Manufaturas da Conferência da ONU sobre 

Comércio e Desenvolvimento, Genebra, 1967 (membro). 
ReuniQes do Grupo de Preferências da UNCT AD, Gene-

bra, f967" (membró). - · - - ---- · · · 
VIII Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento 

da UNCTAD, Genebra, 1968 (membro). 
II UNCTAD, Nova Delhi, 1968 (membro). 
IX Sessão da Junta de ComérciO e Desenvolvimento da 

UNCTAD, Genebra, 1969 (membro). 
III UNCTAD, Santiago, 1972 (membro). 
IXV Período de Sessões da CEPAL, 1972 (membro). 
III Período Ordinário de Sessões da OEA., Washington, 

1973 (delegado). 
I Período de reuniões da Comissão Especial de Reestru

turação do Sistema Interamericano, Lima, 1973 (membro). 
II Período de reuniões da Comissão Especial para a Rees

truturação do Sistema Interamericano, Washington, 1974 
(membro). 
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V Período de reunião da Comissão :Especial para a· Rees
truturação do Sistema Interamericano, Washington, 1974 
(membro).' · . 

IV Período de sessões do CIECC, Santos Domingo, 1974 
(membro). 

VII Sessão do Grupo ad hoc de Barfeiras Tarifárias, Qui-
to, 1974 (membro~ . __ __ . _ . 

IX Reunião Ordinária do CIES, Quito, 1974 (delegado). 
X Reunião do CIES, Washington, 1975 (delegado). 
Secretário para Assuntos Internacjonais da Secretaria de 

Planejamento e _Coordenação- dã -Presidência _dã -República, 
1988/90. 

Diretor do Departamento de Assuntos Internacionais da 
Secretaria NaCional de Planejamento do Ministério-â3. Econo~ 
mia, Fazenda e Planejamento, 1990/91. 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, BrasiL 
O Embaixador Clodoaldo Hugueney Filh_o se encontra 

nesta data no exercício de suas funções de Subsecretário~Geral 
de Planejamento PolítiCO e Económico. -

Secretaria de Estado das Relações E}Cteriores, 
de de 1993. ~ Gilda Maria Ramos Guimarães, 

Chefe do Departatoento"do Serviço Exterior. 

(À Comissdo de Relações Exteriores e Defesa Na~ 
cional.) 

MENSAGEM N• 232, DE 1993 
(N• 385/93, ua origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição 

Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 19 , do 
Regulamento aprovado pelo Decreto n9 93.325, de 19 de outu
bro de 1986, no art: 39-, inciso I, alínea a, e no art. 40, do 
Anexo I ao Decreto n"' 99.578, de 10 de outubro de 1990, 
submeto à apreciação de Vossa Excelência a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Luiz Antonio Jard_im Gagliardi~ Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumu~ 
lativamente com o cargo de Embaixador_ do Brasil j1,1nto ao 
Reinõ-da Dfnamarca~ exercer o cargo de Em.baixadpr do Brasil 
junto à República da Lituânia. _ _ - - ~ 

Os méritos dó Embaixador Luiz Antçmio Jardim Gagliar
di, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Brasfiia, 1' de julho de 1993. -lnocêndo Oliveira. 

INFORMAÇÃO 

"CURRICULUM VITAE'' 

Luiz Antonio Jardim Gagliardi :..._ Rio _de Jãneiro/RJ, 
16 de abril de 1939. Filho de José Gagliardi e Celeste Jardim 
Gagliardi. Curso de Aperfeiçoamento de Direito Prívado Ro· 
mano, Universidade do Brasil. Bacharel em Ciências Jurídicas 
e Sociais, FND/UB. CPCD, IRBr. Curso- de As~_untos de 
Energia Nuclear, MRE, Secretaria-Geral Adjunta de Qrga~ 
nismos Internacionais. Curso de Treinamento para Chefes 
de Setores de Promoção Comercial. Professor de Promoção 
Comercial no cU~o de Prática Diplomática e ConsÜlar do 
IRBr, 1975. 

Terceiro Secretário,-? de novembro de 1963_. _ 
Segundo Secretário, -merecjmentó, 31 de março de 1967. 
Primeiro Seéretário, merecimento, 1 ~-de janeiro de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 5 de novembro de 1976. 

·Ministro de Segunda Classe, merecimento, 16 de outubro· 
de 1981. 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 30 de junho 
de 1989. 

Auxiliar do SecretáriÕ-Gerai-Adjunto para Organismos 
Internacionais, 1964/66. 

Encarregadq do Expediente da DiVisão de Informação 
Comercial, 1974/76. 

Encarregado de Expediente 9a Divi~~-o c_le Operações 
de Promoção Comercial, 1976. 

Chefe da Divisão de Operaç6es de Promoção Comercial, 
1~77 . 

Chefe de Gabinete do Secretário~Gerardas Reiações Ex
teriores, 1984/85. 

Coordenador de Assuntos Diplomáticos, 1984/85. 
Chefe do Departamento de Comunicações e Documen

tações, 1985/91. 
SubseCretário-Geral, substi~uto, de Administração eCo-

municações, 1987/90. 
Secretário-Geral Executivo, substituto, 1990/91. 
Viena, Terceiro Secretário, 1966/67. · · 
Viena, Encarregado do Serviço Consular, 1966/69. 
Viena, Segundo Secretário, 1967/69. 
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1969/73. 
Buenos Aires, Chefe do Secom, 1972/73. 
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1973. 
Nova York, ONU, Conselheiro, 1977/81. 
La Ptz, Conselheiro, 1981. 
La Paz, Ministro~Conselheiro, 1981/84. 
La Paz, Encarregado de Negócios, 1981/83. 
Havana, Encarregado de Negócios, em Missão Transl~ 

tória, 1986. 
Copenhague, Embaixador, 1991/92. 
III Conferência Internacional da ONU sobre a Utilização 

Pacífica da Energia Atómica, Genebra, 1964 (assessor). 
I Conferência Interamericana de Agricultura e Alimen

·tação e VIII Conferência Regional das Nações Unidas para 
AUmentação e Agricultura, Vina dei Mar, 1965 (assessor). 

Grupo Executivo Brasileiro para a I Semana Latino~A
mericana de Agricultura e Alimentação, 1965 (membro). 

VIIT, IX, XI e XII Sessões da Conferência Geral da 
AIEA, Tóquio, 1964 e 1965 e Viena, 1967 e 1968 (assessor). 

"R~presenta~te-residente, suplente .. do Brasil junto à 
Age!lcia InternaciOnal de Energia Atómica, 1967/69. 

Representante-residente, suplente, do Brasil junto à Or~ 
ganização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Indus~ 
trial fUNIDO), 1967/69. . . . . . 

· Conferência Internacional da ONU sobre a Exploração 
e Utilização Pacífica do Espaço Cósmico, Viena, 1968 (asses
sor). 

II e III Sessões da,Junta de Desenvolvimento Industriai 
da. ONU par~ o Desenvolvimento Industrial, Viena, 1968 e 
196!< (delegado-suplente). . 

VII Congresso úitenlmericano da Indústria da Coristru
ção, Buenos Aires.1970 (observador do GOVerno Braslleiro). 

IV_ Reunião de Diretores Nacionais da Ãlfândega, Bue
nos Aires, 1971 (observador do Governo Brasileiro). 

Comitê Permanente de Buenos Aires. CEBAC, 1970/72 
(membro). 

VII Reunião Ordinária da Cebac, Brasfiia, 1971 (delega
. do-suplente). 

XI Reunião Extraordinária da CecJa, Buenos Aires, 1971 
(assessor). 
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VIII Reunião Extraordinária da Cebac, Buenos Aires, 
1971 (delegado-suplente). 

III Reunião de Peritos sobre Complementação Industrial 
e Intercâmbio Comercial do Comitê Intergovernamental 
Coordenador dos Países da Bacia do Prat~, Buenos Aires, 
1971 (delegado). 

I Simpósio Nacional sobre Promoção de Exportações, 
San Salvador, 1974 (representante). 

Missão Negociadora Brasileira à Líbiã, 1975 (intf:grailte). 
Missão Negociadora Brasileira ao Equador, 1976 e 1977 

(integrante). 
Conferência de Contribuições das Nações Unidas para 

a Década da Mulher, Nova York, 1977 (delegado). 
Reunião de Consulta. entre Países em Desenvolvimento, 

Nova York, 1978 (delegado). · 

II e III Sessões do Comitê Preparatório da Conferência 
das Nações Unidas sobre Cooperação Técnica entre Países 
em Desenvolviinento, Nova York, 1977 e 1978 (delegado). 

Sessão da Junta Executiva do Uniced, Nova Yo_rk, 1978 
(delegado). 

Conferência das Nações Unidas sobre Cooperação Téc
nica entre países em desenvolvimento, Buenos Aires, 1978 
(delegado). 

COnferência de_ Contribuições da ONU para Atividades 
de Desenvolvimento, Nova York, 1978 (delegado). 

XX Sessão da Comissão de População das Nações Unidas, 
Nova York, 1979 (delegado). 

II Sessão do Comitê Preparatório da ConfeiênCia- Mun
dial sobre a Década da Mulher, Nova York, 1979 (delegado). 

VI E Vll Reuniões dos Estados-Partes da Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discri
minação Racial, Nova York, 1978 e 1980 (delegado). 

Sessões Organizacionais _do Ecosoc, Nova York, 1978, 
1979 e 1980 (delegado). 

I Reunião de Alto Nível sobre Cooperação Técnica: entre 
Países em Desenvolvimento, Genebra, 1980 (delegado). 

Grupo de Trabalho Intergovernamental do Conselho de 
Administração do_ Programa das Nações Unidas para o Desen
volvimento (UNDP) sobre Custos de Apoio, Nova York-Ge
nebra, 1977/80 (delegado). 

Seminário sobre os efeitos da presente injusta ordem _eco
nómica internacional sóbre as economias dos países em desen
volvimento. e os obs_táculos que eles representam para a imple
mentação dos direitos- humanos e liberdade fundamentais, 
ONU, Genebra, 1980 (representante). 

XXXII a XXXV Sessões da Assembléia Geral da ONU> 
Nova York, 1977 a 1980 (delegado). 

I Sessões Regulares do ECOSOC, Genebra, 1978 a 1981 
(delegado). 

II Sessão Regular do ECOSOC, Genebra, 1989 (dele
gado). 

XXV a XXVIII Sessões do Conselho de Administração 
da UNDP, Nova York, 1978 a 1981 (delegado). . . 

Reunião Ordinária da Comissão AdminiStrativa do FUndo 
de Desenvolvimento de Santa _Cruz de la Sierra, La Paz, 1981 
(chefe). 

XXXV a XXXVII e XLI Ses.ões da Comissão de Direitos 
Humanos das Nações Unidas, Genebra, 1979 a 1981 (delega
do), !985 (chefe da delegação). 

A disposição do Primeiro-Ministro Zhao Ziyang, daRe
pública Popular da 
China, em sua visita oficial ao Brasil, 1985. 

Missão oficial para instalação da Embaixada do Brasil 
em Cuba, Havana, 1986 (chefe). 

Ordem de Rio Branco, Grã~Cfuz, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil. 

, Ordem do Mérito por serviços prestados à República 
(Austria Insígnia de Ouro, CaVãleiro de-1~ classe). Condor 
de Los Andes, Grande Oficial, Bolívia. 

O Embaixador Luiz Antonio Jardim 0.;Igliardi se encon
tra nesta data no exercíc-io de suas_ funções de Embai>;;ador 
do Brasil junto ao Reino da Dinamarca. -Gilda Maria Ramos 
Guimarães, Chefe do Departamento do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA 
CASA CIVIL DA PRESIDÍtNCIA DA REPÚBLICA 

N' 1.260/93, de I' do corrente; encanünhando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento n\> 347, 
de 1993, de autoria do Senador Bello Parga. 

As informações foram encaminhadas, em cópias. 
ao Requerente. 

O Requerimento vaí ao arquivo. 

OFÍCIOS 

D~~~:lRg~E~::Jf:rigrA 
N' 234/93, de 30 de junho último, encaminhando, para 

os devidos flns, autógrafos dó ProjetO de Lei da Câmara n\> 
69, de 1992 (n' 2.204/91, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a constituição e o regime tributário dos Fundos de Inves
tinlentO Imobiliário e dá outras providências; e 

N\> 244/93, de 1~ do corrente, comunicando aprovação 
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cãmar_a n\> 3, 
de 1991 (n' 5.659/90, na Casa de origem), que concede pensão 
especiãl a Orlandino Barbosa Feitosa e dá outras providências. 

Ofício PS/GSE-245/93 Bni>ilia, 2 de julho de 1993 
Senhor Secretário, 
Cumpre-me participar a Vossa EXcelência ter sido consta

tado erro datilográfico nos autógrafos referentes ao Projeto 
de Lei n'? 3.908-B, de 1993, que "cria ~ecanismos de fomento 
à atividade audiovisual e dá outras ptbvidências", submetido 
à apreciação dessa_ Casa através do Of. PS/GSE/239, de 
30-6-93. . . .o • 

Dando conhecimento do fato a Vossa Excelência, solicito 
determinar as provídêitcias necessárias nO sentido de proceder 
à seguinte retificação: 
Onde se lê, após o § 4~ do art. 4\>: 

"§ s~ Os valores não aplicados na forma do.arti~ 
go anterior, no prazo de 180 dias contados da data 
do depósito .... " 

Leia-se: 

"Art. s~ Os valores não aplicado_s na forma do 
artigo anterior, no prazo de 180 dias contados da data 
do depósito, ... " 
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Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 
de estima e apreço. - Deputado Wilson Campos, Primeiro 
Secretário. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da 
seguinte mat~ria: 

EMENDAS DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 259, DE 1989 

(N• 4.392/89, naquela Casa) 

"que regula o direito de acesso a informações e 
disciplina o rito processual do habeas data. 

EMENDA N•l 
(Corresponde à subemenda da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Redação 
à Emenda de Plenário n? 1) 

Acrescentem-se dois parágrafos ao art. lo, renumeran
do-se o p·ãrágrafo único como§ 3", com a seguinte redação: 

"Art. ]" ......... ~ ....................... -m ............ . 

§ Iq Têm direito de acesso a informações relati
vas a pessoa considerada desaparecída seus descen
dentes, ascendentes, o cônjuge sobreviVente e cola
terais. 

§ 2~ Na-falta destes, o acesso às informações será 
deferido a quem as requeira. 

§ 3\' .............. -· ------------.--.~~....--. .. ;~ ......•.• ~-··--''-,_ 

EMENDA N•2 
(Corresponde à Emenda adotada pela 
Comiss~o de Constituição e Justiça 

e de Redação) 

Substitua-se a redação do art. 2'' e seu parágrafo único 
do projeto por: -

"Art. 2" O requerimento será apresentado ao 
órgão ou entidade depositária do registro ou banco 
de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 
cinco dias. 

Parágrafo único. A decisão será comunicada ao 
requerente no prazo de quarenta e oito horas~" 

EMENDA N•3 
(Corresponde à Emenda n~ 2 de Plenário) 

Dê-se ao caput do art. 6~ do projeto a seguinte redação: 

"Art. 6~ O descumprimento do disposto nos arti
gos ãnteriores sujcítar'á"o depositário a multa no valor 
de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) Unidades Fiscais de Refe
rência - UFIR, ou indexador que venha substituí-la 
em valor equivalente, e ao décuplo no caso de reinci
dência." 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PARECERES 
. PARECER N• 222, DE 1993 . 

(Da Comissão de Assuntos Económicos) 

Sobre o Projeto dP. Lei do Senado n~ 116, de 1991, 
que "dispõe sobre a venda de terras das pessoas f'JSicas 
e jUrídicas em débito com a União, dando-lhes desti
nação social, e dá outras providências". 

Relator do Vencido: Senador Henrique Almeida 
O Projeto de Lei do Senado n" 116, de 1991, de autoria 

do ilustre Senador Ney Maranhão, dispõe sobre a venda de 
t!.!tras dãs pessoas físicas e jurídicas em dt!bito com a União. 
dando-lhes destinação social e dá outras providências. 

Objetiva o eminente autor do projeto permitir qu'e pes
soas físicas e jurídicas liquidem os seus débitos para com a 
União, mediante a alienação a esta de glebas.dc terras, sempre 
que não puderem efctuar o pagamento em espécie. 

Uma vez ingressadas no património da União, tais glebas 
teriam que ser obrigatoriamente utilizadas em programas de 
cunho social c de desenvolvimento urbano. 

Os imóveis recebidos em pagamento de _débitos seriam 
vendidos ou alugados, pela União, para a criação de agrovilas 
ou para a produção de hortifrutigranjciros em lotes situados 
na periferia dos grandes centros consumidores, no caso de 
programas de cuitho social, ou para a implantação de distritos 
industriais ou, divididos em lotes de 10x20m. para a construção 
de moradias populares, no casp de programas de desenvol· 
vimento ütbanõ. 

Na justificação do projeto é salientado que, segundo da
dOs do Incra, a União mantém em seu poder, sem eXploração 
económica, uma área de terras agricultáveis com extensão 
de 144 milhões de hectares. Além disso, na vigência da Nova 
República, foram expedidos decretos considerando sujeitos 
à desapropriação cerca de 5 milhões de hectares, havendo 
sido assentados colonos em 1 milhão de hectares, enquanto 
em terras públicas ou desapropriadas foram assentados colo
nos em mais de 1 milhão de hectares. 

O projeto em causa teve como Relator o preclaro Senador 
Odacir Soares, que manifestou-se favo-ravelmente a sua apro
vação, na forma ç)o substitutivo anexo. 

Em 18 de maio do corrente ano, a CAE houve por bem 
não acolher o pronunciamento do Relator, nos termos do 
substitutivo aprCsentado, que passou a constituir voto vencido 
em separado, pelo que ora se oferece o Parecer do Relator 
do Vencido, como dekrmina o art. 128 do Regimento. 

A União já é proprietária de grançle quantidade de imó
veis urbanos e rurais, recebidos a título de doação em paga
mento ou através de ação de execução fiscal. O INSS., por 
exemplo, é dono de milhares de imóveis que, segundo consta, 
pouco ou nada rendem. 

Ademais, a proposta do nobre Senador Ncy Maranhão, 
embora bem·intencionada, apresenta o inconveniente de ense
jar a ocorrência de diversos tipos de manobras, por parte 
de maus contribuintes, visando a elidir ou, até, evadir o paga
mento de seus débitos fiscais. 

Exemplificando: há o risco de que imóveis sejam aliena
dos à União com preços supcrvalorizados, ocasionando grave 
prejuízo à arrecadação tributária federal. Também existe a 
possibilidade de pessoas fisCais ou jurídicas, que não conse
guem, por razões de mercado, efetivar a venda de imóvel 
de sua propriedade nas condições desejadas, resolverem dei
xar de pagar seus débitos fiscais, embora podendo fazê-lo, 
com o objetivo de forçar a União a adquiri-lhes o imóvel. 

Além disso, a atual situação das contas públicas não per
mite que se abra mão do recebimento do tributo em dinheiro, 
nos prazos legais, sob pena de provocar o agravamento das 
dificuldades com que o Governo Federal se defronta para 
atender às demandas, cada vez mais prementes, nas áreas 
de saúde, educação, transportes etc. 
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Em face do exposto, concluímos pela rejeição do Projeto 
de Lei do Senado n' 161, de 1991. . ~ 

, Sala das Coffiissões, 18 de ffi-aio de 1993. - ~oão Rocha, 
Presidente - Henrique Almeida, Relator ____:: NíisõD Martins 
- João Calmon - Magno Bacelar - Bello Parga - Rachtd 
Saldanha Derzi - Cid Sabóia de Carvalho - Alvaro Pacheco 
- Ronan Tito - Esperidião Amin - Gilberto Miranda -
Garibaldi Alves Filho - Raimundo Lira. 

VOTO EM SEPARADO VENCIDO DO 
SENADOR ODACIR SOARES, . ~ 

NA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, 

Oferecido ao Projeto de Lei do Senado n9 '16, de 
1991, que "dispõe sobre a venda de terras das pessoas 
físicas e jurídicas em débitos com a União, dando-lhes 
destinação social e dá outras providências". 

O Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1991, "dispõe 
sobre a venda de terras das pessoas físicas· e jurfdicas em 
débitos com a União, dando-lhes destinação social e dá outras 
providências". _ 

· Intenta seu autor, o ilustre Senador NEY MARANHAO, 
possibilitar que pessoas em dificuldades possam utilizar imó
veis para o pagamento de débitos com a União. T_aj§ imóveis 
seriam utilizados em programas sociais, mediante ve.nda ou 
aluguel, para a criação de agrovilas ou o .loteamento_ para 
a produção de hortifrutigranjeirOs. As áreas destinadas ao 
desenvolvimento urbano seriam divididas em lotes de 10 x 
20m, destinados à construção de casas_ populares e, sem restri
ção de tamanho, seriam destinadas à implantação de distritos 
industriais._ 

Na justificação, sustenta o autor que para se compreender 
o espírito do projeto, há que salientar que a área de terras 
agricultáveis, segundo dados do Incra, pertencente à União, 
e que ainda não foram exploradas, chega á 144 milhões de 
hectares. Alega, ainda, que na .. Nova República", foram ex
pedidos decretos sujeitando à desapropriação ·cerca--de cinco 
milhões de hectares, tendo sido assentados colonos em um 
milhão de hectares, enquanto, em terras públicas ou_ desapro
priadas, foram assentados colonos em .. mais um milhão de 
hectares. . . . ·- _ ---=-. _ . 

No prazo regimental não foram oferecidas emendas à 
proposição. _- _ _ _ _ -"'-' -_-,· _ 

O .exame da proposta torna destacado o ac~rto _de seu 
autor, ao formulá-la. Não vislumbramos obstáculo~ ~ apro
vação do projeto, uma vez que os pressupostos quanto à inicia
tiva, à competência do Congresso Nacional e a inserção da 
proposta no sistema adotado pela ConstituiçãO e no ordena
mento jurídico infraconStituciona1 rpStam atendidºs. 

Necessário é, entretanto, efetuar corr~ções e acréscimos 
no tocante à juridicidade, à técnica legislativa e ao méritõ, 
para que os objetivos de seu aqtor_sejam plenamente alcança
dos. Para tanto, oferecemos o substitutivo anexo, que busca 
regular de forma minudente a dação de imóveis, tanto rurais 
quanto urbanos, em pagamento de débitos_ para com a União. 
que é exatamente o objetivo visado pelo ilustre autor. A d~sti
nação dos imóveis é fixada, ao mesmo tempo em que se prevê 
a avaliação e a responsabilização dos agenteS públicos que 
intervierem no processo.--

Por todo o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado n" 116, de 1991, na forO'!_a do S!,J.bstítutivo 
anexo. 

SUBSTITUTIVO 
(Ao Projeto de Lei do Senado no 116, de 1991) 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 116, DE 1991 

Dispõe sobre a dação em pagamento de créditos 
da União, tributários ou não. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'-' Será admitida, em caráter excepcional, a dação 

em pagamento de créditoS da União, tributários ou não, erri 
juízo ou fora dele, nos termos do disposto nestaJei. 

Parágrafo üníco. Serão recebidos como dação em paga
mento imóveis urbanos, áreas na perif~ria dos centros urbanos 
e glebas rurais, livres e desembaraçados de quaisquer ónus. 

Art. 2o São fequis1tós-prêViOs pata- â :ctutorizaçãO da da
ção em pagamento, pelo órgão ou entidade competente: 

I- comprovada dificuldade financeira da pessoa física 
ôu jurídica devedora; 

II -constituir a dação em pagamento o meio ma-is eficaz 
para a liquidação ou o abatimento do crédito da União; 

III-prévia avaliação do imóvel, por órgão ou entidade 
da Administração Direta ou Indireta da União, indicado pela 
autoridade competente; 

. IV- parecer prévio favórável da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional ou do chefe do órgão de consultaria jurídica __ 
da repartição federal. ~ 

Parágrafo único. O valor. da avaliação Ç.o imóvel será 
atualizado m·onetariamente pelos mesmos índices e pelo mes
mo critério de atualização dos tributos federais, desde a data 
da avaliação até o dia da assin-atura dp iqstrumento de dação 

--em pagamento. 
Art. 3~ A dação em pagamento será considerada per

feíta e acabada" tão-pronto seja registrado o título aquisitivo-
no Registro qe Imóveis competente, ressalvado o disposto 
no art. 6~ desta lei. -

Art. 4'-' Aos imóveis h8.vidos pOr daçãO enl pagamento 
será âada a seguinte destinação: 
_ I -os imóveis residenciais e comerciais ~erão vendidos, 

mediante licitaÇãO, no prazo rrÍáxlmo de SeiS~nleses, contados 
da data cJ.a for_malização do ~~o, s~lvo quando necessários 
à_instalação dç repartições federais que prestem atendimento 
ao público; -

II -os terrenos urbanos ou as áreas ~::urªh;. situadas na 
periferia dos centros urbarl.Os serão destinadq_s a programa"s 
de distribuição de lotes urbanizados e à construção de habita-' 
ções-pOptilares, paiã. a população de baixa renda, obedecida 
a legislação vigente no que tange aoJracionarriento do ~olo 
urbano; -

. III- as glebas rurais serã9 destinadas à implantação de 
programas de pequena produçãO agrícola, dirigídos por coôpC

- rativas-de produtores, bem assim a programas de assenta-
mento e distribuição de terras; _ __ 

Parágrafo único:· Na destinação dos imõVeiS de que trata 
este artigo, o Poder Público utilizará a permissão de -uso OU 
a concessão de direito real de USO; sOfuenteemcaráter excep
cional, e após comprovada utilização do imóvef para o fim 
determinado pelo Poder Público, poderá este ser vendido ao 
permissionário ou coricession-ário. __ 

Art. 5o A União poderá ceder Qs im~veis fec"ebiaõs por 
--dação em pagamento ao municíPio da situação do inióvel, 
des.de que o Poder Público muniCipal se comprometa a obser

. yar as disposições desta lei. 
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Art. 6" São nulos de pleno direito quaisquer atos que, 
por ação ou omissão, resultem em infração aos dispositivos 
desta lei. 

Art. 79 Responde civil, penal c adminiStrativamente o 
agente público que, por ação ou o·missão, culposa ou dolosa~ 
mente, causar ou permitir que se cause- prejuízo ao Erário, 
em decorrência do disposto nesta lei, estendendo-se a respon
sabilidade civil e penal a quem quer que concorra para o 
prejuízo. 

Art. 8\' Esta lei entra em vigor na data de sua_ publi
cação. 

Art. 9~ Revogam~se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 18 de maio de 1993~- Senador Odacir 

Soares. 

PARECER N• 223, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçáo final do Projeto de Resolução n~ 54, de 
1993. 

A Comissãó Diretora apresenta a redação final do Projetá 
de Resolução n"' 54, de 1993, que autoriza o Governo do 
Estado de Minas Gerais e emitir 1!1.579,678 Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais - LTF-MG, 
relativas ao giro de dív_i.da mobiliária, vencíveis no 2~' semestre 
de 1993. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de julho de 1993. -
Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relator -
Nabor Junior --Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N• 223, DE.1993 

Redação flnal do Projeto de Resolução n? 54, de 
1993. 

Faço saber que o Senâdo Federal aprovo~, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regin;Iento Interno, 
promulgo a seguinte --

RESOLUÇÂO-N' , DE 1993 

Autoriza o Go·verno do Estado de Minas Gerais 
a emitir 111.579.678 Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Minas Gerais - LFT -MG, relativas ao giro 
de dívida mobiliária, vencíveis no 2~ semestre de 1993. 

Art. 1"' É o Governo do Estado de Minas Gerais autori
zado, nos termos da Resolução na 36, de 1992, do Senado 
Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de Minas Gerais, destinados à reaplicação de 90% do resgate 
de 111.579.678 LTF-MG, vencíveis no segundo semestre de 
1993. 

Art. 29 A emissão deverá ser realizada nas seguintes 
condições: 

a)· quantidade: a ser definida no dia do resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 10%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Eina_nceiras do Tesou

ro Nacional- LTF, criadas pelo Decreto-Lei n~ 2.376, de 
25 de novembro de 1987; ~ 

d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1 ,00; 
l) características dos títulos a serem substituídos: L TF

MG 

VENCIMENTO 

01.09..93 

OLHL93 

OLI1.93 

OLI2.93 

TÍTIJLO 

511826 

511826 

511826 

511826 

TOTAL 

QUANTIDADE 

6.699.504 

21.866.559 

21.954.204 

49.059.411 

111.579.678 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

COLOcAÇÃO VENCIMENTO 

01.09.93 01.09.98 

OLI0.93 0Llo.98 

01.11.93 

OU2.93 

O!.lL98 

01.12.98 

TÍTULO 

511826 

511826 

511826 

511826 

DATA-BASE 

01.09.93 

0Uo.93 

OUL93 

01..1293 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n~ 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Centrai; 

i) autorização legislativa: Lei nn 9.589, de 9 de junho 
de 1988; Decreto n'29.200, de 19 de janeiro de 1989; e Resolu
ção n~ 1.837, de 23 de janeiro de 1989, da Secretaria da Fazen
da do Estado. 

Art. 3~ A presente autorização deverá ser exercida no 
prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de sua publi
caçã"o. 

Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor a partir da data 
de sua publicação. -

O ~SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 
É lido o seguinte 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OF./CAE/033/93 
Brasilia, 1' de julho de 1993. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2~ do artigo 91 do Regimento Int~rno, 

comunico a V. Ex~ que esta Comissão rejeitOu o PLS "nç. 116 
de 1991 de autoria do Senador Ney Maranhão que "dispõe 
sobre a venda de terras das pessoas físicas e jurídicas em 
débitos com a União, dando-lhes destinação social, e dá outras 
providências". 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de eleva
da estima e consideração.- Senador João Rocha, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Com refe
rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica -ao Plenário que, nos termos do art. 91. §§ 39 a 
5», do. Regimento Interno, abrir-_s_e-á o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso. por um décimo da campo-
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sição da Casa, para que o Projeto ·de Lei do Senado n\> 116, 
de 1991, seja apreciado pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo, sem interpOsição de recurso, a pro
posição, por ter sido rejeitada, será remetida ao Arquivo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 
Secretárío. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 669, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeiro, ·nos termos dos artigos 50, § 2", da Constituição 

Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas ao Excelen_tíssimo Senhor Ministro de Esta
do da Fazenda as seguintes informações: 

1 -Qual o montante das dívidas assumidas pelos gover
nos estaduais com instítulções financeiras sob seu conttole, 
por Unidade da Federação? _ 

2- Qual o exato montante das dívidas dos. Estados e 
Municípios para com a União, por Unidade da Federação? 

3- Qual o exato montante das dívidas da União para 
com os Estados c Municípios, por Unidade da Federação? 

4- Quais os valores, prazos, condições de amortizações 
e taxas de juros das dívidas das empresas públicas, sociedades 
de economia mista c erilpresas -privadas de cujo capital social 
participa a União? 

5 ~Que montante do Orçamento da União se destina 
aos encargos do endiVidamento público federal, a preços cor
rentes, mensais, no período- de julho a dezembro de 1993, 
e qual o montante pago, mensalmente, no período de janeiro 
a junho de 1993? 

6- Qual o valor global da .dívida externa do Brasil, espe
cificando as instituições credoras, os valores relativos a cãda 
credor, prazos e condições_ de amortização, juros fixos e flu
tuantes e bem assim a previsão de pagamentos a cada um 
dos itens acima, no exercício de 1993? 

Justificação 

Acreditamos que todos os membros do Poder Legislativo 
têm vivo interesse ein conhecer-os montantes das dívidas da 
União, das empresas governamentais, dos estados e municí
pios. Afinal, em última instância, a responsabilidade pela mo
bilização dos recursos para a amortização de tais d~bitos quase 
sempre recai sobre o Tesouro Nacional. 

Dada a importância -da matéria, não consideramos supér
fluo lembrar que a ConstituiÇão no incTso VIII do art. 21, 
estabelece, como competência da União: "Administrar as re
servas cambiais do País e fisc~izar as operações de natureza 
financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, 
bem como as de seguros e de previdência privada". 

Essa competéncia é reforçada pelo art. 163 da Carta Mag
na, que reza: "Lei complementar disporá sobre: 

I- finanças públicas; 
II- dívida pública externa e interna, incluída a das autar

quias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder 
PúbliCO i 

III - conçessão de garantias pelas entidades públicaSi 
IV -emissão de_resgate de títulos da dívida pública; 
V- fiscalização das instituições finaneerr·as;_ ~ · 
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entida-

des da UniãQ, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios; 

VII- compatibilização das funções das entidades oficiaiS 
de crédito da União, resguardadas as características e condi-

ções operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento ie
gíonal" ·" 

A Constiüiição Federal ampara, portanto, o direito que 
tem a sociedade de conhecer os montantçs e a composição 
das dívidas, a forma, as condições, os credores e devedores 
internos e externos~ assim como as operações financeiras intra
estaduais (quando um Banco estadual empresta -dinheiro a 
seu Estado controlador). 

Claro é que esse direito se estende às Operações intra-fe
derais (quando o Banco do Brasil, por exemplo, ou a Caixa 
Económica Federal emprestam dinheiro a empresas federais) 
e todas as demais 9perações que digam respeito ao Poder 
Público, abrangendo os governos federiil, estaduais e muni
cipais e suas instituições financeiras, fundações e autarquias~ 
no que se pode_definir como operações financeiras inteí-gover.: 

_ namentais. 
Além dos dispositivos já ãludidos, esteia-se a presente 

proposição no disposto no inciso X do.artigo 49 da Lei Magna, 
o qual atribui ao Legislativo competência para contrõlar e 
fiscalizar os atos do _Poder Exe_c_utiVo, 

Sala das Sessões, 5 de julho de 1993.- Senador GILberto· 
Miranda. 

(Ao exame da Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -O requeri
m_ento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos 
do inciso II do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobrt:: a m~sa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre* 
tário. - -

É lida a seguinte 

Of. n' I 03/93 
Brasilia, 1• de julho de 1993. 

Senhor Presidente: 
- Em cumprimento às normas regimentais desta Casa, co-_ 

municamos a Vossa Excelência que estaremos ausente do país 
no período de 3 a 10 do presente mês, em viagem oficial 
à Gra-Bretanha, a convite do Grupo Brítãnico da União Inter
Parlamentar. 

Ao eDse}"o, renovamos a Vossa ExC-aêllêia pi-Otestos de 
elevada estima e consideração. - Irapuan Costa Júnior, Sena
dor. 

·· O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) -A Comuni-
cação lida vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores- na 
última quinta-feira, dia 19 de julho, após ter falado ao Plená:rio 
e saído para uma audiência nos ministérios, -ao firiá.l da tarde, 
retornando ao meu gabinete, encontrei uma correspondência 
do Ministro Alexandre Costa, que se louvando nos seus 42 
anos de vida pública, entre oS_ quais 23 rio senado Federal, 
em honra desta Casa e em consideração aos seus pares, docu
mentava explicações sobre notícia insidiosa publicada em O 
Estado de S. Paulo, insinuando irregularidades no Ministério 
da_ :Integração RegionaL ___ . ____ __. 

Ainda no meu gabinete, após as 19 hOiã:S-,--OUVi na-A 
Voz do Brasil, síntese do pronunciamento' do emin"eDte Sena
dor Ronan Tito, que fora apãrteãdo em apoiamento pelos 
eminentes Senadores Jarbas Passarinho e Mauro Bene~ides, 
nobre Líder do PMDB, repelindo a notícia e-·em-deifesa do 
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Ministro atingido, classificando-a de infundada, enganosa e 
mentirosa. 

Sr. Presidente, sou um homem já calejadO--O-a vida públi
ca, e tenho por hábito cultivar a paciência e a sei"énidade, 
principalmente nas ocasiões que nos motivam ó Impulso. Co
nheço o nobre Senador Alexandre Costa desde os meus tem
pos de Deputado Federal. Somos colegas no Senado Federal 
há três mandatos-conseCUtiVos; fomos da Mesa Diretóra_quan
do S. Ex• foi o 1" Secretário e Luíz Viana- Filho o Presidente 
do _Senado FederaL Nunca ouvi referências desairosas a sua 
retidão de caráter e conduta de homem público. 

Gostaria de estar presente na sessiõ do diá J<.> de julho 
para também apartcar o nobre Senador Ronan Tito, mas pre
feri deixar para falar hoje, porque esperava que na sexta-feira, 
com a mesma prontidão que a notícia enganosa foi publicada, 
a bem da verdade, algum comentário fosse feito sobre o des
mentido em defesa do Ministro, em respeito à opinião pública 
e para alívio da população que metece ter o direitO de acreditar 
nos homens de bem e nas pessoas corretas deste País. 

Na sexta-feira última, dia 02/07, aqui fã.lci sobre a home
nagem prestada pelo Instituto Histórico da Bahia ao Senador 
Luiz Viana Filho, apondo o seu retrato naquela instituição. 
Após meu pronunciamento, logo depois, falou, também soli
darizando-se com o Ministro Alexandre Costa, o Senador 
Bello Par~,que teve o apoio doS ·senadores Ney Maranhão 
e Ronaldo Aragão. 

Sob pena de estar atingindo, solapando e enJr_aquecendo 
as nossas instituiç6es demciCfáticas, não se pode, levianamen
te, lançar dúvidas ou insinuações perversas sobre a honora
bilidade e a conduta dos homens públicos pois o nome, o 
exemplo e ~tsua dignidade são, na maior parte das vezes, 
o seu úniCo- patrirli.ônio político e a- parte mais va1iosa de 
sua bagagem pessoal, e, entre nós, principalmente aqueles 
que, como Alexandre Costa, temos resístido ao capricho e 
ao critério rigoroso-das urnas rtbS diverso_s_ mandatos, sabemos 
e sentimos o o quanto custa de sacrifício- pessoal e da famífíi, 
quanto custa de abnegação e renúnciãS e o quanto é persiStente 
o· esforço para se cbnstruir um nome, para se administrar 
uma reputação e tornar~se, pelo histc?ríco de conduta. ffienos 
vulnerável à calúnia e à difamação. _ - --

Sr. Presidente, li com atenção a nota oficial do Minis~éiio _ 
da Integração Regional e, na sexta~feira, ao ~hegar ao _Senado, 
solicitei à Taquigrafia o texto do discurso ~do Senador Ronan 
Tito com os apartes que recebeu dos eminentes Senadores 
Mauro Benevides e Jarbas Passarinho. E quero me solidarizar 
integralmente com o teor das manifestações de defesa que 
fizeram da autoridade atingida, cujos esclarecimentos ainda 
não foram divulgados pela imprensa, e cons~~ero essa c!ivul
gação um direito da opinião pública e um compromisso pãta 
com a verdade. 

Não me deterei no texto da notícia publicada no jornal, 
que, inclusive, baseado em informações _de um Senador, o 
Ministério -da Integração Regional estaria "sob s.uspeita de 
ter gasto 160,9 bilhões de cruzeiros sem a.autorização orça
mentária", sendo a maior parte desses recursos destinados 
a empreifeiras do Nordeste; cita nome de algumas, sendo 
a maioria empresas localizadas no Maranhão, ba!ie eleitoral 
do MinistrO. E, ainda, segundo as informações -do jornal, 
dos cortes que o Ministério teria que fazer agora; por ocasião 
da nova política de contenção de gastos anunciada pelo gover
no, o Ministro teria afirmado_que manteria intactOS os progra
mas de irrigação, os mais beneficiados por esses recursQs. 

Segundo _o jornal, .. estes programas estão contemplados 
nas rubricas sem cobertura orçamentária", segundo a análise 
do Senador que dera entrevista sobre essa matéria. Pela nota 
oficial do Ministério da Integração Regional que recebi do 
Ministro Alexandre Costa, "todos esses empenhos, comen~ 
tados na matéria, foram efetuados pelo Ministério da-Integra
ção Regional, por conta de contratos em andamento, firmados_ 
atiavés da Secretaria de Irrigação- SIR, muitQs sub-rogados 
ao extinto DNOCS, em 1990, estando devidamente respal
dados no art. 55 da Lei n9 8.477/92, "Lei de Diretrizes Orça
mentárias-LOO", e pelo Decreto n<;> 718/93, de 7 de_janeiro 
de 1993, que deflagrou a execução orçamentária e fínançeira 
deste exercício, eõquanto o Poder Executivo aguardava a vota
ção do Orçamento da União pelo Congresso Nacional". 

E que " ... foram provisionados à Secretaria de Integração 
Regional dotações orçamentárias num montante de 169,6 bi
lhões, (por conta de uma disponibilidade orçamentária de 
436,4 bilhões- correspondente aos quatro doze avos da pro
posta orçamentária de 1993, das quais 168,5 bilhões foram 

-empenhados e 47,6 bilhões foram pagos). 
Esclarece ainda a nota do Ministério, em linguagem técni

ca, que o valor de 161,8 bilhões que consta como negativos.
deve-se apenas a alterações da classificação funcioÕal progra
mática apresentada pelo Executivo nos projietos a cargo da 
Secretaria de Integração Regional, mudan_do-se os valores 
da Função 07 -Desenvolvimento Regional- para a Função 
04 -Agricultura - , o que será corrigido de forma rotineira 
pelo SIAFI- Sistema de Administração Financeira. · 

. Responde a nota oficial, ponto por ponto, item por item, 
com todos os dados e explicações absolutamente a_ceitávcis, 
as insinuações da notícia publicada em O Estado de S. Paulo, 
inclusive contestando a afirmação de que __ o Estado doMara
nhão teria recebido a maior parte dos recursos. 

A informação do Minist~rio é no sentido de que o Estado 
de origem do Ministro recebeu, dos 168 bilhões e 600 milhões, 
a menor importância, apenas 1 bilhão e SOO milhões; enquanto 
qu"e Goiás recebeu 89 bilhões; o Rio Grande do Norte, 38 
bilhões e 200 milhões; Alagoas. 9 bilhões; Sergipe, 9 bilhões 
e~-200 milhões; o Piauí, 2 bilhões e 200 milhões; o Ceará, 
1 bilhão e ~00 milhões; e os Estados das Regiões Centro-Oeste. 
Sudeste e _Sul, 17 bilhões e 200 milhões. Explica ainda que, 
quanto a Goiás, que recebeu 89 bilhões, parte do montante 
se deve ao item "Suporte elétrico - Contrato com o Banco 
Mundial, fundo de recursos externos". 

Conclui a nota do Ministério, Sr. Presidente, que, "diante 
do exposto, constata-se que a informação prestada pelo Sena~ 
dor Eduardo Suplicy, conforme matéri_a publicada no jornal 
O Estado de SL PauiÕ, de 30 de junho de 1993, não é verdadeira. 

Sr. Presidente, reafirmo, como ·disse de início, à minh3 
integral solidariedade às palavras proferidas no plenário desta 
Casa, na última quinta~feira, dia 1? de julho de 1993, pelo 
~enador Ronan :rito, referendado que foi por dois Senadores 
da maior estatpra mor.al e intelectual, com relevante respaldo 
de honradez, dignidade e experiência na política e na adminis
tração pública. Refiro~me aos apartes dos eminentes Sena~ 
dores Mauro Benevides e Jarbas Passarinho, pois também 
conheço o eminente S_enador Alexandre Costa, que tem, como 
eu, mais de quarenta anos de vida pública, e com ele tenho 
cQnvivido por mais de trinta anos. Portanto, sou testemunha 
da seriedade e honradez com que defende e respeita a causa 
pública. 

Por essas razões, Sr. Presidente e Srs. Senadores, _consi
dero que o Ministro Alexandre Costa seja merecedor de nossa 
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solidariedade, de nosso apreço e de_ nossa confiança, c que 
notícia como essa, cuja veracidade é contestada com_ dªdos 
e explicações concretas, jamais poderia afetar a sua credibi-: 
lidade, consolidada em tantos anos de relevantes serviços pres
tados ao_Maranhão, ao Nordeste e ao País. 

O Sr. Ronan Tito -Nobre Senador, V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, eminente 
Senador Ronan Tito. - -

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Lourival Baptista, 
a dança das notícias, sempre casada com a irresponsabilidade 
dos órgãos que as veiculam, está tornando o Brasil prisfoneirO 
de pequenos problemas. Nós nos acostumamos _a nlaxim:izat 
os r:tossos mínimos problemas, amarrando todo o País, sempre 
no mteresse de vender mais papel e de buscar maior audiência. 
Há pouco, conversando com o nobre Senador Josaphat Mari
nho, S. Ex~ me contava que, num programa de televisão, 
um desses locutores desenvoltos da televisão havia dito que 
o PC apenas foi pego porque ele não se propôs a dividir 
o dinheiro com os grupos do Congresso Nacional. Senador 
Lourival Baptista, a Mesa do Senado, a Mesa da Câmara 
dos Deputados e a Mesa do Congresso Nacional têm que 
responsabilizar esses levianos que pululam na nossa imprensa. 
Sou um dos poucos a "desancar com o pau" na imprensa 
e, muitas vezes, não chego a entrar nos detalhes. Essa respon
sabilidade não pertence aos jornalistas em geral. Na verdade, 
os redatores, os donos de jornais e os donos de televisão 
querem manobrar o País dç_ acordo com_ .os_ seus interesses. 
Vejam a notícia que foi PUblicada, logo após a aprovação, 
na Câmara dos Deputados, do reajuste mensal dos salários. 
A notícia, em dois jornais dos quatro mais irrlportantes deste 
PaíS, saiu ria primeira página, dizendo: "Congresso aprova 
reajuste mensal". Ora, para que isso? A quem se-rve essa 
notícia? Todos nós sabemos que, se essa lei for aprovada 
pela Câmara, ela terá que vir ao Senado Federal; se houver 
alguma emenda, ela voltará para a Câmara dos Deputados; 
depois disso, poderá haver a sanção ou o veto do Presidente 
da República; se houver veto, a matéria voltará à apreciação 
do Congresso Nacional. A leviandade da notícia - e, por 
que não ~izer também, dessa aprovação açodada de salário, 
desse reaJuste salarial nesse momento- , -sem dúvida nenhu
ma, já provocou efeitós ciitãSfi"O"'icós. ü_s _supcrmeicãdos já 
estão ma~cando, de dia e de noite, o possível reajuste que 
poderá v1r. Isso tudo por quê? Porque a inflação, que- rião 
interessa ao País, aO Estado e aos assalariados.- a nenhum 
assalariado interessa a inflação - interessa, no entanto, a 
certos grupos, que com ela se locupletam. Todos sabemos 
disso. E o Brasil está aí preso, por causa de problemas míni
mos, a uma inflação crescente, realimentada sempre pelo noti
ciário e, muitas vezes, por projetas de lei também pouco 
responsáveis. Por isso, então, nObre Senador, temos que mu
dar nas nossas Casas. Eu participava, outro dia, de uma sessão 
do Congresso Nacional e presenciei nada menos do que cinco 
Parlamentares lendo notícias de jornais para serem colocadas 
nos Anais da Casa. Brinquei com um colega, dizendo o seguin~ 
te: "Deputado, antigament>":, produzíamos as notícias e os 
jornais as veiculavam. Agora, os jornais fazem as notícias 
e, ao nosso talante, de acordo com o nosso interesse partidário, 
nós as colocamos nos Anais_•:. É uma fonte de realimentação. 

. Note-se também, Sr. Senador, que, muitas vezes, somos pro
curados por um jornalista de um determinado órgão, de um 
<ieterminado jornal, solicitando: "Eu gostaria que V. Ex~ re-

percutisse aquela notícia que o meu jornal deu ontem". Na 
verdade, estamos aqui sendo programados pela imprensa. É 
hom_quese diga e que se esclareça que o direito à informação 
correta e à liberdade de imprensa não são direilos dos jornais 
e nem da televisão. São_ direitos do cídadão. E, por serc·m 
direitos do cidadão, a notícia tem que ser correta. Ela hão 
pode servir a grupos, a grupelhos, a partidos; ela tem que 
servir à população; ela tem que servir ao cidadão; ela tem 
que ser correta. Muitas vezes, preferimos nãO tomar conheci
mentO para não criarmos caso com a imprensa; mas não há 
nada pior neste mundo, Senador, que a meia ve_rdade, pois 
escon~e_a maior mentira. Quando a mentira é 4 'deslavada", 
fica fácil ~esmenti-la. Vejain o caso das liberações do Minis
tério do Descnvólvíroerito Regional: 90% dessas liberações 
dizem respeito -a contrapartidas de finanCiamentos externos 
que o Governo brasileiro é obrigado a fazer, sob pena de 
ficar pagando juros de reserva aos organismos externos, parali_
sando e encarecendo as obras; nada têm a ve_r com os cortes 
no Orçamento determinados pelo Ministro da Fazenda. A 
notícia, porém, interessa a quem deu a _entrevista, sem o míni
mo escrúpulo de checá-la, e o mesmo se verifica em relação 
ao jornal. Aliás, os jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
que veiculam essa notícia têm sempre muito boa vontade em 
transmitir notícias sobre-õ Nordeste, principalmente se forem 
contra ele. Por quê? Porque querem falar que o Nordeste 
é caudatário do Brasil, que vive de isenções, de incentivos. 
No entanto, há pouco tempo, tivemos um encontro na FIESP. 
onde tratamos. das diferenças regíonaís, é --pudemos verificar 
que a região que menos recebeu incentivos no Brasil, nesse 
Ultimo século, sem dúvida nenhu-imdófo Nordeste brasile_iro. 
O Deputado Osvaldo Coelho teve a oportunidade de mostfã.r, 
por exemplo. que no Governo Juscelino Kubitsçhek, os incen
tivos dados à indústria automobilística, em São Paulo, signifi
caram dez vezes mais do que todos os incentivos que a SUDE
NE recebeu e repassou em todos os tempos. Temos que recu
perar a credibilidade das notfcias e, talvez, essa_ obrigação 
seja nossa. Temos, ainda, duas entidades, dois organismos 
neste País que estão acima do bem e do mal: o Judiciário 
e a nossa imprensa. Ninguém, Senador Lourival Baptista, 
pode ficar ãcima do bem e do mal._ Ninguém pode estar acima 
da lei - que isso nos sirva de advertência -:- , não só da 
Lei de Imprensa, mas também da revisão C_Onst:itiicional, para 
que possamos Ver os "PCs" da imprensa irem também para 
a cadeia porque, com as suas notídã.S-Iit.laciosas, estão amar
rando este País, maXimiza-ndo os se-us mínimos problemas. 
O Brasil, finance1ramente, vai rhuito bem, Senador; o País 
deve menos da metade do que os Estados Unidos da América 
do Norte devem, em relação ao seu PIB. Devemos menos 
de 40% do PIB; os Estados Unidos da América do Norte 
devem 80%. E fkãmos divulgando que a nossa dívida é a 
maior do mundo, ficamos divulgando outras meias verdades 
para amarrar o destino deste País. lntrojetamos _ <:;m nossa 
pátria uma filosofia de que este País não dá certo. Este País 
é enon:ne, possui grandes potencialidades. Senador, perdoe
me por estar me alongando neste aparte, mas acho que é 
o momento,_ também, de desabafo. Já cheguei a ser convidado 
para um simpósio em que existiam outros países nos ensinando 
como acertar a nossa economia.· Havia, lá, um técnico da 
Bolívia, um da Argentina, outro do México e outro do Chile. 
E chegamos, então, a ficar com complexO diante do Chile, 
da Argentirla e - pasmem V. Ex~s - diit.ilte da Bolívia . 
O Brasil exporta, por ano, o equivalente ao PIB do Chile; 
o PIB da Bolívia é pouco mais de 1% do _nosso; a Argentina, 
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o colosso extraordinário do Cone Sul, que os gaúchos temiam, 
no entanto, essa pequena abertura nos deu, em treze meses, 
um crédito de I bilhão e 700 milhões de dólares. Somos uma 
grande economia; somos uma economia extraordinária! O 
de que_ precisamoS, neste instante, é não permitir que o irnagi~ 
nário coletivo seja construído pelos donos da imprensa, através 
das ''pornonovelas" e das mentiras veiculadas cm nossos ór-
gãos de comunicação. --- - --

0 Sr. BeiJo Parga- Muito bem! 

O Sr. Ronan Tito- Por isso, Srs. Senadores, é da maior 
importância quando V. Ex~ vem a esta tribuna para rechaçar 
essas inverdades~ Todos nós, todo o Brasil conhece o Senador 
Alexandre Costa. Sabemos da -sua honradez, da sua seriedade 
e da sua determinação. Todavia, Sr. Senador, a democracia. 
para ser construída, requer esforço, não mais heroísrTio. Esta 
era uma exigéncia na época da derrubada do AI-5, da ditadura. 
Agora, precisamos de competência, de vigilâncía. Ternos por 
aí muito lobo travestido de ovelha dizendo que quer a demo
cracia; são, istO sim-.- heneficiários da democracia. Gostaria 
de ressaltar ainda - c peço perdão por amolar a paciência 
de V. Ex~-, .. -

0 SR. LOURIVAL BAPTISTA- De maneira alguma, 
pelo contrário, V. Ex• enriquece em muito nosso pro-nun
ciamento. 

O Sr. Ronan Tito- Srs. Senadores, na semana passada, 
tivemos. por parte da revista Veja, uina campanha de desmora
lização de tudo: das instituições, do Congresso, da democracia, 
para preparar, no final, uma entrevista com o "ditadorzinho" 
do Peru. Vimos como foi colocada aquela entrevista porque 
parecia - comparando com um jogo de fUtebol -:- que se 
amarrara o goleiro c_ se colocara a bol_a no_ pênalti, para que 
o Fujimori chutasse para o gol. Lembro-me do que dizia Ulys
ses Guimarães: tenho nojo de ditadura e tenho oojo de ditado
res. Não gostei, detestei a entrevista da Veja, porque detesto 
ditadores e auxiliares de ditadura. Podemos observar, neste 
momento, que a democracia foi alcançada; entretanto, cada 
vez mais é desvirtuado um dos instrumentos mais extraor
dinários da democracia: a liberdade de imprensa. Como traba
lhamos, na ditadura, com o Al-5, pela liberdade de imprensa! 
Mas, repito, a liberdade de imprensa é um direito-do cidadão, 
e não um direito dos donos de jornais, dos donos de emissoras 
de televisão que passaram a dirigir o País. Pedindo perdão 
a V. Ex\ agradeço a oportunidade de fazer esse "aparte
desabafo". 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eminente Senador Ro
nan Tito, V. Ex• fez cOm qUe, -hoje, eu me sentisse feliz 
por ouvir a sua explanação sobre coisas que precisam ser 
ditas. - ------ - -

Estou nesta Casa há 23 anos. Saírldo de Governador do 
Estado, após ter sido Deputado Federal, Prefeito, Deputado 
Estadual, aqui cheguei para o meu prinleiro mandato em 1971, 
sentei-me neste local e aqui permanecerei, se Deus quiser. 

Quero dizer a· v. Ex•_ que sou contfa ãs injustiças, sou 
contra a mentira. sou contra o -engodo. Nos cargos públicos 
que temos exercido, nunca ousamos falar mal, atacar ou fazer 
isso mcaquiio contra alguém, mesmo numa época em que 
-quando iniciamoS ã--nO~sii Vida pública-~ se matava. O 
adversário dormia e não acordava. E, na outra semana, o 
que havia mandado matar, morria. Existía O~õcllo, hoje não 
existe mais isso. Mas a mentira ainda prevalece. 

Senador Ronan Tito, havia falado aqui, naquela manhã, 
_a __ respeito do saudoso Luiz Viana Filho, nosso Presidente; 
e, à noite, escutando a Voz do Brasil, ouvi qUe V. Exl havia 
tomado a defesa do nosso colega Alexandre Costa. Então. 
achei que cJ_everia vir à tribuna. Li o discurso que V. Ex• 
aqui proferiu, assim como os apartes, e -conCluí, então: que 
não devia ficar calado. 

"oe modo -que, aqui estou, nobre Senador Ronan Tito, 
para prestar minha solidariedade ao Ministro Alexandre Costa 
e, tamb-0rn, a V. Ex\ porque corajoso como é, homem de 
luta, veio à tribuna dizer a verdade, dizer o que precisava 
ser dito e ouvido. Na ocasião de seu pronunciamento, V. 
EX'! teve o apoio de homens como o Senador Jarbas Passarinho 
e o Senador Mauro Bcnevides e eu não podia me calar. 

Quero mais urna vez felicitá-lo, pois sou seu grande admi
rador; apesar de sermos de partidos diferentes, sempre nos 
respe"itamos. -

Eu, cm minha vida pública -lá está o pequenino Sergipe 
- , sempre fui um homem que_ não teve um só inimigo, 
sempre procurei fazer o bem sem olhar a quem. Sou um 
homem simples, sem ostentação. A vida é uma só. Somos 
pó. 

Muitas brigas já aconteceram neste Senado. Mas nunca 
me esqueço de um pronunciamento que fiz - na ocasião 
fui aparteado - quando disse que meu pai havia errado o 
meu nome, pois eu deveria ser chamado Pacífico Baptista 
da Paz. 

O Sr. Bello Parga- V. EX'1 me permite um aparte. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Bello Parga. _ 

O Sr. Bello Parga - Senador Lourival Baptista, assen
tam-lhe bem os sentimentos que o fazem assomar a tribuna 
do Senado neste momento. Trata-se de sentimentos de justiça 
e de solidariedade a um Colega seu que teve arranhada a 
sua reputação, na semana passada, por uma notícia de jornal, 
increpando-o de criminoso no exercício de uma Pasta minis- ' 
teriaL Criminoso sim, porque a acusação é de que S. Ex\ 
o Ministro da Integração Regional, o nosso Companheiro 
Alexandre Costa, teria liberado verbas, sem a competente 
cobertura orçamentária, sujeitando-se, portanto, ao julga
mento por crime de responsabilidade, previsto na nossa ConS
tituição e em nossas leis. Como político ve'terano, com largo 
tirocínio na vida pública do Estado, V. Exa não poderia ficar 
insensível. O seu gesto me comove. Conterrâneo e correligio
nário político do Ministio Alexandn! CoSta , até de certa 
forma, justifica o acertO do pronunciamento que fiz, aqui, 
no dia seguinte ao do nobre Senador Ronan Tito. O que 
entristece, Senador_Lourival Baptista, é que essa notícia de 
jornal foi inspirada em informações de um membro desta 
Casa que, na ocasião, dissera que detectara essas irregula
ridades, emitindo o seu julgamento sobre o ato do Ministro 
da Integração Regional, no sentido de que S. Er teria come
tido esse crime de responsabilidade. No final da notícia, o 
Senador m_enciona que iria faze-r um requerimento de informa
ções. Antes mesmo de averiguar a certeza do fato, em todos 
os seus aspectos e alcances, o jornal emitiu o séu julgamento 
apresentando o Ministro Alexandre Costa como criminoso 
e com motivações de baixa política no sentido de beneficiar 
o Séu Estado natal. Estou acompanhando esse caso com muito 
cuidado pelas razões que acabei de anunciar; pretendo ainda 
mais adiante pronunciar-me sobre o assunto. Desde já, quero 
deixar bem claro a V. Ex~ o meu apoio ao seu pronunciamento 
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e, mais do que isso, julgo-me inspirado a prosseguir no exame 
dessa questão, desse affair, dada a respeitabilidade e a maneira 
correta, justa e profundamente democrática do pronuncia
mento de V. Ex~ O nobre orador mostra a esta Casa o que 
é o sentido de lealdade para com um membro dela e, mais 
do que tudo, o sentido de justiça para um homem público 
que não pode ficar à mercê de ataques dessa natur~~a. M~ito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou-lhe muito grato,
Senador Bello Parga. Abordou V. Ex~ um assunto sobre o 
qual retorna_rei. Trata-se de notas de jorriaL 

Há poucos dias, aqui, falava o SenadOr Jutahy Magalhães, 
a quem aparteei. Naquela oportunidade, contei-lhe sobre duas 
notícias de jornal recentes referentes à minha pessoa. 

Há cerca de um ou dois Ineses, fiirà Nova Iorque. Lá, 
eu estava com os meus filhos effi um hotel com três suítes. 
Eflttei em uma delas, onde havia três camas e_ ni.e _ seriteL 
Por uma dessas coisas do destino, a cama em que me sentei 
não tinha colchão. Bati_-me em ciina daque!a Aureza toda; 
retornei ao quarto, tornei um banho e dois día.S_ Q.epois viajei 
-para São Paulo. Lá pegamos um jatinho para Feira de Santana, 
onde meu sogro comemorava os seus 100 an.P~, _Após as come
morações, retornei a Brasília e _quase já nem podia andar, 
por ter dormido em um colchão dt pena, na casa de um 
cunhado em Feira de Santana. -

Nesta_ Capital, fui ao Hospital Sarah KubítsChek _fazer 
aplicações; andei; vim ao Seriado Federal, !l~i da palavra. 
No entanto, dois jornais-- O EStado de S. Paulo e o Jornal 
do Brasil - publicaram o fato, sendo uma das notícias da 
consagrada jornalista Danuza Leão, que, naturalmente, com 
pena de mim, contou o que ocorrera. Uma del~s disse, inclu
sive, qUe eu estava hospitalizado em Salvador. 

Não fui hospitalizado, fiquei aqui. Mas a notíç:ia fez com 
que eu ficasse muito satisféito, pois recebi muitos telefonemas 
e telegramas. Até do Acre me telefonaram para saber da 
minha saúde. Fiquersatisfeitíssimõ, porqiJe'consJâtei que ain
da se lembram de mim. Naturalmente, aquela notícia origi
nou-se da informação de que eu fora hospitalizado em Salva
dor, o que não corresponde à verdade. 

Como já disse, não me aborreço, não me contrario_._ Edu
quei-me- dessa forma, pois entendo ·que a pessoa não deve 
aborrecer-se, não deve contrariar-se~ p_orque isso faz mal à 
saúde. Com a idade que tenho --estou perto dos cinqüenta 
anos - ,- devo moderar um pouco. A vida é isso. Portanto·, 
nada de aborrecimentos. --

Depois de todas essas gotíci.as, resolvi o _ _seguinte: fazer 
uma benzedura e mandar comprar dois pés de arruda e pô-los 
lá em casa. Temos de nos livrar disso. 

Quantó ao mais, nobre_ Senador Bello P-:;.rga, a vida não 
vale um aborrecimento. Isso é ruim para quem não tem tempo 
de esperar. 

"Fazer o bem sem olhar a quem", sempre foi inC:ulema 
durante minha vida de médico e de político. Nesta Casa, 
ninguém diz que fiz mal a -quem que· r que seja-. 

Finalizando, Sr. Presidente, quero mais uma vez mani
festar a minha solidariedade ao Ministrõ Alexandre Costa 
e -associar-me à_$ iniciativas em defesa de sua honorabilidade 
pelo lamentável episódio envolvendo a refCiida Dotídã. -que 
se caracteriza como infundada. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 

Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Francisco Rollemberg. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Carlos De'Carli _ Dirceu Carneiro _ Gàribaldi Alves Filho _ 
GUilherme Palmeira_ JOnas Pinheiro_ José Fogaç_a""' José Paul() __ _ 
Biso! _ Márcio Lacerda _ Nelson Wedekin _ Odacir Soares"~-:" 
Pedro Simon_ Raimundo Lira_ Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Valmir Carnpelo. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre! Senado~ Eduar~o -~uplícy. 
(Pausa.) · · · · 
_ Concedo a pal<ivra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA.) -Sr. Presidente, 
peço escusas por não falar, neste instante, reservando-me para 
uma outra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -:-- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mansu~_~o -~e Lavor. 
(Pausa.) 

- Não há mais oradores inscritos. 

_ O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- A Presi
dência recebeu, do Governo do Estado de Minas Gerais, o 
Ofício n' S/64, de 1993 (n' 481/93, na origem), solicitando, 
nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, 
autorização para que possa emitir Bónus Externo, no valor 
global de duzentos milhões de dólares_ ~~~ricanos_. p~ra os 
fins que especifica. ~ 

A matéria ser-á despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

. O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) __:O se
nhor Presidente da Repúlica editou a Medida Provisória_n9 

330, de 30 de junho de 1993, que dispõe sobre o exercício 
das atribuições inStitucionais da Advocacia-Geral da Uníã_p. 

-em-catãtet emergencial e provisório; e dá outras providências. 
De acordo com as indicações das lideranças e nos termos 

do§ 4', do art. 2'da Resolução n' 1, de 1989-CN, fica assim 
constituída a comissão niista incumbida de emitir parecer so
bre-a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

1. Cid Sabóia de Ca0valho 1. Aluízio Bezerra 
2. Márcio Lacerda 2. Gilberto Miranda 

PFL 

3. Francisco Rolfemberg 3. Bello Parga 

PPR 

4. Epitácio Cafeteira 4. Moisés Abrão 

PSDB 

5. Mári-õ -Covas- 5. Almir Gabriel 

PSB 

6. José Paulo Biso! 6. 
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7. 

L 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

PT 

Eduardo Suplicy 7. 

DEPUTADOS 

Titulares 

BLOCO. 

Paes Landim 1. 
Nelson Trad 2. 

PMDB 

José Thomaz Non6 3. 

PPR 

Ibrahim Abi-Adkel 4. 

PSDB 

Luiz Máximo 5. 

PC do B 

AJdo Rebelo 6. 

PSD 

Edison Fídelis 7. 

Suplentes 

Vílmar Rocha 
Fábio Raunheitti 

Ary Kara 

Francisco Dornelles 

Sigmaringa Seixas 

Sérgio Miranda 

Cleto Falcão 

De acordo com a Resolução N~ 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Día 5/7- Designação da comissão mista; - -
Dia 5/7- Instalação da comissão mista; 
Até 5/7 - Prazo para recebimento de_ emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 15/7 - Prazo final da comissão mista; 
Até 30/7- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -:-. O Se
nhor Presidente da República editou a Medida ProViSória n? 
331, de ·30 de junho de 1993, que altera o art. 2' da Lei 
n" 8.352, de 28 de dezeffibro de 1991, com a rcdação dada 
pela Lei n' 8.458, de 11 de setembro de 1992, que dispõe 
sobre as disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo 
ao Ttã.balhador- FAT e dá outras providências, e autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao OrçanJento da Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério da Saú.de- Fundo Nacional 
da Saúde, crédito extrao-rdinário no valor de 
CR$35.000.000.000,00 .. 

De acordo com as indicações das lideranças e nos termos 
do § 4', do art. 2' da Resolução n' 1, de 1989-CN, fica assim 
constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer so~ 
bre a matéria: ' 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

!. Ruy Bacelar !. FlavianO _Mdo 
2. Divaldo Suruagy 2. César Dias 

PFL 

3. Élcio Álvares 3. Francisc_o RollelnbCfg 
PPR 

4. EpitáciO Cafeteira 4. MoiSés-AJiião 

PSDB 

5. Mário Covas 5. Almir Gabiiel 

PRN 
6. Áureo Mello 6. Ney Maranhão 

PDT 

7. Magno Bacelar 7. Lavoisier Maia 

DEPUTADO 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

J. Reinhold Stephanes 
2. Jofran Frejat ·· · 

1. 
2. 

José Elias 
RívatdO Medeiros 

PMDB 

3. _ Gene baldo Correia 3. Cid Carvalho 

PPR 

4. -eh afie Farhat 4. Djenal Gonçalves 
PSDB 

5. Clóvis Assis 5. Ubaldo Dantas 

PPS 

6. Sérgio Arouca 6. Augosto de Carvalho 

PV 

7, -~Sidney de Miguel 7. Maria Laura 
. . De acorÓ~ c~m a Resolução N9 l, de 1989~CN, fica estabe

lecido o seguinte caledário para a tramitação da matéria: 
- Dia 5/7 - Designação da comissão mista; 

Dia 5/7 -Instalação da comissão mista; 
Até 517 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 1517 - Prazo final da comissão mista; 
Afé 30/7 - Pr~o __ no Çorigres~O"'Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - O Se
nhor Presidente da República editou_ a_ Me_dida Provisória n9 

332; de 1993, que altera a Lei n• 8.631, de 4 de março de 
1993. 

. De acordo com as indicações das lideranças e nos termos 
do§ 4~. do art. 2~ da Resolução n9 1, de 1989-CN, fica assim 
constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer so~ 
bre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

1. Mansueto de Lavor !. António Mariz 
2. Ronan Tito 2. Wilsom Martins 

PFL 

3. Carlos Antono D'Carli 3. Odacír Soafes 

PPR 

4. Epitácio Cãfeteira 4. Moisés Abrão 

PS[)B 

5. Mário Covas 5. Almir Gabriel 

PP 

6. Irapuam Costa Júnior 6. -Meira Filho 

PTB 

7. Valmir Cam pelo 7 Jonas Pinheiro 
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DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco 

1. José Carlos Aleluia 1. Annibaf Teixeira 
2-~ Vicente Fialho 2. João Carlos Bacelar 

PMDB 

3. Genebaldo Correia 3_- Cid Carvalho 
PPR 

4. Basílio Vil!ani 4. Pedro Novaes 

PSDB 
5. Adroaldo Streck 5. Wilson Moreira 

PRO NA 

6. Regina Gordilho 6. 
PP 

7. José Maria Eymael 7. "Nan S_ouza 

De acordo com a Resolução N' I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 517- Designação da comissão-mista;·-
Dia 5/7 -Instalação da comissão miSta; 
Até 5/7 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo_· 

para a comissão mista emitir o pai"ecer Sobre a admissibilidade; 
Até 15/7 - Prazo final da comissão mista; 
Até 30/7 - Piã..ici rio COngresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Esgo· 
tacto o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na C.as_a 31 Srs. S.enadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A votação das matérias constantes dos itens 1, 2 e 3 
da pauta fica adiada por falta de quorum. 

São os seguintes os itens cuja vota9ão ficª_a~_iada: 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 40, DE 1993 
Complementar 

(Em regime de ui"gêli.cia iras te-rrn<Ys-do art. -336, c, 
do Regimento Interno)" - -- -

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 40, de 1993- Complementar~ de autoria 
do Senador Garibaldi Alves_ Filho, que re_voga o § 4<:> 
do art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
rendo _ _ ___ _ 

-Parecer, proferido em Plenário, em substi
tuição à CoiniSSão de AssuQtos Económicos, Relator: 
Senador Ronan Tito, favorável ~o P_roj~tO, n~ termos 
de Substitutivo que apresenta, 

-2-

PROJETO DE LEI DA. CÂMARA N' 128,DE 1993 
(Em regime de urgência, no_s termos do art. 3~6, c, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno úriico, dQ PrOjeto de_ Lei da 
Cãmara n• 128, de 1993 (n' 3.943/93, na Casa de ori· 
gem), de iniciativ-a do Presidente da República, que 

dispÕe sobre a concessão de_ benefício no pagamento 
. da modalidade de saque do Fundo .de _Garantia por 
Tempo de Serviço- FGTS, prevista no art. 20, inciso 
VIII, da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, e dá 
outras providências, tendo 

-Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Mauro Benevides, em substituiçãõ-TCo.:. 
missão de Assuntos Económicos. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 56, DE !993 

(Em regime de urgêli.Cia~ ~riàs fé imos do art. 336, c, 
do Regimeiito Interno) 

Votação, em turno único,_ do Projeto de Resolução 
n"' 56, de 1993 (apresentado como_Co.ndu_são de parecer 
de Plenário, Relator: Senador Bello Parga, em substi
tuição à Comlssão-de Assuntos Ecortómícos),-que reti- _ 
fica a Resolução n• 11, de 5 de fevereiro de 1993, do 
Senado Federal, que autoriza a Companhia de Desen
volvimento do Vale do São FranciscO_:_ CODEV ASF _ 
e a Empresa Húngara de Comércio Exterior e Em
preendimentos parã Exportação--'- AGROINVEST a 
co_ntratarem operação de crédito externo, com garantia 
da União. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- A vota
ção do Requerimento n"' 668/93 fica adiada, n_os _termos do 
art. 168 do Regimento Interno, e a apreciaÇão -da matéria 
sobrestada. 

É a seguinte a matéria_sobre-stada: 

Item 4 . . r -
Discussão~ c;:m -turno úiUco, do Projeto de Lei _da 

Cãmara n' 152, de 1992 (n' 567/91, na Casa de origem), 
que prorroga o prazo de vigência da Lei n"' 8.199, de 
í991, tendo 

Parecer, sob n"' 195, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos, 'favorável, nos ter

mos de Substitutivo que apresenta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 668, 

de 1993, de adiamento da discussão) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- A Presi
dência, nos termos do art. 175, "e", do Regimento Interno, 
retira o item 5 da pauta de hoje. 

6: 

É o s_eguinte o item retiradO: 
-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 80, DE :iJn 
(Incluído em Ordem do Dia nOs termos do art. 172, I, 

- do Regimento Inter":o) -- -

N9 906/91, na Casa de_ origem, que.acrescenta pará
grafo ao art. 24 do Decreto-lei n' 3.689, de3 de outubro 
de 1941 -.Código de Processo Penal. (Dependendo 
de parecer) 

O SR- PRESIDENTE (Francisco -Rollemberg) - Item 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 88, DE1992 
--(Incluído ein C1rd-im do Día ncis termOs do art. 172, I, 

·- -··do Regimenio1nterno) 

N<:> 1.172191, na Casa de origem, que acrescenta 
parágrafo ao art. 370 do Código de Proces_s_o __ Penal. 
(Dependendo de parecer) 
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Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Márcio Lacerda para proferir o parecer, 
em substituição à Comissão de Constituiçáo,- Justiça e Cida
dania. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB·MT. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente_, Srs. Sena
dores: 

I - Relatório 

Vem a nosso exame o Projeto de Lei da Câmara n" 80, 
de !992 (n" 1.172-B, de 1991, na Câmara dos Deputados), 
que "acrescenta parágrafo ao art. 370 do Código de Processo 
Penal". 

Aludido projeto tem como objetivo dar maior celeridade 
ao processo penal, mediante a simplificação de atas que lhe 
são pertinentes.-

Tal desiderato se manifesta em relação às intimações, 
ao admitir-Se qUe cstãS se realizem "pela simples publicação 
dos atos no órgão oficial, sendo indispensável. sob pena de 
nulidade, que da publicação constem os nomes das partes 
e de seus advogados". 

11 --Do direito e do mérito 

Diz De Plácido e Silva que o termo intimação "é empre
gado para designar todo ato processual que tem por fim levar 
ao conhecimento de certa pessoa, seja parte ou interessada 
no feito, ato judicial ali praticado, a pedido da outra parte 
ou por ofício do Ju1z". 

Arremata o mestre dizendo que ''as intimações, salvo 
disposições especiais, sáo feitas por despacho ~':! __ mandado. 
E podem ser promovidas pelo ofltiã.l de justiça ou mesmo 
pelo escrivãO do feito, pessoalmente as partes, a seus represen
tantes legais ou mandatários". 

Assim sendo, não se vislumbra, dada a norma estabe
lecida no caput do art. 370 do De<reto·Lci n' 3.68g, de 3 
de outubro de 1941 (Côdigo de Processo Penal), óbice à simpli
ficação pretendida. 

Na medida em que a intíinaÇão aplica-se, no que couber, 
o disposto no capítulo referente às citações, é logicamente 
aceitável que norma específiCa abrevie as formalidades atinen
tes à espécie. 

IIJ - Conclusão 

Diante dos argumentos expendidos e do fato que a norma 
proposta não apresenta vícios quanto à constitucionalidade, 
juridicidade ou regimentalidadc, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara n' 88, de !991. 

É o parecer, Sr. Presidente. -o 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - O pare· 
cer concluiu favoravelmente à matéria. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Está 
esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência Vai encerrar 

os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PK.OJETO DE LEI DO SENADO N·-'40. DE 1993 

Complementar 
(Em regime de urgCncia nos termos do art. 336, c, 

do R~gimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projetp de Lei do 
Senado n" 40, de 1993 - Complementar, de autoria 
do Senador Garibaldi Alves Filho, que revoga o § 4~' 
do art. 38 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, cm substituição 
à Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Ronan Tito, favorável ao projeto. nos termos de Substi
tutivo que apresenta. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N" 128, DE 1993 

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

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 128, de 1993 (n" 3.943/93, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõ~ sobre a concessão de benefício no pagamento 
da modalidade de saque do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço- FGTS, prevista no art. 20, inciso 
VIJl, da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, e dá 
outras providências, tendo 

-Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Mauro Benevides, em substituição à Co
missão de Assuntos Econômicos. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 56, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~ 56, ·de 1993 (apresentado como conclusão de parecer 
tle Plenário, Relator: Senador Bello Parg,;~:, em substi
tuição à Comissão de Assuntos Económicos). que reti
fica a Resolução n" 11, de 5 de fevereiro de 1993, do 
Senado Federal, que autoriza a Companhia de Desen
volvimento do Vale do São Francisco- CODEVASF, 
e__ a Empresa Húngara de Comércio Exterior e Em
preendimentos para Exportação - AGRO!NVEST, 
a contratarem operação de crédito externo, com garan
tia da União. 

-4-
!'ROJETO DE LEI DA CÁMARA N·· i9, DE 1993 
-(IncluÍdo em Ordem do Dia nos termos do art. 254 

do Regi_mento Interpo} 

Votação, em turno_ único~ do Projeto de Lei da 
Câmara n" 19, de 1993 (n'-' 1.189/88, na Casa de origem), 
que retira da incidência do Imposto de Renda bene
fícios percebido~ por deficientes mentais, tendo 

Pare-cer, sOb n\' 170,_de_l993, da Comissão 
- -de Assuntos Económicos, pela rejeição, com vo

to vencido, em separado, do Senador Garibaldi Alves 
Filho. 
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-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 152, DE 1992 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 152, de 1992 (n' 567191, na Casa de origem), 
que prorroga o prazo de vigência da Lei n" 8.199~ <le 
1991, tendo 

Parecer, sob n" 195, de 1993, da Comissão 
-de Assuntos Econômicos, favorável, nos termos 

de Substitutivo que aprcscnra. 
(Dependendo da votação do Requerimento n" 668. 

de 1993, de adiamento da discussão) 
-6-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 80, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia Oos termos do art. 172, I, 

do Regimento Interno) 

N' 906191, na Casa de origem, que acrescenta pará
grafo ao art. 24 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outu
bro de 1941 - Código de Processo Penal. (Depen
dendo de parecer) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15h35min.) 

ATA DA 116• SESSÃO, REALIZADA EM 
15 DE JUNHO DE 1993 

(Públicada no DCN-Seção II, de 16-6-93) 

RET!FlCAÇÃO 

Na página 5.437, 2• coluna, no despacho do Projeto de 
Lei do Senado n" 74, de 1993, · 

-Onde se lê: 

(À Comissão de Assu-ntos Econômicos - decisdo 
terminativa) 

Leia-se: 

(À Comissão de Assuntos Sociais- decisão termi
natil'a) 
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SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N•117 QUARTA·FEIRA, 7 DE JULHO DE 1993 JIRASILIA ~ DI! 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1993 
1- ATA DA 134' SESSÃO, EM 6 DE JlJLHO DE 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Presidente da República 

- N•' 234 e 135, de 1993 (n" 400 e 401/93, na origem), 
de agradecimento de comunicações. 

1.2.2- Ofício do ]9 Secretário da Càmara dos Depu~ 
tados 

- N' 248/93, de 5 de julho corrente~, comunicando 
ter sido constatada inexatídão material nos autógrafos, en~ 
caminhados por aquela Casa, do Projeto de Lei d"a Câmara 
n' 132, de 1993 (n' 3.715/93, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o Plano de Cã.rreiras para a área de Ciência 
e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autar
quias e das Fundações Federais e dá outras providências. 

1.2.3 - Requerimentos 

- N" 670, de 1993, de autoria do Senador Darici Pcreí
ra, solicitando que o substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto-de Lei do Senado n"' 179, de 1990, que dispõe 
sobre o regime de concessão e permissão da prestação 
de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 
Federal e dá outras providências, além da apreciação ini
cialmente requerida à COmissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, receba também a análise da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura. 

- N'' 671, de 1993, de autoria do Senador Ronan Tito, 
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Parecer no 223/93, da Comissão- Diretora, 
oferecendo a redação final do Projeto de Resolução n\' 
54, de 1993. Aprovado. ~ 

- N"' 672, de 1993, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando ao Ministro da Fazenda, informações 
que mencionâ. -

-No 673, de 1993, de autoria do Senador Pedro Tei
xeira, solicitando ao Ministro da Fazenda. infOrmações que 
menciona. 

- N"' 674, de 1993, de autoria do Senador Marco Ma
ciel, solicitando que seja considerado como licença autori
zada dos trabalhos da Casa, o dia 2 de julho de 1993. 
Aprovado. 

- N9 675, de 1993, de autoria do Senador Dario Perei
ra, solicitando que sejam considerado~ como licença autori
zada, os dias 7, 11, 14, 18, 21, 25 e 28 de junho do corrente 
ano. Aprovado. 

1.2.4- Comunicações da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n"' 233, de 1993 (n' 
398/93, na origem), pela qual o Presidente da República 
encaminha relatório da viagem que fez à República da 
Argentina e à República Orii::rifãl do Uruguai, no período 
de 24 a 29 de maio do corrente ano. 

- -Recebimento da Mensagem ri" 236, de i993 (n\' 
403/93, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repú~ 
blica, solicita autorização para que a União possa contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor_ 
equivalente a até duze-ntos e doze milhões de dólares norte
americanos, para os fins que especifica. 

-Recebimento da Mensagem n"' 237, de 1993 (n' 
397/93, na origem), pela qual o Presidente da República 
encaminha ao Senado Federal cópia do Edital da Corriissão 
Diretora do Programa Nacional de Desestatização, relativo 
à Companhia Siderúrgica Paulista- COSIPA, publicado 
no Diário Oficial da União, para efeitos da Medida Pr<;>vi
sória n' 327, de 24 de i unho de 1993. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO ORAP!ro DO SENADO PEDI!ltAL 

DIÁRJO DO aJNORES!IO NACIONAL MANOEl VILELA DE MAGALHÁES 
DirctOI'.OenJ do Seudo Federal 

. AGACIEL l>A SILVA MAlA 
DirerOl Emtcatzvo 

laprt~~so aob r•pouabiUdade da Meta do Soudo Pllderal 

CARLOS HOMERO VIEIRA SCNA 
Diretof Ad•Witntrvo 
L~ IZ CARLOS BASI"OS 
Diretor 1ad•tnal 
flORIAN AUGUSTO alUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjuto 

Seaestral 

-Recebimento dos Ofícios n"' S/65 e S/66, de 1993 
(n" 1.431 e 1.432/93. na origem), do Banco Central do 
Brasil, solicitando autorização para·-quc as:_Prcfcitu_r"as Mu~ 
nicipais de Urnuarama - PR c Morro da Fumaça - SC, 
respectivamente, possam contratar operações de crédito, 
para os fins que especificam, 

1.2.5- Requerimento 

- N\' 676, de 1993, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e outros Seriadores, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do ex-Deputado Demisthóclides 
Baptista. Aprovado, tendo usado da palavra no encaminha
mento de sua votação O' Sr. Nelson Carneiro, havendo 
o Sr. Presidente se associado às manife!:>ta.çõcs do Plenário. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder- Pes
quisa realizada pelo jornal Folha de S. Paulo, apontando 
a administração do Prefeito de Rccife-PE, Jarbas Vascon
celos, corno a de melhor desempenho. 

1.2. 7- Comunicação da Presidência 

-Estabelecimento do prazo para o Senado Federal 
avocar o Edital no PND-A- 2/93_, da Comissão Dirctora 
do Programa Nacional de Oesestatização, relativo à Com
panhia Siderúrgica Paulista, para reexame do laudo de 
avaliação da _empresa ou dos bens a s_erem alienados, nos 
termos do art. 2~ da Medida Provisória n'' 327/93. 

1.2.8- Discursos_ do Expediente (continuação) 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Alto índice 
~e incêndios causados por cigarros.- Apelo à MeSa, no sen
tido de se fazer cumprir o projeto de resolução de autoria 
de S. Ex•,. que proíhe o uso de cigarros nas dependéncias 
dos plenários do Senado Federal e das Comissões. 

SENADOR NELSON WEDEK!N- Documento fi
nal da assembléia geral da Federação dos Contabilistas 
do Estado de Santa Catarina intitulãdo Protesto dos Conta
bilistas. 

SENADOR PEDRO SIMON - TranscriÇão, nos 
Anais do. Senado, do Ofício n" 227/93 e da Portaria n~ 
23/93_, ambos do Sr. 1~ Secretário, sobre sindicância solici
tada à Presidência da Casa por S. Ex• 

ASSINATURAS 

·················------------------~~~~-<- c.s 70.000.00 ;: 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Homenagem ao· 
primeiro editor de Brasília, Sr. Geraldo Vasconcelos. 

SENADOR VALMIR CAMPELO- Lançamento. 
do Programa de Combate a fome no Distrito Federal, pelo 
Governador Joaquim Roriz, cm solenidade realizada no 
Palácio do Buriti nesta data. 

1.2.9- Comunicação da Presidência 
- -' '--;; 

-Convocação de _sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com OrdCm ·do 'Dia que 
designa. · · 

1.2;10- Requeriment~ 

- N.> 677, de 1993, de autoria do senador Eduardo ~ 
Suplicy, solicüanâo ao Ministro da Fazenda, informações 
relativas ao Banco do Brasil S/ A e suas subsidiárias BB
Banco de Investimento e RS-Administradora de. Cartões 
de Crédito. 

1.2.11- Comunicação 

Do Senador Affonso Camargo, de _ausência do País 1 

no perfodo compreendido.entre 16.e26 de julhodo_cprr!i!Pte • 
_ano_. 

1.2.12 - Orício 

- N~' 39/93. da Liderança dO ·pp ,'referente f s~iJ~ti-
tuição de membro cm comissão mista·.· · · ' - ' 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n" 56, de 1993,-que. retif!C:ã a 
Resolução n' 11, de 5 de lev,ereiro de \993, ~o3ienado 
Federal, que autoriza a Companhia ·de _Oçs~nvQlY~n:te:qt6 

1 
do Vale do São Francisco - CODEVASF e a Empresa · 
Húngara de Comércio Exterior e Empreendimentos. para ~ 
Exportação ---:- AGROINVEST, a contratarem operação 
de crédito externo, com garantia da União. Aprovado. À ( 
Comissão Diretora para redação final. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 56193. A,pro-
vada. À promulgação. . _ 

Projeto de Lei da Câmara n' 128, de 1993 (n" 3.943/93, ' 
na Casa de origem) que dispõe sobre a _corlcessão de bene
fício no pagamento da modaliçlad~ dt_$ague do fundo 
de Garantia_ por Teinpo--de serviço..:....: FGT$, prevista no 



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Quarta-feira 7 6373 

art. 20, incísó VIII, da Lei n•• 8.036, de 11 de maio de 
1990, e dá outras providênCias. AProvado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1993 (n" 1.189188, 
na Casa de origem), qtie retira da incidência do Imposto 
de Renda benefícios percebidos por deficientes mentais. 
Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Cid Sabúia de 
Carvalho. À sanção. _ 

Projeto de Lei da Câmara n" 152, de I992 (n• 567191, 
na Casa de origem), que prorroga o prazo de vigência 
da Lei TI 0 8.199, de 1991. Discussãosobrestada para rccxame 
da Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do Re
querimento n" 668/93. 

Projeto de Lei da Câmara n·• 80, de 1992 (n" 906191, 
na-Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 24 
do Decreto-Lei n"3.689, de 3 de outubro de 1941- Código 
de Processo PenaL Discussão sobrestada, após parecer de 
plenár-io favOrável e abertura de prazo para apresentação 
de emendas. 

Projeto de Lei do Senado n'' 40. de 1993-Comple
mentar, que rcv_oga o parágrafo 4\' do art. 38 da Lei n·• 
4.595', de 31 de dezembro de 1964. Votação adiada por 
falta_ ,de quorum. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADORA JÚNIA MAR ISE - Estado de alerta 
da comunidade mineira Cõntra os cortes orçamentários pro
pci~~ci·s. Pelo Executivo, que comprometerão a conclusão 
das obras do complexo do CEASA em Belo Horizonte_, _ 

SENADOR GUILHERME PALMEIRA - Impor
tante função sochi.l do Banco do Brasil no fomento da 
atividade do pequeno e médio produtor . 

. SENADOR GILBERTO MIRANDA - Grave in
qulCtação na Z6Ii.a Fra-nca de Ma naus em virtude de denún: 
cias de sonegação fiscal por parte de funcionários da SU
FRAFRAMA. 

SENADOR MÁRIO COVAS~ S.olicitação à Presi
dência de esclarecimentos quanto ao conceito de proporcio
nalidade no que concerne ao preenchimento dos cargos 
de direção e relataria das comissões temporárias destaCa
sa'.''' , 

. ;, PRESiDENTE-'- Resposta ao SenhárMárioCovas.' 
.. ' ' 'SENADOR MÀNSUETO DE LAVOR- Conside

ràçÕes SObre. o Projeto de Lei nn 6/93-CN que trata dos 
coites_ orçamentários propostos pelo Governo FederaL 

SENADORA EVA BLA Y - Campanha de <;letra-
j ta~ãç or_que~trada contra o Congresso Nacional. Crescente 

nloYifne:O.to néonazista cm São Paulo e infiltrações no Movi
mento Separatista originário no Sul do PaíS, como conse
qüências sociais e culturais do caos económico d3. soCiedade 
brasileira. 

1 1.3.2- Comunicação da Presidência _ 

'- Térffiino do prazo para interposição de recurso, 
no sentido de que a Emenda da Câma_ra ao. PrOjeto de 
Leí do Senado n'' 2CJ7, de 1983, prossiga sua tramitação 

' ,, ... 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 135• SESSÃO, EM 6 DE JULHO DE 
19.93 

· 2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2: I - Mensagens do Presidente da República 

- N"' 238 a 241, de 1993 (n• 404 a 407193, na origem), 
de agradecimento de comunicações. _ 

2.2.2- Ofício do 1~ Secretário da Câmara dos Depu
tados 

-- ~ncaminhando à_ revisão do Senado autógrafo do se-
guinte projeto: __ 

-Projeto de Lei da Câmara n·• 135, de 1993 (n" 
3.494193, _na Casa de origem), que-dispõe sobre a descentra-
lização qos ·se~rviÇos de transport"e ferrOviário COh~iiV-o de 
passageiros, urbano c suburbano, da União para os Estados 
c Municípios, e dá outras providências_ 

2.2.3- Pareceres 

Referente as s.eguintes matérias: 
-Projeto de Decreto Legislativo no 8, de 1986 (n~ 

112, de 1985, na Câmara dos Deputados), que homologa 
o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a 
emissão de papel-moeda, no exercício de 1984, no valor 
de Cr$400.000.000.000,00 (quatrocentos bilhões de cruzei-
ros). (Redação finaL) . . 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1986 (n' 
116,de 1986. na Câmara dos Deputados), que homologa 
o ato do Conse:lho Monetário Nacional que autorizou a 
emissão adicional de papel-moeda, no exercício de 1984, 
no valor global de Cr$1.900.000.000.000,00 (um triihão 
e nqvecentos bilhões de cruzeiros). (R~d~ção fírial.) 

2.2.4- Comunicações da Liderança do PMDB na Câ
mara dos Deputados 

-De substituiçãq de membros na Comissão Mista 
encarregada de cxamirlar a Medida Provisória n" 332, de 
30 de junho de 1993, que altera a Lei n' 8.631, de 4 de 
março de 1993. 

-De substituição de membros na Comissão Mtsta 
encarregada de examinar a Medida Provisória n~ 331, de 
30 de junho de 1993 . 

2.2.5- Requerimentos 

-:- N° 680, de )~93, de urgência para _o Projeto de 
Lei da Câmara n" 134193 (n" 3.957/93, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a transferência temporária e simbólica 
da sede do Governo Federal para a cidade de Salvador, 
Estado da Bahia. 

-No 681, de 1993, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n" 130 (n" 2.485192, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o reajustamento da pensão especial aos 
deficientes físiCos portadores da Síndrome de Talidomida, 
instituída pela Lei n" 7.070. de 20-12-R2. 

- N' 682, de 1993, de autoria do Senador Moisés~ 
Abrão, solicitando que sejam considerados como licença 
os dias 4, 11, 14, 18, 21, 25 e 28 de junho do corrente 
ano. Aprovado. 

2.2.6- Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Ofício n• Sl68, de 1993 (n' 836193, 
na origem), da PrefC~tura Municipal de Apucara"na, Estado 
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do Paraná, solicítando autorização para que possa contratar 
operação de crédito, para os fins que especifica. 

-Recebimento do Ofício n~ 75, do Governo do Esta
do da Bahia, s·oticitando alteração no valor da operação 
de crédito requetida através do Ofício S/14, de 1993. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Requerimento n" 583, de 1993, do Senador E leio Alva
res, solicitando, a tramitação cm conjunto do Projeto de 
Lei da Câmara n·' 69. de 1993, com o Projeto de Lei da 
Câmara n" 7, de 1991, e o Projeto de Lei do Senado n" 
43, de 1992, que já se encontram tramitando cm conjunto, 
por tratarem de_ matérias que versam sobre o mesmo assun
to. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Ronan Tito. 

Redaçâo final do Projeto de Resolução n·• 54, de 1993, 
que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais _a emitir 
111.579.678 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Minas Gerais- LFTRMG, relativas ao giro de dívida_mobiR 
liária. vencíveis no 2" semestre de 1993. Aprovada. A pro
mulgação. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Requerimento n" 681/93i lido no Expedierite da pre
sente sessão. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 134193 (n" 3.957193, 
na Casa de origem), cm regime de urgência nos termos 
do Requerimento n~ 680/93, ii do no Expediente da presente 
scssão.-Aprovado após parecer de Plenário favorável, tendo 
usado da palavra os Snr. Mansucto de Lavor, Çid Sabóia 
de Carvalho, Jarbas Passarinho e Bello Parga. A sanção. 

2.3.2 .- Comunicação da Presidência 

- Convocacão de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, 19 horas e 20 minUtos~ com Ordem do Dia que de
signa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 136' SESSÃO, EM 6 DE JULHO DE 
1993 . 

3.1 -ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE. 

3.2.1 - ComunicaçãO da Liderãnça do PMDB 

-De substituição de membros na Comissão Mista 
incumbida de examinar a Medida Provisória na 327193. 

3.2.2- Requerimentos 

-N9 683/93, de urgência, pa(a--OPfojCto de Lei da 
Câmara n" 13219:> (n" 3.715-A/93, na Casa de origem). que 
dispõe sobre o Plano de Carreira para 3 área de Ciência 
e Tecnologia da Admínistr~ção Federal Di reta, das AutarR 
quias e das Fundações Públicas c dá outras providências. 

- N~ 684/93, de urgência, para o Projeto de Lei da 
Câmara n" 133193 (n' 3.908-B/93, na Casa de origem), que 
cria mecanismos de fomento à atividadC audiovisual c dá 
outras providências. 

3.2.3- ComuniCaÇão da Presi.dêncía 

-Recebimento do Ofício n' S/6719'5 (n'' 6.948/93, na 
origem), do Governo do Estado de Santa Cat3.rina, solici-

tando, nos termos da Resolução n" 36192, do Senado Fede
ral, autorização para que possa contratar opetação de crédi
to, junto ao Banco Nacional de Desenvolvim~nto Ecoi).Ô
mico e Social- BNDES, para os fins que especifica. 

3~2.4- Discurso do Expediente 

SENADOR EDUARDO SUPLICY, como Líder
Apelo ao Governador de São Paulo, no sentido de reconsi
derar punição aplicada a policiais civis de Ribeirão Preto 
-SP. 

3.3- ORDEM DO DIA 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo no:> 
5, de 1985 (n'31183, na Câmara dos Deputados), que homo
Joga ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou 
a emissão de papel-moeda, no ano de 1981, no valor de 
cento e cinqüenta bilhões de cruzeiros. Aprovada. À pro
mulgação. 

3.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Requerimentos n"" 683 e 684/93, lidos no Expe
diente da presente sessão. Aprovados. 

3.3.2- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 19 horas e 33 minutOs, com Ordem do Dia que 
designa. 

3.4- ENCERRAMENTO 

4- ATA DA 137' SESSÃO, EM 6 DE JULHO DE 
1993 

4.1-ABERTURA 

4.2- EXPEDIENTE 

4.2.1 - Requerimentos 

- N' 685, de 1993, de urgência para o Ofício n• S/60, 
de 1993, da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de 
Janeiro, em que solicita autorização do Senado Fe~eral 
para emítir Letras Financeiras do Tesouro MUnicipal 
(LFTM-RIO), destinada ao giro de sua dívida mobiliária 
vencível no segundo semestre de 1993-

-N' 686, de 1993, de urgéncia para o Projeto de 
Resolução n~' 111, de 1992, que-transforma cargos efetiVOs~ 
vagos, no Quadro de Pessoal do Senado Federal, e dá 
outras providências. 

4.3- ORDEM DO DIA 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati\ o no:> 
10, de 1986 (n' 117186, na Câmara dos Deputados), que 
homologa ato do Conselho Monetário Nacional que autori
zou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1985, no 
valor global de dez trilhões de cruzeiros. Aprovada. À 
p~omulgação. 

4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

· ·-Requerimentos nns 685 e 686, lidos no Expediente 
da presente sessão. Aprovados. 
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são 
4.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

4.4- ENCERRAMENTO 

5- ATOS DO PRESIDENTE 

-W 306, 442 e 736, de 1991; e 286 e 30_6, de 1992 
(Apostila) 

-N• 391, de 1993. 

6- MESA DIRETORA 

7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS _ __ 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 1343 Sessão, em 6 de julho de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Levy Dias e Carlos Patrocínio 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Aluízio Bezerra_~ lvaro Pach~co _ Bello 
Parga _ Beni V el-as _ Carlos _Antonio De1Çarli _ C~lo~ Patrocínio 
_César Dias- _-Chagas Rodrigues_ Cid Saboia de Ouvalbo __ 
Dario Pereira _ .Dirceu_ .Carneiro _ EduÜdo __ Suplicy ___ Elcio 
Alvares _ Epitácio Cafeteira __ Esperidião Amin ,.. _Ev~ _ B}.ay _ 
Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi_ Alves Filho __ 
Gerson Camata _ Ol!iiPermc Palmeira _ Henrique Almeida _ 
Humberto Lucena _ João Calmon _ João França-~ José _Richa _ 
Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias _ Levy Dias _ 
Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ Magp.o Bacelar _ Mansueto 
de Lavor _ Márcio Lacerda _ Marco Macie_l _ Mário CovaS _ 
Marluce Pinto _ Mauro Benevides .... Moisés Abrão _ Ney 
Maranhão _ Pedro S_imon _ Pedro Teixeira _ Raimundo Lira _ 
Ronaldo Aragão _ Roíian Tito _V a!mir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Se_nadores,_Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão._ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: 
N• 234 e 235, de 1993 (n• 400 e 401193, na origem), 

de 2 do corrente, refentes à aprovação das matérias constantes 
das Mensagens SM n'' 114 e 117, de 1993. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N<:> 248/93, de 5 de julho corrente, comunicando ter sido 
constatada inexatidão material nos autóg!-afOS-, encaminhados 

por aquela Casa, do Projeto de Lei da Câmara n' 132, de 
1993 (n' 3.715193, na Casa de origem), iíe iniciativa do Presi
dente ·da· República; que díspóê SObi-e 6 Plâno cte Carreiras· 
para a área de Ciência e TecnOlogia da Administração-Federal 
Drreta, das Autarquias-e das Fundações Federais e dá outras 
providências. 

- ---" E a seguinte a eriã.ta· encaminhada pela~ Câmara 
dos Deputados: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 13Í, DE 1993 

(N' 3.7!51-AJ93, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o Plano de Ca_rreiras para a área de 
Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, 
das AUtarquias e das Fundações Federais e dá outras 
providências. 

ERRATA 

Onde se lê, no art. t~, § I•: 
" 
XVIII- Jardim Botânico do Rio de Janeiro; 
XIX- Instituto Evandro Chagas - IECIFNS; 
XX- Instituto Nacional do Câncer- INCA; 
XXI -Comissão Executiva do Plano da Lavoura Caw 

caueira - CEPLAC; 
XXII- Coordenadoria de Pesquisas e Desenvolvimento 

Científico da Central de Medicamentos; 
XXIII- Coordenadorfa-Geral do Laboratório Animal 

- CGLA, e suas unidades, do Ministério da Agricultura, 
do Abastecimento e da Reforma Agrária; 

XXIV- Centro de Apoio a Sistemas Óperativos- CA
SOP, -do Ministérío -da Marinha; 

XXV- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis-IBAMA; 

__ XXVI- Departamento de Informática do Sistema Úni
co de Saúde- DATASUS/FNS; 

XXVII- Instituto Nacional de Meteorologia, do Minis
tério da Agricultura, do Abastecimento e ~a Refo!ma Agrária; 

XXVIII~ Secretaria de Tecnologià Industrial - STJ. 
Leia-se: 

''"''''' ''''''' ••' •• '''' • • • ''" •' "~'" • ",-.,."-' •" ,.r,·••••·-~~~~~,ç-~~. 
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XVIII- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis- IBAMA; 

XIX- Instituto Evandro Chagas- IECIFNS; 
XX- Instituto Nacional do Câncer___:_ INCA; 
XXI- Comissão Executiva do Plano da Lav_oura Ca

caueira- CEPLAC; 
XXII- Coordenadoria de Pesquisas e Desenvolvimento 

Científico -da Central de-Med1carnentos; · 
XXIII - Coordenadoria-Geral do Laboratório Animal 

- CGLA, e suas unidades, do Ministério da Agricultura, 
do Abastecimento e da Reforma Agrária; 

XXIV- Centrei de Apoio a Sistemãs Operativos- CA
SOP, do Ministério da Marinha; 

XXV- Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde- DATASUS/FNS; -

XXVI -Instituto Nacional de Meteorologia, do Minis
tério da Agricultura, do Abastecimento e da ReJorma Agrária; 

XXVII- Secretaria de Tecn-ologia lriâustrial - STI. 

. O SR. _PRESIDENTE (Chagas Rodrigue~L- O expe
dtente da Camara dos Deputados será _enç(!minhado à Comis
são dP. Constituição, Justiça e Cídadaniá, a fim de ser anexado 
ao processo da referida matéria. - ---- -

Serão tomadas as providências necessárias à publicação 
de novo·s avulsos. 

Sob:e,_ a mesa, r~uerimento que será lido pelo Sr. 1» 
Secretáno. -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 670, DE 1993 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 255, II, 12, do Regimento Interno, 

req';leiro que .o substitutivo da Câmara dos_ Deputados ao 
Proje~? de ~~ do Senado n" 1_79, de 1990, que dispõe sobre 
o ,re~tme de ~_oncessão e ~rmissão da prestação de serviços 
pubhco prevtsto no art. 175 da ConstituiçãO Federal e dá 
outras providências, além da apreciação -inicialmente reque
rida à Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, receba 
também a análise da ComissãO de Serviços de Infra-Estruturã. 

Sala das Sessões, em 6- de junho de 1993. - Senador 
Dario Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento lido será publicado e, posterionnente, ·incluído em Or
dem do Dia, nos termos do art. 255, inéiso II~ alínea -I)~- n9 
12, do Regimento Interno. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. · " 

É lido e aprovàdo o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 671, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de interstício e prévia distribuição_ de avulsos pãra 
o Parecer n11 223, da Comissão Diretora; oferecendo a redáção 
final do Projeto de R:solução _0'-54, de 1993, a fim de-que 
figure na Ordem do Dta da sessão seguinte. --

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. -Senador Ronan 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem 
do Dia da próxima sessão. -

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 672, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. _ 49 inci_so X e 50 § 29 

da Constituição Federal, combinadoS-com o art. 216 do Regi
mento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Minis
tro da Fazenda as seguintes infOrmações relativas à execução 
orçamentária de órgãos do Governo: 

1. Pode ser considerado como um comportamento ad
ministrativo usual a realização de empenhos no valor de 
Cr$5.480.252.111.037 ,60 em apenas 7 dias por um órgão do 
Governo, considerando-se que este mesmo órgão havia empe
nhado Cr$3 .I I 7. 834.751. I 42,92 em quase 6 meses de execução 
orçamentária? 

2. As dotações empenhadas e não liquidadas após o 
dia 23 de junho de 1993 foram alteradas em função do projeto 
de revisão orçamentária encaminhado em 2 de! julho ao Con
gresso Nacional? 

3. Qual o montante das verbas disponíveis, a liquidar 
e liquidadas em 20 de junho e em 30 de junho de 1993 nos 
Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores, da Fazenda, 
da Indústria Comércio e-Turismo, da Agricultura, Abastecí- · 
menta e Reforma Agrária, de Minas e Energia, dos Tr~ns
portes, das Comunicações, da Educação e Desportos, da Ciên
cia e_Tecnologia, da Cultura, do Trabalho, da Saúde, da Previ
dência Social, do Bem-Esiar Social e do Meio Ambiente? 

4. Qual a situação dos mu-flicípios abaixo relacionados 
com relação ao pagamento à União do FGTS (Cbhtribuições 
e empréstimos), PIS-PASEP ·e Finsocial? Estão esseS adim
plentes ou não? Caso encontrem-s-e em situação de inadirn
plência, qual (is) o (s) valor (es) do (s) débito (s)? 

Taquaruçu de Minas (MG), Sete Lagoas (MG), Açucena 
(MG), Jaboticatubas (MG), Rio Espera (MG), Dom Silvério 
(MG), Ganhães (MG), Papagaios (MG), Ceres, São Luís do 
Norte, Rolim de Moura, Itapemeri, Campo Mourão, Jaíba~ 
São José do Rio Pardo (SP), Ribeirão Santana,_ Alto :Brásil 
(MT); Santa Teresinha (MT), Jeqtiié (BA). Simões Filho 
(BA), Campo Formoso (BA), Ilhéus (BA), Ewbank da Câma-' 
ra (MG), João Pessoa (PB), São Luís (MA), São Vicente 
(SP), Magalhães Barata (PA), Baldim (MG), Porto da Folha. , 
(SE), Erechim (RS), Altamira (PA), Grajau (MA), Port.o.: 
Franco (MA), Castanhal (PA), Mirador (MA) e Canarana 
(MT). 

JuStificação 

A partir de levantamento realizado no SIAFI relativo 
à ·execução orçamentária do órgão 43000 - Ministério da 
Integração Regional- gestão Tesouro, verificou-se que entre 
os dias 23 e 30 de junho do corrente houve intensa movimen
tação de recursos disponíveis e a liqllidãr neste Ministério. 

Em 23 de junho constatou-se a existência dos seguirües 
valores: · 

disponível- Cr$24.941.916394.323,06 
a liquidar- Cr$2.371.283.342.124,28 
liquidado- Cr$746.551.409.018,65 
Já em 30 de junho estes valores haviam se modificado 

substancialmente, atingindo as seguintes cifras: 
disponível- Cr$19.831.351.804.749,96 
a liquidar -Cr$7.787.768.289.911,62 
liquidado- Cr$810.318.572.268,90 
Estas alterações ocorreram justamente na semana em 

que o Governo Federal ultimava as providências para encam~-
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nhar o projeto de revisão orçamentária ao Congresso Nacio
naL Vale ressaltar que, neste período especificado, o total 
de recursos empenhados aumentou cm 36,26% em apenas 
7 dias, tendo como referência o empenhado ao longo de todo 
o ano, até o dia 23 de junhO.- - - - -

Verifica-se. também, que foram empenhadas verbas para 
transferências não obrigatórias para· os- segUintes Municípios: 
Taquaruçu de Minas (MG), Sete Lagoas (MG),Açucena 
(MG), Jaboticatubas (MG), Río Espera (MG), Dom Silvério 
(MG), Ganhães (MG), Papagaios (MG), Ceres, São Luís do 
Norte, Rolim de Moura, Itapemeri, Campo Mourão, Jaíba, 
São José do Rio Pardo (SP), Ribeirão Santana, Alto Brasil 
(MT), Santa Teresinha (MT), Jequié (BA), Simões Filho 
(BA), Campo Formoso (BA), Ilhéus (BA), Ewbank da Câma
ra (MG), João Pessoa (PB), São Luís (MA), São Vicente 
(SP), Magalhães Barata (PA), Baldim (MG), Porto da Folha 
(SE), Erechim (RS), Altamira (PA), Grajau (MA), Porto 
Franco (MA), Castanhal (PA), Mirador (MA) e Canarana 
(MT). 

Frente ao exposto, parece que a acentuada elevação tle 
dotações empenhadas, em curto espaço de tempo, é contra
ditória às medidas anunciadas pelo Governo Federal no Pro
grama de Ação Imediata. É necessário indagar se tal compor
tamento _estendeu-se aos demais Ministérios, pois isto pode 
acarretar um comprometimento de recursos públicos exces
sivos ante a capacidade financeira do Tesouro. Considerando 
que as transferências--não obrigatórias para municípios-eStão 
vinculadas a assinatura de convênios, é necessário também 
verifíCú se estes municípios estão em situaÇãO de adímplência 
com relação ao Governo Federal. 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. Senador Eduardo 
Suplicy. · 

(À Comissáo Diritora.) 

REQUERIMENTO N• 673, DE 1993 

A Constituição Federal, em seu art. 159, inciso I, alínea 
"'c'\ 'determina a destinação pela União de quarenta e sete 
pOr centO do produto da arrecadação dos impostos sobre renda 
e proventos-de qualque·r natureza e·sobre produtos industria
lizados, para os fundos constitucionais~ sendo três por cento 
para aplicaÇâo em programas de financiãmento ao setor produ
tivo «;ias Regi,õeS Norte, Nordeste e CerifrO-Oeste";--a:través 
de suas instituições financeiraS de caráter regional, de acordo 
cotrt os planos regionais de desenvolvimento. 

Decorrentemente, a Lei n" 7.827, de 27 de setembro de 
1989, qúe regUlamenta o cihido dispositiVo COiiSfífucional, pre
ceitUa, e:rh seU'art. 3~, inciso_VÍI), a observância, na formu
taÇ,ão de progf~mas' d~ financiãmento, do "usQ cri~~rioso dos_ 
recursqs e adequada política de garantias, cOm limitação das 
resportsabilh;lades dé crétlitb por eliente ou grupo económico, 
dé formá a' atender a um universo maior de beneficiárioS 
e ássegur3r racionalidade, efiCiência:; e"ficácia-e retOrno àS -apli-
caÇões". _ _ 

Nesse sentido, e, com fundamento no § 2~ do art. 50 
da Constituição Federal, de o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro as seguintes infOrmações ao Se
nhor MiniStro da Fazenda: 

1. qual o montante, em valores atuais, relativo à parcela 
do FCO destinada à região Centro-Oeste no preSente·éxerdcio 
financeiro, nos termos do art: 6•, inciso III, da Lei n' 7.827, 
de 1989, ,discriminando-se a parte que coube ao Distrito Fede
ral; 

2. fornecer relação das propostas de aplicação dos recur
sos do FCO relativas aos programas de financiamentos para 
o exercício de 1993, na área do Distrito Federal; 

3. apontar qu~is d_~s propostas no_item anterior mencio
ri3das que obtiveram aprovação, com a discriminação dos be
neficiários, condições de financiamento e reSpectivos valores 
atualizados; --

- 4. quais os critérios efetivamente adotados na aprova
ção das propostas mencionadas no item anterior, discrimi
nando-se os beneficiários que gozaram ~o tratamento prefe
rencial de que trata o art. 31', incisO III, da Lei n1' 7.827, 
de 1989; 

5. encaminhar cópia do relatório circunstanciado sobre 
as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos com a 
aplicação dos recursos do FCO, na área do Distrito Federal, 
relativo ao 1.iltimo semestre de 1992; 

6. remeter cópia do último-balanço encaminhado ao 
Congresso Nacional, devidamente auditado_,_ de que trata o 
art. 20, § 4>', da Lei n• 7.827, de 1989. · 

Aproveito a oportunidade para salientar que estas mes
mas informações já foram- insistentemente por mirri perque
ridas ao Presidente do Banco do Brasil, em passado recente, 
sem que tivesse obtido uma manifestação qualquer a respeito. 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. Senador Pedro 
Teixeira. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão despachados à Mesa para decisão. nos 
termos do inciso III, do art. 216, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. t' 
Secretário. 

É _lido _e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 674, DE 1993 
Senhor P-residente 

. Na forma do art. 13, § lQ, do Regimento Interno, requeiro 
seJa considerada licença minha ausência aOs trabalhos da- Casa 
dia 2 de julho de 1993, em virtude de haver participado: 
em Cuiabá-MT, do Encontro do PFL na Região Centro~ oe-ste:, 
"A Força das Bases". conforme convite em anexo._ 

. Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. -.Senador Marco 
Maciel. 

Brasflia, 15 de junho de 1993. 
Senhor Senador 
Nosso Partido estará promovendo, no próximo dia 2 de 

jul&o, na cidade de Cuiabá/MT, o Encontro do PFL na Recríão 
Centro-Oeste:. "A Força das Bases", quando nossos co~Pã-' 
nheiros dos Estados de Goiás, de Mato Grosso, de Mato 
Grosso do Sul e do Distrito Federal, reunir-se-ão paia debater 
sobre as perspectivas e a ação política a serem 'adotadas. 

A presença de Vossa Excelência ·muito honrará-nossos 
companhe~r?s dessa região, além_de conferir brilho e impor
tância politica ao evento, fatores fundamentais ao sucesso 
das lutas partidárias_. 

Contando firmemente com o compareciinento de Vossa 
Excelência apresentamos nossas cordiais 

SaUdações Liberais, Deputado Délio Braz, Coordenador-
Geral. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento~ fica concedida a liceriça solicitada. 
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Sohre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1· 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENtb N• 675, de 1993 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 43, II. do Regimento Inter

no. sejam consideradas como licença autorizada, os dias 7, 
11. 14, IR. 21, 25 e 28 de junho do corrente ano. 

Sala das Sessões. 6 de julho de 1993. -senador Dario 
Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

A Presidência recebeu a Mensagem n" 233, de_ 1993 (n" 
398/93, na oi{gcm), dC 2- d9 corrente, pela qual_ o Presidente 
da República encaminha relatório da viagem que fez à Repú
blica da Argentina e à República Oriental d9 Uruguai, no 
período de 24 a 29- -de maio do corrente ano. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi
dência recebeu a Mensagem n'' 236. de 1993 (n' 403/93, na 
origem), de 5 do corrente. pela qual o Senhor Presidente 
da Repúhlica, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição. 
solicita autorização para que a União possa contratar operação 
de crédito externo junto ao Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente 
a até 212 milhões de dólares norte-americanos. para os fins 
que especifiCa. __ _ _ _ _ - - ~ - -- ~--- --

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n'' 237, de 1993 (no 397/93, na 
origem). de 2do corrente, pela qual o PreSidente da República 
encaminha ao Senado Federal cópia do Edital da Comissão 
Diretora do Programa Nac:;ional de DesestatiZã.çãO, relativo 
à Companhia Siderúrgica Paulista -- CQSIPA, publicado 
no Diário Oficial da União, -para efeitos da Medida Provisória 
n' 327, de 24 de junho de 1993. 

A matéria _será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômic_os. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:.... A Presi
dênclã recebeu, do Banco Central do Brasil, os OfíCiOs nos 
S/65 e S/66, de 1993 (n"s 1.431 e 1.432193, na origem), solici
tando, nos termos da Resolução no 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorização para que as Prefeituras- Municipais de 
Umuarama- PR- e Morro da Fumaça -SC, respectiva
mente, possam contratar operações de crédito, para os fins 
que especificam. 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Econõmicos. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ secretário. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 676, DE f993 

Senhor Presidente; 
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Inter

no e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homena
gens pelo falecimento do ex-Deputado DemiSthóclides Bap
tista: 

a)inserção em ata de um voto de profundo pesar; 

b)apresentação de condolências à fanu1ia e âo Estado. 
Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. - Nilson Carneiro 

---Gerson Camata - Chagas Rodrig~es~ 

OS~. PRESlDENTE (Ch;.1gas Rodrigues)- Em vot_ação 
o requcnmcnto. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para encami
nhar. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ - Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.}- Sr. Presi
dente, o Rio de Janeiro viwu ontem. um momento Je extrema 
emoção pelo modo como foi abatido um antigo líder sindicaL 
Foi surpreendente, para os que acompanham· a evolução Ja 
violência no meu Estado, constatar o requinte com que essa 
violência se caracterizou: em uma residência entraram dois 
homens pela cozinha. encontraram deitado um senhor ao lado 
da sua· esposa c os quatro netinhos - na_ cama_, brincando 
- aquele~ dois indivíduos atiraram seis-:- na cama, brincando 
-- ilqucles dois indi~íduÜs 3.tiraram _seis vezes na cabeça do 

líder sindical. 
Estive ontem·n·a OrdCm dos ,Advogados do Brasil, onde 

tiw contato com a fam11ia enlutada, seus amigos c a numerosa 
delegação de todos os recantos do Estado. chocados pela bru
talidade da cena praticada. 

Sr. Presidente. Dcmisthóç_lidcs Baptista. na linguagem 
comum dos homens da terra o Batistinha, foi um líder s_indiç;al 
que se afirmou desde muito c~do. 

Nascido cm 1928. logo se destacou como um dos líderes 
da classe operária, principalmente como líder dos ferroviários 
do Rio de Janeiro, cujo poderoso sindicato na Leopoldina, 
ele presidiu durante anos. 

Foi eleito Deputado Federal, em 1961, pelos trabalha
dores do Rio de Janeiro e cassado em 196-:1-. 

Esse lutador. um homem sem ódio, era uma figura cordial 
e afetuosa, foi surpreendido por essa brutalidade, que não 
é_ apenas um crime que ocorre comurnence; houve a invasão 
de seu lar. e o fuzilaram com seis. tiros, na cabeça. 

E_le esteve à fre.nte_ de várias greves, inclusive o legendário 
·:Tr__em,_da"Legalidade", em apoio a João Goulart. 

_Batistinha foi perseguido pela ditadura militar. e um dos 
417 Deputados cassados em abril de 1964, pelo Ato Institu
cional no 1. 

Refugiou-se no Uruguai e em 1966 voltou ao BrasiL foi 
preso e ficou dois ~nos na Ilha Grande. D_epois da anistia, 
em 1979, filiou-se ao PT e disputou a eleição para Senador 
em 1986. sem conseguir se_ eleger. Advogado, conhecedor 
pioflindo da legislação trabalhista, era um dos conselheiros 
procurado sempre pelas classes trabalhadoras. A morte de 
Demisthóclidcs Baptista, ou seja, para todos que o conhe
ceram e por tsso o estimarã.m. o· Batistinha, ocorreu tragica
mente. 

O Sr. AffonsoCamargo- V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO -Ouço a V. Ex" 

O Sr. AJTonso Camargo - Senador Nelson Carneiro, 
queria participar desse momento de pesar que V. Ex' _traz 
a nossa Casa. Também vi_ a notícia Pela televisão e fiquei 
sob impacto pela forma cruel do acontecido. Parece que em 
matéria de violência está havendo uma involução. Imaginem 
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uma pessoa cm visita a sua filha --~foi__ para o aniversário_ 
de· urna netinha - ~er assassinada com seis _tiros, Q._a frent~ 
de sua esposa e de quatro crianças. E aproveito este mome,iitO_, 
Senador Nelson Carneiro, para-·també_rn lamentar _a morte 
desse líder sindical, ocorrida de forma tão hr:_utai- j_ndusive 
assisti o Deputado Carlos Santana_ ad!ttitir -que-pode kr sido 
por motivos políticos, o que m-e deixou ainda mais preo~u
pado. Mas gostaria de saber ~~e a~aliação y. Ex·' f~z des~a 
violência que cresce no Brasil mtctr(J.- E nao pode na ~er:_ o. 
Rio de Janeíro o palco para tantas ocorrências dessa natureza, 
uma vez que é a porta de entrada, o cartão de visitas do_ 
Brasil: mas parece que a violência sempre começa naquela 
cidade e depois se espalha pelo Brasil todo. Eu trouxe duas , 
notícias do jornal de ontetn;_uma diz assim: "'Traficante mata 
policiál no morro e-om tiros de fuzil norte-americano". E tam
bém registra a morte do _mçnino dç 13 a1;10s que foi usad?_. 
como escudo naquela briga no morro. Porém. o que ma1s 
me impressionou, Sen-ador Nelson Carndro, foi..esse outro 
fato, quando os moradores do Olaria queimaram três assaltan
tes. Diz a reportagem: 

"Três assaltantes qu~ estavam assaltando os passa
geiros de um ônibus foram agarrados, espancados e 
queimados por moradores d_o ~ubúrbio de Olaria~. na 
Zona Norte. na noite de sábado. Um deles morreu 
ainda no sábado. Os outros dois, ontem à tarde. A 
morte dos ladrões chegou a ser comemorada com abra
ços e gargalhadas pelos moradores das Ruas Alfredo 
Barcelos e Noêmia Nunes e do Largo das CincO Bocas. 
Os três jovens ficaram durante quase duas horas agoni
zando na rua, porque a multidão bloqueou a passagem 
da ambulância dos bombeiros, chamada para socorrer 
os feridos. Um morador, que cedeu a um policial militar 
um haldc com água para apagar o fogo dos corpos, 
foi vaiado. Os três_estavam assaltando o ônihus quando 
urna passageira que conseguiu saltar gritou e atraiu 
a atenção de pessoas que estavam nã- rua Alfredo Barce
los. Formou-se então um grupo que saiu atrás do ôni
hus. Os três rapazes decidiram saltar c correram em 
direção à rua Noêmia Nunes, já então perseguidos por 
mais gente. No Largo das Cinco Bocas eles tentaram 
tomar um táxi, ameaçando o motorista, mãs foram 
agarrados e passaram a ser espancados com socos. pon
tapés e pauladas. Um deles se desvencilhou. levan
tou-se c voltou a _correr, sendo .derrubado por um ho
mem com um soco no rosto. Tonto pela pancada, 
ele foi agarrado c arrastado de volta para junto dos 
outros dois, Com os três caídos no meio-fio, um mora
dor surgiu então com uma garrafa de álcool e banhou 
os assaltantes. Várias -pescsoas--acenderam fósforos_ e 
jogaram sobre os três. Os assaltantes começaram a 
se debater, tl!ntando apagar o fogo. Um deles levan
tou-se e saiu correndo com as roupas em chamas. Agar
rado, foi surrado novamente até perder os sentidos. 
Outro morador surgiu com um telefone celular e teve 
a idéia dt: convocar equipes de reportagem _para regis
trar o linchamento. Alguns repórteres chegaram ao 
local mais de uma hora após a agr(!ssão e os três _a~sal
tantes continuavam vivos, mas tinham movimentos_len
tos e quase não respiravam." 

Segundo a notícia, eles ficaram agoniz~ndo durante 2 
horas, com queimaduras- vi, inclusive. numa fotografia de 
jornal, e umas 50 ou 100 pessoas. de braços cruzados. aSsis-

tind<? às suas mortes. Is.so. realmente, me impressionou muito. 
_Eu não sei .onde vamos parar! V. Ex", que é muito mais 
e~periente do que eu. é um oh::.ervador da vida. é um soció
logo,_ como todos os políticos deveriam ser, deve ter uma 
avaliação melhor 9e qn9e é qu_e vamos parar com- todas essas 
ocorrências na cidade do Rio de Janeiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO -Realmente. Sr. Presi· 
dente. o quadro que acaba de ser descrito pelo nobre Senador 
paranaense demonstra que é preciso fazer alguma coisa. Não 
é possível que essa onda de violência, que hoje acontece no 
Rio de Janeiro, mas que se espalha também por outras cidades 
do Brasil, continue, sob pena de permanecermos no-s últimos 
lugares na escala de civilidade. 

'O-~r.-Pedro Tfix~ira- P~rmlte_-gu~-v. Ex•'um apafte?-

O,SR. NELSON CARNEIRO -Concedo um aparte ao 
nobre Senador. 

-o-sr. Pedro Teixeira- Nohre Senador Nelson Carrieiro, 
_ quero, tamb~f!i_. a~sociar-me às considerações expendidas por 

V: Ex~, lamentando profundamente o ocorrido e fazendo coro 
contra essa violêndã que assalta a POPUlação orddi-a -ao Rio 
de Janeiro. Mas, em especial. gostaria de frisar um pOuquinho 
sobre o Baptista. com quem tive oportunidade- de conviver 
em minha cidade ferroviária de Além Paraíba. Eu tinha um 
sogro Que era também ferroviário- e- foi cOndenado à prisão 
pela sua participação ··em movimentos políticos, pelas suas 
convicções, mas o Baptista foí.realrriente um líder inconteste_ 
que defendia as idéias nas quais acreditava e que nos deu 
um exemplo e um testemunho. É de se lamentar que quando 
já estava na sua fase de d_escanso, se bem que ainda sendo 
consultado e _dando o exemplo. tenha sido vitimado por um 
ato tão perverso. Quero solidarizar-me com V. EX'' pelos dois 
aspectos; pela análise que faz conclamando que-se ponha fim· 
a esses ãtos criminosos que estão assolando todos os dias 
a cidade tão bem representada por V. EX"' e_pel_o infortúnio 
que nos-fÇlubo_u, ainda em pleno vigor, um homem c_uja_histó
ria c traj~tôr_ia política têm o m·aior·signlficado. 

O SR. NELSON CARNEIRO- No momento. Sr. Presi
dente. que me aprestava para viajar a esta cidade, uma grande 
massa popular - operários - saía da Central .do Brasil 
em passeata até_ a Ordem dos Advogados para ali recolher 
nos seus braços o corpo de Batistinha. O seu nome figura 
na carteira de identidade e, certamente, no decreto da sua 
cassação, mas para todos que com ele conviveram e"que·se 
dedicava às causas de todos os sindicatos, principalmente dos 
ferroviários, ele foi sempre o Batistlnha, e é como Batistinha 
que será lembrado. 

O Sr. Mauro Benevides --Permite-me um aparte, nobre 
·Senador? - - --

Q SR. NELSON CARNEIRO- Pois não, nobre Senador. 

O SI-. Mauro Benevides ---:Nobre Seriãdor Nelson Carnei
ro, desejo levar à V. Ex" a manifestação da nossa solidariedade 
pela perda do Líder Demisthóclides Baptista, o Baptistinha. 
que V. Ex• conheceu tão bem pela tradição de lutá em- favor 
das causas da liberdade, Um homem, realmente, que se identi-

- ficou com os ferroviários do País, que teVe a coragem de 
defender, num momento delicado de nossa vida político-insti
tucional, a posse do Presidente João Goulart, e depois se 
viu atingido pelo guante impiedoso do Ato Institucional n~ 
1. Esse homem realmente merece o nosso respeito e a nossa 
admiração pelas futas que empreendeu erii favor da vida de-m-o~ 
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crática:-do Brasil. V. Ex', neste instante, fala também pela 
bancada do PMDB no Senado Federal, para levar à fami1ia 
do Baptistinha, sobretudo à cidade ao Rio de Jan~iro, cidade 
que o acolheu quando emigrou de Cachoeiro de ltapemirim, 
todo o nosso sentimento de pesar e de condolências. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, agradeço 
às intervenções dos nobres Senadores Affonso C~niargo, Pe
dro Telxeira e Mauro Benevides. 

O Sr. Gerson Camatã.- Permite-me V.-Ex· uma apaftC? 

OSR. NELSON CARNEIRO- Pois não. nobre Senador. 

O Sr. Gerson Camata·- s·enad6r Nelson Carneiro, como 
conterrâneo do Batistinha, do- nosso·-queúdo Demisthóclides 
e amigo-da família dele___:_- seu irmão, o professqr Deusdedet, 
tinha uma tradição, pois era um educador emérito de Cachoei
ro de Itapemiriin - o Espírito Santo não se poderia calar 
e participa, portanto, das reflexões que V. Ex' faz e dos senti
mentos que_ expressa nesta tarde aqui. Embora amigo da famí
lia de Baptistinha, conhecia-o apenas de jornal, acompanhei 
a sua vigorosa liderança sindical, depois a sua eleição para 
deputado, sua cassação, o se_u exílio. Quando da minha candi
datura ao Governo do Espírito Santo, tive a agr~dável surpresa 
de, uma certa noite em Cachoeiro, encontrá-lo no palanque. 
Ele havia vindo do Rio de Janeiro, a pedido do seu irmão, 
participarâa minha campanha política, num gesto degenero
sidade, do qual não m~ esqueço. Vem agora à minha memória 
aquela figura entusiástica, vibrante, acreditando no Brasil, 
mas acreditando na força dos trabalhadores brasileiros._ ljá 
poucos-dias;ainda em Cachoeiro. numa reunião do F_MDB,_ 
fui à residência do Deputado Roberto Valad~o. e_lá e.stava 
ele alegre, feliz. interessado em continuar participando da 
política do Estado do Espírito Santo, preocupado com oBra
sil, com a situação que o País estava vivendo .. _E, ontem_. 
recebi essa notícia pelos jornais; logo pela manhã, o que me 
entristeceu profundamente. O Espfrito Santo e principalmente 
a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que se orgulha de ter 
dado a figura desse grallde líder devotado ao Brasil, lamenta, 
entriSteCe-se, chora e pàrj:icipa das reflexões sentidas de v_. 
Ex• nessa ocasiâo tãO triSte -pa-ra-iodos nós, mais triste ainda 
para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, pela perda desse 
grande filho que, no anonimato do trabalho, prestou um gran-
de serviço aos trabalhadores brasileiros. - --

0 SR. NELSON CARNEIRO - Obrigado. V. Ex• sinte
tizou muito bem a presença dele como líder dos trabalhadores .. 
Isso ele foi. 

Muitas vezes tenho ocupado esta tribuna para registrar 
óbitos de pessoas que se incorporaram à Vida nacional. Desta 
vez, Sr. Presidente, com o pes·ar pela morte, o protesto_contra 
a violência, 'porque a ju-stifiêàtiVa- de estar nesta tribuna é 
o protesto contra a- brutalidade praticada contra um homem 
inerme, tranqüilo, que se encontrava no seio da sua família, 
rodeado pelo::, seus netos c que foi surpreendido por dois 
indivíduos que lhe entram pela casa adentro e o assassinam 
inesperadamente. 

Não só, Sr. Presidente, este registro de hoje é diferente 
de todos que fiz quando tenho ocupado esta tribuna, de mu!to_s 
que ocupareí porque, quanto mais a gente v~vé, mais -amigos 
perde. mais admirações se diluem com o tempo. Mas desta 
vez, com a admiração do companheiro com quem muitas-VeZes 
conversei nos dias de greve em busca de soluções, do amigo. 
também quero deixar com a minha manifestação de pesar, 
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o veemente protesto pela brutalidade que caracterizou o faleci
mento do saudoso líder ferroviário. 

Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua 
o -encaminhamento de homenagem à memória do ex-Depu-
tado Federal Dcmisthóclides Baptista. (Pausa.) -

Em votação o requerimeiliO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. - _ 
A Presidência se associa às justas homenagens prestadas 

a um ilusúe homem públicó, que hÕnrou o Congresso Nacio
nal, que foi um grande líder operário. 

A Mesa reconhece que _a vida púhlica do País perdeu 
um grande homem e manifesta a sua solidariedade ao povo 
do Estado do Rio. aos ferroviários do Brasil, a todos os traba
lhadores brasileiros e a todos aqueles que sempre lutaram 
em defesa da liberdade c da justiça. 

O Sr. N_ey Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder, para uma pequena comunicaçãO. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex' tem 
a palavra na forma regimental. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Como líder, para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a Folha de S. Paulo traz uma pesquisa sobre 
o desempenho, nos últimos seis meses, dos prefeitos que_assu
miram a administração das capitais br-asileiras. Tenho a satisfa
ção de ver que o Prefeito Jarb~ V~sconcelos faz parte dessa 
pesquisa. que foi objeto de um excelente artigo, publicado 
na Folha de S. Paulo, sobre o. qual peço a transcrição nos 
Anais ~o Senado F~deral. Diz o seguinte: 

'·Todos os prefeitos despencaram na avaliação dos 
seis primeiros meses de governo em relação à expec
tativa que os eleitores tinham antes da posse. Os dois 
prefeitos que melhor desempenho tiveram foram Jar
bas Vasconcelos (PMDB), de Recife (PE), e Rafªel 
G-feca (PDT), de Curitiba (PR). Ambos· conseguiram 
47% de ótimo/bom. Jarbas VasConcelos vence no de
sempenho por ter um índice de rejeição inferior". 

Sr. PreSidente, sr.-semidores, vej!lm C0I1_10 estava certo 
quando apresentei uni Projeto de lei que dispunha sobre a 
reeleição de governadores, de Pre_sidcntes da República e 
de prefeitos, baseado no art. 22 da ConstituiçãQ ame_ricana, 
que dá direito ao Poder Executivo a pleitear tal reeleiç~o. 
quando o povo terá possibilidade de j~lgar sua administração. 

Na carta que encaminhei aos prefeitos de todo o Brasil, 
lembrei-lhes justamente do primeiro mandato de Jarbas Vas
concelos perante a Prefeitura do Recife, colocando-s.e em pri
meiro lugar nas pesquisas dos institutos de opinião pública 
como o melhor prefeito na administração pública das capitais 
brasileiras. 

- Tenho recebido de todos os quadrantes do Brasil mais 
de setecentos telegramas e ofícios dando apoio à minha emen
da, juntam_ente com o apoio de 18 Governadores que se irma
nam com a reivil\dicação dos. prefeitos para terem direito a 
pleitear o mandato mais uma vez. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Ouço V. Ex• com muito 
prazer. 
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O Sr. Mauro Benevides- Nohre Senador Ney Mar:J.nháo, 
no momento cm que V. Ex" se regozija pela puhlicaç-ão de 
uma pesquisa através da qual se reconhece a identificação 
do Prefeito Jarhas Vasconcelos com o povo de RccifC, desejo 
tamht!-m levar Uquele companheiro do PMDB a manifestação 
do meu aplauso pelo que lhe foi dado fazer nesses 6 meses o 

à frente da Prefeitura da capital pernamhucana. Permitir-me~ 
ia tamht:m dizer a V. Ex'' que o Prefeito de Fortaleza_ Antônio 
Camhraia wm cumprindo excelente performance. a ponto 
de. nessa mesma pesquisa, encontrar~se situado t!m_quarto 
lugar. S. Ex' sucedeu ao Pn.:-fdto Jur~ci ,Magalbãe_s n.a.capital 
Ct!arense c tem procurado cumprir com muita deçlicação, com 
extraordinário espírito púhlico,_o mandato. que lhe foi confe~ 
rido pdo povo fortalezense. Portanto. através .desse aparte 
que V. Ex~ me concedeu. lt.!\'0 os mi.!us aplausos ao Prefeito 
Jarhas Vasconc..:dos ao mesmo tempo que me permito realçar 
o trahalho profícuo que começa a realizar .em FonaJez:a o 
PrcfCito Antônio Cambraia. nosso companheiro do PMDB. 

O SR. NEV MARANHÃO- Quero agradecer ao nobre 
Senador Mauro Benevides, Líder do PMDB, o m_a_iQt Partido 
nesta Casa, o seu aparte. demonstrarido qUe todo~ nó~. inde
pendente de cor partidária, admiramos a· tenacidade c a com
petência de Jarhas Vasconcelos c do PrefcitQ .da Capital do 
Ceará. Fortaleza. Antônio Camhraia. Porque, Senador, admi~ 
nistrar prefdturas do Nordeste é ser missi"o'náfio, é rriultiplicar 
os pães e os peixes. E é isso que eles estão faze_ndO_, um 
exemplo para a administração. As dificuldades existem; temos 
que ter competência para administrá-las. · 

Recentemente enviei uma carta aos quase -s mil prefeitoS: 
do Brasil, a fim de que pressionassem ·aos Deputados e Sena
dores que irão pleitear eleiçõeS Ch11994, para dar o dí~cito 
à reeleição a esses prddtoS como Iarbas '{asconcelos, Jaime 
Lerner. António Cambraia, e centenas de outros neste_ País, 
o que se constituiria num _incentivo aos bons a,dmini:stradores. 

Agradeço a V. Ex:' o aparte. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex" um a par~ 
te, nobre Senador Ney Maranhão? 

O .SR. NEV MARANHÃO - Ouço. com ate%ão, V. 
Ex", meu colega da Bancada de Pernainbuc9, nob,rç Sen~dor 
Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Mui.to obrigado,. Ser.ador 
Ney Maranhão. É oportuno o registro que V. Ex·' Jaz, no 
plenário do Senado Federal, sobre a aferição de apoío por
parte da população a um homem póblico, por coincidência, 
Prefeito da Capital do nosso Estado, t.!, no nosso caso. campa
nht!iro de partido, companhi.!iro de lutas partidárias. É eví~ 
dente que Jarbas Vasconcelos ultrapassa os partidos. A prova 
disso é que V. Ex", como amigo dele, tem demonstrado todo 
o apoio. pois, mesmo não pertencendo à mesma legenda, 
pertence_ ao mesmo ideal. 

O SR. NEV MARANHÃO- Correto, Senador. 

O Sr. Mansueto de Lavor - V. Ex" vê um Pernambuco 
mais forte, mais desenvolvido. 

O SR. NEV MARANHÃO- Isso é que é interessante. 

O Sr. Mansueto de Lavor- A começar do atendimento 
ao seu povo, o que nem sempre os governantes têm f~ito. 
A expresssão que V. Ex• acaba de usar é feliz. Ser prefeito, 
hoje em dia- com a crise económica, com a·cnsc fih3.nceiql, 
com o colapso do Estado c das contas públicas _..:;_, é ·ser um 
profc;.·ta, é multiplicar os pãe-s c Os peixes, como disse V __ Ex~ 

·{ 

O SR. NEY MARANHÃO- E sabemos o quanto é difícil 
adminbtrar Recíft!, pois conhecemos os seus problemas, uma 
cidade com alto índice de d~_semprcgo. 

O Sr. Mansueto de Lavor- E Jarhas Vasconcelos não 
é· prefeito. por exemplo, de Curitiba, de Londrina, de São 
Paulo ou de Campinas: é prefeito ·uo Recife, uma cidade 
da qual o sociólogo Gilberto Freyrc _costumava dizer: "Recife 
não cresce. Recife incha." 

O SR. NEV MARANHÃO- É a "geografia da fome", 
de Josué de. Castro. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Sahemos dos problemas 
terríveis do Recife; a4ucl~ aglomcraçào _ _-imeOsa:. com uma 
partt: que_ é BClgica e ~ outra. qu~ .é Bangladcsh- - não é 
nem a India, é Bangladesh. 

O SR. NEV MARANHÃO~ Semelhante à.So)Tlália. , 

O Sr. Mansueto de Lavor- Ex•to;semelhante à Somália. 
Administrar uma cid~de dessa, com as dificuldades do momen
to, admini·strativas c: até políticas, com ·os recursos, votados 
no Orç·anfento com tanto sacrifíciõ-e: ameaçados de cortes 
absurdos,... · 

O SR. NEV MARANHÃO- E a luta que V. Ex,; teve 
para que eSsas vcrhas_ fo.sscm colqcaQ/il.S !,lO Qrçamentq, e o_ 
resultado Cl)tamos vendo ... 

O Sr. Mansueto de Lavor - ... ~ é_ sobre esse assunto 
que falar.ci .. c para isso estou inscrito hoje, Senador Ney Mara~ 
nhão. Mesmo assim, o Prefeito Jarbas Vasconcelos não entre~ 
ga os pontos, não sucumbe diante .das dificuldades, at.t! das 
injustiças, das calúnias _de que tem sido vítima. porque é Lima 
liQcranÇ.a e_mergente nacional e uma. liderança consagrada no 
Estado _de, Pernambuco. Por tudo isso, considero da maior 
oportunidade n registro que V. Ex·• faz, que não é nada mais, 
nada menos. do que a publicação, por um grande órgão da 
imprensa brasileira, de um resultado_ extraído cientificail)ente 
de pesquisas de aferição de apoio aos prefeitos em diversas 
capitais .. É .evidente _que há outros prefeitos também presti
giados . .como é o caso do Prefeito ~ntôoio Carnbraia, de 
Fortalt.!za, aqui citado pelo eminente Líder Mauro Benevides. 
Mas se o Prefeito Jarb_as Vasconcelo.s d.esponta nessa pesquisa 
em primeiro lugar, é porque, realmente .• o povo do_ Recife 
está fazendo justiça à sua administração correta, com grande 
visão de homem público e de homem que sabe atender aos 
gravíssimos problemas sociais e ecoOômicos daquela Capital 
do Estado de Pernarribuco, uma das mais importantes do Nor~ 
deste. Parabéns a V. Ex·'_pela oportunidade desse pronun-
cíamento. ' · 

O SR. NEV MARANHÃO -Senador Mansueto de La· 
vor. V. Ex·' e cu sabeni.os das dificuldades da cidade do Re~if~. 
mas também conhec~mos a capacidade e a tenacidaQe de.1,1m 
hom~m público que acredita poder bem administrar sua cida~ 
de. cer2lndo~se de funcionários e de equipes para ajudá~lo. 
E Jarbas Vasconcelos sahe escolher os seus funcionários. E 
todo-s eles trahalhaffi irmamente, conto_ uma única cabeça, 

-efn bC~1e-fÍcio da- coletívidade da cidade do Recife. --
Isso é urti exemplO para os homens púhlicos deste País .. 
Como V. Ex' muitb bem disse, tentaram enlamear a honra 

do Prefeito Jarbas Vasconcelos, como também a honra do 
Governador. ' ' 

Mas o povo sabe·separar o joio' do trigo. E veja V. Ex~ 
que õ povo do Recife 'mostrou, numa resposta contundente, 
através das pesquisas~ "quem é Jarbas Vasconcelos. 
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É um exemplo para o povo hra~ikiro. para os hons pnlítí- Jade, com garra c (.:um a ajuJu dL' sua equipe, administra 
co~ l: pann:~ bom; aJnünistraJon.::s. aquela CiJadt.". 

Agradt:ço a V. Ex' o apartl.;'. Orgulho-me Lk ~c r a Capital pcrnamhucana a4uela cujo 
PrdL>iW ~ o melhor admini~trador do Brasil. O Sr. Divaldo Suruagy ~ Pcrrnitt:-me V. Ex~ um aparte'? 

Muiw obrigado a V. Ex· 
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex' com atenção, 

meu amigo e nobre Senador Divaldo Suruagy. O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Ney Maranhão, 
V. Ex·' me permite um aparte? 

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre St:nador Ney (\{aranhão, 
V. Ex' destaca, com muita propriedade, o rcc_onhccimento O SR. NE\' MARANHÃO- Com muito prazer. nobre 

Senador. do povo do Recife à L:apacidadc de trabalho, à visão adminis-
trativa e ao sentimento de; di_gnidade. 4u~ _são características O Sr:.Valmir Campelo- Nobre S<..'nador. como sempre. 
maiores da maneira de fazer polítil:a do Prdcito Jarhas V as- acompanho com muito interesse o pronunciamento de V. Ex' 
concelos. 4uc se crcd~.:nciou não somentt: ao respeito c à adnii- 0 SR. NEY MARANHÃO_ Muito obrigado 3 v. Ex·' 
ra~J.o do povo pernambucano. mas credc::nciou~se à admiraç'ão 
e ao respeito do povo brasileiro. Jarbas VasConcelos eYidcncia O Sr. Valmir Campelo - Quero, também, congratular-
que o políti<.:o nordestino pode ~er proho. pode ser ·coJlipe- me com V. Ex·· pelo Prefeito Jarbas Vasconcelos .• que não 
tente, lutando contra mil adversidade~ e ~c impondo diante pcnence à sigla de V. Ex• 
da sua comunidade. Daí as minhas congratulações ao depOi- o SR. NEY MARANHÃO- Nem à de v. EX''. mas 
mcnto dt: V. Ex", ao reconhc<.!er as qualidades e as virtudt:s e~tanws irmanados pela competência do Prefeito. 
de Jarhas Vasconcelos. E V. Ex·', h<.i poucos minutt)~. fazia 
um comentário sobre a tentativa vã dt: se cnlrunear.homens O Sr. Valmir Campelo- Quero louvar V. Ex-· por ser 

isento. pois está acima da~ <>iglas e das cores partidárias. V. como Jarbas Vasconcelos e como Joaquim Francisco. lnJe- . 
pendentemente de s_iglas partidárias e das paixões- polfticas, Ex· faz um proTium:iamento de elogios ao seu adversário políti-
Pernamhuco sempre oferl!ccu um exemplo para cfBraSil. Os co, mas amigo, por4u'e V. Ex" acredita tlb trabalho dele, um 
seus governadores, os seus administradores, sejam das mais tr~b<:~lho de fato reconhecido por todo o Brasil. Reporto-me 
diversas tendências ideol~g}cas ou partidürias, são, acima de ao instantl.! L!nl que V. Ex·' falou, inclusive, di.! seu projeto. 
tudo, homens da maior grandeza e da maior estatura moral. O SR. NEY MARANHÃO- NOsso projeto. 
Poderia citar Miguel Arraes, Robcno Magal_hãcs, Maic~o'.Ma- 0 Sr. Valmir Campelo _ 0 projeto inicial é de v. Ex' 
cicl. Pelópidas SHveira. Jarbas Vasconcelos. Joaquim Fran- no que diz respeito à reele-ição para o executivo. Também 
cisco. Cid Sampaio. concordando ou não com o pensamento .. tt:nh~_ ':1'!1 P. rojeto. apresentad. 0 po<;teriormentc e inspirado 
Político deles... · ~ - - · · · ' -~· · ~ · r· · - · · P9.ProJ.eto c c Y: .ex'. r.!ri1-qu_e_ prOponho a reduçüo- e aí 

O SR. NEY MARANHA.d- O velllo líder Agamen.on.. J!,;TQ uma pequena diferença do p:ojetu de V. Ex·.- do tempo 
o Sr. Divaldo Suruagy _ Exatament~:Agamcnon Magu- do mandato do Presidente da República. para que haja coinci-

lhães, Barbosa Lima Sobrinho. São homens que sempre mos- 'dt!ncia .. -
traram ao Brasil que polític-a pode ser feita com gr3ndcza_, O SR. NEY MARANHÃO- Juntamos forças. 
com dignidade, com honradez. PL!rnambuco é um~exemplo O 'Sr. Valmir Campelo _E atê mesmo por uma questão 
maravilhoso para o Bra!,il.- no que diz respeito à dignidade de ~onsciência, eu pedi a juntada do meu projeto ao de- v. 
de seus homens públicos. - - - · . . . Ex.:· P,e furma 4ue ac_rcdito que o nossO projeto, nobre Senado1 

O SR. NEY MARANHÃO - SenadOF Diva-ldo Suruãg'y;_- · Nc.y ·Ma.nrnhãp~ vai atepdcr ~ _faur justiça. como V. Ex-· se 
muito me alegra c org!J.!ha o aparte de V.-Ex·', que tamh'erri referil..t.-ao· bum exr.:!c-utivO; aÕ:b~olll Prefeito. ao bom gover-_ 
dá exemplo de probidade, de competência; V_ Ex" deverá riãdor. ao bom pre_~idcnk da República. Se nós, que fazemos 
eleger-se, pela terceira ve-r-~- mes-mo quç não o de~eje ""7• - ãs.lCiS.,, podemos ser reeleitos quantas vezes pudermos e quiser-
Governador de Alagoas. simplesmente pela sua posição. pela mos. qesde que os eleitores concordem ... 
sua coerência e. acima de tudo, pcladefl.!sa dos altos interesses 0 SR. N'EY !\:I ARANHÃO _ E se rcpresl.!ntarmos bem 
desse grande povo que é co-irmão dos pernambucano::;: o a comunidade ... 
povo de Alagoas. _ _ _ 

V. EX'', SL!nador Divaldo Suruagy, ~-um homem experi~ O Sr. Valmir- Campelo- ... os deputados federais, os 
mentado, é um homem de pé no chão, qu9_não muda. VenÇo deputados estaduais c os vereadores também, por que um 
V. Ex\ lembro-me de um cpi:-;ódio ocorri"do com J;,uhas V as- boril pi"efcito não pode ser. re.eldto'~ Porque o eleitor vê o 
conce1os em sua primeira e dura campài)_ha. Meu menino trabalho de um Prefeito como Jarbas Vasconcelos, como Cam-
tinha três amigas que moravam no mesm_o prédio di.! Jarbas. hraia, lá no meu Ceará: o leitor percebc_a atuação de tant0s 
Jarbas tem aquela_ cara (cchada, entra -e-rn um restaurante outros governadores de estado, como o próprio Governador 
e não cumprimenta ninguém; é o jeito dde_l As moças, então, do Distrito F~dcrat 4uc -_a meu ver- é um modelo de 
dizem para o meu me.nino: "Quero ver se ·esse cabra não -administrador para o Brasil inteiro. 
nos vai cumprimentar! Ele está preCisando de \~Otos!" Uns O SR. NE\' l\r1ARANHÃO- Todos reconhecemos. 
quinze dias anteS da eleição, encontrando o me.u menino, - -

O Si'. \'almir Campelo _:_Por yuc, então, nobre Senador, as moças lhe disseram:_ -"Olha, vou vo~ar naquele sujeito. 
porque ele continua 0 mesmo, não nos~cumprimenta. não um executivo não pode ser reeleito? Por que não podemos 

d . . dar oportunidade ao eleitor de votar novamente num bom vai mu ar; e por Isso que vamos votar nele!'' .E~sas atitudes 
executivo? coerentes c de respeito são reconhecidas ·peJo povo. 

Recife, Se:_nador Divaldo Suruagy._~<'LJ.: ··cara·· de Jarbas O SR. NEY MARANHÃO -Julgando, inclusive, sua 
Vasconcelos. E por isso que S. Ex\ com amor. com tenaci- administração. 
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O Sr. Valmir Cnmpelo- Exatamente. Então, comungo 
dessa tese; por isso achei-me no direito de apresentar uma 
complementação- perdoe-me- ao projeto de V. Ex·,. Anti
gamente dizia-se que o Executivo não poderia ser reeleito 
porque ele sofreria inOuência da máquina estatal. Ternos um 
exemplo internacional: a eleição dos Estados Unidos. O Pre!ii
dente Bush não conseguiu ser reeleito. Aqui no Brasil, nas 
últimas eleições, indago V. Ex• c os meus nobres pares: qual 
foi o governador de estado - pois cada governador tinha 
o seu prefeito- que elegeu o Prefeito da Capital? Nenhum. 

O SR. NEY MARANHÃO- Nenhum. 

O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Ney Maranhão, 
isso demonstra que o nosso eleitor está Cada vez mais pOliti
zado; está conscientizado, está esclarecido pelos meios de 
comunicação, pela televisão, pelo rádio. No início, ninguém 
sabia o que era plebiscito. Com trin,ta .dias de campanhas 
de esclarecimento, tivemos um plebiscito com um dos índices 
mais baixos de abstençãQ e de votos nulos_, 

Parabenizo V. Ex\ Senador Ney Maranhão, pela lisura 
com que faz política no Senado federal. A representação 
de Pernambuco está à alturª do Est~9,o ... 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado. 

O Sr. Valmir Campelo- .. liderada pelos Senadores Mar
co Maciel. Mansueto de Lavor e por V. Ex•, que representa 
o Estado coro dedicação, zelo e, ac_iro__a de tudo, competência 
e honestidade. Meus parabéns à bancada de Pernambuco, 
na figura de V. Ex\ que hoje faz este pronunciamento. 

Ó SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:_Nobre Lí· 
der, Senador Ney Maranhão, o tempo de V. Ex" está esgotado. 

O SR. NEY MARANHÃO - Serei breve. Presidente. 
Sei que V. Ex• tem uma paciência de Jó. 

Quero-agradecer ao Se_nador Valrnir_Campelo o aparte. 
que muito me orgulha. Senador pelo Distrito Federal, veio 
respaldado pela maior votação pãra Senador, portanto, tem 
autoridade para falar. 

~r:. Presidente, pe_ço atn:tnscrição, nos Anais desta Casa, 
de pesquisa que informa qUe o··Prefeito Jarbas·vasconcelos, 
do partido de V. Ex.~, é o melhor prefeito do Brasil- adminis-
trativamente falando. -

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO: - --

C~ Maia é'o pior entre dez pr.e~e~tos 
5'61 O% do$ cariocas aprovam governo do.Ri.o, seglllldO Datafolba; Malul é o 3 ma1s cntJcado 

' __ , • • !hll~r-Loc>l 

~~;c i· 
l:.'.!- -~ ~- ~ 

~., ......... ~ ·. ' .. .;...;;;;.-.;;;...,.;,_;-,.,.;;;....~~;,,,~-til'·~~ 
Maia diz que resultado 'era esperado' 

O )l<dcllo do RIO <lo J...,n>. 
~ t.t ... cPM08). ~ o 
1'10'" •·d~ cntr< O< ~""''""' 
=~~~·~":to:'::· 
~ .:··~ d< i:::'~~ 
LO!Iidoo)lunOibool-ooi<J&, 
.............. t..t.olel<Sria<al 
..a """*'"' _, "" ro•.....: 
42" 1<11Nn •o rrJUI.al" 
41~ ;:~. ... 
M,olo!cPPk> • .... !."' . 
... o lado<>: --·c 

Pesquisa ouviu 
5.064 pessoas ' 
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Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 
Chagas Rodrigues, i" Vice-Presidenre, deixa a cadeira 
da pesidência, que é ocupada pelo Sr. Hwnberw Luce
na, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex" será 
atendido, nobre St.!nador Ncy Maranhão. 

A Presidência esclarece ao Plenário que_o_Edital n" 2193. 
da Comissão Diretora do Programa N-acional de Desestati
zação, relativo à Companhia Siderúrgica Paulista, foi puhli
cado no Diário Oficial da União dc-2 de julho de 1993. 

Por essa razão, o Senado Feacral somente poderá avocar 
o processo referido para reexamc do laudo de avaliação da 
empresa ou dos bens a serem alienados até amanhã, dia 97 
de julho, nos termos do art. 2·• da Medida Provisória nn 327. 
de 24 de junho de 19Y3. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra ao nohre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -SE. I'ronun!;ia __ 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ne-ste 
período, aqui na Região CentrowOeSte, principalmente no po~ 
lígono do Planalto Central, onde está localiz~do o perímetro 
do Distrito Federal, co-meça a acentuar-se a vertiginosa queda 
da umidade relativa do ar e o teil).pO seco vai até o iníció 
da Primavera, no final de setel:ribro, quando começam as pri
meiras chuvas. 

É nesse período de seca que ocorrem, em toda regiã9, 
as queimadas intencionais, hábito nocivo, mas tradicional por 
parte dos agricultores e pecuaristaS, visando reOC,-v~r as pasta
gens para o gado. As queimadas e incéndios acidentais~- que 
ocorrem no cerrado, destruindo a vegetação, comprometem 
a fauna e a fertilidade do solo, os projetas de florestamento 
e reflorestamento. 

Certa ocasião, Sr. Presicterlte-. argumentei neste plenário, 
baseado em minhas observações c experiência de vida, sem 
dado concreto de pesquisa, que, entre os inú-meros males 
causados pelo tabagismç,já muito _divulgados pelos meios 
científicos, o cigarro poderíã também ser responsável por uma 
p~rte considerável dos incêndios. em prejuízo -do meio am
biente, além da terrível poluição dos recintos_ de _ _v_ivéncia e 
trabalho. -

Fiquei satisfeito, Sr. Piesident~. quando_ li rec_en.temente 
um comentário sobre pesqlliSã.-s desenvolvidas pela Organi~ 
zaçáo Mundial de Saúde, afirmando .que o cigarro é a maior 
fonte de poluição ambiental doméstica e sua f~maça é o polui
dor do ar mais prejudicial que se conhece, porque as pessoas 
passam 80% do seu tempo cm ambientes fechados~ ETitre~ 
tanto, o mal não é só esse, porque de "15 a 25% dos incên-diOs 
em todo o mundo são causados por pontas de cigarros", segun
do a Organização Mundial de S~úde. 

Os fumantes geram dezenas de bilhões de pontos de fogo 
em todo o País, especialmente atrav~s das estradas que cortam 
os nossos campos. Só erri-1988,-- prod~zimos 158_bilhões de 
cigarros. 

Portanto, Sr. Presidente, além do terrível flagelo que 
o tabagismo provoca na saúde d_as pessoas e- da população, 
é uma ameaça constante ao meio ambiente, não apenas pela 
grande quantidade de lenha que é usada para a-cura das folhas 
- cerca de uma árvore para cada 30D cigarrOs - , comõ 
também porque é um dos grandes causadores de incêndios 
ocasionais, que comprometem o clima e causam grandes pre
juízos materiais. 

Sr. Presidente. para alívio dos. que me ouvem, não vou 
citar hoje, novamente, as _estatísticas de doenças e mortes 
que o cigarro causa entre nós e em todo o mundo. 

Quero registrar. com satisfação, que hoje apreciei mais 
detidamente um simples adesivo que se caracteriza corno parte 
significativa de uma luta que venho desenv:oh(.endo desde 1981, 
quando fOi proposto o Projeto de Lei n·' 53, qUe ·teve-na 
ocasião 54 assinaturas de Senadores e que, misteriosamente, 
caducou por hibernação excessiva em alguma gaveta desta 
Casa. 

O Projeto de Resolução era o seguinte: 
"Projeto de Resolução n''51, de 1981 -
Pr01be o uso de fumo em dependências do Senado que 

menciona. 
O se-nado Federal resolve: 
Artigo único- O RegifneOto Interno do Senado, baixado 

pela Resolução n·• 93, de 1970, passa a vigorar acresci_do do 
seguinte artigo: 

Art. 430wA - Durante as sessões, é proibido fumar no 
plenário do Senado e nas salas das suas Comissões." 

Apresentei uma justificativa, e assiriani.m aQuele" projeto: 
"Sala das Sessões. 25 de junho de 1981.- Lourival Bap

tista - Gastão Müller - Jorge Kalume - José Sarney -
Dirceu Cardoso- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Hugo 
Ramos- Luiz Viana- Eunice Michiles- Orestes Quércía 
-Tarso Outra ~-Alberto Silva- Dinarte Mariz- Gabriel 
Hermes -:João Calmon --Aderbal Jurerna- Aloysio_Cha~ 
ves - Cunha Lima - Helvídio Nunes - Almir Pinto -
Nilo Coelho- Murilo Badaró- Leite Chaves- Paulo Bros
sard - Roberto Saturnino - Franco Montoro - Amara! 
Peixoto - Alexandre Costa - Affonso Camargo - Itamar 
Franco - Evand:r;o Carreira - Bernardino Viana - Maria 
Syrlci......:.... Laéli§i de Alcântara -José Caixeta- Mauro Benc
vides -José Fragelti - Tancrcdo Neves -'- José Lins -
José Guiomard - Moacir Dalla - Gilvan Rocha - João 
Lúcio ---:__Luiz Fernando Freire- Raimundo Parente- José 
Richa - Teotônio Vilela - Lázaro Barbosa - Humberto 
Lucena.'' 

Infeli~m_cnte, Sr. PÍ-esidente, o projeto ficou em alguma 
gaveta e não foi votado. _ 

_Em -3 de a-g9~tQ. de 1992, com a assinatura de setenta 
e um_Senadores, foi reapresentada a proposição, que se trans
formou no parágrafo único do art. 184 do Regimento Interno 
do Senado Federal. constando da Resolução n'' 94, de 1992, 
que "prmbe o uso do fumo e os seus _derivados no recintO 
do plenário-do Senado Federal". redigido nos seguintes ter~ 
mos: .. . . . .... 

"A qualquer pessoa é vedado {ur_nar no recinto do plená
rio do Senado Federal". 

Sr. Pre"siâente, foram doze longos anos de insistência, 
de um processo de conscientização permanenfe para qUe esta 
Casa, peta elevada sensibilidade dos seus membros, inclusive 
espírito de abnegação e renúncia, chegasse ao consenso dessa 
ünportante inedida, em benefício da saúde dos que aqui transi
tam e trabalham e como um edificante exemplo para todo 
o País em atenção à saúde pública. cujos órgãos responsáveis, 
no Brasil e no mundo, vêm denunciando os perigos e os male
fícios do fumo. 

Hoje, vi os adesivOs em que se tornaram as placas que 
solicitei com os dizeres do Regimento Interno e da Resolução, 
aprovada por unanimidade nesta Casa. Estou informado de 
que a sua elabo_ra.ção requereu apurado estudo de diagramação 
e arte para compatibilizar a sobriedade, iluminação e arquite~ 
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tura do plenário com a visibilidade e atenção para os dizeres 
por parte de qualquer pessoa que-adentre o plenário ou as 
galerias. J _ · _ _ 

Mesmo anteriormente tendo preferido placas maiores e 
bem legíveis nas entradas, e _interior do plcnário ___ e _g~lerias, 
quero confiar em que a eficiéncia técnica do noSSo pessOal 
de engenharia e comunicação tenha acertado quanto à dimen
são e colocação desses adesi~os, para que nenhuma peSsOa 
possa se desculpar de não ter lido o aviso que, por sinal, 
a mim já me parece bc.:m visív-el e _ _ao alcance dos olhos, para 
que se cumpra fielmente o Regimento do Senado. 

Infelizmente, tenho a comentar_ que, apesar dessas provi
dências que OS Senadores tem procurado acatar, vem ocor
rendo casos de pessoas fumando ostensivamente no plenário, 
em frontal desobediência ao que aqui foi votado pelos Srs. 
Senadores. Seria dispensável lembrar que a lei é para todos, 
inclusive para os deficientes visuais, aqueles que enxergam 
pouco. 

Quero solicitar à Mesa que dirige os nossos trabalhos -
que advirta, oportunamente, quando ocorrer-desobediência 
à resolução que votamos, fazendo cumprir o RcgiiriCnto e 
não permitindo que os visitantes abusem, funlaildo no ple
nário. 

Por uma questão de merecimento, quero, rn:ais u~a vêi, -
declarar a iniciativa e o_ apoiamento dos Srs. Senadores que 
subscreveram o Projeto n" 54/92, que se transformou na Reso
lução n·• 94, do mesmo ano: 

"Sala das sessões, 3 de agosto de 1992.- Lourivai_Bap
tista- Jutahy Magalhães- Chagas Rodrigues -Jonas Pi
nheiro- Aureo Mello - Maurício Corrêa- E leio Alvares 
- José Eduardo -:- _Alb_ano .Fraoco - Hum_bet:Jo LQcena 
- Jos_é_ Paulo_Bisol ~ Dir_ç_eu Carneiro -_Çmüính_o Jorie · 
-Francisco Rollcmberg- João França -Magno Bacelar 
- César Dias - Irapuan Costa Júnior - José Fogaça -
Nabor Júnior- Mauro Benevides- Meira Filho- Alexan
dre Costa - Flaviano Melo - Márcio Lacerda - EPítácio 
Cafeteira- Carlos DeCarlL-:- Marco Maciel- Valrnir Cam
pelo - Dario Pereira - José Richa - Ney Maranhão -
Lucídio Portella - Onofre Quinan - Esperidião Arnin -
Wilson Martins- Júlio Campos- Ronaldo Aragão- Rai
mundo Lira - Mário Co.vas - Teptôni9 Vilela Filho - Ra
chid Saldanha Derzi- Gerson_Camata- Louremberg Nunes 
Rocha -Eduardo Suplicy - Garibaldi Alves Filho -~~Di
valdo Suruagy - Jarbas Passarinho --.:. Nelson Ca_meiro -
Beni V eras- Pedro Simon-:- JU:nia_Marise- Nelson Wede
kin- Josaphat Marinho- Cid Sabóia de Carvalho- Ene_as 
Farias - Mansueto de Lavor - Ronan Titó - Lavoisier 
Maia- Fernando Henrique Cardoso- Amazonino Mendes 
- Hugo Napoleão - Darcy Ribeiro - Carlos Patrocínio 
-José Samey- Ruy Bacelar- Antônio Mariz -Guilherme 
Palmeira- Levy _Dias - Amir Lando e João Rocha." 

Sr. Presidente, setenta e um Srs. Senadores assinaram 
esse projeto de resolução que foi aprovado, por unanimidade, 
na ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania e no plená
rio desta Casa. Espero que esse projeto de resolu_ção s_eja 
cumprido, seja obedecido, sefa respeitado. _Não_é possível 
que continuemos sendo, mais uma vez, sacrificados com a 
poluição. 

Nesta oportunidade, como primeiro subscritor do refe
rido projeto de resolução, quero agradecer ao nobre Senador 
Mauro Beneyidcs, cm cuja presidência foi realizada a votação 
do projeto, as providências decorrentes da resolução em que 
se transformou; e ao Presidente_Humberto Lucena e aos de-

mais membros da Comissão Uifctorri que providenciaram a 
confecção e colocação das placas, que foram transformadas 
em adesivos, impondo visualmente os termos do Regimento 
Interno -dO Pl6nário. Espero, Sr. Presidente, que essa resolu
ção de V. Ex', cm mandar confeccionar esses adesivos, sefa 
cumprida. Gostaria de reiterar o apelo que fiz em promi.ricia
mento anterior, no sentido de que temos obrigação de cumprir 
e fazer cumprir esse mandamento, não apenas corno medida 
de precaução, visando preservar nossa saúde e a dos que 
aqui trabalham e transitam, como os nossos visitantes, mas 
primordialmente uma postura mais formal e solene, uma mani
festação pública e exemplar do Senado Federal e dos se.us 
membros cm defesa da saúde de todos os brasileiros, c_ o 
apoiamento a essa resolução subscrjta por setenta e um Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A delibe· 
ração do Plenário será cumprida nos termos da Resolução 
aprovada, nobre Senador Lourival Baptista. Corno disse _V. 

_ Ex•, a Mesa providenciou a confecção das placas proibitivaS 
do uso do fumo neste recinto. V. Ex• será atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o~ 
seguinte discurso_.) - Sr. PresÍden_te, Srrt: e Sr$, Senadores, _ 
tendo r~cebido uma cópi"a 4o-"Pi-otesto dos COritãbilistas", 
que foi enviado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica pela Federação dos Contabilistas do Estado de S_anta 
Catarin-a, depois da aproyação do texto em assembléia geral 
realizada no dia 16 de abril deste_ ano, quero fazer uso da 
palavra para endossar todas as reJyiri___di_ca_ções ali colocadas. 

"Basta!" é a expressão usada enfaticamente pela entida
de. Diz o documento que os contabili_s_t_as estão cansados de 
ser desrespeitados, pois todos os anos solicitam que os fórmu
láiios- relilcionados com as Suas _atividades sejam racionais 
e colocados à sua disposição com antecedência, mas não são 

· atendidos. - ~ 
A entidade relata também a situação de desespero a que 

foram levados os profissionais da categoria com o aesçalabro 
de medidas adotadas por dirigentes da área económica, ou 
se}a; ãdoção de seguidos planos ou choques, com resultados 
catastróficos para o acompanhamento das atividades empre-
sariais. - -

Apenas de 1986 para cá, por três Vezes, foi alterada a 
denominação da moeda: cruzado, cruzado novo e. cruzeiro, 
anievenâO-sé, para breve, nova alteração da denominação 
e do valor referencial, devido à necessidade de supres.são de 
três casas nuroéficis. Em menos d_e_ de2:_ anos, o País terá 
-convivido com cil)co padrões monetários diferent_es:.cru_zeiro, 
cn:t:tado, Cruzado novo, novamente cruzeiro e o novo padrão 
a ser-implantado. Imaginem V. Ex~s as dificuldades de adap
tação a cada mudança dessas e o que sofrem os contabilistas 
para a execução diis mesmas tarefas _de sempre de acordo 
com novas normas, as quais, inclusive, vêm acompanhadas 
das chamadas tablitas, que são tábuas de reescalonamento 
dos juros dentro de novos padrões para contratos já em anda-
mento. -

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, é dramática a situa
ção dos profissionais do ramo da contabilidade e eles a desçre
ve~ _m!J~to ~em no protesto: 

''Fomos transformados em verdadeiros_ emprega
dos do Governo, preenchedores de DARF, guias, de-
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claraçõcs de imposto de renda, declaração do IPI, 
DCTF da RAIS, DIRF, D!EF, calculadores de tributos 
com um sem-número de indicadores, corno BTN, 
BTNF, OTN, ORTN, TR, TRD, FAP, UFIR, UFJR
diária, IGPM -tudo -i5to pago pelos nossos clierites. 
Para o::. nossos clientes fazemoS tudo o que -o governo 
pede, menos contabilidade capaz de atendê-los nas suas 
reais necessidades de modo que cheguem a suas rnã:os 
relatórios gerenc.iais útds para tomada de decisões. 

Isto tudo sem falar na repetitiva hi::.tória de todos 
os finais de ano, quando se editam e revogam leis para 
criaT novos tributos. 

Todos os anos, sobretudo a partir de 1985, convi
vemos com pacotes económicos e fiscais que não passa
ram de verdadeiros quebra-galhos, nunca chegaram a 
resolver cfctivamente os problemas económicos e so
ciais do País." 

Esses são alguns tópicos do_p_rote~to, e é pouco provável 
que alguém discorde çleles. _ Entrç outras .cois_as_, o número 
de índices que convivem no àmbito das relações ecOnómicas 
brasileiras é realmente espantoso. 

Com a implantação de um novo padrão monetário para 
orientar a atividadc cconõmica dos brasileiros. é possível ima
ginar-se as novas dificuldades que advirão? O que é necessário 
para este País é uma moeda digna do" nome, pãra que se 
eliminem de vez os -diversos índices, que tanto prejudicam 
o desenvolvimento de relações econõrriicas sadias. 

O mínimo que se pede é a racionalidade~ tendo"- em vista 
o esforço da desregulamentação, que vem scndo-empreE:ridido 
de alg!Jm tempo para cá. Que o Governo defina _um_indice 
único a ser adotado para efeito de atualização monetária, 
já que não consegue põr fim à desvalorizaçãO-diária do cruzei
ro. Esse índice deve ser definido pelo IBGE, que _é o órgão 
do Governo Federal responsável pelas pe~uisas sobre a evolu
ção dos preços praticãdos nas difert:ntes regiões do País: As 
outras instituições-que fazem pesquisas com preços não conse-
guem a mesma abrangência. _ -

O índice escolhido, st!ndo utilizado para reger tanto as 
receitas_e despesas do Governo quanto as relações entre Í)ãití
culares, traria resultados bt:néficOs para todos os brasileiros, 
já que não é possível dominar a inflação que aLestá no curto 
prazo. 

Por fim, se houver racionalização dos sisteinas arrecada
dores da Receita Federal, da Previdência e outros e_elíininação 
ou simplificação de documentos, serão facilitados c agilizados 
os trabalhos dos contabilistas e da própria fiscalização oficial, 
culminando com o aumento da produtividade_ e a economía 
no que se refere aos recursos públicos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceria) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Peáro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) -:-Sr. Presid~ntc, Sr_. e Srs. Senadores, no 
dia 31 de_ março -do cOrrCnte._ trouxe ao conhecimento _de 
V. Ex"~ as providências que tomei diante de notícia publicada 
pelo jornal Folha de S. Paulo, informando que. no dia 25-
do mesmo mês, fotografara o carro que me serve no estaciona
mento do Supermercado Carrefour desta cidade. quando era 
de conhecimento público que, nesse _dia, eu me encontrava 
no Rio Grande do Sul. -

Nessa oportunidade. comuniquei a este Plenário que ha
via determinado imediatas providências ao meu gabinete no 

sentido de comunic'!r a ocorrência a Seq~tariade Seryiços 
Especiais. responsável pelo Serviço de Transporte, ao qual 
estão funcionalmente ligados os motoristas que nos ::.ervem, 
além de cuidar do desligamento do motorista fe:tltoso_. __ 

- Outra providência que tomei foi a de comunicar o fato 
à Presidência desta Casa, dando ciência das medidas tomadas, 
deixando ao seu critério a eventual aplicacão de penalidades 
ao referido motorista. 

Pois bem. Sr" e Srs. Senadores. hoje me desincumbo 
do dever de trazer·lhes ao conhecimento as ações da Presi
dência e da Mesa Diretora diante do caso,_ o que serve para 

_ilustrar que a Administração da Casa não descura de seu 
dever de assegurar a disciplina, a moral e os bons costumes 
na administracão das coisas que lhe estão afetas. 

__ Assim, é com_ satis_facãg ,que comunico haver recebido 
de S. Ex·' o Sr. !"'Secretário. Senador. Júlio Campos, o Ofício 
n"' 227/93, em que informa. tão logo haver recebido do Sr. 
Presidente da Casa, Senador Humberto Lucena, o expediente 
que lhe houvera enviado, emitiu a Ponaria n~ 23, de 1993, 
constítuind? comissão de sindicância incumbida de apurar os 
fato:::. por m1m relatados. Encerrados os trabalhos da comissão, 
e de acordo com suas conclusões, decidiu S. Ex• aplicar ao 
servidor a penalidad_e de suspensão por 15 dias, conforme 
Port_arie:t n·• 40, do Sr:)'' ~ecretário. 

Desejo aqui. Sr. Presidente. Sr. 1\' Secrelárío e demais 
me?lbros da Mesa Diretora desta Ca..;;;a, expressar meus agra
decimento~ pela presteza com que deram so\ucão ao caso 
aplicando ao motorista faltoso penalidade proporcional à gra~ 
vidade de sua falta. 

. _Ao mesmo tempo, quero deixar registrado este episódio 
a guisa _de exemplo de que não devemos compactuar com 
faltas, amda que de menor expressão, sob pena de estarmos 
a avalizar comportamentos distorcidos que, em última inStân
cia, podem levar os servidores menos avisados ao cometimento 
de faltas graves, confiados na impunidade ou até mesmo na 
convicção Oe -que os regulamentos e avisos né!_da mais são 
que exigênciaS tolas- e desca6idas. 

~inalment:, solicito à Mesa a Publicação do p~e:::.ente, pro
nuncramento. JUntamente com o Ofício e a Portaria do Sr. 
1~' Secretário, em anexo, que lhe deram origem_ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PE
DRO SIMON EM SEU DISCURSO: 

GABINETE DO J·· SECRETÁRIO 

Of. n•' 227/93 

Exmo. Sr. 
Bras!liã, 16 de junho dt! 199_:3 

Senador Pedro Simon 
- DD. Líder do Govei-no no Senado Federal 

Nesta 
Exrn·· Sr. Senador 

_ Çornunico a V. Ex' que, corno conseqüência de seu Of. 
GPSJM n·· 121193. que constituiu o Processo n" 007892193-4 
encaminhado a mim pelo Exmo. Sr. Presidente desta Casa' 
Senador HUMBERTO LUCENA, designei, por meio da Por: 
tana n'' 23, de 1993, Comissão de Sindicância incumbida de 
apurar os fatos relatados por V. Ex·' 

~ncerrados os trabalhos da Comissão referida, dou co
nhecimento a V. Ex·· que. de acordo com suas conclusões 
apliquei ao servidor PEDRO CARDOSO SANTANA a pena: 
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!idade de _SUSPENSÃO por 15 dias, conforme Portaria n'' 
40/<;)3, cópia em anexo. - "o_ - -

Aproveito o l:!nsejo para renovar a V. Ex• meus protestos 
de consíderaç;;io e estima. _ _ 

Senador Júlio Campos, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N• 40, DE 1993 

O Primeiro-Secretário do Senado _Federal, no desempe
nho de suas atribuições regimentais e regulamentare~1 e tendo 
em vista as conclusões da Comissão de Sindicância.designada 

·pela Portaria n" 23, dC-J993,_ em relação ao Processo n'' 
007892/93-4, resolve: 

Aplicar ao servidor PEDRO CARDOSO SANJ' ANA, 
Técnic'? Legislativo. matrícula 2504, a penalidade de_S_US
PENSAO por 15 (quinze) dias. transformada em multa, na 
forma do art. 130, § 2', da Lei n·• 8. I 12/90, por infringir o 
disposto nos arts. 116, II e III, c 117, XVI, do mesmo diploma 
legal, com agravante. ~-

Senador Júlio Campos, Primeiro Secretário. 

inaugurando o saudos_o Diário de_ Brasília, cuja orientação 
se pat,.ttou ~empre, de forma pertinaz, na defesa dos in1_e_ress.es 
da nova Capital. quando uma corrente oposicionista queria 

--s~:~focâ-Ja, na tentativa de retroceder a roda da _história e devol
ver ao Rio de Janeiro a sede dO poder central do País. 

Falo com emoção sobre Geraldo Vascon_c_elos, porque 
tomamos conhecimento de que a aç_ão se faz, neste momento, 
mais intensa do que nunca no campo da cultura. bu_scando 
encaminhar sua atividade no rumo da intensificação da ed_ição 
de livroS, na firme c_onvicção de que o País, apesar de estar 
mergulhado em uma crise que se arrasta há mais de dez anos, 

~começa a viver uma nova fase. 
Geraldo é um visionário. Ele vê o que os outros não 

vêem, toldados que estão pelo manto da recessão, que lança 
a nossa sociedade na descrença, no çlesãnimo. Sua disposição 
de investir na cultura, na edição de n_ovos lançamentos edito
riais, é digna dos verdadeiros homens de vanguarda que fazem 
esta Nação. Na verdade, Geraldo continua atuando como 
verdadeiro desbravador, como se vivesse ainda o tempo do 
desbravamento inicial da capital l!m plena ebulição de sua 

O SR. PRJ::Sll>ENTE (Humberto Lucepa) - Cqncedo_ . construção, no ritmo aludQante empreendido por JK. 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. -~ _ - - t esse aspecto realmente surpreendente da personalidade 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o se- de Geraldo Vasconcelos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
guinte discurso.) - Sr. Presidel]te, Sras e S_rs, Senadores, B.ra- que tento aqui destacar, porque me P<frece que isto é__o _verda~ 
sília tem milhares de faces, porque sua construção fot obra deiramente essencial, neste mOmento atu<J,l_de nossa História 
de milhares de mãos e de espíritos que, num gesto histórico contemporânea, sobretudo~ de no_s.sa_HisJP.ria brªsiliense. __ 
sincronizado, ergueram, sob a batuta de Juscelino Kubitschek. Sem educação não chegaremos a lugar nenhum. A cultura 
no Planalto Central do Brasil, uma obra do_ amanhã a se é C) patrimõnio e o aliinento mais sagradO de um povo. Beber 
perpetuar pelos tempos afora. nas águas da cultura, de um ensino adequado às __ exigências 

Pitâgoras, com sua inteligência fulgurante, descreveu_ as concretas da sociedade, ê o caminho mais seguro para vencer-
etapas da vida humana de forma peculiar e genial. no-zero - rrios_ essa Crisci que nos s.ufoca. 
aos vinte anos, caracteriza-se a infância;- dos vinte aos· qua- A disposição de Geraldo Vasconcelos de alcançar; breve-
renta, a adolescênda; dos quarenta aos sessenta,a juventude, ment~. a cifra de um milhão de livros lançados, na seqüência-
e só dos setenta em _diante, mais especificamente a ·partir -dos 1.3 milhão qut:! já lançou nesses últimos vinte anos, sur-
dos oitenta, clti!ga-se ~1 maturidade, à sabedoria._ preende pela sua audácia, mas, aCima de tudo. çonstitui um_ 

Brastlia, portanto, ~egundo a classifiçaçâo d:e_ Pitágoras, desafio~e devemos todos nos somar a ele para vê-lo concreti-
ainda está na adolescência, saindo, agora, ~a infância. IVhs, zado, pois trata-se de uiTia empreitada que só os grandes espíri-
quando os bbtoriadores _s_e debruçarem sobre o se_u passado, to:;, coin toda a sua crença rio futuro· do_h9mem; conseguem 
para estudar a sua gênese verdadeira, constituída da ação materializar. 
de grandes desbravadores, dignos dos bandeiran_te.s que rasga- Venc_ereffios, sim, a recessãO- económica; venceremos, 
ramo território nacional durante sua CQnquista heróica_,_have.- _sim, _o eq_uivoCado diagnósti~o dos que tentaram. até _agora, 
rão de descobrir nesse passado, ainda tão rccent(!, a ;:t.ç:ão corno é o caso dos técniCC?S do FMI,lamentavelmente seguidos 
de um homem, de um verdadeiro candango, que, de forma pelos nossos ortodoxoS economistas, nos fazer 'crer que altfha-
decisiva, ajudou a formar, nos seus primórdios, o car;iter c ç"âo hrasileira é fruto do excesso de demanda, do excesso 
a têmpera dos brasilienses. de consumo do nosso povo, quando esse povo. em sua maioria 

Estou {alando, Sr. Presidente c Srs. Senadores, do editor eSmagadora, desgraçadamente. passa· fõm-e. ·venceremos to-
Geraldo Vasconcelos, o nosso querido Geraldo._lwm~m de dos os desafios como está tentandO vencer Geraldo Vascon-
idéias, de convicções, de crença na força do pensamento como celas, através do fomento- da produção, porque somente por 
arma infalível capaz de construir tendênCias, futurõs seguros essa via venceremos· a inflação, vencerS!mos ªburrice, vence-
apoiados na construção metódica da inteligência, por meio remos o desafio dé construir a nação. . 
do estudo sistemâtico, da perseverança. Produzir mais cultura, mais ensino, mais inteligência, co-

Geraldo Vascoricelos_ fõ.i ·o primeiro editor da Capital mo_ faz Geraldo Vasconcelos, é pane do esforço global que 
da República. Desde o primeiro momento de vida da cidade, a Nação tem de empreender. para aLimentar a produção global 
buscou ele animá-la culturalmente, consciente_ que estava de _de bc11s. comg J.ÍfJjCa alterfi~tiv~ capaz de vencermos o principal 
que somente um povo calçado no saber _consegue erguer-se, - _prOblema que o país enfrenta nesse momento, o desempre-go. 
tornando-se respeitado pelos seus contemporâneos. A·Hori- ·--- COm a queda do nível de emprego, as empresas e o Go
zontc Editora, do nosso Geraldo,_ayançou por muitos cami- verno correm o risco do colapso: as empresas, porque perdem 
nhos no campo editorial. Nos últimos trinta anos, ela edito_u _ mercado con~urnidor; o Governo, porque_ perde arrecadação. 
temas variados, administra~ão, arqueologia, literatura, corou- . Sem merc_ãdo; as empresas vãO ã Talência. Sem arre~Qação, 
níração. economia, direito, memórias, biografias, filosofia, ·--o Governo se endivida, gerandO-dtéfidt público. E inflação. 
esportes, entre outros. _ _ Esse cenário sombrio com o qual o País está convivendo há 

Não satisfeito, Geraldo cumpriu seu destinQ. avançat:~-do ~~lnos -precisa ser alterado pelas forças políticas e ec_onómicas 
na espinhosa e maravilhosa carreira de ed.itor de íinprensa, _ nac:i_onais O mais rapidamente possíveL 
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Como Geraldo Va~concelos, propugnarno·s pelo incre
mento da produç~io, das atividade produtivas, para sairmos 
da recessão, para vencermos o modelo de desenvolvimento 
econôrnico supertOntentr"ádor da renda nacional cm vigor, 
que gerou uma estrutura produtiva oligopolizada, concentra
dora de capital, o principal obstáculo ao combate eficaz a 
inflação-. assim corno à re-toffiada do desenyglvimento com 
justiça social. 

Faz-se necessário, c urgente, romper com· esse moddo, 
lançando as bases de um novo, pelo qual se promovam cspí~ 
ritos empreendedores como o de Geralq_o_Vasconcelos - o 
pioneiro, em nossa cidade, do lançamento das salas comuni
tárias de leitura- que estimule a inídativa privada a produzir, 
porque só produzindo geraremos riqueza, já que não se pode 
distribuir renda sem geração de mais riquCza. 

A geração da mais nobre das riquezas, a riqueza do espí
rito, alcança:da pelo avanço do conhecimento, é,=h_ojc, recla
mada com intensa gravidade, porque dependemos dela, de
pendemos do conhecimento, da educação, para nos situar 
adequadamente num universo económico-mais c mais globali
zado, onde a interdependência é um dado insofismável da 
realidade .. 

Sim, Sr.-Presidente e Srs. Senadores, temos de ir·, rapida
mente, ao encontro do visionarismo-dc Geraldo Vasconcelos. 
ir de encontro ao seu chamamento em favor do incremento 
da cultura, _da educação, da expansão do e_nsTno. O Correio 
Braziliense, na sua visão antecipada do futuro, sob o compe~ 
tente comando do nosso querido Paulo Cabral, abriu as pági
nas do seu Segundo Caderno, na edição do dia 15 de junho, 
para saudar a inkiativa de Geraldo VascOncelos, dando mos
tras de que sempre esteve ao lado de iniciativas inteligentes, 
criatívas e ousadas. Esse é o caminho- o caminho do conheci~ 
mente, da cultura - que colocou os povos desenvolvidos 
na vanguarda do crescimento cconóni.ico. se_ quisermos chegar 
lá, não haverá outra saída senão seguir esSa trílha_~alvadora, 
que nos possibilitará construir um novo modelO Cie desenvol:
vimento sustentado na justa distribuição da renda nacional. 

De nossa· parte, encaminharemos, breve, a esta Casa um 
projeto de lei que proporá a implantação- original de Geraldo 
Vasconcelos em Brasília; a de se criar cm todas as cidades 
pequenas e nos-bairros de todas as cidades médias e grandes 
bibliotecas comunitáriaS, a íim de que se expãnda a consciência 
de que somente pela educação construiremos o futuro lumi
noso do nosso Brasil, para os nossos filho;;. e netos. 

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

ciais de médio c longo prazos, destinadas a combater a fome 
no Distrito Federal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de um aconteci
mento da maior importância para o Distrito Federal e para 
o País. Seg.uindo a mesma filosofia do Programa Contra a 
Fome desénvolvido em escala nacional, sob coordenação do 
sociólogo Betinho, no qual está pessoalmente empenhado o 
Presidente Itamar Franco, o Governador de Brastlia inicía, 
no âmbito regional, um esforço concentrado, visando eliminar 
o flagelo da fome, que assusta hoje o Brasil inteiro e já causa 
preocupação rtos meios internacionais. -

Nesse Programa, o Governador conta angariar o apoio 
de toda a sociedade, notadamente do segmento empresarial, 
cujas lideranças, a exemplo do Presidente da FIBRA, António 
Fábio Ribeiro, mostraram-se extremamente receptivas ao Pro
grama lançado pelo Governador Roriz. A FIBRA, aliás, já 
vem desenvolvendo um importante programa assistencial nes
ta área, denominado "Nossa Sopa", através do qual são distri
buídos milhares de pratos de sopa à população carente todos 
os dias, em todo o Distrito _FederaL 

Quero ressaltar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a oportu
nidade do lançamento desse Programa Contra a Fome no 
Distrito Federal. O Governador Roriz, com esta providencia, 
demonstra a sua perfeita sintonia com as orientações e priori~ 
dades estaQelecidas em nível nacional, dando provas. mais 
uma vez, de que lidera um governo efetivamente voltado para 
as reais necessidades da população. 

O Programa deverá ser coordenado pelo próprio Gover
nador e executado por sua esposa, D. Weslian Roriz. Nesse 
aspecto, a escolha foi de uma felicidade_~~questionávcl. Nossa 
Prímeira Dama tem uma história de compromisso e de grandes 
realizações na área social. Suas ações à frente" do PROVI 
- Programa de Vivência Integrada, com a distribuição de 
cqbertores, assistência a idosos, críanças carentes e especial
mente às mães solteiras, no Centro Assistencial Nove Luas 
no Gama, constituem um projeto vitorioso, que já conquistou 
a simpatia, o apoio e o respeito de todos os brasilienses. 

Estou certo de que esse Programa de Combate à Fome 
no Distrito Federal vai contar com o pleno envolvimento da 
sociedade. A participação de D. Weslian Roriz, com a super
visão do Governador, confere credibilidade e transparência 
ao Programa, trazendo-nos a certeza de que as ações serão 
efetivas e intensas, verdadeiramente orientadas para a elimi~ 
nação desse gravíssimo problema da fome, que hoje ameaça 
a própria estabilidade social do País como um todo. 

Como bem destacou o Governador Roriz, "a luta contra 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a fome é missão de todos, excetd dos famintos, que perma-

a palavra ao nobre Senador Valmir Campclo. necem desiludidos e des-protegidos. Fome não precisa de adje-
0 SR. VALMIR CAM PELO (PTB _ DF. Pronuncia ti vos. É o último e5tágio do ser humano, é a porta do fim". 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores, Dessa forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esto'::l_~nun· 
o Governador Joaquim Roriz lançou hoje, em solenidade no dando ao Brasil "que Brasnia vai se vacinar contra essa misé-
Palácio do Buriti, o Programa de Coinbate à Fome no Distrito ria". O Governador Roriz deu início ao mutirão contra a 
Federal. fome e contará, iiltegralmente, com o meu irrestrito apoio 

Na presença de lideranças políticas c empresariais, repre- -~----nessa luta cívica: . . 
sentadas por integrantes da Bancada federal, pelo Presidente Era o que tmha a dizer, Sr. Presidente. 
da Câmara Legislativa, pelo Presidente da Federação das In
dústrias de Brasília, todos os Secretários de Estado e expres
sivas lideranças comunitárias, o Governador ROriz convocou 
a sociedade de Brasi1ia para um mutirão de combate à fome 
e à miséria no Distrito Federal. 

Para viabilizar o Programa, foi criado.um Grupo Execu
tivo de alto nível. No prazo máximo de 15 dias, esse grupo 
.deverá apresentar um Plano de Ação, com medidas emergen-

COMPARECEM MMS OSSRS. SENADORES: 

Ami:r Lando _Antonio Mariz_ Aureo Mcllo _ Div~do Stuuagy 
_ Gilberto Miranda _ Iram Saraiva _ Jarbas Passarli:iho _Jonas 
Pinheiro_ Josaphat Marinho _José Fogaça_ José Paulo .Biso! _ 
José Richa _José Samey _ Luiz Albe1to Oliveira_ Meira Filho_ 
Nelson Carneiro _ Nelson Wedekin. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 
18h30min, COm a SCgliinte 

ORDEM DO DIA 

-l

REQUERIMENTO N" 583,DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 583, de 
1993, do Senador Elcio Alvares, solicitando, nos termos re_gi
mentais, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei da. Cãr:n.a
ra n" 69, de 1993, com o Projeto de Lei _d~ __ Cj!~ara n" 7, 
de 1991, e o Projeto de Lei do Senado n"' 43, de 1992, que 
já se encontram tramitando em _çpnjunto, por tratarem de 
matérias que versam sobre o mesmo assunto. 

-2-

REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 54, DE 19.93 

(Incluído em Ordem do Dia 

nos termos do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em-turno úniCo, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão DirCtora em seu Parecer n" 223, de 1993) do 
Projeto de Resolução n" 54, de 1993, que autoriza o Governo 
do Estado de Minas Ger-ais a em.itir-111.579.678 Letras Finan~ 
ceiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais- LIT~Mo. 
relativas ao giro de dívida mobiliária, vencíveis no-2"' semestre 
de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --~obre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N"' 677, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos art. 49, inciso X e 50, § 20, 
da Constituição _federal, combinados _com o artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado_ Fede.ral, sejar:n prestadas pelo 
Ministro da Fazenda as seguintes informações- relativas ao 
Banco do Brasil S/ A e suas subsidiárias BB~Banco de Investi~ 
menta e BB-AdmirliStiadOf<l de.CarÍ.õcs d_e. Crédito: 

L O contrato particular de compr,a e venda de ações, 
celebrado entre o BB-Investimento e os Srs. Nelson. Rigótt_o 
de Gouvêa e Fábio Alves Costa, acioni~tas da UPSI Informá
tica S/ A, datado de 27-11-91, suscita as seguintes indagaç(:;~s: 

1.1 Comó pOderia o Banco decidir em 14-11-91 a indica
ção de nomes para comporem o Conselho de Administração 
da UPSI Informática Upsicard S/ A, se ainda não era da em
presa? 

1.2- Pela mesma razão, como pôde o Banco firmar o 
acordo de acionistas em _12-11-91, conforme termo·:-anexo, 
celebrado em caráter irrevogável e irretratável peló- prazo 
de cinco anos? Tal acordo, vital para assegurar direitos ao 
Banco, tem validade? 

1.3 -Se o Banco adquiriu 4.453.120 ações (itém 4 do 
contrato, conforme cópia anexa) e os vendedores possuíam 
4.544.000 (item 1 do mesmo contrato), por que os Srs. Nelson 
Rigotto de Gouvêa e Fábio Alves Costa não comparecem 
como acionistas individuais no acordo citado'-rio guesitO ante
rior, se o fazem corno representantes de suas empresas NRG 
e VINC Participações SIC? 

1.4 Posto que_o Banco pagou Cr$2.853 milhões por 
4.453.120 ações, de um total de 8.909.800, que correspondem 
a 49,98% do capital social da Upsicard, cUjo valor contábil 
em 31~12-92, segundo informou o próprio Banco,_era de 
Cr$35.080.212.699,86 (aproximadamente US$3,15 milhões), 
_q_':l_~~~ são os bens que justificam a avaliação do patrimônio 
da empresa em mais de US$7 milhões? 

1.5 Considerando que as autorizações adicionais de_ uso. 
d?-. Sistema Cardpac foram av~liadas pela empresa proprie
tana, A CCS América Inc., em U$$150 mil cada uma, __ s_e_ria 
correto afirmar-se que a "notória especialização" dos Srs. 
Nelson e Fábio e os serviços téciücos, supostamente já realiza
dos, de adaptação do software ao mercado brasileiro foram 
avaliados em mais de USS6 milhões no momento da compra 
de ações da Upsicard? 

L6 Se existem softw~res _de tradução e manutenção 
. automáticos e respectivos manuais traduzidos para o portu
guês", conforme consta do aludíd~ contrato de compra e ven
da de açõcs, por que o Ccdip de Salvador os está adaptando 
à realidade do mercado brasileiro, com dizem o Boletim de 
Informação ao Pessoal do (BIP) n" 440, datado de 20-3-92? 

2. Os queSit-os 2 e '3 âo Requ~úimeiliõ de IOf(iimaçôes 
rt"' 2.014/93, de autoria do Deputado Jackson Pereira, que 
tratam ~~aquisição .do software, não foram 'átendidos alegan
do-~e .. s~g!lo co~_er:tal e/ou bancári?. porém, de fato! ho~1ve 
a aqu1siçao do duc1to de uso software Cardpac e outros afins 
através de uma participação acionária do BB-Banco de Investi: 
menta cm empresa adrede constituída, circliilsiància eviden
ciada pela incongruência das datas de documentos e assem
bléias gerais da Upsicard, corroborada pelo próprio Banco 
através do seu Of. Presi 93/0408 dirigido ao Ministério da 
Fazenda, isto posto, pergunta-se: -- - --- --__-_ --

- - 2.1 Cons'idCrando que a diSpensa de tiCitaÇao, em qual-
quer dos casos previstos no Decreto-Lei n·' 2.300/86, deve 
ser plenamente justificada, quais são as características técnicas 
singulares que conferem a "notória especiã.Iização" alegada 
pelo_ B~nco no ofício citado, em resposta ao queSito 4 do 
Rcqucnmento de Informações do Deputado Jackson Pereira? 
Enviar cópia dos pareceres dos órgãos técnicos do Banco, 
envolvidos no processo, que a justifiquem. 

2.2 -o Banco, no ofício cit<ido, defendendo a legalidade 
da contrat,ação direta de empresa de notória especialização, 

-refere-se A Upsicard? Caso afirmativo, como sustentar tal 
condição para UPISCARD, empresa recém-co-nstitufda? 

- 3. Aludido OL Pi"esi também que "apenas a proprietária 
do software detinha condições de implementar as mudanças 
necessárias, dentro do exiguo prazo definido para o pleno 
funcionamento do sistema". A UPISCARD apenas detém 
autorização de uso do software, como se depreende dos termos 
do Contratro de Compra .e Venda de Ações,_ datado de 

_ 27-11-91, mais especificamente em suas cláusulas 7 e 8, que 
prenunciam coriti:'atos futuros da Empresa com o Banco do 
Brasil e/ou com a BB-Administradora de Cartões de Crédito. 
De fato, a justificativa contida no mesmo Of. Presi admite 
a existência de um contrato com a Upsicard. Tal circunstância 
e considerando a alegação de _prazo exíguo para' justifica; 
uma transaçãO feita em novembro de 1991 e- o ainda vigente 
contrato com a Proceda Tecno]ogia e Informática Ltda. para 

-o mesmo objetivo, suscita as s_eguintes questões: 
3.1 C? Sistema Cardpac já está em pleno funciqnamento, 

en: operaçao paralela com a proceda? Caso positivo, por que 
fo1 prorrogado o contrato com a Proceda?_Se negatiVo, consiw 
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derando que a urgência foi motivo preponderante para contra
tação sem licitação, apresentar as razões-do insucesso. 

3.2 Quais são os serviços cOntraiãdOs-pelo Banco e/ou 
suas subsidiárias corri a Upsicard e com a: Proceda? Deta
lha-los. 

3.3 Existe estudo comparativo dos custos reais de ambos 
os contratos c, se for o caso. com outras soluções pesquisa
doras no mercado nacional ou internacional? Caso positivo. 
juntar cópia do estudo. Caso contrário, justificar a iriexis
tência. 

Justificação 

Segundo documentos que instruem denúncia a mim dirigi
da. bem como matérias veiculadas pela imprensa, o Banco 
do Brasil SI A, no afã de encontrar solução técnica mais ade
quada à administração de seu cartão de crédito, em face do 
exponencial crescimento do número de usuários, delineou um 
plano estratégico que se presume consistente,_ mas que vem 
apresentando sinais de desvios na condução de sua execução. 

Importante ressaltar que análise dos fatos apresentada 
a seguir, base do presente questionamento, tem o escopo 
de colaborar com a atual Diretoria do Banco do Brasil na 
sua elucidação, desde que tais acontecimentos ocorrereram 
ou se originaram de decisões tomadas p(;da ailterior. encabeM 
çada pelo Sr. Lafaiete Coutinho. 

Desde outubro de 1987, o Banco do Brasil mantém con
trato de prestação de serviços com a empresa Proce_da Tecno
logia e Informática Limitada, que, após sucessivas renovações, 
se extinguirá no mês de outubro do corrente ano. 

No decorrer do ano de 1991, o Banco decidiu por outra 
solução técnica que previa a utilização de seu próprio parque 
de máquinas para o proceSsâ-me·nt<f do "OuroCard". Para 
tanto se fazia necessária a aquisição do_ software específico 
para sistemas de administração de cartões de crédito. 

Se há dificuldades no mercado interno para tal aquisição, 
certame-nte não há em países com tradição de uso do "plastic 
money", circunstância que não impediria a realização de conM 
corrência pública internacional para a eleição do software tecM 
nicamente mais adquado, que poderia prever o ~põib técnico 
necessário até a completa implantação do sistema. 

Tal procedimento, além de ser o caminho legal apro
priado, é tecnicamente mais simples e resultaria em custos 
mais baixos, porém o Banco optou por trilhar outros cami
nhos, que conduziram à frustração de cronograma previsto 
inicialmente, determinando mais uma renovação do contrato -
com a Proceda Tecnología e Informática Limita, cujos custos 
certamente estarão somados aos do contrato existente com 
a UPSI Informática Upsicard S/A, firmado em meados de 
1992. 

Citadas circunstâncías ficarão mais Claras a partir da aná
lise dos documentos e comentários adiante alinhados: 

1-TERMO ADITIVO N' AO CONTRATO DE AU
TORIZAÇÃO DE USO DE PRODUTO SOFTWARE N• 
0482, FIRMADO ENTRE AUPSIINFORMÁTJCALIMI
TADA E A CREDJT CARD SOFTWARE INC. EM IS-7-91 

Observe-se que a menção de '"autorizações adicionais", 
feita no item 1 do documento, implica -e·m entendê-las como 
semelhantes à primeira, conclusão que aliáS-se· chega pela 
simples leitura da epígrafe do contrato. Registre-se que não 
há menção a '"'autorização perpétua" no Termo Aditivo e 
que o preço de cada autorização adicional é-fiXãáo em US$150 
mil pela empresa proprietária do software Cardpac. 

Ou3:nto à condição estipulada no item 7, en que a Credit 
Card Software, Inc. se refere à associação com o Banco do 
Brasil, parece não deixar dúvidas pelo que o Banco esteve 
presente nas negociações com a proprietária do software pelo 
menos desde 15-7-91. . 

2- CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA UPSI INFOR
MÁTICA Upsicard S/ A 

Em 10~9-91 firma-se o ato constitutivo da empresa. Parti
Cipam Os SrS. Fáhio Costa e Nelson Rigotto de Gouvêa, em 
partes iguais, com o capital inicial de Cr$100 mil, equivalentes 
a cerca de US$233. 

3-CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS FIR
MADO EM 3-10-91 

Através deste instrumento a UPSI Informática Limitada 
cede À UPSI Informática Upsicard S/A os direitos de uso 
do produto software Cardpac pelo preço de Cr$38.900.000,00 
(trinta e oito milhões e novecentos mil cruzeiros), equivalentes 
a cerca de US$90 mil. 

-Verifica-se que os direitoS: cedidos À UPISCARD restrin
gem-se ao uso do software Cardpac, o que conflita com os 
termos do item 3 do Contrato Particular de compra e venda 
de Ações celebrado em 27-11-91 pelos Srs. Nelson Rigotto 
de Gouvêa e Fábio Alves Costa com o BB-Banco de Investi
mento SI A, que incluem -todos os direitoS cit3dos neste docu
mento. 

Esta cessão foi feita pari_ jU.s!ifiéar a- compra das ações 
pelo Banco do Brasil, ou sej_~. o BB-Banco de Investimento 
SIA adquiriu por cerca de US$3,8 milhões os direitos de uso 
do sistema Cardpac, que foram avaliados em cerca de US$90 
mil neste documento. - - - --

. , 4,-ACORDO DE ACIONISTAS DA UPSI INFOR-
MA TI CA U psicard SI A . _ 

O Presente instrumento foi firmado em -12-ll-9t", -figu
rando como signatários o BB-Banco de Investimento S/A 
representando 49% das ações ordinárias da UPSI Informática' 
Upsicard SI A, e as empresas NRG Particípações SIC Limitada 
e VINC Participações SIC Limitada, com 24,5% cada uma, 

-totalizando 98% do capital social da Upsicard. __ _ 

. -, 5--ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI
NARIA DA EMPRESA SIGMA 3 INFORMÁTICA S/ A 

A empresa SIGMA 3 Informática S/ A, composta Pelas 
mesmas pessoas físicas e jurídicas que participavam da UPSI 
Informática Upsicard S/ A até a data da_ venda das ações, 
.neste_ ato_ aprova sua cisão parcial. cedendo a esta última o 
''património representado por Cr$ 47,6 milhõ_es, coiTespofl.
dentes ao "Saldo em conta-corrente favorável à Cindida'' 
por duas notas promissórias de Cr$416- milhões- cada ~~~.' 
de emissão ~os sócios Fábio Alves Costa e Nelson Rigotto 
de Gouvêa. 

6- ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI
NÁRIA DA EMPRESA UPSI INFORMÃTICA UPSJ
CAB.D, DATADA DE 18-11-91 
. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 
18-11-91, é aumentado o capital social com ingresso _das já 
citadas empresas VINC e NGR Participações SIC Limitada, 
constituídas pelos próprios sócios ~~_(J_psi~ard e re~p~c!iy~~ 
esposâs. Aô capital àe Ct$100ml1 são acrescenhidõs CR$879,6 
milhões destacados, por cisão parcial, do património da SIG
MA Informática_ S/A, empresa composta pelas mesmas pes
soas físicas e jurídicas já citadas. O capital social passa a 
ter a seguinte distribuição: 
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- VINC Participações S/C 2.182.900 açlles Cr$217. 748.062, oàt 

217.948.062,00 

221.851.938,00 
50.000,00 

NRG Participações S/C . 2.182.900 " 
Fábio Alves Costa 2.222.000 " 
Idem, posição anterior 50.000 " 
Nelson Rigotto de Gouvêa 2.222:000 " 221.851.938,00 

so. ooo·, oo Idem, posição anterior 50.000 " 
T O T A I S : 8.909.000 ações.. cr$879.70o.ooo,oo

1 

(0 capital total equivalia a US$1.18 milhões, aproxima
damente) 

Nesta AGE são eJeitos os Srs. Cláudio Dantas de Araújo 
e Luiz Ccsar Moreira Cruz, ambos funcionários do Banco 
do Brasil, para os cargos de Presidente c Membro do Conselho 
de Administração. respectivamente, fatü- esrranho, Conside
rando que o BB-Banco de Investimento S/ A ainda não concrc- _ 
tizara a compra das açõcs, ocorrida cm 27-11-91. 

7-CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E 
VENDA DE AÇÕES, CUMULADO COM PROTOÇOLO 
DE INTENÇÕES E OUTRAS A VENÇAS .. 

Quanto a este documento, vai~ alinhar as seguintes obser-. 
vações: 

1~) O contrato é firmado_ e·m 27-11-91, porém o BB-Banco 
de Investimento S/ A já comparl!cera c:orn signatária-do_ acordo 
de acionistas pactuado cm 12-ll-91; 

2~) Segundo os itens 1 e 4, os vendedores declaram pos
suir 4.544 ações e vendem apenas 4.453.120, rcsultaildo ·um 
saldo de 90.880 ações de sua propriedade, mas não compa
recem com acionistas, pessoas físicas, no· ãcorôõ em tela; 

3") Segundo o item 5, o comprador, BB-Banco deJnycsti
mento S/ A, condiciona o paga-mento que seria feito "à vis~a. 
de uma só vez, contra a aprese-ntação da documentação_ que 
comprove a constituição jurídica da Upsicard e sua _efetiva _ 
personificação jurídica ... ": 

4·>) De acordo com o item 3.a. os vendedores das ações, 
Srs. Fábio Alves da Costa c Nelson Rigotto de Gouvêa, deda-_ 
raro que a empresa UPSI InformátiCa Upsicard SI A é leg(tima 
titular de autorização perpétua de ·uso do sistema Cardpac, 
citaúdO o contrato de autorização de uso _çl_e 15-7-91 (o 1" 
dos- documento~ citados), que em momento algum menciona 
a expressão "perpétua"; 

5•) Conforme o item 5.b, do pagamento do BB-Banco 
de investimento S/A é destacada a_importância de Cr$990 
milhões, equivalentes a US$1 ,33 milhõ!.!s, e depositada à con
ta-corrente da empresa UPSI Informática Upsicard SI A. cm 
parte (US$733 mil) para "fazer face às despesas operacionais 
de adaptação do software às condiçõ cs do Banco do Brasil, 
até a implantação do sistema"~ 

6~) Segundo o item 8, o documento prevê a celebração 
de contrato com a E E-Administradora de Cartões de-Crédito 
S/ A (BBCAR) para o· processamento do Urocard, "que será 
executado com utilização de maquinário, dependências e con
trole do processo de produção do Banco do Brasil S/ A". 

8-BOLETIM DE INFORMAÇÃO AO PESSOAL_ 
(BIP) N'' 439, DE 21-2-92, EDITADO PELO BANCO DO 
BRASIL S/ A 

Na seção "Notícias da Gccar", o boletim diz que "a partir 
de julho vindouro, todos os procedimentos operacionais e 
contábeis da Gecar (Gerência de Cartões de Crédito_) passarão 

a ser executados pela Upsicard. de Belo Horizonte, empresa 
de processamento Je dados em que o Banco do Brasil tem 
participação acionáría", informação que está coerente com 
os fatos a4ui anafiSados. 

Diz tambt!m que ··essa mudança vai propiciar uma econo
mia de custos da Ordem de Cr$200 milhões mensais", algo 
em torno de US$135 mil. Se vcrda~:leira a informação cóntid~ 
na dcnúncía, de que o contrato com a empresa Proceda Tecno-

. logía c Ii1formâtica Limitada não atingiria esse valor, a alegada 
economia seria falsa. 

9-BOLETIM DE INFORMAÇÃO AO PESSOAL 
(BIP) N · 440. DATADO DE -20-3-92 . 

·--curiosamente este boletim pretendeu esclarecer "as in~ 
formações incorretas" puhlicadas no número anterior. No en~ 
tanto, conseguiu apenas evidenciar a intenção de ocultar o 
nome da UPSllnf9nnática Upsicard S/ A, por razões desco
nhecidas. 

Nestã edição~ eiri que se- pretendeu restabelecer a verdri~ 
ddra versão dos fatos, u Banco do Brasil informa que ''adqui
riu no final de 1991 novo software - o Carpac", que está. 
"com o apoio do CEDIP Salvador, em fase de adaptação 
à realidade do mercado brasileiro" e _que ''deverá ser implan
tado atê o final do ano, sendo processado no próprio Banco". 

lD- OF. PRESI 93/00332 DE 2-4-93 DO BANCO DO 
BRASIL S/ A, DIRIGIDO AO MINISTRO DA FAZENDA 

Interessante notar que o próprio Banco informa, em sua 
resposta ao Requerimento de Informações do Deputado Jack
son Pereira, que: "Para comporem o Conselho de Adminis
tração da Empresa forma indicados, por decisão do Banco 
em 14-11~91, e posteriormente deites para aquele Colegiada 
na AGE de 18-11~91, o Diretor.:Gerente do Banco de Investi
mento, Dr. ClaúdiO Dantas de Araújo- o qual não atuou 
junto à Empresa - e o titular da Gerência de Cartões de 
Crédito do Banco do Brasil, Sr. Luiz Céiar Moreira Cruz". 

Mais adiante, o Banco do Brasil informa que "a partici
pação acionária do BB-BI (BB-Banco de Investimentos S/ A) 
na UPSI Informâtica Upsicard S.A. é de 49% do capital total/ 
votante, cujo valor contábil é de Cr$35,080.212.699,86 em 
31-12-92''. Este valor correspondia a US$3, 15 milhões, aproxi
madamente. 

11- OF. PRESI 93/0408 DE 26-4-93 do Banco do Brasil 
SI A. dirigido ao Ministro da Fazenda, complementando infor
maÇõeS do anterior. 

Em resposta ao quesito 4 do aludido Rcqueirmento de 
lnrormações. o l3_anco diz textualmente que: "Não houve 
processo licitatório, tendo em vista o que prevê o Regulamento 
de Licitações do Banco, bem como o art. 23, II, do Decre
to-Lei n" 2.300,de 21-U-86, que amparam a contratação direta 
de empresas de notóría especialização para execução de proje
tes técnicos profiSsionais. Foi considerado ainda, no caso, 
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o fato de que apenas a proprietária do software detinha condi
ções de implementar as mudanças necessárias, dentro de exí
quo prazo defínido p~ra pleno funcíonamento do sistema. 
A decisão contou com a aprovação do Conselho Dirctor do 
Banco". 

lidade de competição" (art. 23, caput), o que não é o caso. 
Ademais, existe específica súmula do Tribunal de Contas da 
União que define claramente os limites da notória especiali
zação, norma que parece não ter sido levada na devida conta. 

Não há que se considerar a menção ·ao ··regulamento 
de Licitações do Banco", porquanto o Banco do Brasil deve 
ater-se ao que _determina a Lei, no caso o citado Decreto-Li 
n" 2.300/Rii 

Diferentemente do que ~1z o Banco . o inciso II do _Art: 
23 não ampara. mas apenas admite a contratação direta de 
empresas de notória especialização. ··quando houver inviabi-

Além disso, não se trata de contratação de empresa ··para 
execução de projetes técnicos profissionais". Trata-se da aqui
sição do software Cardpac, como vimos, realizada através da 
compra de ações dos Srs. Fábio Alves da Costa e Nelson 
Rigotto de Gouvea, operaç_ão feita de forma sinuosa, incom
patível com a respeitabilidade da Instituição, agravada pelo 
evasivos tratamento dado_ ao Requerimento de Informações 
do Deputado Jackson Pereira.- Senador Eduardo Matarazzo 
Suplicy 

TE RMU ADill VO NR, 3 AO CONTRATO PE ~IJTORI7.M:XO UE 
USO UE Pf<O!>UTO 'SOFTWARE:' 

1. I''Pd(•r.1il 1 ::.~~r corn::r.~dldl4.r dtwr. .,uint iJ,liill•!. ,·1dlc lon.ilf!;, 
r.uiJrq·citn~tdii.~ ·g; ttuiC:!t"l:tüd~t~ Nr. ~J4Ft: 1 . r.•llf".t; l.ncCIIJ • 

. clc:·vt•l h o •·.l:"t !' 11 ti".Hitts nn fl1 IJ.s I I n rt•. ,·qliur- i ntJ.'oco.to dr·vl'm 
.t;·~:·~r \'i!l.itli!dC!.i Mt1E·U\" c:ftt tól""lu!\"10_ jJCJ r•rr J'r•dO tJ~~ f•ltli'HJ1NtffHl 
ÍIIC Í,)l, IIII, l"'il!.t.l Sr,•Jtl VrlliçJ,~dt! a t:IPf~O Út.l \'(,'lt0Vcll:(lo 1 
.~nit.''l. do 1r.':rmlnn dt!· dila l"l1 l'•t)ViH:át1. 

~, O_PtNII dt~ (ild,, 11/lld l.h"".!tiQ:; i!U{fll"il.t~/...(JI~.~- •!tl/c:·Jçtl!t'~lli 6 llf' 
i.JS~> 1~)(),()0(} (tt!·llfcl P t:Jn·l\H"11tii mfl dC:ltd't·.<i {ll•ll'r iUlllO.!i) 1 

3. 

4. 

, .. . ')• 

6. 

7, 

il! .!>t::r P<"l'=!C> •)nlt.~c: Jp,:~~iMrl<~l1ic~, l'lll ddlill f?!, i.lfllf.'r lc i:lt~t1.1r. 

A aqul.<.tl.r:.!io rla rrlm~l1·~ Cr!rH•:t 
i~~(),(-)(:}0 (t.b'lrtu ~'' r.:Jn•nll!'l"l~G 
dc:·vcw~1 CI!.OI'I"CT- c'Hiit•i> d~ :H dt• 

flrl I r ·1 ctnr: I ao_ Pl"C·\f'O rlt~ l/St-
rn-lt dti'l,:-tlr:ot. dln!:<l"if".~nos) 1 

dr,'ll..-nthro âc 19'/1, 
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6. 

7. 
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e. fic",l 1(-.•\•nycldtl n l(~rmo Adltlvu Nr •• t ao C:tl\,1ndn dt~ 
Autol"l7.11,_{;o d(~ ll.r.o fie r•,·odutu ''Sof11,.rirt•- Nl'. 0"B2 • 

Cl.l'ENH ' .r.cs 
Assinai UI ii O~I.·IM.lll r~. r.nuvrM) l1•·.~·ln.~tu1·d: (f,_u)' f~l.lf~on) 

Not,H't · 1._ N(LSDI.l IL f,(J!IVI:A 
Tf1ulo: f'1 orr 1ebir 10 
c:e I Pl.ll r(Y+-tl\: 15. (:17 o 91 

Uo;,r · I.IIY I'. Gl. J.FTON 
l'rtulc·1: Vic~·rr~sld~ntu 
Acelio l·~~. i!~.07.9t 

AMI!:NIJM!c:"T ~~~.~TO SOI'JWAI{I; I'IWlJliCI' I.ICI:NSE J\(;1\lmMJ(N'I' NR. 114K~ 

1\vt> uúdilí(lnalliccn~c.~ muy he grnnled und~r I h is li,\'n~c Nr. O~H2. Thcac ~!te~ .'"IISI '"' loc;ll,· 

in llr•sil ond th< licens~s musl be execuleli prior '" lh<: "'P!talhll1 nf lhe lmll:tl, M '''''""'" 
Periot.l, or if the optlnn to r.xtend 4~ exocuteJ, p,;ot tn th~ t,.•.):pllutmn of thl.~ cxten~wn. 

'J'hc prlc~ for oach or the 1wo aQdl\ionallicenscs is US$ 150,000 (one hundred und flrty tho1tq11• 
US do IIm), payablc: ln US dollars, ln -dvaucc. 

1 11e aequi;ilir>n of lhe firsl Addf\lonal Copy nl thc price of US$ JSO,OOO (one hundrcd und nr 
thousand t!S doll~rs) wHl oecur no latêr thnn D~cemher 31, !991. 

11lC· aequisition nf the s~cond A<lditional ('..opy althe pric~. of USS 150,000 (one hunlired and fif, 
thouo~l>ll US dollllr&) will occur no !aler lhan Decembe.r 31, JqQ2, 

Thesc two silt.s as well as the original slte, will nO! be subject lo lhe tlering provló~d for ln tr 
Produc:l l.lc~.n.-.. Agreement. 

1,1e mnlnte<~an<·c. fees on an !dditlonal site(s), will be d11e ~nd payebh. , lndkatcd 011 Schedul 
J, ihl~ ol'fer iucludcs nll modules conlracled fo1 herein, 1\ith tlte excepllón of PARS. 

The licens~' c<•ll only be nsed by tho CUitomel' under the terot.G of SOFI'WAJ,t; PROlr.ll: 
UCENSU AGlUiEMENT Nr. 0482. All other terms of thls Agreemem apply. 

The J1Urtlcs hc·, eh)• ~gree tbat, without revo!clng Clawe 16 of SOfTWARE PRO!)UCT LrCENS' 
AGREEMHN'J' NR. 0482, lh4 CUSTOMER way pron1(1TC aa A<.soclaÚon with llAKCÓ' DC 
B!{ASJL S.A. ~hem<•ll·o,, or !hrough any OliC of tbeir subsidinry oompa.nie1, and e tblrd art· 

- undcr lhe I~IOI'IIIOllihllilll~ CUSTOMER'S voting eontrol will bc finnly beld by tbe cusroki 
Ull)~ther WJib BANCO DO BRASil.. 

AJUerrdul~.tll Ntttnl>er l to lhe Software Product LiccllSc Agrcement Nr. 0482 ls hereby revokec 

~ CU.<tom111 

SifJUDIUre~-:/.:_~· C> 
Printed Name:..Jllcloon .ÍÍ.._r-~--- _ 

11tlc: r:hvor.r Title: Vice Presidenl 

Execute~-liy;tú~cr on July !S, 1991. \.). 

) til \,; ;t;. ~ \ 
A!X'oplcd b)' CC'S on July lS, 1991. 
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liPSI rrJFnRMATr'ctr L!P~s!cnnD rr/Á 0_ I 
1'\V. II,.C"n~o PP.na, 2.15fJ, funcionaria!3 \.:!::..) · 
~----~-------------~ 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS JUCEMG r c a 'l - ' 
A':enida Sahtos Dumont. 372i3SO - Belo Horizonte 

CEitTJD.AO DE ARQUIVAMENTO DE ATO CONSTITUTI\'0 DE SOCIEDADE ANONl~!A 

I CEI!TIF!CO; cm cump-rimento d-, despal·l\(J Jo Sccrclii.rio·GC'r~ll da JUCE~!G, exarado em 

I t•cqucrimento de 

c na forma_l'Cqueridn, que, nesta Junta Comercial, foi arquivado alo coilstitutivo da sociedade anüni~ 

ma 

JlOt' lnslrumcnto , dntado de I ' I , de que constam os seguintes dados: 
- -- - . .. 

I · N!llC .. I 2- Jn_ido Uns ati\'idnUes_ J 3 - Prazo de Dura!lào . . .. 
3UOCJOU9297 26 1091 91 26/ 09 I 91 Inde te rmincdo 

"' Dis!rito 
Cl 

nelo Hori~~ntu 5 • SUCCS.'mra. de 

"' Municipio oela Horizonte. . 
"' 6 . Nome COmercial Anü~t-ior ' : ., Estado · rünaG GBrüÜ:l I TOTAL I Cr$ 

AUTOHIZAUU j_ SUBSCRITO 

'"' 
q·s wo. OlJi.i ,IJ!5 I Cr$ 

~ lNTEURALIZA!JU .. 
;;; EM MOEDA cormENTE E~! OUTROS BENS .. Cr$ I C'r$ '-' 
' A SER JNTEGHAL!ZADO FORMA UE !NTEGHALIZ~O 

t- gm .M!lcda Corrente: Cr$ ~~tó I I 
Cr$ Em Outro-:; Bens: Cr$ Atê I I 

8- OBJETO' Serviçoe de p rnc~5scrnci11 to o e dat!os ~are tP.~ce_irosj serviços auxiliare 
do co.,crcio nõn eapec i fiCàdoS ou· n~h classificodns. 

9 - FILIAL !AIS) 

10 • Pl\!ME!HA ADM!N!STRAÇAO : Fabio Alves co~tu e rJe lson nigatto de Gauvea, 
diretoreo. (r> 

-11 • PRIMEIRO CONSELHO FISCAL 

(~,~-~ 
t 

- (f .,,1!1 ... '!:! 
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Uf'f;! lNF•JRf1ATleA lJf•;-:1 1 1'\J·""f· ;:;~ 1\. 

ATA f.lA ASSEMBJ ... ElA l'lhi·:A!, fi '1·: l;f.\N::::n Tt J I •.'fl\.1 

: .. : : .. . : .. ... 
Aoe. 10 dias -de ~s·etewr-'!'O d'!:" j~:-i9l. n.:;. r··.-··.i-~ ..-~ç.::-,1~:.!_ .• ·~ l\'.'

4
"*n-i:L•, 

Afoneo Pena. 2.1t.P. o:;-w H.5>i __ ':' !:··.ri=r.-r,• .. o:;-->!.l. r'"''j(,'~o•·'·;:=-o<:- r~~ 

e6~ios fundedcres:P~I~sçrito~•~ ·J•1 Ce~·lt~l Soe~~]. ·;~ ~~~ 

NELSOtJ RIGOTTí.l l'4. t;Ull\.i:,t\. b:r:·~,s3lO?irt;•. -;~-:'r-~~lr:·. 
edmiui!!t~·eQr..~r. r::. r. 11-J-13:2.2·1~. SSPt1'3. in:;;.-:-ri((, w ,-_~FF.if·!F-
(><)7.847.958-5~. '''·hd~nLe b R·oo G'h•ral ·::;.rno,,.,. ló,. 
Bain·o Se_;;r:__çtd~ F.o;,!llíJl~ em B~'<l"• Hr::Jl:::•.:lte-··1-~-; .e- FAFL· ALVF.:: 
COSTA. t·r~eilo:-irç_, •"'~-~-~\d•;o. •:.·nclnie:~ .. ~:·C'r:=-~o~·:<;~. -~-·:1_. !!· 
?o.JR.f•.8::!4. iLlf'\'Tit•• n··· CFF·;·r·:P • 11 '0.l--;_-;,~ .. -·:•G-r,·~. r·~.,:r::.:.r,t~- ;, 
HUM :"Jii\Vf.-tl ~~~ ·•1<. 1.:{1~1. i!•.0.t1'• l~'lrlwi';': ,l_•n-~.liu~. '~l]!_.t !Ir·~)·· 
Hwri=ont..;--MG: 

Il ae:f.'.l.HiliU C\_ pl'eeid~nc_i-!t !:l1;H:.• t.rrd··-•dho:::., C> ;·r·. f·~d:do f\J·:·"~ Ct"~SL\, 
~ '-' e;z·. Ne-le•:'n Hi.:,·tt-o de- (;,;,1.1':.;.~..;. ~r-~1-':'t-':lt".Lt-. ·i~ .. :.l!ll'~lldt; 
insLal"!tda eet,:,. <"~Sf:~n•hl F-1.;:. dt:o c·".•ll~·.t.i 1; u5 ·.~~r:·_; 

A. Aprovado r_, EPt~;~t.IJt-.r, S·~u:-it;d. ,,,.,. fr.>r·1w· ·J" -!~·.-:·•JI1P"•r•• 

qu~ vai a~s ina<.IQ ~ J·ut_._r i_<::_~ dr.• ;:·""I. r.·~· -':1r· i~-~~ J e- • . .=.:~. 

B. O capitetl e<:,-:'1-':1!. r.lf" Cr$10f•J•nr•.(lf"l ~~·""m ndl r·ru;: ... ··!r-081 

dividido em lQU_.UUI} fr:em mil' -9C.'(Jo;-s (•nlin~r-~=.f: n0T!•i·1'1tiv-!:". 
sem ve.lr..or nc.omin..;l. ~ ~esim Eut.s.:.r·it-9s : 

. SUBSCR ITOREZ. tlf<. '''· '• . ;. ,:-. (,_.. 

Ft\J!_TO AL\'F.~- l'l.' .. ~-!1\ '. 

HELl-JON R!GUTTt.~ l·!~ t;1JUVI.~fl .... ,, . .... ~.;} '···. 

1(1''. '""' 1'"'. ,, ,\(t 

·C~ "-~' t 

confr.:..rm_~ r:-ópi ~e k~J-~~s._ ~~~r··~·~ i t '~·F.' ~~~,:;-:~101e·. ~t~ !'-1}/!:l.drJe. ~~~~ • · 11t ... •.• 1.r 
63.193 no Bancc• d_c• ... lir'I;\Si 1 S.rA. ~t•) nr:•m•':_ ··1~ e:C"ç_H·•.i-;-... • .. t ~-
"m .;ç,ne:t.!t.ui•:-~co. nc• .._.~1~! _,jc· ·._·t.i i•:-;:i;~.;-,_._11'' -·:til r~.~ 

c;~/e/_~~ _'_ 
r•. : .. ~R-10 F.'JF>lto~ l.lit·r.tnrr~ ,.,~ r.r>nhr~r·ro:~ llr·:J..f:,t"l!/ f<l•i• -p_~ l.•l. 
«JI)t1Vl0'/\ eo FABI(•. f\LVb; t~USTA que de-c•Jar~:~rarn n'::lo -~·e-t'r~m 
l.nc\.H'~Li::o n.0e. imr·.--.din,···nt-;o~ ';!; <;Jtreo se _refPl'E" ('•f~""~gt·Ftl•· •Pli•"" 
do ~;~rti.so 1•17. d-':1 L~·J 0.404,.-76. tr;:.m~nr!0 po~~f'u,c.zn f:•.·t•,;irJ.{ .• •: 
fjc~nrlo deferif..l-:t :.tr;• ltire-tor Fál.•ir· At·l~~.! Cc•!:t···:~ ~: 
respone1.1bilid-!!.de- p,c.lr•s atos nece::~e.itrir·~ ~o r·egif: ~-.-_~ d-':1 
sociedade: · 

E. 
para 

fixada 
cada 

a J'~nnHtPracão mensal 
membrc d.=:t diretor1a: 

: : . . -
' ' ' . 

s~;~l ~r ir.~ 1!'1. ,-:: Í 1;i~10~ 
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J.,~V!'o':tcl.O:I t: lldt~ -1;'f1l.11 1tllt •· JJ'Pl':l 1r1•1JF.; ~~~.1\'''lJ'Jr~ '' •\•·1\l·•·l:tl ,~Jr· 
e.prov~rJ~ t-•or todo e o e sul•!;·~· r i tores qi:J-e e. eeSJJ i r I!! e e J ~~~~~~~ 

V1etr.t do AdVO!!!ado: 

~.:::.;=-). ____;-------;,; 
' ----HA-ft'":J.t··-RENAll[ 1 l'1()t1INGllV.· 

'.1/\f.l, l·lG- "2-4. 8:34 . 

,.,,,, ., ...... 

40-u~·sin-. lt39 
Ar~r,embJt~.lrt de Cf"Jnot.lLuil'/10' 

ESTATUTO SOCIAL 

UPSl 'lNFUnt·JATICA UPSICf\HLl G.!l 

(J!?.JE'fl VO SOCIAL 
. . . . . . . . ·. ·.· 

... . .. . ... . ... : 

'll ••• ~ 

.. . : . : 

l.Q • : ~U~P~S~l~-~~! ~N~f~I)~R~M~A~·~r~I:C:'A~IJ~P!S~!~C~·A=R~L~•gS:/JA~. ~~~~~'~"~"g":z~'~'o~~~-=l=•~· ~~'~"~-~~ 1\nôniln~'- senCJ,.._, re ida PClr eSté l!:!JC7.\t01.?· rkl>t. 
l~gi:~dacão ~m J • ., nr n .-,ed~t e íorr) 11a c r r e r~ )r, 

AI\TlGO 

!I•Jrizonte, Eet.ado (l.e t1irwn 1Jenüe:. à /\ven!da 1\fl.:•ns(J l'1:·n.;•. 2JC•IJ. 
e prazo de duracão im.loS-t.~nnln~do. 

ARTIGO 2Q.: O õbjet..i.vO da eOciédade .f! a f>l~ee:t.acão de- ~er-vit:oe 
de pro·~e~eam~?n!:.o de dado~; ~dminie--t..r.::t>:-ao de 

Cartões de crédito e o.u_trog cartões magnl'§t.icf"JS- .-..~u n~o! 
preetaoão de outró~ s~rvicos de 1nfortn61'.ica e adrrdnif:l .. r·~çàc• rleo 
be11e e valores. rnedl&.nte contrato com t.el"t..:ell·os. 

Julho de 1993 
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nomimd, cem direito a l)l voto ceda ac\o nac delii'.H•:I·~~-:·f;ee: rJ.·-tn 
Aeeembléiaa Geraie. - - · 

ARTIGO "lQ.: No~ annv:-ntor: ct~~ •:'t\pi\'~1. !•<:•t' r.lllbr•.•:t·i•._'H>. :-.r·t·ú 
aee~suntd•J .~;ue ~;tÇ'~O.::IIlJetea ..iJt•eJI•.• _dt:'_ l'!_•·J:r:-~·· 1 w·lt.•_: 

no prazo de 30 ( trin"l;.a) d iáe.. . _ eqb _ pen~ cl~=· d~c&deow..: i~_· · '·r.•n 1:..~r,!_(1~i .fi 

t:·"'rtir da puhlicac~o- _n., 6rg_tirJ oflç l.:~.l dQ i:IV.leo rJ,o;o. (·]J~<~n:,l:~. l 1·J V• 
de conformidade com ·~ ~~:71~\':!tllblf~la rjt'~t·al 'illr~ <lf"\JI•r--t·~,,- :;1~1-r;•~ 

6U/Ilelll.O. ., 
.... -=~-1_ 

PAHAGHl\FO muco J)F>r:OJTido Q :r;-rn~o COll:..~l.HJl\..f~ dv "r•llj•lll~-- ri•~H!-0:.: __ 
osrt. igo o~ a c i-on iatl3e Subsc r· i V• r'!'~ • J, • o!'!Um-:•n t-•7! • 

. t.erão prazo de 5 (ci.nr..:o) ~liFJ~ ~Cil'R tom.;,.rem C'7'rtll(." 1 ~jlllf'lt\r, r,l\.• ni:;r1 

exercicio do direito d~ pr~Ierência·. ou de• ~x,.r·cí.;iC'I I''.ll''"'i.:d J=•c.•r· 
outi"OB acionietaa, inde}:·ewlentement.e de aviso ou convi:•C·:"tci.,-,.,-. J:•::lr';!. 
eubacricão dae sobras. 

ARTIGO 5Q,: Ae Eo.c-êr;;-e serão repree-E-IltE\das pQr~ t lt_ul(~~ d"! 
múltlt:·l<:•.:'l de ecõee. int.illll!tdN=·. "~'E"t·l·ifl.-.;t,·k· di;-

1\cões''. 
exisidoe 

que _deve1·h. ... 1 ÇCJJJl.et·- _todos ·-o~~ t"f:'gui:?.lt.:..-:•~ ~':·g~r.tm•':Jtl.c· 
e eer~o a;3clnt:H.I•:>_s por civis: dlrel.,.lf·•.:-e .... 1~ J.·t·c.-r·! ''·_' r·tuihn. 

ARTIGO 6Q. ' 

eepecifica de 
realizadas no 

1\ _1\RS•,Itlhlêia 
Exl:.t'I:\'Ot'dj nt.d R 

cad-9 Ult1!1, podendo 
mesmo dift e local. 

Ueral ser~ Ordin,;rl<!l t:•1J 

de f'ICOl'Ckt ~ C'Qttl 8 r-~mp"': ~.I!, rir":' i o!J. 

eer cunnllativeToent.e cc•nvc•C'I~d;:t~~ ~ 
e ins tr1.1riT>?Il~-adas eft1• •;:\ t,r:' • t' rt i c a. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Antf!:os de instalada a Ass~mbléia t1er~ J. o e 
prf!sent~?s assinarão o.l.i'lrr••r.lr~·".J'r{o;=:~fi1:'' ri~ 

Acioniet.ae··, p:rovrjndr.> sua qualidiJ.rJe de .f''!f~~i!::ta~ .. r~~~~~ <l ttevirJ~ 
identificacão. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A AeeE'mbléia Geral aer.olí ine talada ~ t:-•t'r:>i"!!-ld td-~' 
po1· um dlret.or •l11C" d~ver(t ln;~c-1' ltfi 

cornprovacõee de eet:.ilo ~"'aZ'f:i inicio doe L-r~b~ lllC'S. 

ARTIGO 7Q Ae d~?llhl?r'l_tC:Ôefl do./\sBemblél.o.:' Gr~t·'d t~~r-·1·:,.•, l.,,.•lllftd.-,r:s. 
pela lltl.•l~".1ri~ doa_ .vot.oe dr1H ~cb~-:f:e t•rdJn:.r'ir,l~ qui;' 

cornpoêm o Capital St"".1Cir.tl da ernpreea. S..;rit ~:--.l s ld<:• t.lllOt'l.llll 

qualificado de 70% ( sel...-ent-9. por cento) <l>!te: '.:1t::'Õ"';B ~"Jt·•;l in~rüte 
emitidae e integr"J.!i?..ll.:ld"JEI p~r.o:J deliber.t.:tC'Õ/?!"1 f;(;lJrl? ~.pl~ l';l.lll~r 
alteracão neste Ee~t.~tutr.J, ~ob p13na rl~ F.tb~olul.a 1'!: indls.cut.ivel 
ineficácia. 

ARl'!GO 8<>. fi adminiet:.1·ar.ão da eoci~~bde e~rçi e:.::.~?r··:·hl~ !-'~].~ 

Diretoria, na forma da Lei e deste E3te.t.nt.o. 

ARTIGO 9Q. t A L'-lt'E'!\.orla s~rá conat.ituldet pot· 2 (doi~~l 
membros. ele-itoe r•ela A5sl?mbléia Ger-':\1. J:·al'(1 lTnl 

mandato de 3 (três) anos, sendo Pl'!'rmitida a rl!'~leir.ão. 
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ARTIGO lO.c.:- Oa Dir~tor~a s_e sube.t.ituiri:to ~n1 e:eus iiur:·~clim~oto:s 
eventuJ:~tiA. tlo r.r,f.:ct c.le v<:~cã_nci't definiL.Jv1:1 dr-· rpntl·pto::.,~ 

CUI'Ru dt"J Dlr,t.oritl. ttr'l'li t:r.•nvnci.HI'• Ar.:nr11ul•lid·,. t:.··r·~tl 'l," •·l•·r~"'l';, •· 
Dlretor eubetituto. r..:_r:IIU r.; t.éi'ntino de se~t:.IP~ cr .. tiucirJt:-ttl..•· t''_l~·lll ,_, r.l···e: 
Oiretores rem.l!neecertt.es .. 

ARTIGO lla: Competi! à Ltir·F.:L.Ol'ia eru conjunt.r.J: 

a. cumprir e 

b. crler e extinguir fillaie 110 B1·aE1il CtU JICJ Exl-~r·i.t)r 

c. sUperintender e r.ile:tribuir tare-fae ent.n• oe ll••'~ruL•t•oe. d11 
Dlretoria. 

d - coordenar 
das metae a 
utilizadoe,; 

e dit·isir· ~ empree-'3.~ notar..iomP.:nL·~ nc·· d,:-:J ine-3111e"IJI'.r, 
eerem atiJJSidaa, bem Como _dos proceaBr .. f:'. a s~re111 

e - repreeentar- a eoclC:clerl<t em jui:?.o. ou [OI'Q t.l~;:le; 

AR'riGO 12Q: Todoe os paPéiS e do~~~m,.;rltoe ,ttt!:' :·rrr·iolvem 
respone~biliclade da e::oqi.ecf~tl~. ~r~:u~ ·: ·:;f:"IIIF'l'lõ!' 

aeeinar:loe por dois Diret.oree ou p.-,r !~t- .. JCt.tr.adoret• dc""!lt:Mfhr:nte 
conetitu!r.Jos, dentro dos limitee de e.1.1tonomi& eet.ab~l,.cirJ':-1~ flQ 

inetrumentQ. de proctlr·eclio. ~ue- deverá -ter,:r~'"F'{'•l:l.'ud:',~;1~~"~.tt'P •.lc•ls 
a.noe, ealvo nos n1~ndeLoe jur:liciaie qtle terr:':": er-:~.::c:•ln:l~ll•em·:,t~H .. lr:•. . . . . .. . . . .. 
ARTIGO 13r.~.: A SoÇ':l~d~d~ terá um Cctnselhr) Fl::.-''11, rit~r.J 

perm~nH~III,t~. C'r.omponto d~t: :-1" ( l.rr.i!J mr.:"mhr•tP r•rtol.jv1•:• 
e igual número de eupl ent.es. eJe.n'cJO i its l.tdado ~-el~-- Ae~F!'Jul.ol ~.1 a 
Geral que os eleger. cnm m~nde.to até & rl!ali;o:.~câo r!." r·ré•:'ÜJita 
aee:en1bléia sere.! orclfnáriEl. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O" Con~éll1o- F-i e:cs 1, qu/1\ndo ~li'l ftmC'j r:>Jvlru~nto, 
terá as atribuicõee fixadas p~la L~i. 

PARJ\GRAFO SEGUNDO: ú~ moemb'i-oS. ·ao COnselho Fi6Cal, 
honorários eetipuladoe na forma 

...... ·, do Parágrafo 4a, do Artigo 161, da Lei 8.404/76. 

t";t•i;io eeus 
da a 1 iqea 

AR'l'IGO 14o.: O ex.ercfciÕ- ,;Oc!al encen'al~-ee--6 no di~-' :3.l d~? 
dezembro de cada ano. or·ort,unidade t;om yu.~ ~edio 

elaboradae:, as demonstracÕF.:!t!i f l.na.noll!iras: per ti nen L.ee. 

ARTIGO 15.o.: Do reeu1t.~do do exerc1cio eer!.o deduzido~.~ ant-~e: d"'l' 
QualQuer ~=o·r:.,rt. i c ipaci!io. o& F'r~~htlzoa ..,CUII/tll ~rJ·::>e ~ ':J 

provisão Pars o Imposto de Hl;!nda. 

ARTIGO 16.c.: 08 admjnjstradoree t.er-9.o djrr:-tt,_, a ~=·art.i~··ir·~r nf;:oe; 
lucros dT;t c..••Jm[·nnllla ,cté o_ 14,ilrit.~ ri~ lv:~. 1 rJe.:=. r·nr 

cento), na forma da lei societáris. 

ARTIGO 17g;: Por proposta da. Dire·toria. o luc:J~o U~ui•.lo será 
aumentado e/ou d iminuido doe sesuin tes v..;, J c•res: 

Julho de 1993 
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a) 5" (cinco por cl!:nto) p'!lra conl5t i tuiç~.:,. d~ Re~:~~rva 1 • .-·g.<:ll. .-:!UI'!' 
não poderá exceder a 20% (vinte por cento) ~do Capi l·!.• 1 Social; 

b) i.mportância deat.inad1.l õ !orm~~''·' de r~sP.rvn:~ J.'At'"' 
dao meetme.e t•erservl)o cr"'nct. i l.u ld(J.t~ r~111 crJntinsênctae , e rt-'v~t·~ho 

exercicioe e.nterior~e; 

c) lucroB a realizar t.rali~ÍI!t!i•joe pare a l'l!'t"'pectiva re~eot:Vo!\. P. 

lucro" anteriorment.e. regi~tradoe ne3e.E\ rem~rva <".,!Ue• t~nh13tH 
eido realizados no ex~u·Cicio. 

ARTIGO lBQ: Do ealclo •:;~ue r~m~neoeee-r. 

acionist!!le, a 
cent.o), no minimo. 

t 1 tu lo ele r.li v i d.;;ndos: 

. . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. 
25}.; (vint.eo F! 

. . . . . . . . . . 
r:-' i llC·;' r-r• r 

eer~r~• . . . . . . .. . . . . . . 
.'}' ... ~! i,n•..l•L•·r··.

:. : ... ~ . . . ' . . .. . . . 

ARTIGO 18Q : O divide-ndo dev~rét ee-r pago. l"talvo d~llbE""l'l•<:>h•:) r:-rrr 
cont.rál•.\n tiu A~~~mbléio Ger·aJ. 11(.) prl"l:-:o dr· •.~r' 

(eeeeent.a) diee d.,_ dat.~ ~~~~que. ro1· declare.U~' e-. ~m •;~u~lr;!ll~'·l' L'~H"':•~'····
dentro do e."<eÍ'cich.., t.Joci61. 

ARTIOO 20Q: A Compeu1hia ~nt.rar6 em dieerohtc-ào. liquld."~·::.ito 1)1.1 

E!'Xtincão nos C".l3.!1t'e previet.oe e.m lei.: 

PARAGRAFO llNJCO: 

Conselho Fiecal 
liquidacão. 

ARTIGO 21Q: 

A Aet"'~mblé-ie. Ge-ral nom+;>l'l.l'á o lignid.-·•nl.t~ ".: 
deteormlnat·á o modo de liquide.câ•J. e.lr·,~-=-nrlo o 
gue. deve func1onar du1·ant.e o p~rir.Jd'J de 

Oe caa<.,t'l C'miet'loe rege-m-ee J:·l'!"la l~&Zi.~l 1.!•:·í;•:' em 
visor. N.<io havendo norma Aplic~ve.l. a r~:·•.:•!rr-:·t~o 

competir~ à 
eubeequent.e. 

Diretoria .. ad re-fere-ndum"' d;;,. 1\51':'-emblP.ia Uo::-r-'!\1 

V lato 

40-UPSIN .168 
Estatuto Social d~ .. Upt'li InfoJ·m~U.ca Upe-iC'ard ~.1\. 
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2) 

3) 

. ) 

CONTRATO OE_CES-S~O DE_ DIRE!To'S 

Como CEDENTE. uP's j fiiiF-6RMAT I CA L TDA, soe i edade de 
di rei to privado, com sê' de e foro em Se J o Hor J. zon te-f"'lG. 
CGC-24.070.816/0001-79, representada na forma do sE>u 
~entra to Gocial; 

Como CESSJONARIA. UPSI INFOAMATICA UPSICAAO S/A, 
'.Sociedade de direito prlVi'ldo, ·com s·eae e toro_-em BE'lo 
Horizonte-MG. CGC/MF-41-.669.243/00:0l-(!2 e repr-.esenté'dé' 
na forma do seu Esti'ltuto Social. 

que deliber~r~m este ajuste medi~ntez 

A CEDENTE. atravé5 do "Contrato d~ -AutorlZé'~~o de Uso de 
Prodl.1to Softwllre" nr. 0482. celebr'.!!.-do com- __ r!o C'CS 't'imeriCi'l -Inc.. 
d~ MJ~itl'"'nd~ Fl6rld$'1, EUA, em 31 de julho_ de- .1.989, adqu1r1u 
umll .autoriz.-:aco:~o pe-rpétuCII de 1..1so do Sistema CARO PAC e 
resoect i vos m6dl1l os CMP IDLA/M T 5/Cf'lC I 1 TS/APS/PARSLSS/ I MP 1 
E )CAM/L TS/SSS. bem como do5 softwares de manutenc::~o e 
tr01duc::~o au tom~ t 1 c os e respectivo~ manuais tra_duz 1 dos para o 
portlLQU~~, 

Atravé-s do Termo Aditivo nr •. rp3; ceolebr~do _e~ 15 de 'julho cle-
1991. adquiriu duas cOpia~ adici_onais ao prec:c de 
USSl~O.OOO.OO ce~da eo tÓi e.xprE>ssameonte a~atorizada a 
promovo,.. um~ associac::~o com .b B.an-eo-tdo Brasil SIC!, ou c_omo 
uma .d• suas subsidi.írii'l'!5~ e ~tm ter"'ceiro.-

Por este instrum•nto. e para o fim Unico deo se proceO@r ~ 
assoeia~~o com o 881 Banco de Inve5timentos SIA, ced~ à 
CESSIONAAIA 05 dir~itos ao uso do produto software 
discriminado em ! ~ 2 acima, pelo pr~~o certo de 
Cr'I38.900.000,00- Ctr:Lnt, e oito milheJ'Iíl's~ noveclõ'n»:!:7 mil 
cn.azl!iro'!i). ( j 

O pagam~nto b feito da segLLinte formal 
··.-4- 40 .'\. •. ~ 

a) Cr'l21.399,652.73 (vinte e ~m milhOe5, tre~entos e noventa 
e novv mil, sei~centos e cinquenta e dais cruze1ros e 
setenta e tres centavos), neste ata, do que é d~da pJ~n~ 
quitac::~a, pela transfer-~ncia d• propriedade do CDS 77485, 
com vencimento p~ra 11.10,91, junto ao Banco Comerc1al 
Eancesa S.A. 

J.<",f. lt... ~:::\~ 
b) Cr$17.500.347,27 {!iezessete milh~es. Qltinhentos mil. 

trezento5 e quarenta e sete cruleiros e Vlnte e sete 
c~ntavos) em 23.10.91. ~c~e5eido do5 enc~rçõS da t~~~ 
Referencial Oi~ri• a p•rtír desta data ate o efetlvo 
paçamento. 

Julho de 1993 



Julho de 1993 

l. 

z. 

3. 

4. 

S. 
(.i 
r· 

"' 
~. 

7. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 7 640I 

S~ndo esta a vont~de d~5 p~rtes. assinam o 
Qresente em dLIC\S vi~5 de iguo!lll teor e forma. na presen~;a d<'!o:. 
te~temunhas abaixo. 

Te!Stemunhasl 

...t>'Jtv,.e AN c"ott.-tJ v q A s,.~ ..... d 

6"oi'5- '79~. G56- GS' 
\- ~ SA c...-"f"""''-•'""'··:to 
·'-l!ô 

AMI'Nl>Ml•:l"T Nlt. ~TO SOVJWAKI; I'IWIJLJ(."I' l.lCI:N~I: J\(;1\\II':MI<N'I' 1\R. 114XZ 

, , , • d 1 •r thi< I;,._.I\SG Nr. 04H2. Ti>G~G ~I te> 11\ISI "·''· toe.•· 
Twt> u~dlti(Jnulllccn;~> muy be grnnte \lllld . . t ti t' t·pit··tliun of th~. lniti:cl M "·:•;c'. 
in Brasil "~"1 1thc lic1 ens~S mut stdb~. ~~~~~~:d P1;~~r ~~~ 11~; ~xpir~tion of thl; exten>ioll. 
Period, or ol t oe opt on to r.x en '" • 

'tltc prlcr. ror croch of the two ·addltion~l ticemc' is USS 1511,000 (one hunclrecl und flfly thou· ··< 
US dollars), pay~blr: ln US dollar~. ln -dvan<:i'. 

1 ue ~cqui;itiron o[ th~ first Addltlonal Co_py nt thc price of USS lSO,OOO (one hundrcd und r·: 
thOUiand l!S dDllôn) will ocçur no !ater tll&O O~cemher :J], 1991. 

,,lC ncquisition nf lhe ~~cond Additional ('.opy HI the prle~ of uss 150,000 (one humJrecl •nu r' 
tho~oHull us rlolh·r~) wÍll.occur no !ater thsn Peccmuer 31, Jnn?.. 

These two ~~~~-• as wcll as tha original slte, will no\ be subject to th~ tlering provlded for ln I" 
Produ!lt Uc .•. u.,... Agreement, 

1,1e m~lntciiam·c. fees on a11 ~dditlonal site(i), wiii\Je dne snd payHbh · lnq'çated on Sche~. 
l. 'rhl~ <>ifer in<ludc• nll modules contracted fol herein, "ith lhe exceptlon óf PARS. 

The licens~> "" only be u•ed by the cu&tomel' under lhe terolS of SOFIWAJ,t; ?R Ou.:(.; 
UCENSU ACiRBEMENT Nr. 0482. AJJ other terms of thls Agreement apply. 

The parlics h<·tdoy ~gree that, w!tbout revoklng Clal.lle 16 of SOfTWARE PROJ)UCf L!Cfl~S 
AGREEM.I-lN'J' NR. 0482, tbo CUSTOMER ruay proo1ote IUl A>.~oe!atlon with ll/J\CO D 
BIV\SrL S.A. rh •. m.<olv~s. or lhrough any ~r1e of tbeir subsidiary oompaoie~. and a thlrd paro 
under lhe provi1iou rhrtt•tlr~ Ct.JSTOMER'S voting eontrol will b~ fimlly beld by lhe CUSTO ME' 

1CJjlotbor witb llANCO DO BRASIL. 
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8. Juucudmc.ul N1l\nl>er 1 lo tbc Softw11re Product Uoelllc Agrecment Nr. 0482 J~ hereby revokcc 

Si~aturcJ/d(!;~ · · 
~rintcd Nr.mc~lsnííÍÍ...!lnnliCJI._:__ 

l~tle: Ownr.r 

Aoc4plcd by CCS oa July 1~. 1991. 

TEkMil ADlllVO' NR. 3 110 CONTRATO PF. ~t;roRHM:XO j)f. 
USO Pf. PROI>UTC) 'SOFTWARI. 

I • 

4. 

~1. t.~-1c·.!l cilllj,' Locais, b~rn lOitiD Cl lnr ;1l rJI iiJrn.ll, ~~~Cl 
{H,1,·1r;HI ,'.lt.if'itn.<i r;.•, lUndi,t;.ÕP!l -fie~ ~·:,r.ã'JI<''I'I/:II!Itlll'frl d(' l;•lf .. J"O"f.
fll t~vi.o.ltJ ... no Cordr~to ri!! Auh;r tl.ilf'~CJ 1lt UJ.Ct çlt.• Pt·ncluin. 

A.'> til>o:.u· !fP. r11anutcmrãQ f:!M lon~l<l:r.) adir.lnnal(ls) serán 
tiPvitJwt· (~ r"Ut1.1i t octH.) lndlc(ldct no Pl.~IHt 1 <1cdn·J,, iJc 
hl•t·.u,t, nrlc,,iht~l), E.5·ta tlfl.~rtq lru-1\LJ-.,tJdo~r m; rntftl~tlt'L'i 
ul1jt·h' llt~.r:ttl ro11tta~o, L'CII1'1 U)!ter~o d!j r·('~rcs. 

6. flt.10 fwto1 i1arlles ~;d pod!n~du seJ' utiiJ'liHIMi ppf(l' CtJ'fN-T[: 
dP ilCt.JI"dU t.orn os terwt1!t to c·ciruli,r;it.- do CUffrRt,l(f ffF-
Itii'IIIF<l/lll';;n llt liSO Vf. PRIHIUTII •:Wf11JIIr<l'' !JI\, O~IJ~. 
API•c~Hw·q• 1t•dut. U!o outros t(;JmDS du rf11Jirln COI~1Hfl1D .. 
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7~ 0Jr contrattl'ltW.t' 1@-nl Ju~to e at·c,rdii~Ít~-1rln, ,çf.'ll,l ·tllf'l (ill l'E>·· 
vo~ue • ~l .. urul• 16 do CONmAlll IJI. Allll•i·lZAÇT.O bF. lt.l'fl l>f. 
N<IJPIJTO 'SOf'TWARE' NR. 0402, o CUI N1i' rodet·~ PI r•<•II•VPr 
\1/llil c'l.!JJ.C•tfo'lf:lr.l r.nm··r:; B~nC'fJ dtl l-!lo'l.'ill, {lll ~Oift &ll}llll\11 dl' 
,l:llo'.t.• ·~uh ... lcii\Íi'laH, fi \.\10 1t-~l/r>II'Cl, dr:-.l.d~? lliP (_\ ('fJI'\~1'lJLO 
iH.It•l"i1 icJ <Jo Clll'N'IF leJ& amplt,hir·ntr _ d~n,liHMlu polo 
(;l.l~NTf, j~tnt.JIIwrdtt I.OM o B.M~CO D(l I·•f..:li.'-'11. 

a; riL . .J l't-?VOVdtlu u 'lerrno Adltlvu Nr. ·1 ao Ct:m1rrtto eh) 
Autol·irt~t~&CI dH U.to~l rle Produto ''Snf1~o~~~rr·• N1. Ollt~2~ 

CUF.Inr · 

(\1·,~· i na t UI r:1; 

t~c 1111t 

l I' t ui''. 
Ac:~ 11 O f lu. 

<ro~r~ I~ I I nrll1>. 
(,IIY r·, i: I lf TON 

Vic:r.~· Pl't.•Jo'ldl~l'ltU L 
1~1.0?.91 1 

ACGIIetl DE ACIOIIITAII DA fl'lfl I'"'RIATICA· IPIIICAU S.A, ,, 
(11· • Slo ••••••· ~,~ue h•.'n••íoh. o•riw•••o-ijja'hitolll'l'a'Óall~''~.;; 

aatoa:la11atrí. 

··· .. 

'i 
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, pa!l"a. tie.l &á"1"&fiG, o• aõo.1"tlaa,it• •• ••••1·~-: .. ••.':"': 
\oaál .• q_a .e."h•~•P•IItl••'••••'• -!l! ... ."••••o••~'!l••.•_1!•- ·. __ 
hÍloa\e, ::o~.lap~lo,ót••· •••••· '!J~.~·•-l61a;.:.WI''r~~- .tia,~. 
~~~• .. •\~ 10 ·!lU ,f\ lvoi' !' a14a, · o.•!'•!':!'_ •1• • •• ""'!!!a.· ~e:- ' 
oal ·tio I\&', "voloatlo :ooao -U~•·. •.- .,.,,_.,_ ":.w-.~::•· 
•tén_1oc.!~~-'al: .tio ·aa_aoa'!_IUilr'; __ __ _, .. ::.:.~,. · .. , 

aa nor••• 4•· ooaa~do, qoan'a ao pr••nchl•••'o 
do• carvoe na ad•tni•~raçlÔ, ••rio oÃJe\o d• 
ex•cuçlo •spaolrioa previ•'• ao livro 11, '1\alo 
11, cap. III, Sa,lo_l/11, do Cédlvo de P~oce110 
Civil, ••· oaao de lnadl•ttleaen\o, reoonkeoea4o, 
........ logo. O• •lvna\,riOit -.•• 1o ala-pi•• P•w•
aeato··d•: p•rd&l ·• t1ano1 nlo ooa1'll\airi at1e4watla 
oo•••••a,lo para o laadl•pleaea'o d•• o~riwa~••• 
no pre••n'e··aoo.r4ot · 

•. a .. ,.~r•••••r•••· do• •••J.I'o8 4o Co•••••a ••• exer-
'eoroa·· · ·••••••• oxnouvoa '< aor,~tl · ·! .cre 

~:2.ooc:i~OOO;o'o « doi• ai li•;•• ·••· or•••lr ,. · •ei!
JuUvolio · pol"o ·~oH H o a sahrlal to! a. ~ 

Qantlo' a UPSJCUD olt\lvor polo ••nos ada ... a• 
olhn'•• alh tio Cncltrool· tlo.-.liDas OeJ'als o,·;tlo 
laaoo·clo Bra111, ••'• valor':·s•r' o· .. doiJro. 

~) lal 4ell~•r•~••• aobre aaaen\o ~· oapi\al por ••~•
oritlo. respei\edas •• •••uin'••· ooa4i,õetl 

•• propoa\aa de auaen\o auperíor a 20X do ca~l~ 
'•1 ~. Eapresa ao•en\e po4erlo ser a~r••••'•4••~ 
'ao hoov.,. prhla ooaoordlnola tio hdos u aleilo-:' 
Urlu tio ,. • .,·onh aoort101 · · 

oa aaaoa\oa tio porooa\aal laforlor a-201:'4o oa
rol hl'~ tia -aooietlotlo aoaoa\o .. aor&o·· ao\oriaaoloiÍ.~'aií . 
. r.oapel\atiÍI . o lohrvolo alat'iui tio; 12 ·c ololiíl r.;.(i;.,;.· 
••••• 

0.1. ~ oa_ ·-~'""~~r,_lóa.,itlti\or'!J)!.•!':'-'J>: .• •.o• ..... ltroa,.:olo :c•.!"•'\ lho_ ~~l·,~17 
n t•,J•~tslo.~\ "!!~ l'-tl;~~\li'o íf~.nta,a,l;r,oa ,_ '! ta\al>ollas. ~· .·;a_aiL:;..~·.••~•J.o.~;· · 
r ac,J'!I! 1~.•'~"-0:!IJ ~- ; -•> •!'rov.a o 'JtEG ~~~~ , ll~q. i.P~' IIJ4:!ED,:M_Co~l!!l.t!• 
:::~::m;J~:~~~~:;~;~:~!,~:;;;;:_!;,m.•"P'•·f~~~.r_~,u~,.,,.ow:!~~·~~~i 

~fJ:!ff.{t:~ir~~·'l!.• ''.t~~P····~~~ • .. •"•_,,._ • ., ... ' if.~ ·,;,•t!.A:lil!~t~:: 
a;,;~~~~·· • ~- oriur!t~· fo~~ •••• ,.i,i!,,~!i•""''"··~·:s~n~~·r 
· · _,.1·a~oa,l, \ala oooa1 aíllalsalct,1;\r.~aterlaoiai/'1t!"P'•"f·:. 

' o • 01 

o l aoroaa • ori Urios raatlaaon,ala 4e adainh\ra,ae::;. • ..:.. 
' 'larlal, ""•' 1aaldtloa beaollciloa • vaa\owoaar·~- .. . ~ ' ' ~ .. . . . . . ~ ..... ,, . ., 

d 1 aorou · .•. orutil;los, hadoaoa\àis 'para· o pro~·latia •• ;,_ 
dos .•arJI~S, do o~oflo· •·tllr.ulo.: '!•• oltodenrlo_ oxolo~ 
alvaau'• .• oriJ~rto:c\fqai'!o,_ filO 

. ~ . '~- ~·d.J·t~·· :,, ..... ~ . . 
04 - A• asl•s' "•!' vitirtio a· aer''dlah-l'lt.Oi;.a,~ •. oà; vlrhtle do laciol'
poraçlo de l•oroa ~:• r•••rvaa, .. l• .. ,. ror.•• •• ~..;.rl , ••••••••• ,os 
d• o a pi \al, · !toa oooo ls alienada à, .. •• \hil•l'-•o-'lo \o doa .. 0.1 __ tllrel,-
'•• • obrl•a1ões· tleoorreft\ea. d•l\w'· aoortlo. .,.,,. f . · ·. 

:- !;.' ' .,; ··I - ••• ...;..-....>.-- ·-- ··--· -··•,:........~o..._- - .• ~~: ,'•, ~.-. 

05 - J:a\• aoorolo .,; · .olonla,at ti oeltbradó eo•oarU•r irrevovhel 
• lrro\roUv•l poJo pro ao· d• 5 C oinoo l;> aaélt, aa\ouUooooah 
,,.orro•'v•l Jl'r i•••l· P•f'.~D.4o, .. ,oaao _nlo ••J•.J•l• dea•aoiatlo por 
qUalquer tios a~ordan\.••··-'ooa··doa•··••••• ele ••'Jtcedlncia. 

J uiho de 1993 
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06 - Para aelhor· lft'c•t-P•,·a,ao do• \!'rr•cf• do preaea\e aoortlo 
tle•4• ~· lo•o ..... par\ea \oaaa con!!eolaen\G' ·ela PO•I1Io aolon.,rla 
a\aal da oa~a uaa peran\e o oapi\al soolal da ooa-aahla, • ... 
ia'••r•• o aoortla a ••h•r• 

ACIOIIBTAB J 

8,l~JI!AICO DE·''t'ntBT IKEITI#B, A, 

I!IIG»P~a:rrcrt«ÇIIn'LTDA 
' . 

X ~- AÇIEB OIDialiiAB; 

24,51 

~r.lc·ir,.Aitic:tliA91ta \V . ,. ,~4;~;_,· 
07 - A11la aoordadot, •1•9•• as par\•• o toro da oo•arca da Belo 
Hori•on\a-KG, -•ra ~lrlalr •• dúvldaa •ven\ualaea\a dela •••r•••
\es, asalnaa~o-o Jun\aaen\a coa as \as\aaunh&l ahalxo •• \ria 
vias, uaa dala•·dapoal,ada na Coapanhla, para os tina • atal\01 , ... , .. 

~cj 
./ leio· Knl~•;;;_~ov .. ,.ro ~~ l'J'Jl 

(ÇL,LIAtl ~ (yq ---"<v~__(!=- //L,_, IZ...L:_ 

'""'Jõ'; "'J..ff;J&&~·~ 7'",_ 

SIGMA 3 INFORMATlCA s:-A. -,.,~ 

CGC:25.610.080/0001-2EI 

. . . . . ... 
... . .. . ·.· 

. ·: .. 
: - : . ..... 

. 
: : .. . .. 

.. . . . .. 
• . . .• ~ ••.. ! .·• ::::. :ft····· . . . . . . . . . 

SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTÂAdÂorNÀÃiÃ~ •• 

SUMARIO DOS FATOS OCORRIDOS E DELIBERACOES 

1- PRELIMINARES; 

Em 18 dR novembro de 1991, na sede social ~ Aven~da Afonso Pena. 
2.158 em Belo Horizont~-MG., present~5 acionist~s representat1vos 
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d• 100% do Capital So~i•l• 
Diretcr Nelson Rigotto dv 
para strc:rcttA1r1o; 

assumiu • Presidenc:l.a dos tr~balhos o 
Gouv•• qu• convidçu a F·ábl.o AlveS C.ost.ot 

2- DELIBERAC:OES1 

Verl.flc:~da a regular1dade da 1nstal•~~o, fo1 dec:!ar~da reQul~r a 
Ams•mbléla • tomad•s por un&nimid•d• as cegul.nt@s D~LlBERA,~ES: 

I- aprovado o PROTOCOLO OE INTENÇOES PARA OPERACnO ,DE C!S~U 
PARCIAL DA SIGMA 3.IN~ORMAltÇA SIA. f1rmoO\dO em 17.11.41. 
p•las p.irt•• envolvidas, onde foram'~xplanaco~ O'lo Pl'rO!IImet,.ros 
parJ~. a opttrac:áo 

I!- l"'at i fi c: ada a nome•c.11o dos Per 1 to• efet.L.La-da' no Protoc:o 1 o de 
Intenc:Oes, Srs. Mareio Gomes de Squza. M~rc:1.o Renaud Dom1ngue5 
e Antonio Pereira JUn1.or; • aprovados os tr~b~lhos Dor eles 
re~l~zados,consubstanc~ados no-Laudo d~ Aval~a~~o em an~xo; 

III-aprovada a cis~o parci•l da sociedad• com lncor~ora~~o a UPSl 
INFORMATICA UPSICARD SRA., •oci•C&de de dire1to cr1vado. com 
sed~ Soc~al em B~lo Hor.~~onte-MG, ~ Av. Afonso Pena. 2.158. 
CGC/MF-41.669.243/0001-02 de •c•rvo QO vator de 
CrS879.600.000,"'0, em titulo• de cr-Ítdi-to- noje e>'lstentes na 
soci~dade, ficando ~utorizado o Sr. F~blo Atve~ Costa a 

pra-ticar todos os •tos neç:::•ssâ.rios .à c. o.nter~n'=la do'5 bP.n(f.:•·. 
incorporadora. inclusive • subscr-ic::ll:o do o!I.Limento di!! c ao 
n.a ~P~I INFORMATICA_ U~SI_CARD S.A~·-·-~ __ _ "" / >/ 

. ;. . ~ .; .: . ... . . ' . 
IV- ficam extintas 8.809.800 !o1to milha'=!•'',oltpcerta.&,! '! . nov!ll' 

mil eo o i toctrn tas) a~t:l•• c:orr-•spondwr(t;;p'l/,.a. C r:', ,ft79 ·.'1 .... q:?ufJ. 0(1 
e, u-m C:On'5~C3uenc:-la, redUZ1do o C5\Cltll'l So.c:lal parê 
CrS1.17b.400.000,00 Chum bilh~o, C:lil'nto & sE!otenta ___ e se1s 
m1 l hOe$ e Qt.latroc:eontos m11 cruz•l.ros} i idi vi d ~dõ ~mo~~ h•:7 ~4. 20f.l 
ac:t:le!5 ord:~nar~as nom~n,at~vas. •.• •.• : •• ::.! • : : •: 

v- dada nova r~dac:~o ·~ art. 3Q. , de Estatuto Soc1~J c;ue p.ass~ 
a v1gRr da SRQUlnte forma: 

··o CAP i ta .L Soei•!; ~ubscr~ to e 1nteQra 11 z.J~.do e d'!' 
CRS1.176.40"0.00_0.00 (hum bilh~o, cento· e s•tent~ e sel~ 
miiht:leo~ I!' Quatr-ocentos mil cr-u~•l.r-o_sJ dividi.d.o em 16.734.20(1 
(dezRssel.s milhC•s, set•c•ntas • tr~ntA e QLI~t~o m1 1 e 
duz•nt~5) ac:Oes or-d~n~r-tas nomln•tivas. se~ val.or n=mlnal. com 
d~re~to a 1.1m voto cad•, n•s dtrlib!Rrac::t:5es-_ .das_ A~sémblel~s 

J ui h o de 1993 
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Lavrada ~ Ilda a prmm0nte Ata to1 ~ mesma aDrovada, sem 
restr1~~es e ass1nada por todos O$ ~clon1stas. 

Balo Horizonte, 18 de novembro de l9q-1 

V-isto advogado: 

. é '1uNTA coMiRCJALOO tsTADO-ÕEMb:.AS GERAIS 

, Cfll'nFICOOIIFQI:SnriO 

40-slQma.l70. $01 O I'NMliiO 

1.085.077 
, .. 

< ' 

LAUDO DE AVAL!A~AO 
I' 

1-'· "PERITOS" AVALIADORES"" ...... ,. . 
: .. :.: .. ·: ·: :.: ·: 

1.1- MARCIO GOMES DE SOUZA. bras.il~.lr!th •.é-as•ÓO•:....,.,dnuh~ê.tr.r.dor e 
eorretor dR 1m~vwis. 1dent1dad~ nr. M- 1.313.~45. CRECI ~r. 
3.b32-" 4~ Reg.i~o, CPFIMF- 070.020.Qqp,.74o. ••. • • . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... 

1.2- MARCIO RENAUO DOMINGUES. bra~:.le'">;o· ••• Q,WdÕ, • •• àdvogado, 
OAB/MG- 24.834, CPF/MF- 002.7S6.Ó76-15; . 

1. 3- ~NTONIO PEREIRA ~~~ 1 O~_., bras i 1 e i r o, casado •" -c o, ti'ldor ~ CRC/MG
~8. 210 • ~PFIMF-32o. 5o~. 646-20 

todo5 com escritorios em Belo Horizonte-MG. 
Dllii!'sl.andes. 216. 

2- RELATORIO 

No•. nomeados quv fomos p~ra a~ iun~Oe5 de 
per1t0~ avaliadores de b@ns e do patrimOn1o licu~do da PlGMA 3 
INFORMATlCA S~A •• sociedade de direito p~1vado. com ~ede soc~ol 
r~m ~l!!'lo Horlzonte-MG~-- O Av. Afonso Pena, Z~l5_8. CGC/MF-
2:>.610.080/0001-26, ad1ante denom1nada CINDIDA. com~ f_lnalldad~ 
dllt real1zar sua cisi'l:o parc1al CP cons~Quente lncornor.ac:ao dos 
reterlOOS ben'5 na UPSl lNFORMATICA UPSICARO S.A.. -s.ocJ.edade- de 
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dLre1to crlvaco. com sed~ social em Belo Hor1zant~-~G. ~ Av_ 
Afonso Penôl. 2.159. CGC/MF-.;,.41.669,243/000T·:..-o-~. <1\0-ia.ntEo ·oer!omJ.naaa 
INCORPORADORA, de-oslncumbim-o-nOs dO --encãrQo=-- oroCeoenóÕ ,i~ 
dlllgencJ.as ow est11o. cumprlndo-nos ooservar: 

2.1.- CRITERIOS OE AVALIACAO 

No Protocolo de Jntenc:tles as partes P.<:tar:'='l=·:er 
como criterJ.o bâ'!Sico d@ av•l1a.c2l:o o valor contab.t!, co:r. c:s 
a;u'!5te'!5 de atu•llzac:~o_mon@tárJ.a per~~nente~. 

3- AVALlAt:AO 

Con'!Sidwr.sndo qu• os l1vrOs ·e ·reçp.Gtr'os ·c::ont..lbels ·o"" CINDIDA 
se encontram em perfeita ordem; 

cpnsiderando 
INCORPORAOORA 
ac:.1ma citados; 

os direitos a serem 
1acilment• ioentlflcdv~J.s 

V'?r"'tJ.dOS• ' ã 
nos reglst.ros 

con~idRrando QUe os cred~tos sao l~Q1tlmos, como 
cela docum~nta~~o manus@ada e d~llgêncla~ 

constatamos 
J ~mto- aos 

dRvedore5, contl.r?\"'n)(o sua· exat~d~o; 1? 

e, fl.nalmente, 
envolvida.5, 

consider•ndo o patr-imon1.o l 1CluldC d,il$ empresa5 

CONCLUI MOS QU" o" valores a serem vert.l...dO'=! pelo s"u 
valor nominal ti:!lo; . ... . . . : . .. .. . ,, . . . : . . .. . . . . ... . .. . ... .. ... 

2-

I NCORPORI\UOi<A ,. . . . . . . .. 
Gou'..,.êa':" • •• crêdl.to contra Nelson Rigotto 

repr~sentado por uma nota promJ.ssOrJ.a 

3. Credito wcontra Fâbio Alves CoBta, 
represRntado por uma nota prom1s50r~a 

:·· .. . ... 
.4 7..600. 000. 0(1 

•••• 4 . : : . : 
41 b •. 000 .. OOP-,-00. 

.53,9_.3.0,0 • ._000' 00 

879.Q00.00.0,0(1 

O Patrimonio liQuido da CINDIDA é de Cr$2.521.442.789.19 
(dois bilh~es. quinhentos e vint~ e um milh~es. au~trocentos e 
ouar-enta e do_l.5 mil, setecentos e oitenta e nove- -c:ruzeJ.ro~ e 
d~zenove centavos), consJ.deradas as corre~be~ .~onet~rl.as 

pert1.nente~ até 31.10.~1 e- os re5Ultados do exerci elo. 

O P~trimOnio Liquido- da INCORPORAOORA é de CrS122.QOp_.OO_ 
(cento e v1nte e deis mil cruzeJ.rcs). 

Importa o pre~~ntG? Laudo d~ Ava.liac~o de Bens P.a SJGMA 3 
INFORMATJCA S.A., pelo seu valor liQuido para o fJ.m esoecifJ.co de 
sua. Cl5ào e J.ncorpora~~o dos me.o5mos a. UPS I 1 NFORMAT l CA_ UPS I CGRD 
S.A. l!>m CRS879.bOO.OOO,OO (oitocent.o5- e setenta e nove mllhOes e 
sel_5cei"t·'t05 mil cruZI!lro5l. 

B~lo Hor1zonte. 17 de novembro de lq91 

"~zM~}'" ~"";&~ 
ÁNTON!~"'~· 

Julho de 1993 
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rRO-;"OCUL..O D2 lNTENÇCJES 
SIGMA 

Comparec~m no pres!lnte 

-------------------
PAR~ OPERAG:f::\0 DE ClSAO PHRCIAL DA 

3 I NFO~MAT! ÇA-.~/A . . . . 
: . .. .. . : .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . 

.1.ns trumen t.ó•; . .. . ... .. .. . 
. .. . . . ... 

1.1- VINC PARTICIPACOES 5/C LTDA, 
CGC/MF- 23.971,179/0001.-20, 
COSTA; 

s l!cit!: ri .. : ã .... . 
reprêse,;tati~ 

:AtánS; 
•• POr • 

... 
<F•er.a, 
F'ÃB!O 

2.158, 
ALVES 

-' ' 
1.2- NRG PARTICIPACCES SIC LTOA, 

CGC/MF-- 23.853.377/0001-99, 
OE GOUVEA; 

s~de na Av. Afonso Fenã, 2.158, 
represertada por NELSQN ~IGOTTO 

1.3- NELSON RIGOTTO DE GOUVEA, brasihriro, c:âsado, C\dm1n.1straoor, 
C.l. M-182.249, SSPMG, CPF/MF- 007.847.966-_53, re,s,l!=l~r.t~. a 
Rua General Carn~1rc, 187, em Se'lo.Horlz6nte-MG; 

!.4- FABIO ALVES COSTA, brasile1ro, casado, econom~sta, portador 
da C.l. M-3.185.324. CPF(MF- 008.636.296-8?; :~esidente ~Rua 
Sinval de Sà, 609, em Selo Horíz-O,nte...:MG. 

t:Jn.1cos sOClO:i da "SlGftA 3 INFORMATICA s-tA", com, '!.ua 
sede na Av. Atonso Pena, 2.158, Bairro FuncJona.r.lp-s, em- Belo 
Horizonte-MG, inscrita no CGC/M~ sob o nr. 25.6lO.Q80/()t),0,1-28: 

Os quali+icado~ em 1,3 e 1.4, s~o os un1cos ~cion1stas 
dê "UPSI INFORMATICA - UPSICARD S/A", -socleCiade de ~:a.r,e,it..o 
pr 1 ~ado, NIRC/ JUCEMG-313. 0000929-7, CGC/MF--41 . 669.243/0001-02 ~ 
com seodl!l' ni\ Av. Afonso Pena, 2.158, Bairro F1.1nclor;Y.~ft-.1o-s •. -f!in f3elo. 
Horizont~-MG, aqui denominada I~CO~PORADORA. 

Ajustam o pre5entR PROTOEOLO DE INTENCGES DE CJS~Õ 
PARCIAL DA SIGMA 3 INFORMATICA 5/A, a ser ~tet1vae1~ com fulcro 
nos artJ.gos 22'3"~~ 234 da L~i nr. 6.404/76 (L~A das SocleCii!ICie5 por 
At::t:lcr'!.), nas c:ondll:b&s a s~?guJ.r mencJ.onadas <1eté,' recJprocamente, 
aJustam, outor~am e aceitam, a saber: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DA CISAO COM VERS~O PARCIAL DO PATRIMONIO LIQUIDO 

1. 1- Ser:. promovida a segrf!ga-C::to soc:iet'a~-la cor:~· a c1são parCial 
da CINDIDA, que sub5istirá apos ver~er parte de seu ac~rvo 
5oc:ial à INCORPORADORA, 

1. 2- A INCORPORADORA, ao absorver 
~a ClNDlDA, s• A sub-rogara 

/ 1 - e 

as parcelaS do patriMónio 
e-m to-dos os dlrel.:~ 

obr1ça~ees decorr~ntes do5~e •to, na prooor~ao do.ac~rvo 

a ela tran!!Sferldo. na forma d.o P.4ràg~a1~ .lQ.,., .do artJ.go 
229, da Lei 6.404/7b. •; :. •: •: :: ·: . . . . . . . . . . . . -:. 
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CLAUSULA SEGUNDA 
DOS DIREITOS DOS :A~J:O~:~s; •• : . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

2. l- A particípac~o Oos acicnistas no Capital Social da CINDIDA 
I!' o segulnte: 

ACIONISTAS NR.ACQE? VR. CRUZi!ROS 
NO CAP.SOCIAL 

VlNC PART!CIPACOES S/C LTDA to.soo.boo 

NRG PARTICIPACOES 5/C LTDÁ 10.500.000 845.129.971.0(1 

FABIO -ALVES COSTA 2.272.000 

NELSON RIGOTTO OE GOUVÉA 2. 272. ()\)() 
~ ... - ------~--------

TOTAIS 25.544.000 --- 2. 05<::! .000. 000t0(1 

CLAUSULA TERCEIRA 
DA -J_USTIFICAC~O DA CIS~O 

3. 1- Considerando o -l.nteresse em segregar o PS\trimt:lrn.o, pa.ra 
que s~ja alcancado o objetivo de assoc~ac~o com· terce~ros: 

3. 2- Cons~dC'!rando, a atUal · situac~Õ- dos bens d~ SOCJ.edade que 
permite tranQuila dlv~5~0; 

da CINDIDA. 
patrimtmJ.o Que 
e.xtinta5. 

RESOLVEM os signatar~os promc~er a C~s~o Parci~l 
trans1erindo a !NCOAPORADORA Oo<H'"te do seu 
correspondera ao valor· patr1mon1al das a~~es 

4. 1-

CLAUSULA 'QUARTA 
DA DATA-BASE 

A data-bas~ é 31 -de outubro de-19~_/ _,.{) , __ -/'\(\- ~-

CLAUSULA QUINTA 
DO PATRJMONIO LIOUIDO OA ,C!Jj~l DA. NA. DATI7-Bfi\SE; . : :. ·: ·: : : ·: . . . . . . . 

DOS VALORES PAtRIMONIAIS A SEREM v~Rf;D05:A'1NcoR~Ó~ÀDORA 
. . 

5. 1- DO PATRIMONIO LIQUIDO DA CINDI~~ 

Capital Social 
Reserva C.MonRtaria do Capital 

Total 

. . . . . . . . . . . . .. : .. : . .. . . .. . . 
. . . . . . . .. . . 

2.056.000.000.00 
465.442.782".19 

2.521.442.782.19 

5.2 - VALORES PATRIMONIAIS 508 TRANSFEReNClA 
-----------

- ' • .;, .? -

Julho de 1993 ~ 
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5.2.1 - CONTC.S DO PATRlMON_IO LIQUIDO 

Do Capital Social da CINDIDA sera vertJ.do ao 
Capitãl Social da INCORPORAOORA D valor de 

5.2.2 ----CONTAS DO ATIVO 

Crédito da CINDIDA junto a INCORPORADORA 

-Titulo de credito contra Nelson R1gotto oe 
Gouvea. correspondl!n te a uma n·ota -pr-OmJ. ssbi-'1 a 

-Titulo dt!' c:rêdito contra FabJ.o Alves c·ostB.. 

c::orrespondentl! a uma nota promJ.ssOrl.a 

Cr$87_G- • 6-oo. 000 .OQ 

47.600.000.00 

41 c~ OO,Q-..0.00,00 

416.000.000,00 

S O M A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -;:_; 879~600.000,00 

CLAUSULA SEXTA 

DA INCORPORACAO DE BENS E REDUCAO DO CAPITAL-SOCiAL DA -ciNDIDA 

6. 1- A traves d.a CINDIDA, ~era iric:orporado';f_--Cap'i ta 1 S-Ocial da 
I.NCORPORAOOAA, f1DA valore5 5&Quit'l'tes 

I/ A .--· fi f \ 
. ACIONISTAS VALOR . 

VINC PARTICIPACOES SIC LTOA 

NR.ACOES 

-2'":-'a:{.· 90(!: ·: . . ... ii f :i4a. 062. oo 

NRG PARTICIPACOES SIC t.TDA 

FABIO ALVES COSTA 

NELSON AIGOTTO DE GOUVEA 

• ,;:.. •.;' ';.-::::;~---L 

. • • ! : 
2·:1·a2·.9oÕ ... 

2. :;12~ .=<~~~j .. . . . . . .. . ~ . . . 
2.222.000 

·8.809.800 

~ .. .. 
. . 

ii 7. :94s. 062 ~o o 
:·.*~·.:ij51.938.0(l 
• • t • . .. .. 

221.851.938.00 

6. 2- Em cónsequencia da C1S~O aqul-pactuada, o Capital Social da 
CINDIDA se,.á r"'"duz-1do e-m CA'S979.600.000,00 (oi.t.OC.entoS e 
~~tem ta e nõveo ml.lhbes e seoiscentos ml.l cruzel.rllls . ) 
correo!l.pOndenteo ?Is 8.809.800 (dl'to milhb~s oitocen.tas- e nove 
m1.J e oitoceont•»l. a~~~s a ser~m e~tintas pertencentes aos 
•clonistas que ser~o incorporadas nO CãPl.t~l Social d? 
INCORPORADORA 

A e~tinc~o da5 acOes seo,.á consubstancl.~da em Assembléia 
Geral que v~er a formalizar em definl.tlvo os atós aou1 
avencados. 

CLAUSULA SETIMA 
DA NOMEACAO DOS PERITOS E DOS CRITERIOS DE-AVALJAC~O 

7. 1- OS p•,.itos nomeados s~o o5 S@Quintes: 

MARCIO 
1m6vei5 
SSP~MG, 

GOMES OE SOUZA, brasileiro~ cas.!!.do. corr"etor" de 
e administrador d@ empres~. C.I. M- 1.313.645, 

CRECI 3'-632 - 4a. rt!gi:.:o -CPFJMF- 070.020-.096-7-2;-
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MARCIO RENAUD DOMINGUES, 
"OAB/MG- 24.834, C.I. 
ooz.7sa;o76-1~; 

bra!:sil~iro, c~"ii-.o;r.·clo, 

M-625.3~4-SS~fMG, 

.;.dvogaco,.-
CPF/MF-

ANTONIO PEREIRA JONIOR brasilRiro, casaco. contador, CRC/MG-
38,210, CPF/MF- 326.S65.64ó-20J 

todo~ resid•nt•• • dOm1ciliados ~m Belo Hor~zonte-MG. com 
escritôrlo • Ru~ Francisco Oesl•nde5, 216, Anch1eta. 

7. 2- Fica ~xpr~ssamente adotado como cr1t*r~o d~ avalia~~o, 

para o fim~§ II'Cifico d• CISRO, o valor C'ont~bil dos 
d1reitos d~ dito, com as atuallzac~es monetárias 
p<>/rtinentes. ,. O 

,/ / . A A 

CLAUSULA O I TQV~.. • , , . . . . . . . . .. . .. . 
DAS VARJACCES PATRIMONIAIS DA CI~Qj;;: _?U$E~ENi~= 

OESTE INSTRUMENTO 
•-~• -ASSINATURA 

. . . . .. . .. .. . • • . . >. . 
8. 1- as varia~~"" patrimoniais da CIN'iji~:~b~~l;a]e~(e-\::a data da 

ass~natura de~t• instrumento, a ela est~r~o vinculadas 
excluos.~vamenteo e ~m seu ben;ficic cu preJ·u!zc reverter~o. 

Por ser ~sta a expre"Sma manifestac~o da vontade, 
elegendo o io~o da Com~rca d• B~lo Hor~zonte-MG, como un~co 

comp~Ptentao para dl.rim·ir dUvidas ·oriund•s des~e inostru~ent_o • .tt!IS 

~•rt~s, bem como os peritos 1ndicados,- o assinam na preosen~a· das 
ttPstemUnha5, 
contorm~. 

V~sto 

TII!Stll!munhas: 

que a tudo assistiram, d•pois de lido e achado 

B•lo Horizonte, lZ- d• NOVEMBRO deo 199L 

)~ 
RJ::(\jAuÓ o0MIN6ÚES 

Julho de 1993 
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UPSI lM='ORM"TJC(·I U~SltAFW S.A 
CGC/MF-41.6b9.243/000l-02 
JUC~MG-313.0000929-7 

. . .. ··: ·:. ·: ·:. . . . . . . . . . .. . 
. .. 
: 

AvenJ.da Afonso Pena, 2.1:'18 ~ B•.irro 
SELO riORI ZOIHE ·· MG 

~~ c.'~õn ê- .. cc:~~:. .. . ... 

JU -. . . . . . . : . . . 
.. . . .. . . 

!.n.ASSEf·lBLElA Gi~RAL E.). [R140RDINARIA . 
SUMARIO 005 FAT1l5 OCDRR] o·os E DF.LI8ERA~C:E.'-

1- PRELlMINARES: 

Em 13 dR novembro de 1 991. n~, ='E>C!E? ~~·c:.!<J.l Icc.:-llzac., 
na AvRcnJ.dc\ Afo.Jnso PE"nol'. ·:c·J.~S-, bal·;..-r-o · r-\.lr">t".lO'll>~""l!:•!>, Pf'l• Belo 
Hor1zonte, MG., preo5entll>\'.' acJ.on1stlt~ rFOr"E"s~.-.\,c.1lVO» _dl" l(H.l'l. co 

·c.:pit•l s·oc"J.al', "ol\'55U-m.z:u ·, p·r'~'iW·l.c~r\~l.l'. os..-. ~.:.=~~ .... - A\v~s. LO'st~- I? iJ 

SeocrPt&ri• o Sr. NelGon RiÇC.'tfo ·d·e GOu"v~·.so.; 

2-· DELl BE!1AC~E5: 

Ver1ficad• a reQUl~rld•de 'fol. oeo::laradco 
r~Qular • Ass~mbl.la GPra! e 
SPQUlntr?S d!f)l.bPrt"~eiP.Yo:· 

tOmoltdt!'IS, ptor .. ''neon1m~':i~d~. a.s 

r-

I I 

III 

·~or"oVAdO o "p'RQTOCOL-0 DE, INTENI:oEs PAliA ot't;P.t"CAO DE- ClSil-0 
PARCIAL 'of' s!'GI1A 3 lN!='ORMATICA, S.'Ã.·, aol,~nte- den~inJ.n'•'='• 
CJNDl[IA 'fjrmildO em 17 de novt?mt•ro ':'P. 1,..9"1. onde são 
t.G(It"'C?Q~:::to~ tF.Il'i ~ VC'I!Of'e>5 CLio:> _sr--:1 _dP.~t!roados i< UP~l 

!Nt[1rfi'I:-.11Ct: l!PSJCn.R!' S,.f.:. •• l"'l'l Qll~,lltH·~.H·· '"!I? Jrt·r,~1r-(1Ff~d.of;Fd""; 

r•l..l.'fJ.c:adolll "noml?t!'-;~t, dt.>s F'er~t~Js· 1ncf-11"..,YJ:J-ns e> o::ru..-tl~'flr:ol:\c!Os no 
reo"TE'l"' 1 do Pr otc•r:P I c c.::- fn '.unc-l!·eo~:. ~~oz·ronc;r oD-;, !~•.;oo r c 1 r:o L~r:'"'T·Eo>S o:.1e 

'.::inuzi', MarcJ.o n~:-:l'll~d :~t.~~nl._n;lue~ :~ _11::~·:-ntc:• r:o·e;·..-;,p·a Jurolor, que
~val:~.aram o~ b~IIS r o p,.,trJtTI='I,lC' LlClul.O'C.•- o 5er·aom Vlr'rtl.dos 
a est,.,.. Yf'~CORPO~AIHJf_'U~. t:ir.-,.; t:'O~·l? • c,.s t,..-lll;?õ.!hrJs por ales 
ril!'llllZlldO~~ COM!-\.'t:>5t'.:.r.t:J.ê\ll0§ no Li\Lid':.• ~~ Avallol'C:~O, di!' 
17.11.91. f'm a.t,t!!'l':c>; 

aprOvoJda 
SOCl~di'odtl' 

í->. J.nccrporlllc:oifo oo\C,I patrlmOnlt.: e ·,ao 
nos. SRQUl~t.•S:· t:).,rls a el.._- -.:.-er_'t~c~:-;: 1 . 

~·-:' 
~ I' 

• / _,.f _. 

Sllldo creodor ~m cón-t.,; 
.a. CII4010A 

, corrente 1a~or~v~l . .. . . . . . . . . . . 
NE'h·on RiQOt\4D• :·po~,.~~a: 

- _, 

CrédltO 
Crltodlto 

junto 
Junto • F .sb.io A 1 \1'1!''5 • Co'S'e•••.• 

4 "·· {1,10. ()00. 00 
4Íb~o~o.ooo,oo 
4.t6.00tJ.OOO,OO 

Som.- . .. . 
. . . . . . . . . .. . ... 

: . . ... 
:.e .. ~9.,~o.ooo.oo . . . ... . . . . . -

IV •prov•do o ;1umeonto do Capital Socii!l mP<:ilanteo • •ub5 cru:Jio • 
int•çr~liz•c:ro feoit• nestP •to pel• CINDIDA , r•prv~•n~•d• 
por Fabio Al••as Co$t~. oe 8.S09.800 {oito milh~vs, o1tocentas 
• nov• mil • oitocentas) ac:Oe5 ordin~r1•s ·nom~n•t1v•s, seom 
v•lor namir••l, no v•lor 9lob•l dr 'CR$879.600.000,00 
(Qitoc•ntos • ••t~nt• • nov• milhO~• • ••i•c•ntos mil 
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eruzeiros) •m oom~ dos s~~u1ntp~ •e•on~st•s, 

Qu•lificadcs no P~otoco~o de lnteQ~bes: 
todos; j • 

< 

ACIONlSTAS 

Vinc P•rticip•co•~ SIC Ltd~ 
NRG Partic:ipaco~!i 5/C~L-t.d~ 

F•bio Alve5 Costa 
Nelson Rigotto de Gouvea 

NA. ACOES 

. 2.182.900 
2.182.900 
2.222.000 
2.222.000 

8.809.800 

217.948.0ó2.00 
217.94.8.062,00 
221. es1. 938. <>o 
221.851.938,00 

879. bt)Q. 000 .oo 

Com 95te •um•nto o c:•~ital 
Cr-s879.700.000,oo, dtv{dido vm 
nonunativa~, 5trm valor .nomin_•J. 

soc:•Ãl p•ssR • 
Ei. 908.800 •c:be-s 

9 

ser CIV 
ordJ.r1t1arJ..as; 

V Aprovado o novo Estdl~tc Soc:J.al, c:oniorme doc:umento an~xo. 
•n5in•do p~los pr~s~ntes, tnttrçrante dest• •ta como se aQu~ 

•GtJ.v~s~e tr•n~crito. 

)J.fj:.~;!'.!.lelwnt.w.• ._ 

CLAUDIO DPNTAS OE AR..~OJO. t•,.ll.!iJ.l~J..ro. ce&>~do~ b•nc.a.rl.o, 
C.!. nr. SB.G'O·a s~;c.;st:. CPFIM"F--Ov•f.C.7~ .• 995· 54, re!5id•nte tt 

dom.icJ.lJ.•oc na SON 11f~. -Sloc:e~ "F", ~P1:o.· 202, sr-..-llli'-r.iF-. 

LUIZ CESAR MOnEIRA CRUZ~ 
nr. 3.244.004 SSP/S~. 

domic111~do no SHlN, OI 
DF; 

/' ,t _. .. 

bre5llPiro. cas~do, banc~r1o, c.J. 
-CPF/MF·~·.-(ib~.243.62ff-~3, l"ll!'~ldPnte ~_..,: 

0"!., Con;unto 11, C•iõ• 04, Bras•l1...c("-:-~:/ 
v. ' 

NELSOr>~ RIGOTTO'" DE GOUVEAl b~A .. ileriro, c::-.,;.ado, 
adm:nJ.'5-tratlor, C.J. M-182,249, 6~~MG,•: i~c:,.. .. t~•=-o CPF/MF-• •• • • ~ r ,.. 
007.847.966-53, resid.-nte • ~tia, s;en~r•l: C•,.f'leJro, 187, 
B~ 1 rro S•Qr~d• F a mil i A e'm Be 1 O t-.O,..l. 2:on tVJ1Mt1~ •• ••• 

. . . . ... ' . . .. . . . . . ~ .... 
FABIO At..VE~ COSTA, t::ir•sileiro, ,t:C'~"'Cit;, ft~ortorn.l!slll': port•do1· 
da C.I. f"-3 .. 185.3-24, ins.C:rito'no' CPF.Ir'lf:'..! Oc1S.'ê'36.296-87, 
rp~~dentll!' I Ru~ Sinval de SA, 609, B•irrc Cidade Jardim, em 
8elo HorJ.zc•nteo-MG. 

VII Fl)(ad.a "'remUril!!'-,...-.c:.-o mli!'i-iiõA-r e çlobal dos a.dminlstr•dorcrs •m 
Cr'So25.000.VOO,OO, --,-e-.-;f\.i5t•v•í5 d~t acordo com • politic:• 
s•l i',.l. a l di'. SOC.l.-edAdl!. 

Julho de 1993 
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Ent:erro'do5- os tr.abalhos, 1oJ.. l•vrad,. .. llt'5.;ta i'tfl. oue lJ.da 
e aprov~d~ ''al as51nao~ pRlos acionist•• p~esent~§. 

Belo Horizonte, ~~ de novembro d• !991 

___ / r{/L-/2 -- ~ 
~{ttt%HGer OUVEA 

por s1 1P'fTJR P ..-r;; IPAt:tlES ~TD'' 

é-~ tt"-J-t..-U~J~j' I ?~ 
FABIO AVE~ CO~/<: 

por Sl e por VI PARTJCIPACOE LTD~~ 

V1sto do 

COHTnATO f.•ABTICULAF.: rrr; COHPHA E VF.tHIA fri: AÇOES • CUMUL.AJrO COM I 'RO 

1 OCOL.O ti!: Hll J::HYOI:S t OUTF\AS AVr:H~iAS 

Colf10 VEHDEDORES eo .ass:l.n• dt<-nond.nados no?sto;- instrunr.:-nto 

NELSON RIGOTTO ~E OOUVEA, hr.asil~iro• ~~sada. ~dmjni~tractor. 

r.:-sid~ntli' ~~;~domiciliado .;.n, Et~lo Hor:izont.:- <HG),r •::on. o:·5r.:ritó 

rios na Au~nida Afonso Pena, 2158, id~ntidad• M-102.249 

portador do CPr n~ 007.847.966-53. • 

J'~BIO ALVES COSTA. b~asi h·iro, •::asado • .;o•:onon,ista. r~sido?rl't.~ 

~ domiciliado •m B~lo Horizont~ CMG), com escrit6rios na 

Av•nida Afonso F'•na. 8158. id>i'ntidado::o M-3.185.324 I!' porta•::lor 

do CPr n2 008.636.896-87; 

Como .COHPRAt'IQ~, assim d>!<nominado n~tstot instrumento: 

BB-BAUCO.DE IHVESTIHEHTO S.A.·. so•:.i"'l!''ijàd.;. do;. dir~ito prit).ado. 

com s•d~ soci•l •m ~rasilia <Dr) - s~s - Qu•dr• 1 Bloco C -

32 .Jndar. inscrita no cr:;c sob n2 24.933.830/0001-30. r•pr>!'·· 

s~nt.ada r•los s•us Diretor-Pr•sident• ~ Dir~tor-G•r•nt•• na 

forma do sot"U Estatuto Social; 
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I --[tAS DECLARAÇOE~ F"REirlMIUARES 

1. Os VEtiDErrORCS' d~iocl,;u•,urt quo;o sJo lorgitin•os proprio;ot.\riosr .;.,., 

part-e-s iguais, doi:• 4.544~00 C quatro mi lhõ.;.s, quinhl'?ntos .;. 

quarl!'nta .:- quatro rrd l#tAçõt?s or-4inárias nontina.tiv.as dd LIF'Sr 

I1r!rA UF'SICARII S.A. - re-sulta'if•::l>:· ci~ d<! SIGMAn', \ 

UF'SICARfl, •:-OITt s.;-d.;. social .;.n, B·:·lo Hor·i7ont~·· (M(;;), na Au•:·nl•j<. 

Afon~o P•na. 2158, CGC/Mr-41.669.243/0001-02. 

2. D~cldram. tam~•ém, n~o ~.av•r com&rcialilado anteriorffi~nt~ os 

dirlf'itos d.:-- um o do "sof tw.:~r.;." CAFU•r:AÇ dtll· "Softwar*'" .dos· a.anu· 

t•ni~O ~ traduç3o autom~tica~ 

I 

a) •utoriz•ç:ao pt;-rpétua dof> uso do Sistenra CARIIF"AC C r'esp .• ;o.:-t i 

vos ru6dulos, CHP/OLA/HTS/CMC/ITS/APS/PARS/SS/IHF"/EXAM/ 

LTS/SBS ), n•s con•:tiç:õoe-t~o do Contrato de Autor-izo~ç:l'o d~S< uso 

d• Produto Softwar~, a~sin•do •m 15.07.91, com a CCS Amé 

~ica Inc •• d• H~itland, ri6rida, EUA, d• nQ 0488; 

b't softw.are-s dtt traduç~o ~ manuto~:·nç3o autorr.àti•:as e r.;-sp.;oc

tivoG manua-fs- traduzidos po~ra C?! f'o~tuguês; 

c) dir•itos u~ c~ádito. contr•·os VEHDEDORESr no valor d~ 

cr• 990.000.000,00 C nov•c•ntos C!" nov•nta ITd 11-.õ-e-s d• c~u 

z•iros ), oriundos. d• cislo m>!'nciona•:l.a na clàusu 1• prim.;.i· 

r .a;. 

~) dir•ito, p•rant• • CCS Am~ica'Ine., • aquisiçlo d• du~s 

•:ópi•• do "softwar.;o", ao prE<ç:o dEo uss ~so.ooo.oo c c:•nto ~ 

c~qflteon}• ~ttil•jólar~s nort.;.-artterie.ano5) por çópi•; /"\. 

Julho de 1993 
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*')I Contro~to •dE- Pr.coçtar;:3o d""' S..-ruiçor;. d~1- pro.:.e-ss.••E<nto d~;

c:•rtã~s do:- Crédito do Icanco Crtir:Hto R.r-al •:I.;. Mina• G*'r•is 

s.A •. 

II - DA COMPRA C VCHDA DAS- AÇeES 

' v ', 'r,..... . , , 
4. ~·o r te-St?~" 

-· 
instru~.:;-nto os COHF'RA[IQF: 

4.453.120 

milr c~nto ~ uint~) açS~s ordin~ri~s nominatiu~s dd UPSICARD. 

por Cr$ 2.B!';i3.!529.4:'53rSO <dois bilhõ.;os, oito•:o?ntos- o:- r.:in

qi..i.C!?nt• + tr@'5 ntilhõ~s, quinh~nto5 ,:;.. v:intot oto novo? m'il, quatro

c.;.ntos ~ r.:inqUênta ~três r.:ruz~iros ~ ~in~Uênt~ ~•ntauos): 

:' ~_,';:;$.'"'-,:~~.-C> 
>Se",'O ·p•g•••nto do Pr•ço s•r.\ f•ito .k vista. doe- uma só VE'Zr con

tr• ~pr•s•nt•r;:SQ da docum•ntaç•o qu ... comprou~ a constituiç~o 

d• UPSICARD ~ su• •f~tiva p~rsonific:ar;:~o jur1dicar da s~guin

t• forma: 

•> Cr$ 1.963.~29.4~3.SO <u~ bilh3or oitoc~ntos ~ ~~ss+nt~ ~ 

• tr•s ~ilhS~s. quinh•ntos • vin~~ ~ nov~· ~il, qu~troc~n

tos • ~inqu.tnt• E> trés crUz•ir.o-s~-e: •:inqU.@nt• ~•nt•vos ). 

~•diant• crédito a favor dos VEtiDEDORES. •~ po11rt*s 

iguais. nat~ suas r~sp~ctivas contas d~ d~p6sito5 junto ~ 

•-.utnr.:ia do Banco do Br•sil S.A., ~E-n1 :tto;.lo Horizont .. (MG), 

qu• formalm~nt~ indjcar~m: 
..:.~'\\. 2,.c:;\-r;<;..:::1L.-r'!:. 

ta> crt 99o.ooo.ooo.oo < nou•c!!!'ntos 1!- nol.l~?nt• mi lhõ~s dto cru-

Z.oE-iros >. n:tl!"diant• crédito na conta .:orrli'nte- da Uf'SICARtl 

junto A agência C•ntro ~•lo Horizont• <MO) do :Banco do 

Brasil S.A. ,·por •utoriz:aç:ll'o dos VEtiiii:DORES para pagam'l!-n

/jS ~ébito rr«>fo;-rido,.n.l atino!'• :•·k d.a cl~~Gfla t;r,rc'I!'A 

EsSI!' ualetr do:-stina-s~t- a f•zlli"r f••:P. :..s do;.sp~~>sa~ op•rao:-io· 

nais para a•:laptltç-So do "softwarP." .\!ii condições do Etanco 

do Br•silr at~ • implanta~lo do sist•ma, bP~ ~o~o para 

aquisi~3o da~ du•s c6pi•s d& ''software'' r•f~ridas na ali· 

n•• 11 d 11 da cl.iusul• tif'r~•ir•. 

6. Os VCUitC!tOrtl:S non • .:-iam os r.;-pro;.s.;ont_a~t""s do COMf'RA[IqR sj •3na· 

târios di!'Stl!' •:cmtrato •:ORIO pro•:Urs•:lor.,.!'. o:onc pod.;oro;."5, para as 

sinar o Livro do~? Transf>!'rên•:i• do!- A;õ>?s d.s- .;.ntiss<Jo d.t UF' 

SICARD, para formal~1ar a pr~s~n(• co~pr~ • ~·~nda. caso n~c o 

fa~a~ até 20 <vint•) dias da assinatura dest• contrato. 
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III - DAS CL~USULAS COMPLEHI:UTARE:S 

?. 'As p~rt~s s• obriga~ a obs~ruar qu~ no futuro r.:ontrato d~ 

pr•stat;:"I"O dtl!o 5f'rviç:os para proo:teossaiTt>!'nto do;- cartõi!'S da 8BCAF<. 

05 prE>ç,os,. no côntPUto go;oral., proporcion.;om lut:rativid.ad.eo lind

t•d• • 6% Cs~is por c~nto) sobr~ os cu~tos corr•spond~nt~s. 

~xc~to os d• capit•l~ 

S. 0 pro.:o!ossamt!<nto dos o:artêío;.s dd ~ti-ADHIHis-TnAIIORA !IE CART~t:S 

DE CR~DITO s.A. <BBCAR> s•r~ executado ~om utilizaç3o ent ma

quí~Ario. dep~ndéncias .;. control• do processo d~ produç2o ~ 

car90 do Banco do Brasil S.A •• m•dtant• contrato~ 

9. O proc.;.ss•m•nto doe- outros cartõE-s s•rá .;oxE-cuta•::lor m>!-diilnto:-

contrato. com utiliza;3o ~· maquinAria • d~p~ndêncids da UFSI 

Informáticd Ltda •• ifiE> .. ,... incuq_:•irâ do pro•:esso do!- P_Mu· _ 

~;ft.l 
IV - no roRO 

10 .. Eztll' contrdto t> ,::,._l....,.bra'do ~"'"' r.:a-r~to;.r irr~l.IO•.:J.l\l,,~l ..;- irrt!'tratà 

uel. obrigando as part•s~ s~us ho;.rdo?iro$ ~ sucessor•s a qual 

quer titulo, ~~ qualqu~r lu~ar ~ ocasi3o a fazt-lo se~pr• 

f:i.rn.o:o • bon,. t!-·l-:-9>!-ndo o fo.c:o d"õ- r.r•silia (IIr) •:on•o ,..o (a,nir.:o 

~ompo:ot•nto:o para dirimir quaiqu~r d4vidas ~~ sua •~~cuçao. 

c-== ~J#Aw; ~~CD DE ltlVESTIMEiiTO S.A. 

Julho de 1993 
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SGV premia desen tpenho 
Os tvncton41ios Clêl•a Mana Santon, Enétas de Ass•s 

Rosa Ferretra, Juvenal de Godoy Filho, Mário César Men· 
donça Gomes, Rosana Ferran Sories e Vald•r Panlo, de Jun· 
dia/ (SP); Edmar. da Silva Ferretra, Gllt>e~o Machado de p,. 
nho, Ivan Renato Vtgnal da Silva. Joacurm JoS~ de Okve•ra 
Carrara, Lufs Fehpe da Rocha Ftguetra e Lu•z Oen•s P•mentel 
Paz, de RIO Grande (RS). Cal1os Albe~o Fa09ue•ro, Geraldo 
de Souza Telles, Tereztnha Basso e Wane,..e Ci.t't>::llr. Haltsk•. 
de Francisco Bellrâo (PR}, e Ct6vts Pere,•a da S·•··a. Odete 

IOUTIW DI IN,OtltM&ClO &O •IIIOAL 

Tteko Kanashrro Segale e Pedro Paute oos Santos. oe Reg•s· ~ 
tro (SP) estio de para~éns. Eles v .lo ,.,a,a• pa•a qualque· 11 BANCO 00 BRASIL 
capital do Pais, com passagen_s e drãroas 130 ver~as·hospe· . ( 21/levereiro/92-n• 431 · l 
dagem e 60 vert>as·refe•çllo) pagas pelo Banco. r~o:dorn.a? . . .. _ . 
Não' É o resultado dO trabal'-lc fe;t: cor;. se~•eda::~ e c"õ"t:.ca;à~ po· esses COlE-gas- nci S1slema Gere~· 
c1al de Vendas. com o ObJet1vo ôe ata~·ancar a pos•ção ca E'mpre_sa no mercaôO, através de uma açác 
de vendas agress1va naquelas praças. 

A prermação relere-se ao desempenho alcança"o pelas f!Çé"CiaS em novembro de 1991 e refiete a 
posição das mesmas num grupamento de c1nqUenta l1ha•s part1c•pantes do SGV. Brevemente serão d1· 
vulgados os resultados de dezembro/91 e janelro.'92. , 

Com essa in•c•atlva, .néd•ta no Banco, todos saem ganha'XIo: a própna lnst•lutÇão, ao aumenta~ 
sua participação no mercado e na reahzação de negóc•os: os clientes, ao contarem com a presença 
constante dos tuncionános e com um atend•mento d•ferenc•ado; e cada eolega que se empenha na 
venda de produtos e serv1ços dtretamente JUnto aos cl•entes, que pode ser prerrnado pOr seu empenhe 
e dedocação. 

O Banco do Brasil garantiu a pa~ocipaçao da ten•sta Clâ~dra Cha!oalgoity nas Ohmpladas de Bar· 
celona. O con~ato que renova o •PIO"' do 88 à despe~ista para:ã.lemperada ~e t 992 foi assinado peio 
presidente lalairte CouMho dza se1s de fe ... ·t-'(''ro em Brasnta. 

Ao manter o patrocfnio, o Banco busca car co'lt•nutdade.ao programa de tre•namento da ten•sta (a 
número um do ranking brasiletrol, permttndp melhor part,c•pação nas competições e adequada prepa· 
ração até os Jogos Olrmp1cos. A le:"!•sta 101 CO'"lSiderada no f1na: do ano passado Lrna das 100 melhO
res do mundo, ocupando a• ... at.,..e .. •te a 183' postção no raf"'king mund•at em s•mples, e 153f em duplas. 
Nos órtimos Jogos Pan~amerzcanos, em Cuba, Ctãudta trouxe para o Brasil quatro das sete medalhas 
conquisladas pelo tênrs bras•lerro (uma de ouro, duas de prata e uma de bronle). 

Aprendizes ganham uniforme 
Tar como ocorre COI'T'I os menores auxil•ares &io\ado para identtftcação dos menores aux•ha-

de serviços gerazs, o Banco fornecerá uni!orme res, com a dtlerença de que traz, no bofso da 
aos menotes carentes partiCtpa:"ltes da Bolsa de camtsa, aba:xo da assinatura empresana! do 
Aprendizagem, para que estes possam apresen· Banco, a expressêo "'Menor AprendiZ ... Além 
lar·se com boa aparência e em harmon1a com o ósso, serão fornecidos sapalos de cor preta e, 
ambtente de trabalho. Isso vem reforçar, ao_, nas locahdades de chma fno, uma jaQueta em 
mesmo tempo, a Kten11dade v•sua' õo Banco ...ao· jeans azul escuro, para ma10f' conforto dos fun-
niO ferramenta tmpreSCII"'O~o•e, no trabaJ~de cK:Jnános. As depend6nc1as deverio aguardar 
rrwJri<eting, nstruções espec~•c•s do Domas, que p<omo-

0 modelo - já aprc·•ado pela Cotec - verá as anerações cablve•s na CIC Padron•· 
manlém as caraclerlsticas bás1cas do uniforme 1açâo. 
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BB terâ seu Travelers Cheque 
O Banco do Brasiloslar' lançando, em breve. o pnmetro i raverers Cheque orrw~do por uma 1nst>· 

lutção bf'asHeira. cons~ando, IS~, 1 postçio óe vanguarda Que sel'l"''pre o caractenzoc ·"SSOCtado 
à V1sa- um dos lkktres mundtats em srstemas de pagamento- o Bar"'cc oterece•á ao portaoor de se:.ss 
Trave}ers Cheque·a vantagem de dispor de mars de 200 rrul pontos de reembolso, em cerca de 170 
palses, além das 250agênc1as que rnlegram o Grvpo C~m10 11<' B•as<!. _ 

O 88 espera contar, a curto prazo, com toda a sua rede de ·agê>,:•as no Pars para 2 venda do:' 
novo produto. Numa segunda fase, essa rede s.erá eslendrda a o~t·o:: ba..,:os no Pais, através dt 
convênios, detxando para uma fase seçuinte o mercado externc,. (nossa!- aeoe~oéncl3s e banquerros 
no exterior). 

Além de contribuir para o incremento das reservas camb1a!S 00 País, o !i:tnçamento dO Traveíers 
Cheque Banco de Brasil perm•tJrâ elevar a nossa captação em moeoa e~!e·na, uma vez Que Jâ somos 
o ma10r vendedor nacional desse- tspe de produto, em•trdo por c•nco.m~li~\.J'.o;óes l•nal'lce•ras dt exte··o~ 
(er,, 1990, vendemos US$ 150 m1lhões). Esse montante;"hoJe, compõe a ca~taçáo do outros oancos e 
faz parte das reservas de outros palses. 

Semlnârlos 
A administraçlo dO Travelers Cheque está a cargo da Gecar - Gerênc•a de Cartões de Crédrto. 

em Brasma. em virtude da forte sinergia com o OuroCard e do uso comum da marca Vrsa, além de 8'1"
bos consliturrem meios de pagamento que se complementam •nterna::~o~al;ne.,te. Para otJm•zar a rrr~· 
plantação do Programa, a Gecar promoveu, em dezembro do ano passaojc, a real.zaçáo de sete se-· 
IT\Inários regiOnaiS que contaram com a part•c•p.ação de todas as supe~.n~e.,CI~'iCra; e dos admu·ust•a· 
dores das agências do Grupo Câmio. Os encontros v1saram escla~ecer, one,ta• e estJmular as f•ha:s
que lerão remuneração adlcronal imed"tala, proporc•onar às suas venoas - para C· cumpr,menlo da mela 
de se colocar, no pr1melfo ano, o total de US$ 200 mrlhóes em Travele•s Ch!'q ... ·:- Banco do Brastl. Os 
demais tunc1onânOs envolvidos na COlocação do produto, aLém das •nformaçóes em cartas-circulares e 
manuais de serviço, receberêo treinamenlO no Oesed, attavés dos cursos da área de CAmbio, de Pro
dulos e Se«iços. 

Novas informações serllo veiculadas brevemente alravés de BIP Especial e do VTdeoBIP. 

Notf cias da Gecar 
---.---------~~_;~;;~~ 

• O OuroCard emitiu 900 mil cartões em 1991, colocar1do à d'Sf"" ~·;·áo da ch<·nlela 180 mil es
tabelecimentos comerciais em todo o Pa(s e 1 O milhões em Iode o mundO. 
• O OumCard lritêina~onal, lançado em 91, ct1egou 010 final éc·perlodo com 50 m11 portado· 
res, cujos saques~ compras sornaram cerca de 60 milhões dê' ;"'-!are-s e 3€5 mii operaçOes. 
'O BB Business Card lotahzou dois rril ca·"ões em1l<dos em 91. fs:a 11"()dal•dade de cartão, 
onginalmente cnada para atender ao segml .to expertador,·a~ora co••IE:rnpta lodo· o un1verso 
empresarial, sem distinção de ramo. Este cartão de créchto se dest•na ao pagat"1ento de des· 
pesas com passagens, hospedagem, restaurantes, locadoras de ca· ·os, lojas. etc., sendo a 
lalura emitida em nome da firma, com discrimmaçào dos gastos el€"luados pelo funcionáno 
portado~ do rartão. Isso lacitila sobremodo o controle conlábtl, un•foca a dala do pagamenlo e 
dispensa a cansativa prestação de contas. 
• ÃJ!íl.!lír...ée.JIIitlll..ro,douro,.IQdos, os I!'Q<:Ildirnantos.operaCJOna's .e ~tábet~ da Gecar pas; 
Pf,~.e}~u1a~pela,llpsr~rp. de.Belo Horizonte, empresa de processamento_de da; 
9!/L!!!l,!IU!I-0-~..doJlra.sfi _liffi.participaçAo.acionát,a, Essa mudariÇa iíi!i )?ropiàt,Uil!B_ 
ec0110rl11a ~ ç~$\C!s.l!a.allllll\.da.Cr$ 200 milhõeS.rn&A$a,s, 
~rõf Sàle ou P.O.S. significa Ponlo-de-Venda. ou seja, é o 11"()derno e re·;oruc,onâno sis
tema que a BBCar está implantando para agihzar o processamen1o d" OuroCaro. Trata-se de 
terminais eletrOnicos instalados em estabelecrmenlos comerc•a•s para uso de CA~rtôes magné
ticos, com a função de i'npnmtr maJOr rapidez na,..cornp•a. pc-rrn.t•r '.t:"s.tl'a lrr.ed:ata do boletJm 
de cancelamento (lista negra), ag:end'ar 1medi.a1amente o créd1to ao IOJ,sla e o débfto ao usu.t
no nos prazos contratados. Em outras pata., as, o P.O.S. sutst•:u a maqu•nmha usada para 
ernisslo da lradicjonal papeleta. O sistema estfl•mplantado há ma•S> de ano nas c•dades de 
São Paulo e Rio de Jane1ro, e sendo inslalado em lOJaS de- Blum~~r~:..~. Brasn•a. Manaus, Rect
le o Salvador. 

'------------------·-··------
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BB lucra Cr$ 221,9 bi 
no segundo semestre 

O lucro lfquldo do 8anco. do 8rasil no segundo semestre 
de 1991 foi de Cr$ 221,9 bilhões, equivalente a um lucro de 
Cr$ 19,07 por açAo ou Cr$ 19.071,07 por lote de mil ações. 
Este resultado, considerando-se a variação do INPC, revela 
um crescimento real de 15,8% em relação ao obtido em 
31.12.90 e 63,9% ao apurado no balanço encerrado em 
30.11.11. Aos actonlslas, a titulo de dividendos, sorâ dlstribuf· 
do o montante do Cr$ 55,5 bUhões, apurado ~ raz :lo de 25% 
sobre o lucro lfquldo do semestre, correspondendo Cr$ 4,77 
por açAo ou Cr$ 4.770,00 por lo_te de mil ações. Os dlvlden· 
dos começaram a ser pagos a parllr de 12,3.92, atuallzados 
monetarlamonle até aquela da1a, ·-

IOI.lfiM 01 INFOA~AC.lO .t.O PUSOAL 

Eiotuada a dlslrlbulçAo do lucro liquido e após o reconhecimento dos o monclâda 
complementar (lel·8.200191), o patrirn6nio liquido do 8anco elevou-se a CrS 4.992 bilbócs, represen· 
tando valor patrimonial de Cr$ 429,09 por açao ou Cr$ 429.093,15 por lote do mil açOes, para um total 

. de 11.632.896.000 açóes. 
O resuhado do balanço corresponde a 4,4% de rentabilidade sobre o Património Lfquido, sendo que 

a do segundo semestre de 90 e a do primeiro semeslre de 91 representaram 5,3% e·3,so,;., respecti
vamente. O lucro lfquldo do exercfclo de 1991 atingiu Cr$ 269,3 bilhões, sendo CrS 47,4 bilhões relc
ronles ao primeiro semestre. O resultado do exercfcio agora encerrado revelou decréscimo de 3,1 'lo 

· comparaUvamente ao do exercfclo anterior atualizado pelo INPC. ' 
Functon~rlos participam em Cr$ 14,2 bilhões 

Os funcionários do Banco receberão, a tn:ulo de parlícipaçao nos lucros docididn em AGE de no
vembro r1e 91, o monlante de Cr$ 14.2 bilhões, sendo Cr$ 3,1 bilhões relativos ao Jucro liquido c1o o ri
melro semestre e Cr$ 11,1 bilhões do semestre recén>findo. 

BB LIDERA NA FINAME 
O Banco do Brasil assumiu, no ano passado. 

a primeira colocação entre os agentes linancel· 
roa do Sistema BNDES/FINAME. ~o resultado 
do tlcfenle ~abalho de IOdos os lunclonârlos 
rtsponsAvels pela conduçlo desses serviços 
que, nuna demonstração de alto prottsslonalis· 
mo • de ldentldade com os Interesses da Cas•. 

Quantkll..,. 
lnalllulçfo .,. Oporoçlloa 

I!RASL 10.182 - 251 
Bradoooo 5.129 ..., 

2.015 
Bonospa 2.204 
Dlmala 11,441 

nao tOm medido esforços para viabilizar o apor te 
de recursos do terceiros para créditos de invcs· 
tlmento, num momento de extrema escassez de 
velbas para-aplicações de longo prazo. 

No perlod()' de 19,1,91 a 31.12.91, as ope· 
rações delerldas pela FINAME ficaram assim 
configuradas: 

Montante Pert1clp1Çio 
1111 Cr1 mlh6ea ( .... 

205.210 15.595 
197.732 15,027 
149.824 11,388 
119.59-4 7,569 
71.1;& 5,410 

592.240 •s.o13 

Cem os agradecimentos da Administração _do 8anoo a IOdos que direta ou indiretamente 
c:ontribufram para o desempenho, espera-se qlj! o exefTllto de atuaç4o seja disseminado por lodos os 
Hlorel da Empresa. 
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~---------------------------------------. , , 
PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER VEM AI 

Ainda esle ano, o Oeasp lmplemenl<iiá o PrOgrama Saúde da Mulher. O assunlo será conlompla· 
do j6 no Exame Porl6dlco do Saúdo, alravés de alonção particular aos problemas femininos e fará par· 
1e do cMlpanha de esclareclmonlo da prevenção do câncer ginecológico (colo do úlero e mama). Fulu· 
r11110n1e serê edllado Uvreto sobre as providências a serem tomadas na prevenção da doença, onfali· 
z~ a necessidade do aula-exame mensal dos selos e do exame ginecológico preventivo anual. 

Em C0111W10r&çlo ao Ola lnlemaclonaf da Mulfler - ollo de março - os Ceasp e Cemed esli!o 
promoyendo palestras, pubUcaçOes o divulgação do mensagens que promovam a abordagem adequa· 
IIII dQI virloa aspecloa da Núda da mulher. 

A Cooperallva do Ensino dos Funcionários do Banoo do Brasil no Eslado de Goiás L tela. - CE· 
FUNSB Inaugurou o Cololglo CooperaUvlsla Slo Paulo -locaHzado à Rua C·136, Jardim América
Gollnll. fone (062)251-8785- que funcionarA nos per(odos malutlno e vespertino, do jardim à oilava 
Hrle do primeiro grau, oom 22 IUrmas do 25 alunos, conlando com 34 exporienles prole ssores. 

Segundo. a mentora do p.rojelo e presidenle da Cooperativa, Jane Calma Alvos Nosralla, a Idéia 
do se crler uma escola pelo sls1ama cooperalivlsta surgiu da necessidade de' se olerecer um ensino de 
qualidade 1 1 cuslos compa[vels com a capacidade econOmlca dos associados. lnlclaknenle, a men· 
saldado ser6 aproxinadamente 45% mais baixa do que em ou1ras escolas, pOdendo cair mais quando 
.. asarem as despesas delnslalação, 

N tunnaa roduzkfas e o mêtodo de acompanhamenlo e avatiaçllo do aluno. sem visar repro· 
vaçlo, slo os principais falores que a diferenciam das escolas públicas. Segundo Airlon Veloso de 
Maios, um dos ex·tlllJiares de cadeiras da UFG que Ingressaram na lnslilulçêo, "o ensino serA voNado 
pwa a delooberta da apUdAo do estudan1e", 

Com capacidade para 870 alunos, a escola já tel)l suas vagas praücamenle preenchidas com fi· 
llos, neto• 1 sobrinhos de funcionários. Para a c;a<nunldade carenle, foram reservadas dez vagas, 
oom bolsas de estudo, dfstrlburdas após exame de 'felcção. · 

A Hcola esl4 plaparando cursos como Português, Inglês, Francês, llafiano, Espanl"of, Alemão a 
T6cnlcu do Redaçlo, para oferecer aos associados no hcrárlo nolumo. Em 1993 deverá en~ar em 
'unclonlmento o curso do segundo grau, que só ast6 aguardando aulorlzaçAo do Conselho Estadual 
,. Eclucaçlo. 
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ftl.. BANCO DO BRASIL S. A. 

Senhor Ministro, 

Of. PRES! 93/00332 

Brasil ia (DF), 02.04.93 ·' 

9'!-a.~ta-feira 7 6423 

'"Refiro-me !i "Papeleta de Prqv~dências" de· li.02.93, 

através da qual esse Ministério S-Olicita_ subsídios para-· resposta 

40 Requerimento de Informações ns: 2.014/93, de autoria. do Deputado 

Jackson Pereira (PSDB/CE), sobre participação do BB- Banco de 
Investimento S.A. na UPSI Informética UPSICARD S.A. 

2. A propósito, com referência aos dado"S requestadqs pelo 
Parlamentar nos itens 1, 11 e 14 do mencionado documento, cumpre
me registrar o seguinte: 

""l - Bnv.iar . cópia da documentação relativa ao 
acordo de participaçào do BB Banco de 
Investime-nto S.A. no capit.al da UPSL 
InformAtica UPSICARD S.A." 

• Segue cópia da document~ção solicitada; 
I 

A Sua Excelência o Senhor 
Eliseu Resende 

Ministro de Estado da Fazenda 

Brasilia - Distrito Federal 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
Pt,JOQ( •o,., 

ftll - Informar, inclusive, quem representou o BB -
Banco· de Investimento S.A., no 

Conselho/Diretoria da UPSI Informática 
UPSICARO S.A., a part_i.r ... de sua participação no 

capital social, e quem representa no momento." 

Para comporem o Conselho de Administração da 

Ernp""resa foram indica.dos, por."decisão d~ Bane~, 
em _14.11.91, e, posterior~ente, eleitos para 
aquele Colegiada ria AGE de 18.11.91, o 
Diretor-Gerente do Banco de Investimento, Dr.~ 

Cláudio Cantas de Araújo - o qual não : atuou' 
junto a empresa - e o titular da Gerência de 

Cartões de Crédito do Banco do Brasil, -Sr. 
Luiz Cézar Moreira Cruz. 

Em posterior decisão do Banco, tomada em 
16.06.92, foram designados para representação 
do Banco no Conselho de Administração da 

Empresa, o Gerente da GECAR, Sr. Luiz Cézar 

Moreira Cruz, e o Chefe do DESIS, Sr. Aude!ino 
Correa Filho, os quais r~presentam o Banco no 
mornez:1.to. 

Para Diretoria-da. Empresa foram indicados por 
decisão do Banco, de 02.07.92 e 20.08.92, os 

Srs. João Paulo da Cunha Rosa e José Ronaldo 

F idé!is, que tomaram posse ~ em 17. 08. 92 e 
21.12.92, respectivamente, e representam o 
Banco -n'o momento. 

"14 - Informar como estA contabilizada, no BB - Banco· 

de ·Investimento S .A., a participaÇão 

acionAria, na UPSI lnformAtica UPSICARO S.A., 

e seu valor cont~bi! em 31.12.92." 

A participação acionAria do· BB - BI na UPSI 
InformAtica UPSICARD S.A. é de 49% do capital 

Julho de 1993 
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total/votante, cujo_ valor· cont4bil é de · Ct$ 

35.080.212.699,86, em 31.12.92 • 
• ...)..!~ t ~-:>; • 1 É~ c. . ·- <:_~·~-:-

Quartaof.eira:. 7 6445: 

3. Quanto As informaçõea.solicitadas nos itens
1
4, 5, 6, 7, 

8, 12 e 13 esclareço que sAo indisponiveis, no Conglomerado do 
Banco do Brasil, e se situam no âmbito exclusivo da UPSI 
Inform6tica UPSICARD S.A., empresa de capital privado, onde o as
Banco de Investimento S.A. é apenas acionista minorit&rio. 

4. Relativamente aos itena 2, 3, 9 e 10 do mencionado 
Requerimento, informo ·~e n!o podem ser atendidos por estarem 
protegidos pelo sigilo comercial e alguns deles, em' concomit!ncia, 
com o 1iigilo banctlrio . 

. Dessa t'orma, cumpro o 
solicitados ~elo Parlamentar, 
Brasil. 

Anexosz OS 

dever' de enviar a V.Exa. os dados 
inscritos na esfera do Banco do 

Respeitosamente, 
.-.,. .. 

. , I\ . t. 

... __ ~ \.,~ '. .. :.: .. '~··<.)'::::..' ._;,_ • ._}.._ j ... \. 

Alcir Auqustinho Calliari \ 

" Presidente 

CCUHf;f'llO F'AfillCUL.flr; Jtl COMf·r;A 1 Vl'tH•A Jd: fiÇ~J:!,. CUMULAitO COM r·f.ir: 

l OCOU.I I•t: lt-11 trl~·eit~ L OUTF.;AS AVCt~!,.A$ 

r~sid.;.·n"l.;o •:· ojCJTT•J•:lliado o:·n• ~~lct t:lr:orl:ront,.. {MG).' O::OIJo .;·o;: .• ;rltc 

r:ioo;. ne Avo;,-ni•jc. Aron~c· r·~·na. ~l'';.O, ldo<·ntjdo~d..,. H-1B.Z.~49 

f'QfiiO ALVES COSlA. br·asll>'":lro, o:.,u • .ido. oro:onon,lst•• re-s10o:·nt• 

os- don.io::ili•do ~n. Fcelo Hor izonto<· ( Mt:• ), O:OIJ• t?S•:rit6rio~ r.~ 
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Av•nid~ ~f~n~o P~na, 2158, id•ntid~d~ M-3.195.324 • p~rl~dc~ 

do c r· r n~ o os. 636-~ S:.!Tl.- B7; 

s•ntad.a p•los s~us Dir•tor-Pr+sld+nt~ • !llr+tor-G•r•nt+• n• 

forn•a •:to t>+U t~.tàtuto So.:j-iJ Ü 

I - DAS DtCLARAÇOtS f•R[Ll~ItlARES 

Os VE:HDEDORE:S d••:l.ar.an,-~qiJo? ~O loõ•g1~ln•OS Pt"OP~l·t~rlO$• 

do<· '4.544.o-oo <quatro rr•l H.õ.rs. qu1nho:ontoL 

qu.arlf'nt~ • quatro nrll) ~r;õ~s or•:hnJ>.rias nonrlnati,JaS 

H}J;.6f~A UF'SICAF'\I_I,S.A. - ro:-sulta# d"· o:i!5o3p d.a 

d,a LI_F'S] 

Sl1:0M~A'3 

LWSlGARCI, •:an, ~.,.-.j.;. ~o·:lc1] o;-n• fi•>lc1 H('")r'l7Dnt··· <H(.), n.:; fl,,·.r·l·:· 

·Afonso F·~n~.- ~l~~.-C~C/~~-~1.6~9.C43/000l-02. 

to~not•én,, n:llc-r ha11•:·1"' •:c·n'l•o'rr:l<!I]JT.!I•:1o ant,..r:ior!Tr•:·nt.:- c! 

•:1•>· IJSO •:I C "o;nf twcH'+" CAF:t1r·AC •:1•: "Sc··f t~o~.:.ro!r" •::1•:- nr,;r. 

I.JOS CMF•/QL_A/MTS/CMC/ITS/A~S/PARS/SS/IMF·;r~A~· 

LTS/SBSl~ na~ candl~~~• do -Contrato d• Autoriza~~o •::1+ us: 

de Produto Scrtwar•,-assinado em 15.07~~1. co~ a CCS A~e 

ric.a In•:.o- d"" Ma:itl.and, rl6r-J•:Ia• LUA. do;· n~ 048:"; 

b) softw~r•~ d• traduç~o ~ ffiênutEnç~o ~utom&tic.a• e r~~r.;: 

tivos rnanu~is traduzidçs para o Portu~ués; 
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c) diro:-ltoE doõ· •:rédito •. •:.entra O!o VEHDI:DOFiES. no l!alor .j •. 

d) 

\ 

Cr'f 99o.ouo.ooo.oo_ ( OI;IIHH:.;nto"S> o? nol.l~nt.a lf<i H.õ-:'0. ijo;. ·:r-u 

ra; 

diro:oito. 

o:ópias do 

5 .A •• 

p~ranto:- a CCS An.éri~a In~ •• a aquisiç3o d~ du~~ 

··~oftwar~·~. ao-Pr•ço d~ US$ 150.000.0~ <c•nto 

mll ·::lólar~s norto:--ano~rJ•:anos) 1=0r .::ópill;- /"\. 

. 
_J I - llA COMf·f-i/", I: VI:t!IIA [IAS AÇe;rS 

n·i 1. •:1!-nto (· ~•1nt.:-) .açõo::·~· ord1nM_l<l'D nonoln.&1..i~.•.;~"S> •:la UF'SICAL:'. 

-por Cr!. :::.8~3.":i::9-.4~<~.~0 <do1s -bllhõ.;.s, Olt'?•:"!-ntos ~ ·~I'"· 

q~it'nta .::- trl"5 mllhõ-:-s. _qlllnf.-:-ntos >!'· 111nt~ ~ nooo:- n.i], quntr-; 

5. O pêig;H••nto do pr~ç-o s.;-r à fo:-it_o ~- ••1st a, do;· U!l'oa ~6 u.;.z, •:or 

tra apr.;.=..;ntaç;o da do.:unriõ'nte~c;Zo qu.; .:-On.prCJ•I>S' a •:ons.tltUlÇ~-~ 

d.~: UF·SICAf';Ir.;. s.ua .;-f'.;.t""i-na-·p.;·r!.onific~ç:~o JUr1d'l•:~. déi 'E.-~9u1r 

to;. f'ornoa: 

c ) Crt 

IE' trt!'s. milhõo?S.• quinho:·nto§ •~-,EJnto? I? nov"' mil, quatroo:~r 

to'Ii ~ •-:lnq;...enta .;- trils o:ruzo?lros I!' •:1nqU.énta C:li-nta•Jo<.:. ~. 

qu,.. for~éiln••nt• in~JCCir,.,.~; 

~ . .,'.<:'.~ ..:..GI"7~(...·':t;--• .:--.3 ~--

junto ~ dgencia Coi-ntro ~.;·lo Hor1zont& CHG> do ~ancc ~c 

Brasil S.A •• por- -'U}-orizac;~o dos VEtHli:!rOF;f.S para pa·,;an,;-r. 

1trfj-1_.9.-APt.ito r-t!-f,lojo na al1n*a "•t oj6 o:là}sflio t>::-r•:~P.r 
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6. 

do Frr a ~a 1 • 

aqulSlç..<lo d.~'"' dua<;;. •:C•Plêi'E.· d•:· .. softr..~~ro;:·• r~fo;-r1.:las na al! 

n~• ''d'' d~ r]AU$Ula t~,,.~~ira. 

SICAF;ft, pare, forrr .. ~ll7&r •"' rro;-ç,o;·nt•::- o;c.n.r>r.; 'Õ" ,,.; .. nda. case. n~~ :-

façano a'té r.!O (tiln'to:=·} dla~. ,ja .;.s~lr•aturil d'"·!..tofo •.:ontrato. 

III - DAS CL~USULAS COMPLtMttlTA~tS 

7 .. As part+s s.:- ot.rig.Jn• 01 ol:osE-r''·u· quo? no futuro contrato ó-

--··"!· 
~-· 

8. O proc~s&amo;-nto dos Cdrta~~ .ja PB-AitHJtiJSTRADORA DE CARTOtS 

D~ CR~DITO S.A. <BBCAR> s~rá ~~~~ut~ojo ~o~ 'utiliza;:o *'"' ~~ 

9. 

'o. 

quin~rio. d~po;-ndtnc1a~ • control~ do proc•sso de produçao ~ 

c•r~o do 8anco do Brasil S.A., ~~dlõtnto;- ~ontrato. 

contrato. c6m utilitaç3o d• maqu1n~r1o o;- d~p•ndénc1•s da UPSI 

Inforn.át:i•:a LtdG.r CU~*' 'O>>!- incue•tdr.!l do proo:.;-s:oo d+ p~~.: 

·v. -v 
r v . nn roRCJ 

[':,;.t~· r.ontr.tto to •:'of l~~·r"<'•:lo •:-rr. •:Gr~1>?-r_ 1rro::·••o,;it 11 ~l ~ lrro::-tratl
• 

t,itulor 
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. .f.~}jf 
;ri ~u~JI?· ~~~-0'~::t?c~ ~~ ltNI:STIHI:tiTO S.A~ 

BANCO DO BRASIL S. A. 

Sr. Ministro, 

Of. PRESI/ 93/0408 

Brasilia (Df), 26,04.93 

Refiro-me ao Oficio PRESt 93/00332, de 02.04.93 (cópia 

anexa}, encaminhado a esse Ministério com subsídios Rara resposta 
ao Requerimento de Informações nP 2.014/93, de autoria do 
Deputado Jackson Pereira (PSDB/CE), sobre participações do BB

Banco de Investimento S.A. na UPSI Informática UPSICARD S.A. 
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2. A propósito, tendo em vista a disponibilidade de 
elementos adiCionais, cujo levantamento vem de ser concluído na 

Area técnica do Banco, cumpre-me fornecer, em aditamento ao que 

se contém no expediente acima referido, os seguintes 
esclarecimentos quanto aos !tens 4 e 5 daquele Requerimento: 

..... - Informar 
aquisição 
fez essa 

se 

do 
houver _processo licitatório 

"software'" CARDPAC e quem, de 
• -.....:~ '1 

aquisição,..., indicando o valor 

para 
fato, 

do 
investimanto (enviar· cópia da proposta, data do 
pagAmento e favorecido). 

Não houve proceeso licitat6rio, tendo em viata o 
qUe prevê o Regulamento de Licitações do Banco, 
bem como o artigo 23, II, do Oecreto-Lei 2.300, 

de 21.11.86, que amparam a ~ontrata_ç_io dire~a de 
empresas d~. notória especialização para execução 
de projetas técnicos profissionais. Foi 
considerado ainda, no caso, o fato de que a~enas 
a proprietAria do ~software" detinha condições -·----. - ~ -
de implementar -as mudallÇas necess6.riaa·, dentro 
do exiquo prazo . definido para pleno 
funcionamento do sistema. A decis!o contou com a 
aprovação do Conselho Diretor do Banco1 

"5 - Qual a justificativa para aquisição do citado 
"software"? Qual sua verdadeira utilidade? Desde 
quando foi implantado ou qual a previs~o para sua 
implantação?" 

Esclareço que, juntamente com os itens 2, 3, 9 e 
10, bem como demais indagações do item 4 -- não 
respondidas acima o item 5 nio pode ser 
atendido por encontrar-se ao abrigo do sigilo 
comercial. 

Respeitosa~enté,- Alcir Augustinho Calliari, Presiden-
te. 

À Sua Excelência o Senhor 
Eliseu Resende 
Ministro de Estado da Fazenda 
Bras1lia - Distri.to Federal 

Julho de 1993 
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O SR. PRESIDENTE: (H'!II\berto Lucena) _,.o requeri
mento lido será despachado à Mesa para a deciSã~ nos termos 
do inciso 'III do art. 216 do Reiimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre
tário. 

É lida a seguinte 
Senhor Presidente 
Comunico a Vossa Excelência, nos termós do_ art. _:?9, 

a do Regimento Interno do _Senado Federal, que estarei au
sente do País no período compreendido entre_ 16 a 26 de 
julho do corrente ano,em viagefu de caráter particular. 

Na opotunidade, renovo a Vossa Excelência os meus pro
testos de elevada estimª- e d~ti.nto apreço. 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. Senador Alfonso 
Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A comuni
cação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofíciO que sei'ã lido pelo Sr. 1? Secretárió:
É lido o seguinte 

Of. 39/93- GL- PP 
Brasflia, 6 de julho de 1993 

Senhor Presidente 
Dirijo-me- a Vossa Excelência, na qualidade de Líder 

do Partido Progressista- PP, em exercício'nô Senado Fede
ral, informando que substituo o Senador Irapuan Costa Junior 
na função de titular e permanecendo na suplência o Senador 
Meira Filho, junto à Comissão que dará parecer à Medida 
Provisória n• 329. ·· · - - · · 

· Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos 
da m~is elevada estima e apreço. 

Atenciosamente, - Senador Pedro Teix~ira, -Líder em 
exercício. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Será feita 
a substituição solicítada. · 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se á 

ORDEM DO DIA 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 678, DE1993 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as· matérias 
constantes dos itens n<;!l "3, 4, 5, 6 e 1 sejam submetidos ao 
Plenário em 19 , 3~', 4~. 59 e 6<:> lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. - Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requenmento, será feita a inversão solicitada. 

Passa-se ao Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 56, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos -do 

' art."336, .C.· do Regimento Interno) 

o Votação, em turno único, do Projeto de ~solUção 
n- 56, d~ 1993 (apresentado como-conclusão de parecer 

p.e Plenário, Refator: .Senador Bello Parga, êm sU.b"sti-' 
tuição à Comissão <!c Assuntos Eco;nÇ)mico~), que re~i
flca a ResQl~ção n• ll,_ae 5 d'lcfevereiro ele 1993, do 
Senado Fe.,deral~ que autoriza a Companhia de Desel}
volvimento do Vale dg São Francj~tp- CODEVASf 
e a Empresa Húngara de .Cóniéici6_ Exterior e Em
preendimentos para Exportação - ÀGROINVEST a 
contrat~rem operação de crédito externO, com a garan
tia da União. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
do dia 2 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comis~ão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora, -oferecendo redação fi
ua!, que será li<!_o pelo Sr. 1' Secretário. 

·.E lldó "b Sêguinie 

PARECER N• 224, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação fmaJ do Projeto de Re!iolução n• 56, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresema a redação final do Projeto 
de Resolução n• 56, de 1993, que retifica a Resolução n• 11 . ' ' de 5 de fev~retro de 1993, do Senado Federal, que autoriza 
a Comp~nhia de Desenvolvimento do V ale do _São Francisco 
- CODEV ASF e a Empresa Húngara de Comércio Exterior· 
e Empreendimentos para Exportação - AGROINVEST a 
contratarem operação de .crédito externo, com garantia da 
União. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de julho de 1993. -
Humberto Lucena Presidente, Júnia Mari.se Relator, ·Chagas 
Rodrigues, Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 224, DE 1993. 

Redação final do Projetode Resolução n• 56, de 
1993. 

. Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguliite. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1993 

Retifica a Resolução n• 11, de S de fevereiro de 
1993~ do Senado Federal, que autoriza a Companhia 
de Desenvolvimento do Vale do São Francis<;o- CODE
V ASF e a Empresa Húngara de Comércio Exterior e 
Empreendimentos para Exportação ..! AGROINVEST 
a contratarem operação de crédito externo, com garan~ 
tia da União. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 O art. 3~ da Resolução n" 11, de 5 de fevereiro 

de 1993, do Senado Federal, passa a vigorar com a_seguinte 
redação: -

' 'Art. 39 As condições financeiraS básicas da 
operação de crédito externo a ser garantida pela União 
são as seguintes: 
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1-valor da importação: US$9,931 ,597.00 (nove 
milhões, novecentos e trinta e um mil, quinh-entos e 
noventa e sete dólares americanos); 

II- valor do financiamento: US$7,945,277.00 
(sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, du
zentos e setenta e sete dólares americanos); 

III- vigência (data-limite): cinco anos, prorro
gáveis por mais doze meses, a partir da assinatura; 

IV -tranche "A'' (serviços): 
a) valor total: US$5,478,000.00 (cinco milhões, 

quatrocentos e setenta e oito mil dólares americanos); 
b) valor financiado: US$4,382,400.00 (quatro mi

lhões, trezentos e oitenta e dois mil e quatrocentos 
dólares americanos); 

c) sinal down payment: 
-dez por cento do valor do contrato, como sinal, 

quarenta e cinco dias contados de sua assinatura; 
-dez por cento do valor do contrato~ como sinal, 

quarenta e cinco dias contados da data da emissão das 
atas de início efetivo dos serviços e dã aprovação dos 
projetas executivos; 

d) amortização: oitenta por centO""-do valor- do con· 
trato, em seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, 
vencendo a primeira dezoito meses após a data das 
atas referidas na alínea b acima; 

V- tranche "B" (bens): 

a) valor total: US$4,453,597 .00 (quatro milhões, 
quatrocentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e no~ 
venta e sete dólares americanos); 

b) valor financiado: US$3,562,877.00 (três mi
lhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e 
setenta e sete·dólares americanos); 

c) sinal down payment: 
-dez por cento do valor do contrato, como sinal, 

quarenta e cinco dias contados de sua assinatura ou 
após a emissão da guia de importação referente a com
pra de bens; 

- dez por cento do valor do contrato, dentro de 
quarenta e cinco dias contados da data de conhecimento 
de embarque ou armazenagem e fatura comercial; 

d) amortização: oitenta por cento do valor do con
trato. em doze prestações semestrais, iguais e suces
sivas. vencendo a primeira dezoito meses após a data 
do conhecimeôto do embarque ou de armazenagem 
e da fatura co!llercial (documentos básicos); 

VI- juros: exigidos semestralmente à taxa de sete 
e meio por cento ao ano sobre o saldo devedor, calcu
lados a partir da data dos documentos básicos ou das 
atas." 

Art. zo;o Esta Resolução entra em vigor na d_ata de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queitam permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai ã promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 128, DE 1993 
(Em regime de urgência. nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 

Votação. em turno úníco, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 128, de 1993 (n' 3.943/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a concessão de benefício no pagamento 
da modalidade de saque do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço- FGTS, prevista no art. 20, inciso 
VIII, da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, e dá 
outras providências, tendo 

-Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela~ 
tor: Senador Mauro Benevides, em substituição à Co
missão de Assuntos Económicos. 

A discussão da matéria foi encerrada nã sessão ordinária 
do dia 2 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam· queitãin perriüu'lecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai. à sanção. 

Ê o &,eguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 128, DE 1993 

(n' 3.943193, na Casa de origem) 
(De Iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a concessão de benefício no pagamento 
da modalidade de saQue do Fundo de Garantia por Tem
po de Serviço- FGTS, prevista no art. 20, inciso VIII, 
da Lei n~ 8.036, de 11 de maio de 1990, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Jo;o Fica institu(da, a título de bonificação, taxa adiw 

cional de juros de três por cento ao ano à rernunentção dos 
valores disponíveis nas contas vinculadas :do Fundo de. Garan~ 
tia por Tempo de Serviço- FGTS que hajarp permanecido 
sem crédito de depósito por três anos ininterruptas, a yig~rar 
no período de 17 de maio de 1993 até trinta diàs após o 
término do cronograma de pagamento, instituído pelo Conse
lho Curador do FGTS para essas contas. 

Art. 2~ Os recursos necessários ao cumprimento do es
tabelecido no artigo anterior serão obtidos pela Caixa Econó
mica Federal através do incremento compensatório da taxa 
de juros cobrada nas operações de_ crédito financiadas com 
recursos do FGTS. 

Art. 3<? O Conselho Curador do FGTS baixará as instru~ 
ções complementares necessárias ao cumprimento desta Lei, 
inclusive quanto aos critérios de cálculo da remuneração "pro~ 
ratã", quando for o caso. 

Art. 4• O inciso VIII do art. 20 e o art. 21 da Lei n' 
8.036, 11 de maio de 1990, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 20. 

VIII -quando o trabalhador permanecer três 
anos ininterruptas, a partir de 19 de junho de 1990, 
fora do re~ime do FGTS, podendo o saque, neste caso) 
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ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular 
da conta. 

Art. 21. Os saldos das contas não individuali
zadas e das contas vinculadas que se conservem ininter
ruptamente sem créditos de depósitos por mais de cinco 
anos, a partir de 1" de junho de 1990, em razão de 
o seu titular ter estado fora do regime do FGTS, serão 
incorpo-rados ao patrimônio do Fundo, resguardado 
o direito do beneficiário reclamar, a qualquer tempo, 
a reposição do valor transferido, _ 

Parágrafo único . .O valor, quando reclamado. será 
pago ao trabalhador acrescido-da remuneração prevista 
no § 2'-' do art. 13 desta Lei.'' 

Art. 5'-' Fica o Poder Executivo autorizado a publicar 
a versão consolidada da Lei n'-' 8.036, de 1990. __ 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. . _ _ _ 

Art. 7• Revogam-se o § 1• do art. 6• da Lei n• 8.162, 
de 8 de janeiro de 1991, e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 19,DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia noS terinos do 

art. 254 do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'19, de 1993 (n• 1.189/&8, na Casa de origem), 
que retira da incidência do Imposto de Renda bene
fícios percebidos por deficientes m~-ntais, terido 

Parecer, sob n" 170, de 1993, da Comissão 
-de Assuntos ~conômicos, -pela rejeição, com 

voto vencido, em separado, do Senador Garibaldi Al
ves Filho. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão orõinária 
do dia 19 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para encaminhar. Sem revisãO-do Orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a discussão desta matéria foi longa na reunião 
em que apareceu pela primeira vez; é exatamente o benefício 
de isenção do Imposto de Renda que vai alcançar os porta
dores de doença mental, nas condições que o projeto especi
fica. Nós verificamos que houve um parecer contra o projeto. 
No entanto, na discussão, ficamos coritra o parecer e favorá
veis ao projeto tal como foi submetido ao exame da comissão. 
Houve tJm voto em separado do Senador Garibaldi Alves 
Filho e um parecer contrário, pela rejeição da matéria. 

Eu gostaria de encaminhar favoravelmente ao projeto 
original, perguntando a V. EX~ como será -a VotaçãO e õ que 
votaremos neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Será votado 
o projeto. O parecer é uma orientação ao Plenário. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
encaminhando a votação como Líder do P_MDB, tendo em 

vista a posição adversa do Senador Ronan Tito, diferente 
da que tem este Senador que exerce a Liderança no momento, 
por urna questão ética, a Liderança deixa a Bancada inteira
mente livre. Mas, como Senador da República, como pessoa 
que se interessa· pela matéria, encaminho favoravelmente ao 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o projeto. 

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

Aprovado. 
O projeto vai à sanção. ···- ·-

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
W 19, DE 1993 

(N• 1.189188. na Casa de origem). 

Retira da incidência do Imposto de Renda bene
fícios percebidos por deficientes mentais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Não se incluem entre os rendimentos tributáveis 

pelo Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza 
as importâncias percebidas por deficientes. mentais a tftU:lo 
de pensão, pecúlio, montepío e au::a1io, quando decorrentes 
de prestações do regime de previdência social ou de entidades 
de previdência privada. 

Parágrafo único. Para fi ris do disposto nesta lei, conside
ra-se deficiente mental a_ pessoa que, independentemente da 
idade_, apresenta funcionamento intelectual subnormal com 

--origem durante o período de desenvolvimento e associado 
ã deterioração do comportamento adaptatiVo. 

Art. 2~ A isenção do Imposto de Renda conferida por 
esta lei não se comunica aos reridiinentos de deficientes men
tais originários de outras fontes de receita, ainda que sob 
a mesma denominação d~s _benefícios referidos no artigo ante-
rior. -- - -

Art. 3~ Esta lei eritra em vigor na data de ~ua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as dispoSições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 5: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 152; DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'152, de 1992 (n' 567/91, na Casa de origem), 
que prorroga o prazo de vigência da Lei n9 8.199, de 
1991!_ tendo 

Parecer, sob n• 195, de 1993, da Comissão 
-de Assuntos Económicos, favorável, nos termos 

de Substitutivo que apresenta. 
(Dependendo da votaç-ão do Requerimento n9 668, 

de 1993, de adiamento da discussão.) 

O Sr. Josapliat Marinho-Sr. President~, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
vra V. Ex• 

O Sr. Josaphat Marinho - Quero consignar ineu vOto 
favorável 3.c:f projeto- relativo ao item anterior. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O voto de 
V. EX' será consigtiãdo em Ata. 

Votação do requerirnent_<;> de adiamento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam _qtieitaril permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
O Projeto de Lei da Câmara o? 152/92_ va:i ao :H~ex-ame 

da Comissão de Assuntos Económicos. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu~n~-) -Item 6: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 80, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

N~ 906191, na Casa de origetn, qiie acreSCenta pará
grafo ao art. 24 do Decreto-Lei n' 3.689, de3 de outu
bro de 1941 - Código de Processo Penal. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, letra b, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Cid Saboia de Carvalho para proferir 
parecer em substituição à ComiS:são de Constituição,_ Justiça 
e Cidadania. - -

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, trata-se do Projeto de Lei d~.Câmara 
Jt? 80, de 1992, que acrescenta parágrafo ao art~ 24 do Decre
to-Lei n9 3.689, de 3_de outubro de 1941~ e~atarn_en!e o Código 
de Processo Penal, que já sofreu algumas alterações e é a 
lei em vigor que disciplina o processo penal no BrasiL -

Esta propOsitura, Sr. Presidente, mereceria, sem dúvida, 
um exame mais profundo, não fora a urgência que neste mo
mento a República tem de providenciar uma maior çeleridade 
nos processos onde são apuradas lesões contra a União Fede
ral, os Estados e os Municípios. 

Pela presente proposta, acrescenta-se _aó- art. 24 ·o § 29 

que reza; 

"Seja qual for o crime, quandõ-Pfaticado em det_ri
mento do património ou interesse da União, do Estado 
ou do Município, a ação penal será pública." 

Com isso, Sr. Piesidente, visa o projeto de lei propiciar 
que, através do instituto da ação pública, seja mais fácil obter 
o reparo do que tenha sofrido a União, o Éstado Federado 
ou qualquer um dos Municípios. __ 

Essa propositura, por certo, nãó seria necissária Se não 
tivesse o sentido básico de aclarar aquela situaÇão da interven
ção da União, dó Estado ou do Municfpio em determinados 
feitos penais. Com- esse projeto fica bem claro que, sendo 
a ação pública, é indiscutível a presença d~quele a quem cou
ber a defesa da União, do Estado ou do Município. Melhora 
bastante o nosso Código de Processo _Penal por possibilitar 
a apuração do delito e, posteriormente, poder ser melhor 
fundamentada a ação de reparo, a ação cíVel competente. 

Diríamos, Sr. Presidente, que essa modificação no Código 
de Processo Penal terá uma profunda repercussão cível na 
apuração das respectivas responsabilida.des. No aspecto de 
legalidade e constitucionalidade, de forma legislativa, não há 
o que questionar. - - · - · 

O parecer, então, Sr. Presidente, é favofável à aprovação 
do presente projeto na redação final dada pela Câmara dos 
Deputados. Devo dizer, apenas para ilustrar, que o Deputado 

__ José Luiz Clerot fe.z_ uma modifiCação Vitãi no projeto originai 
que tomou a matéria clara, objetiva e de grande proveito 
público. · 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

O projeto fic3.!"á sobr~ a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESiDENTE(Humberto Lucena)- Item 1: 

PR.OJETO DE LEI DO SENADO N' 40, DE 1993 

COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno~ 

Votação, em turno úqico, do Projeto de Lei do 
Senado no? 40, de 1993 - Complementar, de autoria 
do Senador Garibaldi Alves Filho, que revoga o § 4' 

. do art. 38 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
tendo _ -

-Parecer, proferido em Plenário, em substituição 
à Comissão de Assuntos Económicos; Relator: Senador 
Ronan Tito., fãvorável ao Projeto, nos termos de Substi
tutivo que apresenta. 

A discussão da matéria foi encerrada na sêssão ordinária 
de 29 de junho Ultimo. 

-passa-se à votação da matéria. _ 
Sobre a: ffiesa, requerimento de preferência para o substi

tutivo que será lido pelo Sr. V Secretário. 
É lido o seguinte -

REQUERIMENTO l'/' 679, DE 1993 

Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, alínea d, 
do Regimento Interno, requeiro preferência -para votação do 
CSu~slitutivo ao Projeto de Lei do Senado n9 40, de 1~93-Com
plementar, que altera o § 4' do ar!. 38 da Lei n' 4 525, de 
31 de dezembro de 1964. 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993~~Senad_or Ronan 
Tito .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento. _ 

O Sr. Josaphat Marinho,:_ Sr. Presidente-, qual é o 'Substi
tutivo? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - É o que 
fof apresentado pelo Senador Ronan Tito, em plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos Económicos. 

Em votação o requerimento de preferência. 
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
PassamOs à votação do substitutiVO~ . 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do· 

art. 288, inciso III, letra a, do RegimeQtO Interno, a matéria 
depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria 
absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser reali-
zada pelo processo eletrônico_ -

Antes de passarmo,s à votação eletrónica~ a Presidência 
apela a todos os .. Srs. ~d-eres e Senadores, que se ·enc6nt~em 
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em plenário ou fora-dele, que permaneçam em Brasília pelo 
menos até o próximo dia 15, tendo em vista a existência de 
matériaS urgentes pendentes de apreciação do Congresso Na
cional e do Senado. Entre estas há vários projetOs de lei 
taiS COino: de Diretrizes Orçamentárias; de Imposto sobre 
Mo'limentações Financeiras - IPMF; sobre política salarial; 
a extinção do IN AMPS-; a refOrtna pa-rtidária; concessões de 
serviçoS públicos; o Plano de Carreirã de entidades do Minis
tériO de Ciência e· Tecnologia; ·Marcas e Patentes; além de 
outras proposições, inclusive medidas provisóriãs em curso 
no Congresso N ac)onal. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem 
a palavra. , 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - __ Sr. Presidente, 
levanto uma questão de ordem para indagar de V. Ex~ se 
se trata de uma auto-convocação do Congresso Nacional para 
apreciar essas irriportantes m3téiíaS. Segundo dispositivo cons
titucional, teríamos que permanecer aqui até a votação da 
LDO. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não, nobre 
Senador, trata-se de prorrogação da primeira fã.se da sessão 
legislativa deste ano, tendo em vista que não foi vOtado ainda 
o Projeto de Lei de Diretrizes Or_ÇamentáiiaS.- E, de acordo 
com o_ § 29 do art. 52 da Constituição, enquanto isso IiáO 
ocorrer, a sessão fica automaticamente prorrogada, nela po
dendo ser votadas todas as proposições em curso nas duas 
Casas do Congresso Nacio_nal. 

O SR. CARLOS PATROCíNIO- Agradeço a V. Ex• 
pelo esclarecimento. Suscitei eSsa questão de ordem porque 
consta que a LDO poderá ser votada até sexta-feira próxima. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Se o Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias for votado até a próxima 
sexta-feira, evidentemente será iniciado _o l"ecesso.Mas, como 
há matéria iffipo-rtantfssima effi pauta, inclusive o Projeto so
bre IPMF e o Projeto de Lei de Política Salarial, poderá 
haver uma auto~convocação se assim concordarem as Presi
dências das duas Casas, ouvidas as lideranças do Senado e 
da Câmara dos Deputados. 

O SR. CARLOS PATROCíNIO -Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
agorá à votação do Projeto de Lei do Senado n' 40/93 -
Complementar. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Trata-se do Projeto de Lei que revoga o- § 49 do art. 

38- da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, de autoria 
do Senador Garibaldi Alves Filho, que dispõe sobre a questão 
do sigilo bancário para efeito de atendimento a informações 
do Poder Legislativo. 

O Sr. Mansueto de Lavor-Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo _ 
a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Para e~ 
caminhar a votação: Sem revisão do orador.) -Sr. Presí-

dente, quero informar à Bancada do PMDB que esse projeto 
permite às CPI deliberarem sobre_quebra do sigilo bancário, 
em vez de ser uma determinação das duas Casas do Congresso. 
O parecer da Bancada do PMDB é favorável. Encaminho 
favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O projeto 
se refere à resposta a pedidos de informação do Poder Legisla
tivo. E no substitutivo está escrito, no art. 38, § 49 : 

"Os pedidos de informação a que se referem os 
§§ 2" e 39 deste artigo deverão ser aprovados pelas 
Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 
e, quando se tratar de CPI, pela maioria dos votantes, 
presente a maioria absoluta dos seus membros.'' 

Em votação o substitutivo do Senador Ronan Tito. 
Vou pedir os votos dos Srs. Líderes. 
Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE)
O PMDB vota "Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ESÍ-" Sim", Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE) - " Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).,.. Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PP R-MA) -"Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF) - A Liderança 
do PP deixa livre a Bancada para votar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB-,.RS) - "Shn", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? (Pausa.) 

COmo vota o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PHI-,-AP) -"Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP)- -''Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se· 
nadares já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à vOtação) 
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affon8o Camargo 
Antonio Mariz 
Bello Parga 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Chagas Rodrigues 
Cid Saboia de Carvalho 
Dario Pereira 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares 
Epitácio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Eva Blay 
Francisco Rollemberg 
Garibaldi Alves Pilho 
GerSon Camata 
Gilberto Miranda 
Guilherme Palmeira 
Iram Saraiva 
JoãoCalmon 
Josapbat Marinho 
José Ricba 
Júnia Marise 
Jutaby Magalhães 
Lucídio Portella 
Mansucto de Lavor 
Marluce Pinto 
Nelson Carneiro 
Ney Maranhão 
José Paulo Biso! 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
LevyDias 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR; 
Pedro Teixeirâ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 31 Srs._Senadores; e NÃO 1. 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 33. 
Não houve quorum. 
Em conseqüéncia, a maté-ria constante do Item 1, da 

Ordem do Dia da sessão de hoje, em fase de votação, ftca 
com sua apreciação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está esgo
tada a matéria constante da Ordem do Dia. 

A S~ Júnia Marise - Sr. Presidente, peço ã palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, pela ordem, à nobre Senadora. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN ....:. MG. Pela ordem. 
Sem revisão-da oradora.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
desde o ano passado, enfocamos nesta Casa algumas priOri
dades que têm pautado as reivindicações não só de toda a 

classe política mas de toda a sociedade de Minas Gerais. Regis
trávamos a preocupação dos mineiros com relação às obras 
inacabadas no nosso Estado. Há doze anos, temos o Viaduto 
da Mutuca, ainda inacabado, embora o GO:verilo Federal tives
se investido ali milhões e milhões de dólares; a não conclusão 
dessa obra transformou-a num local de violência, de morte 
e de acinte ao respeito com que se devem pautar as autoridades 
deste País em relação ao nosso Estado- e ao povo mineiro. 
En~atizamos também aqui a necessidade da conclusão das 
obras dos eleyados que fazem parte daquele grande projeto 
que é o CEASA. No ano passado, o Governo Federal liberou 
alguns poucos recursos para o início das obras, concluindo-se, 
portanto, a primeira etapa. -- ---

Pois bem, Sr. Presidente, esses recursos projetados pelo 
Governo Federal estão inseridos no Orçamento da União e 
são considerados prioritários para qiie ãs obras sejam _concluí
das, não só em Minas Gera1S mas -certamente em outros Esta
dos. 

Com os cortes anunCiados pelo Governo-Federal, a classe 
política, a sociedade mineira e as entidades que defendem 
a continuidade e conclusão dessas obras estão em estado de 
alerta. 

Amanhã pela manhã, todas as entidades ligadas aos pro
dutores rurais estarão se reunindo em Belo Horizonte, _em 

-frente ao CEASA, fazendo uma grande mobilização para mos
trar ao País que não aceitam, mais uma vez, ser desrespeitados 
no direito que consideram não apenas justo, mas sobretudo 
para a continuação dessas obras de importância fundamental 
para a agricultura mineira. Também estão se mobilizando 
as entidades que, ao longo desses anos, se tém colocado diante 
do Governo Federal de pires na mão, junto ao Ministério 
dos Transportes, ao próprio Preside-rite Itamar Franco, que 
se sensibilizou com as reivindicações e autorizou a inclusão, 
no Orçamento da União, das verbas nec~sárias, Os recursoS 
imprescindíveis à conclusão dessas obras. Certamente poderão 
chegar até o ponto de fechar a BR para dar uma demonstração 
ao Brasil, ao Congresso Nacional e ao Governo Federal de 

--que não aceitam que esses cortes venham recair sobre o anda~ 
mento e a conclusão dessas obras. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa interven
ção neste momento sobre um assunto de alta relevância para 
Minas Gerais se faz sobretudo num momento de apreensão 
com que os mineiros estão hoje acompanhando as decisões 
maiores do Ministério da Fazenda em relação aos cortes- no 
Orçamento Federal. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A nobre 
Senadora Júnia Marise não fez propriamente uma questão 
de ordem, fez uma reclamação corno Senad_Qra _por Minas 
Gerais. 

A Presidência tem a esclarecer a S. Ex~ que, soPre o 
assunto, o Senhor Presidente da República enviou ao Con· 
gresso Nacional o Projeto de Lei ÍI9 6-CN. de 1993, que auto
riza o Poder Executivo a abrir ao orçamento da União crédito 
suplementar no valor de 757 bilhões 822 milhões e 800 mil 
cruzeiros, para os fins que especificit. 

_Justamente nesse projeto de lei é que estariam contidos 
os cortes a que alude V. EX" e que vão depender do Congresso 
Nacional. 

A matéria está distribuída à ConliSsão Mista de Orça
mento. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Há orador~• 
inscritós. 

_ Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmei
ra, por ·cessão do nobre Senador João Rocha. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronun
Cia o seguinte discurso. Sem re-visão do orã.dor~).....:.. Sr. 'Pi-eSi~
dente, Srd e Srs. s·enadores, sei que o momfmt()é de se discutir 
o noVo planosalari'al e, também, o novo impOsto. Mas também 
nãO e5t3. fora do momento a discussão sobre problemas do 
Nordeste, sobre problemas da fome e outros mais. · -

Talvez até para desanuviar um pOuco essaS- diScUsSões 
próprias· do momento, quero trazer a Iflinha opinião sobre 
como auxiliarmos o programa que nos trouxe o Presidente 
It'amar Franco, apoiado, com muito entusiasmo-e vibração, 
pü< H,erbert de Souza, o Setinho. E quero também dar uma 
contribuição para a solução desses problemas tão angustiantes, 
quesão·afomeeamiséria:. - · --------- · · · 

Sr: presidente, nos últimos anos ingressou no jargão polí~ 
tico _a_ e;xpressão "dívida social". Em seus contornos mais sim
pl~s, significa que _o modelo económico adotado pelos últimos 
governas vem marginalizando, cada vez mais, maio_res seg
mentos populacionais da participaÇão nas riquezas p:tôduzidas, 
criando, de um lado, elites económicas que dispõem da quase 
totalidade das rendas nacionais e, de outro, massas de miserá
ve~s'às,quais tudo falta, inclusive a própria alimentação. 

. R~íngfessar essas massas no leito da economia é o cami
nho procurado para o resgate da "dívida social". 

·Esse resgate, porém, vem demorando e, nos últimos tem
pos, Os qedores des·s~ imensa dívida chegaram ao limite da 
espera' e tentaram, inutilmente, recuperar seus créditos, o 
m(,lls 't~frível de todos os contenciosos: a revolta social. 

O surgimento de saques a supermercados, pela popula
ção-, ·cbino ocorreram no Rio~ em São Paulo, e até mesmo 
em cidades do Nordeste, foram índícios preocupanteS do rom
pinle'ntó dos limiteS de espera. A existência ou não de agentes 
da criqtinalidade organizada, induzindo e orientando esse tipo 
de ação, não exclui os problemas sociais- qué a pósSíbllitam. 
Seril ~tes, não haveria como viabilizá-las. - · · 
· · EStiVémoS, acfédito, numa situação de emergência, õnde 
os alarmes do perigO dispararam suas sirenes. À época, a 
classe política surgiu com PropoStas de ações rápidas que, 
sem prejuíZo ou com um mínimo de prejuízo possfvel das 
linhas estratégicas concebidas para a economia do País, pudes
sem estancar as ameaças que se apresentavam. 

Intrigantemente, duas coisas aconteceram. Apesar das 
açõe~ e.merge~d.ai~ -não terem sido toffiadãs~ talvez po!que 
as liqhas estratégicas para a economia do País não houvessem 
sido concebidas, a tão temida revolta social parece ter-se estan
cado. 

Como nordestino que sou, vejo com m-uita clareza __ as 
razões para tal. Ocorre que as regiões Centro.;-Oeste, SUl e 
Sudeste, com uma economia mais resistente, reagem de ma
ne~ra m:iis rápida a mudanças de política económiCa. Como 
os indicadores registraram uma melhoria no nível de atividade 
industrial nessas regiões, com o conseqüente aumentO dO-DfvCI
de emprego e da massa de salários, era natural, e até esperado, 
que essas ações tumultuosas dimínuíssem, pelo menos a níveis 
tidos como normais. 

Vejo com mais clareza ainda as razões que têm levado 
_O§ nordestinos a suportar, quase que com uma imobilidade 

incomprêeils(veJ, os "sofrimentos impostos pela êsirutufa eco-
nómica ao longo de nossa histtSria. 

--Em primeiro lUgar, há. uma tendência de se vinculã.r os 
problemas da região às intempéries climáticas. Com o alto 
índice de a-Aalfabetisnlo e cailseqüente desinformaÇãO ou, até 
mesmo, incapacidade para sentir a realidade das coisas; fica 
·fáCil convencer a população de que.não há nada a fazer, senão 
espera·r que São Pedr() derrame sobre ela unia solução divina, 
justificando, assim, a de~tenção das elites gove-rnantes, quer 
pela su·a incapacidade para sOlucionar o problema, auer pela 
falta de interesse_ em solucioná-lo. 

Em segundo lugar, ainda que parte da população do Norte 
e__do. Nordeste percebesse, com a clarividência !Jecessária, 
a realidade dos fatos, faltar-lhes-ia esforÇos e argumentos para 
reagir como os compatriotas do Sul, daí a suposta imobilidade 
diànte do sofriinento. Digo suposta porque, na realidade, a 
mobilidade ocorre no sentido geográfico da palavra. Eis a 
razão para a saída do homem nordestino do campo para as 
grandes cidades, gerando uma população de famintos dispos
tos a' lutar pela sobrevivência, ainda que a custa de outras 
vidas. 

Não sou insens-ível, Sr. Presidente, Srs. Senadores, às 
conseqüências desastrosas que advém da seca, bem como às 
difiCuldo;tdes geradas para os nossos governantes, mas não com
preendo por que não se lançar mãQ_da ~ecnologia agrícola 
existente para, pelo menos, minimizar, a cada seca, o sofri-.
mento da população, de modo a oferecer esperança de melho
riã: de vidã:, evitando, assim, tal êxo~o . 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Guilherme Palmeira, 
V. Ex~ me permite um aparte. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Com muita honra, 
Senador Divaldo Suruagy. - ' 

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador, imagino que sobre 
certos aspectos V. Ex• deve se sentir até constrangido, pois 
mais uma vez traz ao -conhecimento da Câmara alta· do País 
um tema que vem sendo discutido há mais de cem anos, apon
tando os caminhos que devem ser perseguidos pelo Governo 
Central para minimizar os efeitos negativos de uril fenômeno 
climático Sobre uma região, na qual residem mais de 30 mi
lhões de brasileiros. O discurso de V. Ex~ aumenta a sua 
oportunidade quando tomamos conhecimento,. através da im
prensa, de que teremos uma estiagem, ou -num linguajar 
mais adequado -. teremos a seca se prolongando até o mês 
de deZembro. Na região nordestina, não apenas no semi-árido, 
mas tá;J:tlbém nas regiões de rios perenes, na Zona da Mata, 
.estão todos sofrendo, com muita agudeza, os aspectos néga
tivOs da seca. É verdadeiramente inimaginável. NinguéM pode 
conceber o desastre económico, com conseqüências sociais 
profundas que deverão ocorrer, caso essa perspectiva se trans
forme em realidade, se a seca se prolongar até .dezembro. 
O Governo Federal, envolvido em problemas dos mais com
plexos e de toda a natureza, não ateiitou ria proporção do 
drama que se vai abater sobre o País, como um todo, porque 
- V. Ex~ destaca, muito bem ..:...... o processo migratório já 
está se acentuando, quando milhares e' milhares de nordestinos 
eStão se deslocando para o Sul do País ou para a Amazónia, 
em busca de uma sobrevivência. Esse êxodo, que é o êxodo 
da fome, o êxodo da miséria, rii3.is uma vez denigre a capaci
dade tecnológica do povo brasileiro, especificamente do Go
verno central que tem como objetivo maior adotar uma polí
tica de melhor distribuição, de _renda entre as diversas regiões 
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do Brasil. Daí, a minha alegria em verificar que V. Ex~, como 
representante de um dos Estados do Nordeste, como represen~ 
esta Casa esse tema que, apesar de ser centenário, permanece 
sempre oportuno. E, V. Ex• destaca as implicações sociais 
que teremos bastante águçadas na região nOrdestina e, particu
larmente, no Estado que representamos nesta Casa, que é 
o Estado de Alagoas. Receba a minha solidariedade e mais 
do. que isso, a minha admiração pela oportunidade ~do. assunto 
que V. Ex~ traz ao julgamento do Senado da Republica. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Estou grato, Sena
dor Divaldo Suruagy. Vivemos, permanentemérlte,"o drama 
do nosso povo, e quando fomos governadores procuramos 
buscar soluções para equacionar esses problemas. TrouxemoS 
programas, projetas, conseguimos realiz~r uma_parte. Esses 
projetas continuam aptos a receber o apoio do Governo fede
ral e de convênios com órgãos internacionais. Ouvimos, outro 
dia, pronunciamentos do Senador Garibaldi Alves, do Sena
dor Antônio Mariz, Lavoisier Maiã, Ney Maranhão, Marco 
Maciel, e tantos outros, defendendo essa mesma posição. 

Acredito que, dentro do Parlamento, há uma determi
nação política para que equacionemos ou busquemos meios 
para equacionar' o grande -problema que aflige o Nordeste, 
que não é só a seca, é um· problema de uma-assistência maior, 
de uma extensão maior. Não é só levar a água ou a "irrigação 
para a nossa região. Ela implica uma série de medidas comple
mentares, talvez, nem complementares, medidas que sejam 
o início dessas reivindicações que colocamos, como a reforma 
agrária, a educação, a saúde e uma série de outras. 

V. Er ilustrou o meu pronunciamento e, na verdade, 
quero sugerir, no decorrer deste discurso, que o Banêo do 
Brasil - espero que V. Ex~ possam ouvir - possa encontrar 
uma maneira de financiar pelo menos o micro e o pequeno 
proprietário rural, sem sacrificar a União, partindo até do 
lucro que tem o Banco do Brasil. Não é doação, mas financia
mento, de tal maneira que esse micro e pequeno proprietário 
possa manter u-ma-cultura de.subsist'ência é ajudar no proven
to, principalmente, daqueles que sofrem mais com a miséria 
e com a fome. 

Sr. Presidente, prosseguindo: sabemos que a base da eco
nomia nordestina é. a atividade agrícola. Dessa forma, não 
há como oferecer àquela população esperança de melhoria 
de vida se não lhe garantirmos o alimento básico necessáriO 
à sua sobrevivência e manutenção no campo. 

Sabemos, também, que a própria condição do agricultor 
nordestino, particularmente o pequeno produtor, não lhe ga
rante os recursos necessários à. atividade. Há a necessidade, 
portanto, d~ um instrumento de crédito eficaz que, por um 
lado, não quebre a instituição credora, mas, por outro lado, 
não quebre o tomador. 

Nesse contexto, gostaria de reportar-me a um_ dos mais 
eficazes instrumentos, senão o. único, que pode ser usado 
convenientemente nesse sentido: o Banco do BrasiL Basta 
restituir ~ ele as possibilidades reais de instituição creditíd3. 
de vocação social, principalmente np que concerne ao apoio 
financeiro à base agrícola de subsistência e de abastecimento 
interno. 

Primeiro, por sua longa tradição nesse sentido, há muitas 
décadas o Banco do Brasil, ao contrário dos bancos comer
ciais, tem sido uma presença benfazeja nos rincões mais distan
tes do País, como banco rural do pequeno produtor. Se o 
banco comercial viabiliza a instalação de uma agência pioneira, 
pelas possibilidades de captação de recursos, para serem apli-

cados nos grandes ·centros tomadores, o Banco do' BraSiL, 
tradicionalmeme, direcionou-se,. por .motivação 'diametral
mente oposta, para a necessidade local de -apoio creditício, 
apartando recursos às regiões mais descapitalizadas. 

Essa política creditícia de fomento à produção, principal
mente nos vácuos institucionais do País, sempre exerceu Uf!l 
papel fundamental na contenção da fome pela Viabilização 
da micro e pequena agropecuária, destinada à subsistência 
das comunidades menores. Conseqüentemente s~mpre mini
mizou~ em certo grau,· o êxodo do campo, cauSfl primárià, 
como já disse, do inchamento das grandes corounidad.es urba
nas e do agravamento dos problemas sociais. 

Segundo, pela excelência de ~eus quadros funcionais. O 
Banco do Brasil tem sido o gr~nde celeiro .de e;<.ecuti~os <;le 
alto nível no País. . . 

É invariavelmente no Banco :do Brasil onde se recr,utam 
os melhores quadros dirigentes para a administração. pública 
e para as empresas privadas de grande porte. 

O rã~ esse património tão· valioso teril. de ser mobilizado 
a pleno. vapor para atender à emergência; q~e atniveS~~In<?s. 

.Obviamente~ par" que o Banco do B.rasil possa e_xercer 
as suas funções de banco social.que dele se. espera, neste 
instante difícil da vida nacional, não se poderá jogá-lo na 
vala comum dos bancos com!!rc,i~is, quer lhe negand.o i~~t~u
mentos_diferenciados de atuação, quer lh~ exi~~do re:s.uJtad9s 
operacionais de concorrência. Aliás, a existência do. Banc.o 
do Brasil, na área pública, somente tem sentido se for mantida 
sua vocação histórica de banco .de fomento .voltado para as 
demandas sociais. Senão 6 irtellíor seria privatizáMlo. 

o Sr. Ney Maranhão -.Senador .Guilhe_rme Palmeira, 
V. Ex~ me concede um aparte? · · 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Com muita honra, 
Senador Ney Maranhão. · 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Guilherme Palnieira, 
V. Ex• está tratando nessa tribuna de um assunto da maior 
importância e interesse para o povo brasileiro. A defesa que 
V* EX" está fazendo do micro, ·pe·quetló ·e· médio agric!ultor 
é algo que já" deveríairiOs· ter 'a:dotádo há ·muitos anos·, em 
forma de política, neste Pãís. Te~Os o e*t;:mpiO d~ p3f~s 
que prestig~aram e continuam a prestigiar e~se, tipo de empre
sários, principalmente na área agrícola; estamos vendo isso 
na Ásia, em Formosa, na China Popular. O grande líder chi
nês, o chefe da revolução comunista, Mao TSé Tung, diZia · 
uma coisa certa: .. Povo de barriga cheia não pensa em revolu
ção". Precisamos olhar para essa área, SenaQor Guilherme 
Palmeira, não só na agl;i.cultura, como também na indústria. 
Praticamente 80% dos empregos nesses pafs_es- em qualquer 
país - são gerados pela micro, pequena e média empfesa. 
No Brasil, o pequeno agricultor vai ao ba'nco pedir dinheiro 
para plantar mil sacos de feijão, mas no momento de pagar 
deveri~ ter opções; "'Está aqui o. dinheiro dos mil sa_cos de 
feijão-, que tomei emprestado". Mas se ele faz contas, percebe 
que sua dívida com o banco dobrou. Então, a política que 
estamos executando neste País é uma política que não é empre
gada em nenhum outro país do mundo. O agricultor teol 
que ter proteção, tem que ter subsídio. E esse subsídio, Sena
dor, é compensado de outras maneiras. O problema do crédito 
agrfcola é que - V. Ex~ sabe, e ninguém mais do V. Ex•, 
que foi Governador, é Senador há duas legislaturas e_ con.hece 
muitO bem os problemas do Nordeste, hoje, o agricultor tem 
medo de passar no banco, porque sabe que se fizer um emprés-



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarra-terra 7 6439 . 

timo, o mais provável de acontecer é o banco tomar suas 
terras, por não ter cQndições de pagar. E o de que precisamos 
no Nordeste, para complementar, Senador Guilherme Palmei
ra, é água, porque o resto o nordestino faz. E também de 
uma política, pois se fizermos um levantamento das obras 
inacabadas no Nordeste - e das que estão em andamento 
- veremos que se _elas tivessem sido terminadas, a solução 
dos problemas nordestinos não se daria "em cima da perna". 
como ocorre agora. Portanto, solidarizo-me com V. Ex~ por 
esse oportuno pronunciamento, que alerta a Nação de que 
o caminho certo é prestigiar, na- agricultura, o médio e o 
pequeno agricultor. É dessa forma que temos que "encher 
a panela" do povo brasileiro. Parabéns a V. Ex• 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Senador Ney Mara
nhão, V. Ex~, como citei no início do meu pronunciamento, 
é um daqueles que têm lutado, e até esbravejado - como 
é da sua maneira de se expressar -em defesa dessas posições. 

Em resumo, a minha proposta, que tantos já têm defen
dido, é água para o Nordeste, são incentivos para que se 
consiga captar essa água e levá-la para as regiões mais secaS. 

Todavia, dentro das prioridades governamentais, é neces
sário que se coloquem as Regiões Norte e Nordeste, principal
mente esta última. - - -

Quando me refiro a uma proposta pã.rã que se -crie tirn 
fundo especial, não falo de um subsídio direto, orillildo da 
União, mas do Banco do Brasil, que deixou de ser um banco 
de fomento agrícola, cuja atuação, conseqüentemente, trazia 
benefícios sociais, para se tornar praticamente um banco co
mercial. 

O Presidente Itamar Franco, juntamente- com o ã.tual 
Ministro da Fazenda, Senador Fernando Henrique Cardoso, 
e a nova direção do Banco do Brasil estão pensando realmente 
em uma proposta que modifique a fisionomia atual daquela 
instituição. 

Contudo, precisamos alertar e propor alguma alternativa, 
e é isso que estou prOcurando fazer e farei, apesar dessa 
introdução, que demonstra um sentimento geral da Casa, que 
já foi mostrado por vários companheiros nossos. 

V. Ex~ engrandece o meu pronunciamento, e vamos todos 
nós, não só do Nordeste, mas todos os que queremos um 
Nordeste desenvolvido e tranqüilo, nos unir para poder, inclu
sive, oferecer condições de produção ao agricultor nordestino, 
a fim de que não tenhamos de importar alimentos, mas utilizar 
a produção interna, e desta maneira, já estaremos obtendo 
uma grande vitória. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Com muita honra, 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Senador Guilherme Palmeira, 
o discurso que V. Ex• vem fazendo tem um aspecto singular. 
V. Ex~ não se limitou e riem se limita à crítiCa, eStá propondo 
uma solução, isto é, quer colaborar, como convém aos bons 
pronunciamentos das Casas legislativas. Permita-me, entr~
tanto, que lhe pondere que para que o Banco do Brasil possa 
retomar essa função_social, que já lhe deu tanto relevo, seria 
necessário que o Governo estabelecesse prioridades para sua 
administração, sobretudo no que concerne à agricultura. 
Ocorre que o chamado Plano de Ação Imediata, que se vai 
tornando, na realidade, plano de ação a longo prazo, não 
dá relevo à agricultura. Ainda nos últimos dias, o ex-Ministro 

Cabrera publicou um lúcido artigo em que assinala que a 
agricultura foi esquecida. Ora, com este pormenor, e se aten
tando em que no plano do Governo, o chamado Plano Itamar, 
anterior ao Plano de Ação Imediata, se reconheceu que no 
Brasil há 32 milhões de indigentes, de desprezados da ativi
dade económica, podemos concluir, lamentavelmente, que 
já não_ pode sequer prevalecer aquela tese_ de que há entre 
nós dois Brasis. Há três Brasis: um Brasil dos ricos; um Brasil 
dos pobres, que de qualquer modo sobrevivem; e um Brasil 
dos miseráveis, que vivem morrendo. Se _o Governo atentasse 
para uma sugestão como a de .V. Ex~, bem poderia melhor 
acertar. - -

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Obrigado, Senador 
Josaphat Marinho. 

Entendo que V. Ex• coloca, como sempre, brilhante
mente, uma posição que preocupa ·a todos nós. Mas, mesmo 
não sendo um plano imediato, ele contém uma proposta que, 
mais ou menos, se aproxima daquilo que desejamos. 

-Mas, o que nos preocupa é que o período de investimento 
nessa __ área do plantio vai passando .e. os. recursos não chegam. 
Isso. noS deixa preocupados e faz com que partamos para 
essa proposta, que espero poder chegar e concluir rapida
meD.te, porque sei que o tempo vai correndo. Mas, com certe
za, isso nos preocupa tefrivetmente. 

Sr. Presidente; o Brasil não pode prescin01r de seu concur
so. É um instrumento põr demais precioso para ser simples
mente abandonado no instante em que mais dele se necessita. 
Assim, é necessário ·dotá-lo de meios adequados para cumprir 
suas funçõ_es extracomerciais. 

Antes, a conta-movimento era esse meio'e o Banco do 
Brasil conseguia realizar seu papel em todos os recantos do 
País, desde as pequeninas comunidades_ do sertão nordestino, 
aos encraves de população no bravio interior dó Nórte, até 
as megalópoles do Centro-Sul. 

Bradavam os bancos comerciais que isso era concorrencia 
desleal, intromissão tio Estado em seus negócioS e-outras bale
las da espécie. 'Dizia.:se que o dia em- que o Banco do Brasil 
perdesse a conta-movimento, fatalmente iriã à falênciá., por 
ser um elefante branco e coisas tais. 

Extinguiu-se a conta-movimento. O Banco do Brasirl, à 
altura do desafio, respondeu ·com eficiência, sUperando seus 
resultados operacionais, o que vem conse-guiildo ano a ano. 

Teve, todavia, de se adaptar à nova situação e isso com 
sacrifícios próprios, sertão a redução, pelo menos com um 
cóngehl:ni.ento de seu _atendimento fomentista. 

É urgente reestabelecerem-se caminhos que permitam 
uma agressiva política de fomento pelo Banco do Brasil, à 
base agrícola de subsistência e de abastecimentó iritenlo, man-
tendo-se as regras comerciais de crédito, se for o caso, apenas 
para empresa rural que disputa mercados externos. 

Houve manipulações ilícitas da antiga política de crédito 
rural? Sem dúvidat Quem não se lembra dos escândalos do 
adubo_ de papel, da mandioca e de tantos outros? 

Não se cura a doença, porém, matando o doente. 
Estabeleçamos padrões rígidos para a política de fomen

to, penalizando pesadamente os manipuladores e os deso
nestos. Mas criemos condições ao Banco_ do Brasil para que, 
livremente, possa atuar com_a máxima_ amplitude, socorrendo 
de crédito fácil e barato a quem produz para comer e dar 
de comer. 

Há instrumentos que poderão ser mobilizados no âmbito 
do próprio Banco para atender a linhas específicas de crédito 
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sobfal destinado á" l:oniador~s·des~pit.alizados, mas que gcu
pam im~Ojtantes seg~entos, da 3ti~idade produtiva. 
• ~~ 0- S'J..Içesso da atividade Q.pica.Jt!ent~ cqmercial Qo Banco 
permite a· formação de expressivos fubdOs fil)anceiro~ que 
poderão ter essa destinação, s;l'em c3usar grarides impactos 
na reç:i~a ~O ~an:~o, frias· com a ~eração de valiosos ati vos 
de pohttca II}:ShtuciOnál para O· pagamento de nossa imensa 
dívida social.~.. -

Sabe-se que o pequeno produ~or notdestino sentp!e e:ste
ve voltado â produção de gêrieros:alimentícios (feijâõ, milho, 
mandioca, inhame,etc.), desenvolvendo explorações que," em 
razão do seu tamaD.ho e dos níveis de produtividade obtidos, 
apenas asseguram a subsistênçia de seus familiares. · 

Em razão _dessa_ especialização e, bem assim, segundo 
dados do Censo Agropecuário de 1980, da exCessiva predomi
nância das pequenas glebas na composição fundiária da região 
é o pequeno agriCultor responsável por ponderáveis percen: 
tuais da produção nordestina, das principais lavouras alimen
tare~, dentre as quais a mandioca (61%), o feijão (47%), 
o mtlho (45%), que constituem as culturas mais .difundidas-. 
e de maior p~so -~~~~entar de_st:nVt?lv.idas no Nordeste .. 

Essas lavouras, fundaMentais para o abastecimento· do -
mercado iriterno, apresentaram, já a partir do ano d~ 1988, 
expressivas reduçôes em suas produções, já que os pequerios 
produtores, que, como vimos, são os grandes responsáveis 
pela sua formação, tiveram dificultado seu acesso ao crédito 
rural, alijados que foram da assistência do Banco do Brasil, 
em razão da incidência da correção moD.etâria sobre Os fiDan~ 
ciamentos rurais. - - - · 

Foi, aSSiin, 'iDterionlpidÓ- o meciriiSmo_ que, iràdicÍonal
mente, assegurava a s~~revivência do. pequeno produtor rural 
e, paralelamente, a produção relativm:n_ente farta de gêneroS 
de primeira nécessidade, que eram ofertados à população em 
cohdições acessíveis de preços. ~< • · - • 

O reflexo dessa interrupção é muito, yisível no· deç_~ínio 
do número dos contratos de financiamento celebrados com 
agricUltores do N ardeste pelo Banco do ~rasil: em .1986., fq~am · _ 
celebrados 317.146 contratos da espécie; em 1987, chegou-se 
a 612.757, para cair, em 1988, a 170.954 e chegar ao ànq 
de 1991 com apenas 71.348, nu~a redução brutal de~ ~ais . 
de 77,5% ~m quatro anos. ~· --- - -----

Era .de se esperar, portanto, que, no âmbito-da eccm_o-mia, 
houvesse ás seguintes conseqüências:· - --

a) rebaixamento do padrão de -Vida de milhares de nor
destinos, que passaram da condição de pequeno ·produtor pata 
a de trabalhador rural; 

b) acentuada migração desses produtores para a periferia 
das grandes .cidades; 
. c) queda da áreade plantio,. redução_da produção e da 
. oferta de produtos alimentares, com forte repercussão Dos 
índices de custo de vida; e 

d) redução da venda de máquinas agrícolas novas e mais. 
eficientes para a substituição de equipamentos velhos e obsole
tos, ... resultando em uma elevação do nível de sucateameD.to 
no setor. · ' 

Portanto, Sr. Presidente, no âmbito do Banco, as reper
cussões também foram adversas, pois houve ociosidade de 
grande número de agências, notadamente das pequenas, que, 
localizadas no meio rural, foram vocacionadas ao crédito agrí
cola, principalmente de lavou~as de subsistência. Sem essa 
função, tais agências evoluíram da condição de aplicadoras 
à de captadoras, tornando-se uma porta ao escoamento dos 

poucos e parcos recursos ·das regiões _descapitalizadas para 
os grandes centros_, onde existiam tomadores,- -

Paralelamente a isso, ficou evidenciado à sociedade e, 
em especial, ao segmento· dos produtores· rurais, o desapare
cimento da ação de fomento e de apoio aos segmentos menos 
favorecidos que, historicamente, resultando vinha sendopres
'tada pelo Banco, que passa, então, a coófuridit-se,·tlo particu
lar, com os demais agentes- financeiros,_ q-uase sempre repu
diados pela sociedade, notadall'l:ente nos últimos anos qúand_Q_, 
em contraposiÇão aos demais agentes da econOmia debilitada 
do País, passaram a exibir expressivos lucros. 
, Importante frisar que, longe de _constih.~írem píógnó!>tico·s

pessimistas para médio· e longo prazo,· as· negativas reper
cussões· acima àlinha-das já se fazem serrúr em todo o Nordeste. 

Note-se que, tomando coin'o base o período de·janeiro 
a julho de 1988_- no qual ocorrera a quase tota:lidade dos 
créditos de custeio de entressafra de.lavoufas no 'NórdeSte 
-foram realizadas em toda a Região tts:164 contratos agríco
las Contra 285.806, verificados em·iguai·Período·do ano ante· 
rioi', registrando- tais ttegódos a· expTessivo decréscimo de 
59,7%. . . . . 

Relativameitte- às demais regiões- dO. País, observou:.se 
um decréscimo de apen'aS 9,1%. - · · · ' · · ·' 

A níVel de c :EstadO, forarii observa:ctaS Situações a.i.D.dà mais 
gritantes, como ~ o caso .de Sergipe e. Pernambuco, que apre
sentaram reduções no número de contratos agrícolas de 78.._5% 
e de 72,5% respectivamente, no período considerado. 

· Do total de 170.642 agricultores que teriam deixado. de -. 
ser :Bssistido.s no ~orde_ste, ,no. Período d~ ·janeiro a julho _de._ 
1978, nad.a.me~os de 160,667 .são p~queqos.e IJliniprof].~tqres. 

Enquanto isso acontecia. s.em qu~ o Bapco ~e,n,tassc:-rev.er
ter tal situação, quer por sua.p:rópria ação e exclusivos meios, 
quer subsidiando, com aprofundados estudos, deCisão perti
nente do GoVerno Federal, esforços isolados de GOvernos · 
·Estaduais_- que sentiram mais de perto o problema do_ ora 
desassistido pequeno produtor nordestino ""'"'""têm sido desen
volvidos para contornar a S'ituação desses ·agricultores.· É o 
caso, por exemplo, do "Projeto Vida Nova•~; attavés âtJ"qual 
o Governo de Alagóas, apoiado no seu banco es~adu<ll, prOcu
rO!! assistir o miniprodutõr- em suas necessidades de custeio
de entressafra, concedendo créditos para pagamento em pro-

- duto (sa.cas· de feijão, ·milho, etc.) desvinculando, assim, o 
crédito de indexadores monetários. Registre-se, aliás, que e$sa 
modalidade de negócio é de algum tempo adorado em outros 
Estados: Paraíba, Pernambuco, Rio Grande· do Norte. 

Quero também aqui fazer justiça. Esse tipo de ação já 
foi deSenvolvido, quando o Senador Divaldo Suruagy foi Go
vernador do Estad9 de Alagoas. Nesta época, s: Ex• e eu 
pro-curamos subsidiar- dentro daquilo que nos possibilitava 
o luero dos bancos estaduais - -os -pequenos, médíos· e· até 
os trabalhadores rurais nas áreas de cana~de-açúcar-. 

O Sr. Mansuetode Lavor- V. Er me permite um apar-
te? 

()SR. GUILHERME PALMEIRA- Ouço V. Ex• com 
Prazer. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Gostaria, rapidamente, de 
expressar a alegria de ouvir V. Ex~ em um pronunciamento 
tão denso e importante. Não_ é meramente um pronuncia
mento de caráter regionalista. ele interessá ao País inteiro. 
Hoje, pela manhã, em um debate na Comissão de Assuntos 
Econômicos, eu havia levantado uma tese semelhante à que 
'· . . I 
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·v. EX'· defende com tanto brilhantismo aqui. E impossível 
baixar' a inflaçijp, .se nãb há produção de alimentos da cesta 
básica.- estamos falando no que todf ao trabalhador, à vida 
do home:Ql ~~dio brasileiro, da grande maioria. Isso s~ é 
possível se hoU:yer um tratamento diferenciado para os produ
tóres de alimentos básiC\l~. Queq~. são esses produtores? Os 
<lados daSUDENE jndicam~ ~V. EX' está relletindo muito 
bem em se~ prOnunciamento -que 80% dos alimentos bási
cos no País são produzidos por pequenos e médios produtores 
rurais. Em toda parte do mundo- inclusive no mundo des_en
volvido que prega o liberalismo e o jogo do mercado para 
nós, mas não o cumpre em seus próprios pã.fses -; esses 
agricultores são subsidiados e até pagos para não produzir, 
quando há excesso de produção e sáo regiamente pagos e 
subsidiados Jlara produzir, quando a produção começa a decli
nar. É assim, de tal modo que se paga- foi o que eu disse 
ao Ministjro- entre os Estados Unidos e a ComUnidade Eoo
nômica Européia 400 bilhões de dólares de subsídios para 
esses pequenos e médios produtores, a fim de que eles cum
pram o se.u papel na economia e no desenvolvimento do país. 
Quero me congratular com V. Ex~, dizer que essa é uma 
questão fundamental e, se não se levar em conta essa tese 
que V. Ex• está defendendo com tanta profundidade e com 
tanto brilhantismo, nós não vamos ter saída para este País. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obrigado, 
Senador Mansueto de Lavor. V. Ex• que também é uni bata
lhador, um. homem do Nordeste, vivido e sabe das difie;ul
dades, dos problemas, das angústias da nossa região e sabe 
que, na hora em que estamos propondo alguma ajuda para 
uma possível solução para a nossa região, estamos ajudando 
o País'de uma maneira geral. Então, nós não queremos uma 
proteçãÕ especial para o No_rdeste, e sim vê-lo crescer, para 
que isso possa nos livrar desse grande bolsão de miséria que 
estamos vivemos. 

O Sr. Mansueto de Lavor --Permita-me lembrar, Sena
dor, que a correção monetária para o crédito rural. até hoje, 
não tem fundamento legal. Ela é uma determinaçãO do Conse
lho Monetário Nacional contra uma decisão do Congresso 
NacioÍlal, \.!-ma portaria que entra em vigor, passan~o por 
cima· de uma lei. Uma lei do crédito rural que foi relatada 
por Ulysses Guimarães que rejeitou a proposta de correção, 
dizendo que crédito rural não é crédito mercantil, é crédito 
do interesse nacional. Vejam como as coisas ocorrem. Até 
hoje a correção monetária para os financiamentos rurais não 
tem nenhuril fundamento legal. Portanto, pelq menos no que 
toca.ao pequeno, ao médio e ao microprodutor rural, ou 
se estabelece um financiamento abaixo da co.rreção monetária, 
. ao menos no que,se refere à equivalência/preço do financia~ 
mento de produto, ou então não se tem saída para a produçãp 
de alimentos básicos e de produtos agrícolas também para 
exportaçáo, 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Claro, concordo 
plenamente com ·v. Ex• Lamento que, mais uma vez, a. lei 
não seja cumprida neste País. Já se t<;>:na quase uma rotm.a, 
e penso que jamais acabaremos com a mflação sem produzu. 
Acho que não é a recessãO - .evidentemente isso é Obvio, 
dizem não somente os economi!:;tas, mas nós, principalmente. 
políticos, sentimos isso. Mas, para isso precisamos de algu,m 
meio de investir principalmente na área agrícola do nosso 
País. É inexplicável que um País com essa potencialidade, 
com esse território, com essas condições, importe alim~fltos~ 

Então~ importando alimentos, importando bens de consumo, 
jamais sairemos desse processo inflacionário. -

O Sr. Garlbaldi Alves Filho - V. Ex• me permite um 
aparte? · · 

O SR. GUILHERME PALMEiRA- Com muita honra, 
Senador Giu1baldi Alves Filho. · · 

O Sr. Garlbaldi Alves Filho - Senador Guilherme Pa.I
meira, participamos hoje, pela manhã, desta reunião da Co
missão. de Assuntos Económicos que __ ouviu O Ministro Fernan
do Henrique Cardoso. E, na realidade, o Senador Mansueto 
de Lavor colocou muito bem o problema,. dizendo da necessi
dade de subsídios para o crédito agrícoHt, de modo que tivésse
mos uma produção necessária para que a cesta básica se tornas
se mais barata para o trabalhador, para o consumidor. Ocori:e 
que o Ministro Fernando Henrique afirnlou que, para subsi
diar a agriCUltura. ele precisaria de recursos, recursos que 
não existeni. Está V. Ex~ especificainelite- tratando da situação 
do Banco do Brasil. O Banco do Brasil informa que recursos 
que custeariam programas subsidiados, pelo menos em um 
terço, deveriam vir de outras fontes tais como: Ministério 
da Ação Social, MinistériÇ> da Integração Regional __ e até mes
mo d_o Tesouro Nacj(mal._ Esses reçlÍ.rSQs.nã.o vieram. :Oiail.t~ 
da ausência desses recursos, o Banco do_Brasil está jogando 
sobre os ombros dos produtores todos os encargos que deve
riam _ter sido aliviados com a partiCipação desses órgãos do 
Governo Federal. Queria me associai ao pronunciamento ·de 
V. EX' -- como bym 4isse o Senador Mansueto de Lavor 
-,muito-denso, cheio de dados. Gostaria, também, de dizer 
a V. Ex~ que; na verdade, a situação do Nordeste só tem 
se agravado não aperias por conta da seca- segundo a SUDE~ 
NE, a ITuiior-seca do 'sêculo -. mas' t3Iribéni por essa faltã. 
de sensibilidade den~~~ada por V. -Ex' _C9m exuberâncía de 
dados e de fatos que traz ao conhecimento de todos nós. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA·- Muiio obrigado, 
Senador Garibaldi Alves Filho. V: Ex•, assim como outros 
companheiros, vive é sente o nosso drama. É estranho quando 
se ouve·a direção atual do Banco do BraSil sugerir que, para 
firiancíai" Ou subsidiar' os pequenos e- 'Qtédios agriCultores do 
Norte e do Nordeste, precisa de recursos orçamentários. 

Para onde vai o lucro do Banco do Brasil? O seu lucro 
vai para melhorar as agências ou para pagar os seus diretores? 
Na prática, esse dinheiro deveria ser reinvestido ou aplicado 
no sentido de equilibrar a economia menos favorecida. 

O Sr. Garlbaldi Alves Filho- V. Exi perniite-me um 
outro aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Naturalmente . 

O Sr. Garlbaldj' !Ives FUbo -Só )l;i esse caminho, O 
Ministi-o' Fernando Henrique Cardoso dis.se, hoje pela manhã, 
que ""está arrumando a Casa" e declarou que não tem os 
recursos necessários para fazer subsídioS. E se o Banco .do 
Brasil não subsidia e· não reinveste, qual seria Q caminho? 
"Se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come". Não há 
alternativa para o· crédito rural. O Ministro disse, taxativa
mente, diante da colo,eação do Senador Mansueto de Lavor, 
que é necessário um fundo específico_ para subsidiar o crédito 
rural, lembrando da última modalidade, a equivalência pfeço/ 
produto. 

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias)..::.. Esclareço ao ilustre 
Senador Guilherme Palmeira que o seu tempo está esgotado. 
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O SR. GUILHERME PALMEIRÁ- Sr. Presidente. soli
cito da Mesa um pouco de condescendência porque, realmen
te, esse é um tema que está interessa!lQ.O à Casa além de 
ser impor_tante para O Nordeste e para o País. Por essa razão, 
eu gostana de contar com a compreensão de V. Ex• 

O Sr. Divaldo Suruagy- V. EX" permite-me um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA -Concedo o aparte 
ao nobre Senador Divaldo Suruagy. _ _ ____ -~ ~~ _ 

O Sr. Divaldo Suruagy - Perdoe-me por interromper 
V. Ex~ mais uma vez. Mas aqui foram colocados argumentos 
e dados aos quais eu gostaria de .oferecer também a minha 
sugestão nessa análise que, em conjunto, o Senado está fazen
do sobre as grandes dificuldades que a atividade ·agrícOla en
frenta no Brasil e, particularmente, no Nordeste, na região 
do semi-árido brasileiro. O Senador Mansueto de Lavor colo
cou muito bem a questão. Aliás, S. Ex~ colocou_ o óbvio, 
mas muitas vezes o óbvio precisa ser -dito para que as coisas 
fiquem bem definidas. Todo eSse "economês", todos esses 
argumentos utili~ados poderiam ser sintetizados numa expres
são muito simples: o que é- verdadeiro para o indivíduo, para 
o cidadão, é verdadeiro para o conjunto social. Como é que 
uma pessoa, uma família iriflaciona o seu nfvel de vida? Quan
do gasta mais do que ganha. Quando alguém está gastando 
mais do que ganha, essa pessoa está inflacionando a sua vida 
e a sua estrutura familiar. O que está acqntecendo no Brasil? 
Estamos gastando mais do que estamos produzindo. Isso é 
evidente. Agora, por que o Brasil está gastando mais do que 
produz? Porque as pressões da sociedade, que são legítimas, 
cobram obras que se fazem imperiosas, primeiro porque se 
faZ a vontade do Governador, do Presidente da República 
ou do PrefeitO, e, segundo, as pressões legítimas que os Parla
mentares recebem do seu eleitorado, cobrando obras que são 
fundamentais ao desenvolvimento daquela região, que outor
gou prerrogativas para que ele falasse em nome· dela num 
colegiado político coín6 -o nosso. Então, todos esses tipos 
de pressão conduzem o Governo a gastar mais do que na 
verdade possui. Por isso, ·n-cJ meu modo de entender~ ou se 
aumenta a capacidade produtiva do Brasil ou, realritente, não 
teremos ·condições de superar esses índices inflacionãrios. É 
bom que se reconheça que a inflação no Brasil não cai porque 
milhões de brasileiros ganham com ela. Cons-ciente o"ii incOns..: 
cientemente, cria-se uma mentalidade favorável à inflação. 
Todas as pessoas criticam e reclamam da alta do custo de 
vida, mas essas mesmas pessoas, quandp têm uma poupança 
de 100 milhões de cruzeiros, ficam_ preOcUpadas quãndo a 
inflação diminui de 25 para 20% porque acham que está dirrií
nuindo o seu_ rendimento. :roda esse clima, essa conj0:ntura 
conduz um processo inflacionário com a ausência do sistema 
produtivo._ V. Ex• colocou muito bem: o Banco do Brasil 
sempre foi um banco de desenvolvimento deste País. Aliás, 
dizia-se com muita prOpriedade que o Ministério da Ag_ri
cultura existia em função do Banco do Brasil. A carteira agri
cola do Banco do Brasil sempre foi muito maiS-úii-pófüinte 
para o desenvolvimento agrícola deste País do que o próprio 
Ministério da Agricultura que era um órgão puraniéilte norma
tivo, disciplinador, orientador de rumos, mas nunca-o agente 
financeiro que era do Banco do Brasil, este, sim, na verdade, 
criava aS condições para o- sistema pi'Odu1iVó. Daí, mais -uma 
vez, gostaria de congratular-me cnm V. Ex~, porque ou õ 
Banco do Brasil participa desse processo como banco de de
senvolvimento que é fundamentalmente ou, então, o País não 

terá condições de sair desse círculo vicioso que o Senador 
Garibaldi Alves Filho colocou, numa expressão muito popu
lar, mas_ muito _legítima: "Se correr, o bicho pega; se ficar, 
o bicho come". Estamos prisioneiros de um círculo que deve
mos romper e voltar ao que sempre existiu na história do 
nosso País: o Banco do Brasil ser o grande agente financeiro 
do desenvolvimento agrícola do País. __ 

. O SI{. GUILHERME PALMEIRA- Muito obrigado, 
ma1s uma vez, Senador Divaldo Suruagy, pelo aparte de V. 
Ex~ 

O Sr.Carlos Patrocínio -Permite-me V. Ex• um apárte, 
nobre Senador Guilherme PaliJ?.eira? _ . __ _ _ . 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Ouço V. Ex• com 
muito prazer, nobre Senador Carlos Patrocínio. · 

O Sr. Carlos Patrocínio --:- Nobre Senador Guilherme 
Paltp.eira, já que. o assunto foi praticamente esgotado pelo 
brilhantismo do discurso de V. EX" e pelos apartes não menos 
brilhantes aqui já expendidOs, gostaria de citar um fato interes
sante. Nobre Senador, V. Ex• está nos assustando com esses 
númer()~ estarr~c:;edor~s. Parece.que, no Nordeste, ninguém 
mais planta. Parece que, de um pequeno lapso de tempo 
para cá, todos foram para a periferia das grandes cidades. _ 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Senador Carlos Pa
trocínio, realmente,'"tom financiamento'; ninguém: rhais plântã.. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Eminente Senador Guilherme 
Palmeira, certamente é a inadimplência, é o medo dos juros 
que tem levado a _essa situação. Na minha regi.ª-o, há muita. 
água-; existe, inclusive, um projeto que pretende levar água 
do Norte para o Nordeste. Espero, sinceramente, que o Brasil 
possa realizar essa façanha algum dia. Mas, ocorre, também, 
que na nossa Região Norte, às vezes, sobra crédito no banco, 
porque o pequeno e o médio produtores tém medo de se 
comprometer com aquele financiamento que não tem um míni
mo de subsídio~ algumas vezes, até, repassado extempora
neamente. Portanto, V. Ex~ fere um-ãssunto de mu~ta imPor
tância, com dados frios, que chamam atenção, porque. se 
o Nordéste não produzir nada, o problema se agravará mais. 
V. EX'! chama, neste instante, a atenção para <5 ã-s-pecto da 
função social do Banco do BrasiL Este CongresSo NaciOnal 
extihguii.J. o BNCC, tentou;se depois criar um· banco rural 
que cuidasse da produção, e isso foi obstruído aqui, porque
entendíamos, como entendemos, que o Banco do Brasil, atra
vés âa sua Carteira de Crédito Agrícola, está comPletamente 
aparelhado para essa tarefa; ele tem o know how da área 
e deve sim cumprir a sua função social, principalmente- agora 
que está sendo gerenciado, como que_riam os seus funcio
náriOs, poÍ' um homem de carreira e que parece ser um exce
lente presidente para aquela instituição. A nosso ver,-a equiva
lência entre financiamento e produto deve ser implantada 
esse ano, juntamente com o crédito subsidiado aos pequenos 
agricultores do Nord~ste para as suas lavouras de subsistênci~. 
Nao fiqUei inuito satisfeitO-.~ cOntudo, COm á ·fala de hoje ~do 
Ministro da área económica quando, questioilado sobre esse 
problema pelo eminente Senador M~_nsueto de Uivor. disse 
S. E-i' que sim, que deveria o créd!to ser subsidiado, ma-s 
que falt_~_y_am meios. __ Digo_que d·evemos criã.r esses· meios de 
.qualquer maneira; porque, sem pródução, não h(ive~mos de, 
tit"ãr o Brasil desse atoleiro. Portanto, c!stá de pa!abéns V. 
Ex• que faz um alerta para a situação atual da produção de 
grãºs_ do Nordeste brasileiro_' 
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O SR. GUILHERME PALMEIRA -Muito obrigado, 
Senador Carlos Patrocínio. _ ·· . 

Realmente, é o que estamos fazendo: um alerta, procu
rando traz_er algumas sugestões para tentar amenizar o proble
ma. Evidentemente, não é por aqul que solucionareinos a 
questão da agricultura brasileira nem a nordestina~ Contudo, 
estamos oferecendo uma opção, se for o caso, para -que o 
Banco do Brasil possa utilizá-la e a situação seja amenizada. 

Como disse V. Ex•, há recursos na Região Norte, mas 
não há tomadores~ Isso cm conseqüência da elevada taxa de 
juros c da correção-monctária. Com··-esse dinheiro, podería
mos estar investindo nas áreas produtivas. Isso o que se deve 
analisar, assim como uma compensação para que o agricultor, 
o rniriiprOdutor não vá tornar dinheiro emprestado e perder 
suas terras como forma de pagamento. Aliás, ninguém com
pra. a não ser os grandes latifundiários. 

Sr. Presidente, mais uma vez, com a benevolêTicia de 
V. Ex~ vou tentar concluír esse modesto pronunciamento. 

Como eu estava analisafidõ a atuaç3.o do Banco do Brasil, 
alguns programas não têm a abrangência necessári_a, em razão 
da limítação de recursos técn-icos- e financeiros dos governos 
Estaduais e de seus respectivos bancos comerciais, de modo 
que apenas reduzida parcela dos pot~:nciais beneficiários vêem 
atendidas as suas efetivas Decessídades. 

Por todo o exposto, quer-nos parecer que-, com o ·propô-' 
sito de prestar -signifkativã coritribuição à economia, as_segu
rando o abastecimento de produtos alimentares e elidindo, 
em boa parte, o êxodo rural com suas funestas conseqüências 
e, assim, apresentar-se perante a sociedade na exata dimensão 
a Que referimos, deve o banco retomar o atendimento credi
tício_ãos mini"e-peq_Uen?~ p_rodutores em colldiçóés de Cricar-gos 
financeiros que viabilizem suas explorações. 

Felizmente, o "Programa de Ação Imediata" - aqui 
já referido pelo Senador Josaphat Marinho c por mim -
do GoVerno Itamar Franco P!evê a adoção de 2rovidências 
destinadas a firmar ·a vocaÇ-a:o_ agrlcola dO Ba-nco do Bfasil, 
definindo fonte_s de financiamento--e 1ormas de atuação que 
o tornem independente de recursos do Tesouro ou de fiõ.arfeiá
mentos extraordinários do Banco Central. 

Melhor que isso, estabeleceu a data limite de 16 de julho 
para que os Ministérios da Agricultura e da-Fazel:tda definam, 
com o Banco do Brasil, as condições de financiamentO da 
próxima safra, com regras .claras de política agrícola, tendo 
em vista as metas do Governo Itamar Franco de moderriizaçáo 
tecnológica da agricultura. diminuição do êxodo rural e au
mento da oferta de alimentos básicos. 

Nesse contexto, inclui-se a implantação do tão discutido 
"sistema da equivalência-produto", que ganhou força justa
mente porque a credibilidade no sistema de crédito rural foi 
oornprometida pelo descasamento entre a correção das dívidas 
e dos preços, provocado pelos planos económicos:------

Contudo_, esse siS_tema parece serüma faca de -dois gumes. 
É justo do ponto_ de vista do _produtor, mas potencialmente 
injusto do ponto de -Vistã do finãOCiador. 

Mesmo com a formação de um fundo de equalização, 
com recursos provenientes da remuneração de empréstimos 
concedidos pelos bancos públicos e privados ao setor rural, 
cujo ónus seria, unicamente, ·a redução do lucro, uma vez 
que os recursos destinados a esse_s empréstimos são c·aptados 
a juros zero, já que correspondem, por exigibilidade do Banco 
Central, a 25% dos depósitos à vista. Acontece que há a 
possibilidade dos recursos serem insuficientes para cobrir o 
''rombo potencial". 

Dessa forma, a grande resistência à adoção desse sistema 
vem do setorbancário. Entretanto, 75% do volume de crêdito 
rural concedido no País é fornecido pelo Banco do_ Brasil. 
Mais um motivo para o meu entusiasmo com o Programa 
de Ação Imediata do Governo Itamar. 

Não obstante essa significativa participação do B_anco no 
universo de beneficiários, isto é, _ein termos de Brasil, o mesmO 
não ocorre se conSiderarmos apenas a Região Nordeste, dado 
q reduzido peso dessa regiãq no volume ~e _crédit9s de custeio 
Operados pelo Banco. De fato, no ano de 1989~ por exemplo, 
os créditos concedidos para custeio alcançaram o montante 
de 242 bilhões de cruzeiros, participando o Nordeste com 
apenas 21!,6 bilhões de cruzeiros (11,8%). 

Uma vez que os créditos de_custeío_concedidos aos _mini 
e pequenos produtores no N"ordeste representam somente 
3_,1% do montante de créditos_ çQncedi_dos à agropecuária no 
Brasil, e fácil inferir-se que eventuill saci-ifício na rentabilidade 
de tais_negócios, como 9efendemos, não é capaz de impactar, 
de forma sensível, as receitas e, conSeqüentemente, os resul
tados financeiros do setor l:liincário. 

É fácil inferir-s~~ pois: ser relativamente pequeno o im~ 
pacto sobre as receitas- e, por conseqüência, sobre os re~-ul
tados do Banco -, gerado pela implantação de um programa 
com as características ~9 que ora defe_ndemos. 

A propósito, essa mesma argumentação, que agOra é de
feqdidapara a implantação da equivalência-produto, faz parte 
da .justificativa de um projeto de lei, de minha autoria, de 
n9 94, aprésenüido no ano passado, criando, de igual forma, 
um fundo de incentivo à ati vida de rural no Nordeste- cogno
min.ac:lo de FINAR -, junto ao Banco do BrasiL Lamenta
velmeut.e. esse projeto_ ainda _está na Comissão de Assuntos 
Ec;onômicos, dependendo ainda de audiência solicitada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Quero deixar claro, finalmente, Srs. Senadores, Sr. Presi
dente, é qUe, qualquer que seja a medida adotada para o 
setor agrícola, ela deve incluir, impreterivelmente, o Banco 
do_Brasil, que não p9de fugir ã_sua-V:ocação s_ocial, embora 
t~nha de se _apresentã.r c_orripetitivo. As duas coisas_ não são 
mutuamente excludentes. 

É.importante observarmos, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, que o Brasil é um País que se caracteriza por desequilíbrios 
regionais marcantes._ Enquanto em_ ~lgumas r~_gi_ões ~~s_es la
mentáveis prognóstiCos sãc;> aperias indícios, no Nordeste já 
se fazem sentir em plenitude. 

- É tempo de reconsiderar! 
PrecisamOs- Observar Corri-Os- Olhos da verdade e espírito

de justiça que a atual política económica, ein-furtçâó-~de nossa 
dívida externa e da pressão inflacionária, vem serido feita 
com base no controle do déficit público. Assim, a retirã.da 
dos subsídios do crédito rural não foi suficientemente compen
sada, quer por estoques reguladores, quer por investimentos. 

- A -única fotina de resgatarmos o -Ifanco do BiasÜ, d-evoi~ 
vendo-o à sociedade na exata dimensão que seu passado im
põe, de significativa contribuição à economia pela segurança 
no abastecimento de produtos alimentares e pela contenção 
do êxodo rural, é estabelecermos C()ndições _para que este, 
em harmonia com o Governo, 110 Sentido de nào-abrir exceções 
em sua política de eliminação de subsídios, possa retomar, 
de pronto. o atendimento creditício aos mini e pequenos pro
dutores em condições que viabilizem suas explorações. 

Sr. Presidente, Sras. e_Srs. _Senadores, será que devemos 
deixar que grande_parte desta nação br~sileira continue nesse 
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estado de desesperança quando os meios para uma solução 
mais imediata estão à vi:sta de todo:s? 

Não podemos ignorãY que a sOlução do problema está 
na viabilidade c capacidade do própriO Banco ao Brasil pãra 
atender aos mini e pequenos produtores em suas necessidades 
de custeio, especialmente e muito particularmente os da Re
gião Nordeste. E aqui estou para apelar ao Governo, a fim 
de que avalie com atenção a situação daquela região. 

Os preços dos produtos agrfcolas e dos alimentos não 
podem ser vistos apenas como meros indicadores da atividade 
económica da agricultura, menos ai_nda como conseqüência 
de políticas económícas. Porquanto, de modo ger-al, espelham 
o objetivo direto dos programas tanto do Gover:ito~.- cJ.uanto 
da ação política~ não-UCvenl, -pOiS,- masciirar essa rf:.3Hdade. 
As polítícas de incentivo e de subsídio_ não devem conter 
distorções como as que estão sendo vividas pelo -Banco dQ 
Brasil. 

Fazer comida é o mais curto caminho paia cOmbat"ir a 
fome. E na fome está a raiz da violé:nda que nos am.eaç~. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso -do Sr. Guilherme Palmeira, 
o Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, quf! é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, ]<:> Vice-Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Guilhúine Palmeira, 
o Sr. Chagas Rodrigiif?s, -}., Vice-Presidente deixa a ca
deíra da presidência, que é ocupada pelo Sr. L"ei!Y _Dias, 
2" Vice-Presidente._ -

O Sr. Gilberto Miranda -Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder, para uma brwe comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
a V. Ex• -

O SR. GILBERTO MiRANDA ~(PMDB - AM. éomo 
Líder. Para uma co-municação. Sem !ev'isâO do oradOr,) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço uso d-a palavra para uma 
breve comunicação, que veicula enérgico prOt~Sto e dá ressO
nância à grave inquietaÇão rêirfãrife ria ZOna Franca de Ma
naus. 

Ultimamente, a imprensa regi~tra fatos que tende~ a 
le':ar descrédito à Sufi'3ma. Percebo que há uma onda que 
de1xa a Zona Franca a uma luz desfavorável junto à opinião 
pública. Essa onda precisa ser contida. É chegado o momento 
de se impor às autoridades federais a adoção de medidas 
prontas para coibir abusos de sonegadores, que procuram 
manchar o nome da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus. 

Percebem os nobres Senadores que tenho em mente a 
sonegação fiscal praticadã-por e~presas do Centro-Sul, que 
se especializaram no uso de notas fiscais falsas na Suframa. 
As vendas fraudulentas assim efetuadas permitiam a várias 
empresas a realização de falsas exportações para a Zóna Fran
ca. Segundo comprovou a Policia Federal, a sonegação assim 
articulada deixava no bolso dos criminosos o equivalente a 
70% do valor das faturas. 

As empresas sonegadoras estão identifjc_adas. A Polícia 
Federal denunciou os responSáveis ·pelo crime de sonegação. 
São de tal modo contundentes as provas reunidas, que não 
resta escapatória aos a-utores dos atas ilícitos. -

Espera-se do Ministro da Fazenda, o ilustre Senador Fer
nando Henrique Cardoso, ação exemplar na indispensável 
se_qüência das investigações realizadas pela Polícia Federal. 

Não se trata da prática comum de sonegação. O crime 
denunciado reveste-se de maior gravidade e se torna ainda 
mais condenável, porque seus autores procuram cobertura 
sob as asas da Suframa. São muitas as empresas surpreendidas 
pela Polícia na prática de ilegalidades escabrosas. 

A representação do Amazonas no Congresso e muito 
particularmente o Governo do nosso Estado querem que os 
sonegadores, já identificados, sejam submetidos a puniçã? 
rigorosa. Atenta à esperteza dos responsáveis pela sonegação 
em larga escala, a opirüão pública julgará as autoridades fede
rais competentes pela forma como enfrentarem esse escân
dalo. 

Se há funcionários públicos envolvidos. que sejam afasta
dos de seus cargos e submetidos a processo penal rigoroso. 
Não se admite que o uso indevido de mecanismos fiscais da 
SUFRAMA assegure _tr~nq__Qilid~de fina_n~eira a crirriiilosos,

. quer sejam empresários ·-garianciosos ou servidores públicos 
infiéis: O caso exige das autoridades federais uma demons-
tração inequívoca de que o ciime não compensa. 

Aproveitamos para pedir ao Sr. Secretário da Receita 
Federal, Dr. Osires de }\zevedo Lopes. que dê ordens para 
iníciar, o mais urgente 'pOsSível, termo ôe abertura de fiscali
zação para as empresas implicadas nos delitos nos últimos 
cinco_ anos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Se:qador Mário Covas·. -

~ O SR. MÁRIO COVAS (PSbB- SP. Para uma questão 
_de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Regi
mento Interno do Senado diz, no seu Capítulo I, Título VI, 
Das Comissões: ~ - -- -

"Art. 71. O Senado terá comissões permanentes 
e temporárias (Const., art. 58). 

Art. 72. As comissões j)ermanerites, aiém -da Co-_ 
missão Diretora, são as seguintes: 

1) Comissão de Assuntos Econômicos- CAE 
2) Coriiíssão de Assuntos Sociais -- CAS 
3) Comissão de Constituição, Justiça ~ Cidadania 

-CCJ 
4) Comissão de Educação- CE ~ 
5) Comissão de Relações Exteriores e QefeS-a Na

cionai-CRE 
6) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura- Cl" 

Adiante diz: 

"Art. 74. As comissões temporárias serão: 
a) internas- as previstas no Regimento para fina

lidade específica; 
b) externas - destinadas a representar o Senado 

em congressos, solenidades e outros atos públicos; 
c) parlamentares de inquérito - criadas nos ter

mos do§ 3' do art. 58 da Constituição."' 

Mais adiante, no art. 77_, ao fazer referência à composição 
-das comissões, lê-se: -
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"Art. 77. A Cotnissãó Diretora é constituída dos 
titulares da Mesa, tendo as _demais_ comissões pcrmaw 
nentes o .seguinte número de rnembr_os: ... " 

E aí vem o art. 78, que diz: 

"Art. 78. Os membros das comissões serão desig
nados pelo Presidente, por indicação escrita dos_ r_espec
tivos Lídercs,_ass_egurada, tanto quanto possível, a par
ticipação proporcional das representações partidárias 
ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado 
Federal (Const., art. 58,§!")." 

Nem sempre isso foi artigo co_nstitucional, mas sempre
foi da tradição do Congresso NacionaL Agora trata-se- até 
de uma demanda dt.! natureza constitucional. 

Sr. Presidente, o que importa aqui é considerar como 
se interpreta essa proporcionalidade. E evidente que, no que 
se refere às comissões permanentes, elas não são interpretadas 
caso a caso, porq uc, se em cada uma das corois_sõ_e_s_, se adota~se 
a regra da proporcionalidade, todas elas seriam pre-sididas 
pelo PMDB c todas teriam como vice~presidente um membro 
do PFL.. 

Não é assim. Co_nio ___ o PMDB é o maior dos partidos, 
ele tem três Presidências de Comis-São; como 9 PFL ~O _syg~n~ 
do. tem duas; corno o PSDB é o terceiro, tem .um-a. Logo~ 
ou o critério da proporcionalidade se faz em bloco, admitidas 
as seis comissões_, ou então, volto a insistir, se se adotasse 
para cada comissão~ is_oladJlQl_ente, apenas dois partidos, o 
maior c o segundo, teriam a Presidência e a Vice~Presidênci~. 

Ora, se isso vale para as comissões permanentes, tem 
que valer, igualmente, para as comissões temporárias. Ategra 
é uma só. Portanto, é inadmissível, Sr. Presidente, que, para 
todas as comissões de inquérito, para todas as comissões mis
tas, para todas as comissões de _qualquer natureza aqui, a 
regra tradicional seja --e_ só não é assim quando os dois 
partidos não querem- a Presidência do PMOB e a R~latoria 
do PFL. O máximo que se consegue é uma inversão de cargos. 

Atualmente, há um problema ligado à Comissão d~ Orça· 
mento. Para a Comissão de Orçamento, inventamo~ uma regr~ 
pela qual um cargo é da Câmara e outro é do Senado, alterna~ 
damentc. Mas se tornou_ uma confusão generalizada, pçrque 
é uma equação de dois termos com quatro incógnitas. E pre
ciso combinar dois partidos com duas Casas._ De forma que 
é preciso esperar o que o PMD_B resolve com o PFL da Câmara 
para ver o que o PMDB resolve com o PFL do Senado, en~ 
quanto os demais assiStem e aguardam, porque, seguramente, 
não têm vez. 

Recentemente, numa comissão mista, um representante 
da Câmara, do meu Partido, iria ser o Relator. Mas isso 
foi absolutamente inviãVef, porque, na demanda do PMDB 
e do PFL, acabou sendo um Presidente do PMDB e um Rela~ 
to r do PFL. Ora, isso não me parece atender. de modo algum, 
o critério da proporcionalidade. É evidente que cada comissão 
não pode ser considerada isoladamente, porque, se o fosse, 
volto a insistir, as seis comissões permanentes desta Casa te
riam o presidente do maior Partido e teriam o vice~presidente 
do segundo maior Partido. É preciso que se tenha aqui um 
desfilar permanente das comissões, e que o rodízio, a propor
cionalidade se estabeleça a cada nova comissão que se criar, 
de tal maneira que se o PMDB tiver 50% dos cargos, ele 
tem 50% _das presidências. Mas os demais têm que ter também 
presidências e relatarias, ou então não há proporcionalidade 
nenhuma. 

Demandar~se isso ou enviar-se isso para o critério de 
que cada coisa é algo estanque, choca com a tradição e até 
com a regra que vem sendo seguida. Isso só vale para uma 
comissão na qual, tradicionalmente, se- estabelece a prefe
rência:. Qual é a tradição? É a da Mesa Diretora. 

Estou muito à vontade para falar, porque quando se discu~ 
tia aqui a elaboração de um bloco, exatamente para quebrar 
a hegemonia que o PMDB tinha para ocupar a Presidência 
do Senado, cheguei a escre_ver artigos em jornais defendendo 
que o maior dos Partidos, pelo simples fato de ter o aval 
popular. tinha o direito a ocupar a Presidência. 

O qlle· não me parece adequado é que, a cada nova cornis~ 
são que s~ .crie aqui, não se leve em conta a comissão anterior, 
de forl!l_a que a proporcionalidade se esgote nos limites de 
urna úniça comissão. Mas nãó sé esgota noS limite·s·ae. uma 
única comissão quand(_) se trata das comissões permanentes .. 

De forma que coloco para V. Ex• esta questão de ordem. 
Ou, e~t:ão, vamos partir para alguma coisa que não significa 
mais a aceitação da tradição: quem quer que seja vai à Comis~ 
são e disputa a Presidência. Aí teremos prestígio pessoal joga~ 
do contra prestígio pessoal, o que é um desastre para a institui
ção. Mas o que é inaceitável é que dois partidoS-apenas reser
_vem par{l si, a seu talante, segundo a sua vontade, a hipótese 
de ter a presidência e a retatoria. É inaceitável isso, e está 
longe de atender ao critério de proporcionalidade, do ponto 
de vista ético, do ponto de vista da justiça e, acho até -
não sou a pessoa indicada para falar~. do critério da proporei o~ 
nalidade constante da Constituição. Ou, então, estamos erran~ 
do nas comissões permanentes. E se essé for o caso, o PSDB 
devolve já a presidência que possui. 

Se estamos descumprindo a Constituição - coiSa -que 
não acredito cabe mudar o que está acontecendo nas comisss;e~ 
permanentes. Ninguém quer generosidade, Sr. _Presidente, 
o que se quer aqui é o critério de justiça que nasce da regra 
constitucional. O que se quer aqui é o critério de justiça Cfue 
nasce da única coisa que, afinal, compõe politicamente, que 
é o voto popular que nos traz para cá. 

De forma que gostaria de saber de V. Ex~ se essa regra 
vale. Se ,vfiler, Sr. ~residente, a partir de hoje gostd'ria de 
saber, com antecipação, em qual comissão, daqui para frente, 
o meu Partido vai estar representado, seja na presidência, 
seja na relataria. Não há nenhum problema para se fazer 
isso. Faz~se isso para qualquer coisa aqui, não vejo porque 
não se fazer para as comissões. _ 

O meu Partido vai passar a disputar essas coisas. Se essa 
regra permanecer, passaremos a disputar esses cargos, a não 
aceitar mais nenhuma negociação para ser este ou aquele. 
Não é o nosso iilteresse, que é o de aceitar a regra que já 
está estabelecida. Mas essa regra não pode vir em detrimento 
de alguns e em favor de outros; não há nenhuma lógica entre 
as duas coisas. 

O tratamento que se dá às comissões permanentes é dife
rente do tratamento que se dá às comissões temporárias, e 
ainda é diferente do tratamento que se dá às comissões mistas. 
Eu até aceitaria que nas comissões mistas esse critério tivesse 
que ser associado ao critério de uma vez Câmara e uma vez 
Senado, na presidência e na relataria. Mas, no que coubesse 
ao· Senado, o rodízio entre os Partidos, aqui dentro, teria 
que obedecer à proporcionalidade. A contrario sensu, Sr. Pre
sidente, não é a justiça que está funcionando; é um critério 
onde a Maioria, ou uma parcela da Maioria, se impõe contra 
parcelas que, não sendo Maioria, acabam sendo agravadas 
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por uma regra que - sUpõe~se - dCvesse ter um _co_nteúdo 
de justiça. -

O SR. PRESIDENTE (Levy !Jias) - A Mesa esclarece 
ao ilustre Senador Márk" Covas que as normas pertinentes 
à Comissão de OrçamentO estão cOn.tidas na Resqlução n9 
I, de 1991-CN, aprovada pelo Congresso Nacional. 

Quanto às comissões pcnnanentes e teniporáriás, Os seus 
membros são escolhidos obedecendo o princípio de proporcio
nalidade partidária, nos termos do art. 78 do_Regimen~_o Inter
no. São eles indicados petas Lideranças e designadp~ ,pelo 
Presidcntt! do Senado. _ , , 

Quanto ao Presidentt!, t! à Relataria, a escolha t! feita 
através de acordo. , , 

O SR. MÁRIO COVAS- Pressuponho que se deve esta-~ 
belecer uma regra para o acordo. Do contrário, poderá aconte
cer. por exemp!o. de o PMDB, que_ é o Partido majoritário, 
não ganhar nenhuma presidência de comiss.ão. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concordo com V. 
Ex', até porque _o :meu Paitido sofie do mesmo pro h lema 
que o seu. Nesse caso, então, deve ser_ estabelecida um~ mu
dança no Regimento ou uma regra pelas Lideranças. 

O SR. MÁRIO COVAS - Não deve li~aver nênhÚma 
mudança. Para mim. trata-se da questão da PropõrcioÕali~ 
dade. O preenchimento das comissões se faz com o envolvÍ
mento dos cargos que a comissão possui. _Essa -~ a própria 
resposta da tradição. É assim que se faz nas Comissões perma
nentes. Elas não são apenas o _re~rato da composição propor
cional; elas são o retrato da composição proporcional na ocu
pação dos cargos de comando. 

OSR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Mas a tradição indica 
que a escolha do Presidenk t.:: do _Relator das CotTii?sq_~s tem 
sempre sido feita através de acordo promovido pelas Lide
ranças. 

O SR. MÁRIO COVAS - Nas comissões permanentes 
também. No começo do ano, as Lideranças se reúnem e deci~ 
dem quem deve ter a presidência de comissão. E como tomam. 
essa decisão? Dizendo: cu, corno tenho três quintos, fico com 
três presidências; você, como tem um quinto, fica com duas; 
você, como tem um sexto, fica com uma só. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Mas V. Ex' há de 
concordar que isso é um acordo. 

O SR. MÁRIO COVAS -Não, isso não é um acordo. 
É a transposição, para os cargos majoritários, do que está 
escrito na Constituiçãõ. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Mas qualquer mu
dança nesse comportamenr:o deve ser ditada através de acordo 
das Lideranças. 

O SR. MÁRIO COVAS - Está bem. Então, a Mesa 
lava as mãos em relação ao problema? 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Não, el.l não diria 
isso. 

O SR. MÁRIO COVAS - Quer dizer que não há nada 
que a Mesa Diretora possa fazer no sentido de faZer cumPrir 
a regra da Constituição? 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Não tenho dúvida ~ 
nenhuma no sentido de que o Presidente, se aqui estivesse, 
iria dizer que a Mesa Diretora não deve lavar as mãos; deve, 
sim, coor0enar uma reunião de Líderes para se chegar a um 

entendimento. Porque, senão, seria uma imposição da Mesa. 
sem respaldo cons!i!ucional ou regimental. 

O SR. MÁRIO COVAS- Não. Imposição coisa nenhu
ma. O que estou dizendo é que, no meu modo de entender, 
está contido nos limites do Regimento. O que li aqui do Regi
mento não comporta outra interpretação senão essa. Não es
tou dizendo que a Mesa deveria impor qualquer regra. O 
que estou dizendo é que o que está escrito aqui que, afinal. 
é reprodução do que está na Constituição, traduz-se, na práti
ca, pelo rodízio nas presidências e nas rel~torias. Tanto se 
traduz, que nas comissões permanentes é feito assim. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Mas trata-se da 
participação proporcional das representações partidárias. 

O SR. MÁRIO COVAS- Perfeito. E o que é represen· 
tação proporcional? Representação para quê? Para_ ocupar 
um cargo na comissão? 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O art. 78 não se 
refere à presidência c à relatoria. Isso é feito sempre através 
de acordo. 

O SR. MÁRIO COVAS - Mas a presidência não é um 
cargo da comissão? Ela é feita por acordo, mas o acordo 
só não. é PFL e PMDB quando esses Partidos não querem. 
NãQ. O acordo qUe se faz aqui nas comissões permanentes ... 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Então, é uma reu
nião de Líderes que tem que definir isso. 

OSR. MÁRIO COVAS- V. Ex•entendeque,nostermos 
ein- que o Regimento está, isso não é uriia necessidade. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Pelo que diz o Regi
mento - e V. Ex• leu no art. 78 - a proporcionalidade 
partidária é referente aos integrantes do órgão. A norma nada 
define sobre presidência e relataria. 

O SR. MÁRIO COVAS - Segundo a Mesa, portanto, 
o que existe hoje nas comissões permanentes, não é o resultado 
de uma decisão regimental, é o resultado meramente de um 
acordo, o que, portanto, pelo voto, pode ser mudado. É isso? 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Quanto à presi
dência e à rclatOria, é acordo de Lideranças. Agora, quanto 
à representação, é proporcional. 

O SR. MÁRIO COVAS - O que está valendo, hoje, 
para o presidente de cada comissão, pode ser mudado. Não 
há nada no regimento que proteja aquilo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -No Regimento, não. 

O SR. MÁRIO COVAS- Ou seja, V. Ex• entende que 
a proporcionalidade não se estabelece no conjunto das cernis~ 
sões. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Perfeitamente. 

O SR. MÁRIO COVAS- Portanto, V. Ex• me diz que 
no que se refere a cada comissão, o combate é livre. É isso? 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Pelo menos o que 
está escrito no Regimento é iss.o. E o que posso garantir 
a V. Ex", Senador Mário Covas, é que levarei esse assunto 
que está sendo levantado à Mesa, para uma análise e, inclu
sive, uma resposta mais fundamentada. No que tange ao Regi
mento, é exatamente o que V. Ex~ acaba de afirmar. 
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O SR. MÁRIO COVAS - Até uma resposta da Mesa, 
o que V. Ex• aconselha é que cada um fique pelo seu ... É 
isso? Quàndo se nomear uma comíssã_o, que se vá disputar 
no voto quem é presidente e _quem é relator. 

O SR. PRESIDENTE (Lcvy Dias) - Tem·sc adotado 
como critério, como tradição, o acordo. Agora, V. Ex~ com 
ele concorda ou não? 

O SR. MÁRIO COVAS - Isso não tem nenhum apoio 
na Lei, é meramente acordo. Se não se fizer acOrdo, cada 
um que se vire c que defenda o seu. É isso que V. Exa sugere 
que se faça até que a Mesa resolva alguma coisa. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Perfeitamente. 

O SR. MÁRIO COVAS - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lcvy Dias) - Com a palavra o 
nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, gostaria de fazer, brevemente, uma 
análise sobre este Projeto de Lei n" 6, de origem do Poder 
ExecmiVO, constante da Mensagem n9 57 no Senado, n<? 371193 
na Càmara. 

Este Projeto de Lei autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento da União crédito suplementar no valor de 757 
trilhões, 822 bilhões e 800 milhões, para os fins que especifiCa. 
É o tão anu_nciado "projeto de cortes ao Orçamento de 93". 

É preciso deixar bem claro, Sr. Presidente, que quem 
está falando aqui não é mais_ o Relator do Orçairieftto. Aliás, 
com relação a este Orçamento. de 93, normalmente, faz~se 
atribuições ao Relator. O papel do Relator é muito limitado. 
A proposta orçamentária tem um au_tor, que é o Poder Execu
tivo. E esse autor da proposta do Orçamento de 93 é duplo: 
começou no Governo Collor, e foi revisã.do no Governo I ta~ 
mar, assim que Sua Excelência assumiu a Presidência da Repú
blica. ainda em caráter provisório, mas que teve todo o prazo 
para revisar aquela proposta. 

Mesmo assim digo que o Orçamento de 93 não pertence 
ao Relator, mas pertence ao Congresso Nacional. Por quê? 
Porque foi uma longa e exaustiva discussão entre as Lide
ranças, entre todo o Parlamento, entre segmentos da socie
dade, com repercussão na imprensa. Depois de um exaustivo 
acordo havido entre as Lideranças do Congresso Nacional 
e a Comissão de Orçamento, o projeto de orçamento para 
1993 fOi submetido a duas votações: a primeira, no seio da 
Comissãcrde Orçamento; a segunda, no Plenário do Congresso 
Nacional. 

Portanto, quando se fala em Orçamento 93, não preciSa
mos mais lembrar quem foi o seu Relator, devemos lembrar 
da Comissão de Orçamento e do Ci:mgresso Nacional, que 
deram votação favorável a esse Projeto de Lei do Orçamento 
93, atual Lei n• 8.652; de 29 de abril de 1993. 

Agora, vem ao Congresso-um projeto de alteração dessa 
Lei, que contempla cortes orçamentários. 

Especifícãmente, o que quer o Poder Executivo? Quer 
que o Congresso anule o dispositivo do art. 69 da Lei Orçamen
tária em vígor, o qual estabelece haver um limite para o Poder 
ExecutiVo fazei" corteS e--remanejamentos no orçamento em 
vigor, isto é; o cancelamento de despesas ·cujo produto a ser 
aplicado só pode atingir uma faixa de até 20%. A partir dess·e 
limite, o Poder Executivo precisa de autorização do Congresso 
Nacional. 

Na exposição de motivos desse Projeto de Lei n" 6, que 
é um crédito adiciOnal ao orçamento, diz-se que, realmente, 
há necessidade de se restabelecer a verdade orçamentária, 
há a necessidade de só gastar aquilo que se tem. Mas. como 
o Congresso votou aquilo que não se tem é preciso ent~o 
cortar, e cortar muito, para que se restabeleça a verdade 
orçamentária. 

Em outras palavras, dá~se a entender, e isso é amplamente 
divulgado pelos órgãos da imprensa que já dão como certís
simo o corte de tantos bilhões de dólares no orçamento, como 
já tivesse sido apreciado pela Comissão de Orçamento pelo 
Plenário do Congresso Nacional. Mal chegou a mensagem, 
mas há 15 dias que já se anunciarri~-cOmo coisa certa, definitiva, 
um corte de tantos bilhões de dólares ao Orçamento da_União. 

É preciso dizer o seguinte: primeiro - e dissemos isso 
de manhã ao Ministro Fernando Henrique Cardoso - que 
temos o maior interesse, boa vontade, até mesmo espírito 
de colaboração, para que o orçamento não seja um empecilho 
ao sucesso do plano de ação imediata do Governo. Apoiamos, 
nesta Casa, o Presidente Itamar Franco, e queremos que o 
Governo dê certo; desejamos, realmente, que a peça orçamen~ 
tária não seja um entrave a esse plano governamental. Agora, 
o que não aceitamos é que se façam argumentos que não 
correspondem à realidade. Um dos argumentos que não cor
responde à realidade é o de que o Congresso, neste Orça
mento, aprovou receitas acima da capacidade de recolhimento 
do Estado. Isso não é verdade. e vamos provar pela própria 
exposição de motivos do Executivo que, aliás, é um amon~ 
toado de contradições. Lamentavelmente, temos que dizer 
isso: um amontoado de contradições. Vejam que ela se refere 
ao restabelecimento da verdade orçamentá.ria nas contas da_ 
União, tanto do lado da despesa quanto do lado da receita. 

Impõe--se como tarefa indispensável para esse restabele~ 
cimento uma realidade orçamentária nesse ponto, assumindo 
um caráter basilar para concretização das demais ações do 
supramencionado plano de ação imediato. 

E, em seguida, a exposição diz: 

''A peça orçamentária tem autorizado gastos muito 
acima das reais possibilidades de arrecadação e as di ver~ 
sas tentativas de aplicação de pacotes tributários com 
o objetivo de ampliar a receita têm conduzido a resul~ 
tados medíocres. 

Como conseqüência, uma parte dos gastos tem 
sido financiada através do endividamento público, pres
sionando os juros e a inflação, e a outra maior parcela 
tem deixado de ser executada mediante expedientes 
como contingenciamento. descumprimento de compro
missos firmados e atraso do pagamento." 

Vai além, ainda, a exposição de motivos: 

"A análise da lei orçamentária aprovada para 1993 
revela um panorama semelhante ao quadro acima des~ 
crito. Os valores ftela contidos espelham apenas um 
hipotético equilíbrio entre as receitas e as deSpesas. 
principalmente pelo fato de que estas últimas foram 
clara e fortemente subestimadas em dotações desti~ 
nadas a atender, entre outras, a despesas fundamentais, 
como aquelas relacionadas com o pagamento de pessoal 
e encargos sociais de benefícios previdenciários e com 
-o atendimento hospitalar e ambulatorial através da rede 
pública e conveniada." 

Vejam só! Vejam só! Na realidade_, é por essas e por 
outras razões que a imagem do Congresso está lá embaixo. 
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Isso é muito grave. :sso aqui realmente está diZendo, em 
outra_~ p~lavras, que o Congresso não é mais do que um Poder 
irresponsável pcrantt! a peça orçamentária. - -

Mas qua( foi a realidade? O que ocorrera? Poi que as 
despesas relativas à saúde e à previdência social foram subcsti~ 
madas? Porqu~ o ~u_t~r do projeto de orçamento, que foi 
o Poder Executivo, IniCialmente no Governo Collor e, depois, 
no Governo Itamar Franco, qu~ teve todO o_ tempo suficiente, 
dad? pelo Congresso, para revisar e adequar a proposta ctcs~ 
conJuntada e contraditória do Governo Collor mas não o 
fez. E os têcn~cos de assessoramcntc daquela éf,oca, são os 
mesmos de ho,Jc. 

~o tão, é verdade quando a mensagem diz que as despesas 
relatlv_a~ ao pa~amc~to_ de pc!->soal, aos encargos sociais de 
beneftCIOS p~ev1de~ciános ~ com o atendimento h9spitalar 
e ambulaton~l estao su~estlmados, mas não diz que quem 
~fez, quem e o _responsavel por essa propoSta subestimada 
e o Poder Executivo. que é o autor da proposta de Orçamento. 

Por outro lado. ·diz que os valores rel;tivos a receitas 
estão superestimados. Afnão é verdade. pura c simplesmente 
não é verdade. Sabe por que. Sr. Prc~idente? Porque nesse 
projeto de crédito adicional de 757.822.800 rriilhõ~s de crui:ei·~- -
ro~, apenas 160.964.6ó4.HOO mil cruzt!iros são corte-spor rema
neJamcnto. O restante, num total de 595.858.125..2ililmil cru
zeiros, é excesso de arrecadação já obtido neste ano. ExCesso 
de arrecadação significa 4ue o Orçamento não previU, iStci 
é? o Orçamento não contemplou. Portanto, as receitas pr~~
vistas no Orçamento estão muito abaixo das receitas reais 
do exercício. Agora, 596 tiilhõcs de cruzeiros são 10 bilhões 
de dólares. 

O Governo já manda embutido nessa proposta, se-m dizer 
propriamente que é excesso de arrecadação -porque a Men
sagem não distingue: soma tudo, diz que_ são 757 trilhõ~_s, 
mas não distingue o que é corte e o que é eXcesso de arreca
dação. Lá no fim. no Anexo 4, é que há essa distinção. 

Bois beru: o total são cerca de 13 bilhões, ou seja_, 12,5 
bilhões de dólares. Desses 12,5 bilhões de dólares, dez bilhões
são excesso de arrecadação. Estamos no mês de junho, sr. 
Presidente, quando chegarmos a outubro, vai Q_:,tver 15 bilhões 
a mais; quando chegarmoS. a novem-hro; ~vai haver mais 20 
bilhões de excesso de arrecadaç-ãO. 

Em outras palavras, assim corno o E-xecutivo, ou a equipe 
econômica diz, na sua Mensagem, que o Congresso tem o 
vezo de realmente estimar receitas inexistentes - .é -O que 
está claro aqui: "A mensagem orçamentária_dç_1993 não foge 
a essa regra de estimar receitas inexistentes, etc.u- podemos 
t~mbém dizer que o Poder Executivo não perdeu o hábito, 
amda agora, de querer fazer o Orçamento sozinho. desrespei~ 
tando a Constituição. Ele não pode querer· que essa matéria, 
que é praticamente urna revisão do Orçamento de 1993, seja 
resolvida a toque de caixa, que a vott:'mos sem examinar. 

O Ministro da Fazenda disse, hoje de manhã, que não 
é corte: uma parte é rcmanejamento c outra é excesso de 
arrecadação. Mas qual é o remanejamento? São 160 trilhões. 
Qual é o excesso de arrecadação? São 596 trilhões._O-ra, isso 
significa que o Orçamento de 1993 foi parco. parciriiOnioso. 
modesto nas suas estimativas de receita. As receitas do exer
cício vão superar, e muito, as receitas dO Orçamento. 

A lei orçamentária em vigor diz que O Executivo tem 
gue cumprir o Orçamento votado. Só pode remanejar 20%. 

Se não cumprir esseS 80% dO Orçamento votado, os créditos 
adicionaiS não serão votãdos. Eles só serão votados depois 
de curiJ.pdda a parte relativa a isso. O-Executivo não-quer 
isso, e sim, praticamente, fazer o Orçamento sozinho. 

Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex' e aos eminente5 
Senadores que há excesso de arrecadação - aqui estão· os 
números da própria Mensagem. Daqui a três meses virá outra, 
com quantia superior a essa, c, assim, se seguirá a mesma 
regra dos anos anteriores: cO Poder Executivo faz um orça~ 

- mento paralelo mediante créditos suplementares, que 'corres
pondem, às vezes, até à metade do Orçamento original votado. 
Isso é o que se configura aqui nesta Mensagem. __ 

Não queremos criar obstáculos ao Plano de Ação Ime
diata do Governo, mas sim colaborar com ele e apoiá-lo. 
como também queremos o sucesso do Governo Itamar Franco. 
Contudo, não queremos ser enganados. nem _queremos que 
versões irreais, que não traduzem a realidade orçamentária, 
sejam levadas - como o são permanentemente - à opinião 
pública. O que queremos é discutir este assunto com mais 
profundidade, amanhã, na Comissão de Orçamento e na vota
ção do Plenário. 

Quais as conseqüências desse projeto? Programas essen~ 
dais serão cortados - isto é sério - e não sabe-mos se real
mente virão reposições cm créditos adicionais po:Üeriores. 
A proposta simpática é es-ta: o Executivo começa a dar bom 
exeJ:Ilplo, vai cortar 50% dos seus investimentos, mas as emen~ 
das dos Parlamentares têm também que ser cortadas em 50%. 
Parte dos Parlamentares, Governadores e Prefeitos achou ma~ 
ravÍlhosa a proposta do Governo e está disPosta a aceitá-la. 
Mas ela representa urrl perigo, porque os cortes das despesas 
govetnarnentáiS- serão tOdos repostos por créditos adicionais, 
enquanto as emendas dos Parlamentares, para atender a muni
cípios e Estados -e é um percentual mínimo do Orçamento 
-jamais serão recuperadas. E há municípios e até Estados 
que dependem dessas dotações para a sua sobrevivência. 

Sr. Presidente, não posso admitir, por exemplo, que do 
Ministério da Agricultura se corte mais de 5,5 trilhões de 
cruzeiros. Não posso admitir que-_ se laça o mesmo cm relação 
ao _Ministério do Bem~ Estar Social, apesar de o Ministro decla
rar que concorda plenamente com o corte -concorda, mas 
por solidaiiedade partidária com o Ministro da Fazenda. Não 
posso aceitar que se corte 73,5 tiilhõeS de cruzeiros do Minis
tério do Bem-Estar Social num país que é campeão absoluto 
no mundo inteiro em desigualdades sociais e em falta de sane a~ 
mente básico - aí está o cólera grassando em todo o País. 
Não poss9 adif!itir, ainda, que da Ciência e Tecnologia, que, 
no Orçamento de 1993, obteve o maior percentual de recursos 
da sua história, se corte 1,643 trilhão de cruzeirqs. Não posso 
admitir que do Ministério da Educação se corte 25.155 tii
lhões. 

E aqui vem a contradição das contradições. Durante o 
processo orçamentário e as discussões, o Ministério d_a Saúde 
gritou, lutou, houve movimentos de rua, conversamos com 
o Conselho Nacional de Saúde, porque todos, inclusive o 
Relator, estavam convencidos de que os recursos do Ministério 
da Saúde eram insuficientes. Isto eu digo no meu relatório: 
eram recursos insuficientes para manter o sistema de saúde 
durante o exercício de 93. Pois bem. desse Ministério, do 
Fu<Ido Nacional de Saúde, se corta quase 30 trilhões de cru
zeiros[ 

Ainda há outros casos. Todos sabem da situaç-ão em que 
se encontram a malha rodoviária federal e as estradas esta-
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duais, que precisam das__ recursos do Ministeno ~dos Trans
portes, pois muitas estraaas estaduais estão interligadas à ma
lha rodovi_ária_ federaL Como_conceber um_corte de _quase 
32 trilhões_ de cruzeiros no Orçamento do Ministério dos 
Transportes? Do Ministério da Integração Region-al haverá 
um corte de quase 52 trilhõcs; e das transferências voluntárias 
aos Estados, Distrito Federal e munidpios corta-se um trilhão 
de cruzeiros_. ___ _ __ 

Não podemos concordar com isso, Sr. Presidente. É uma 
aberração, uma contradição. O _Governo quer cortar, alegan
do que não há receitas; sustentando que o CoD.greSso, irres.: 
ponsavelrnentc, estimou a receita em excesso e qtie, portanto. 
não há receita, foi uma1irealidade. Agora, ele faz um pequeno 
corte e adiciona uin ·volume enorme de recursos para fazer 
o seu orçamento, o-orçamento que ele quer, cortando direta
mente as emendas dos parlamentares. 

O que ocorre n_fi.'"prátió.1 Vou citar como exeinpl6-um 
órgão do Semi-árido, o DNOCS - Departameritó Nacional 
de Obras Contra as- Secas. Ele está _sem recursos, e ainda 
se quer cortar 60% do seu Orçamento. _será um castigo por 
causa da questão dos poços artesianos? A prop6~ito: Sôbre 
essa balela dos poços artesianos, V. Ex~ sabe quanto isto cuStou 
ao Semi-árido do Norde_s_te, que está castigado, fustigado pela 
mais attoz das secas verifiCadas neste século? Pois be~. vou 
dizê-lo. O -DNOCS teri:t-Vinte_p_e_i'fUfaffiiCS-; qUe seriam mdder
nas·-se tivessem boa assistência para produZír. Enl média, 
cada perfuratriz cava-- um poço- em-dóls-- dias. Isso sigriifica 
que, num dia útil, se cavariam dez poços com essas ·vinte 
perfuratrizes do DNOCS; conseqüentemente, em um ÍllêS, 
terfamos 260 poços cavados. 

Quando surgiu o cpísódio dos poços artesianos, que foí 
um escândalo nacional, o GoVerno dec.~diu suspender a escava
ção de poços em propriedades particulares, numa região em 
que não há terras pu'blicas; e esta medida veio no_ momento 
da maior seca, quando cada poço-representa, às_ vezes-, a salva
'1ão da região. 
· É verdade que a maioria dos poços são salinizaodOs; mas 
há uma tecnologia importada dO deserto do Arizona, nos 
Estados Unidos, que consiste em um pequeno kit de dessaliniw
zação, desses que são usados em navios. Eles são um pouco 
caros, é verdade, mas para a comunidade vale a pena. Implan
ta-se esse kit, importado, num poço salinizado ~ com isto, 
dessaliniza-se a água, tornarid_o-a potável. Atualmente, no 
Rio Grande do Sul, já há uma fábrica com licença para: produ
zir esse aparelho aqui no Brasil. 

Sr. Presidente, sabe V. Ex- quantos poçOS deixaram de 
ser cavados nessa época de plena seca do Nordeste? Nesses 
três meses de paralisação das -perfuratrizes, 780 poços deixa
ram de ser cavados. Agora, os trabalhos foram_ retomados, 
porque um juiz, Presidente de um Tribunal Regional, reque
reu uma perfuratriz para c_avar um poço artesiano numa prow 
priedade sua, oficialmente, e disse: __ "Pu_bliquem no j?~.al, 
publiquem na Veja. Digam quanto é o servtço,_eu t~nho dtretto 
a isso. Não vou deixar_ meu pessoal morrer de sede._"_ EI_e 
requereu o serviço, e o DNOCS_vaiJá cavar _o_ poço. 

Hoje, as máquinas estâó defasadas e emperradas devido 
aos três meses de paralisação. Necessitawse, portanto, de recur
sos para se fazer uma revisão nelas e recuperá-Ias, mas o 
DNOCS não os tem. E para um órgão como esse, a proposta 
de corte é de quase 60%!. ~~ _ 

A irrigação tantó do Centro-Oeste qli3.ht0 do Semi-árido 
do Nordeste é a grande saída; é o que· está transformando 

o Chile numa. espécie de "ti_sre" da América Latina, com 
a produção de frutas que ele está obtendo por meio de projetas 
de irrigação, da mesma maneira como têm feito o E_quador 
e outros países. Pois bem: a proposta aqui é de se cortar 
em __ ~O%, ~m média, os recursos destinados à irrigação no 
Nordeste, Centro-Oeste e o_uJras .Regiões dO País. 

_ Sr. Presiâente, faço um apelo aos Congressistas, especifi
camente aos Srs. Senadores, para que não votem esse projeto 
com emoção, nem contra nem a favor. Queremos colaborar 
com o Go_vemó Itamar Franco, queremos colaborar com o 
-Miilistro da Fazenda, queremos colaborar_com o Plano de 
Ação Imediata; mas não podemos deixar que esSa versão 
da exposição de motivos passe como verdade absoluta. 

Aqui se diz que se cortará cerca de metade_das despesas 
passíveis de cancelamento; são os investimentos. Corta-se a 
metade de todas as. despesas: despesas do Governo e as preco
nizadas pelas emendas particulares. Depois, como existe _ex-:: 
cesso de arrecadação, o Governo repõe toda a sua progra
mação, faz_ ó_utra em címa, cortandqws_e a metade das p_o~_ 
parlamentares. 

Se houver alguma de_spesa inadequada no Orçamento 
de 1993, alguma aberração, algum absurdo_ como esse, que 
foi apontado, de se destinar recursos para uma boate no Mara
nhão, neste. caso, compete ao Ministro examinar e can.celar 
a dotação. Nenhum Congressista vai se opor a isto. Tratawse 
de milhares e milhares de rubricas, e ninguém poderia, nem 
a Comissão nem o Relator, sair o ano todo pelo País para 
checar toda proposta de emenda. Mas os funcíõnãiioS dO Exe
eutivo, através de_ suas delegacias ou superintendências regio~
nais, sabem muito bem em que órgão devem ser aplicados 
os recursos orçamentários. · 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não podemos aceitar 
esse corte absurdo proposto de 50%, ainda mais com uma' 
exposição de motivos como esta aqui. Sabemos que técnicos 
de renome e a quem respeitamos, como é o caso -do Dr.
Autélio Nonô, acompanharam pari passo a elaboração do 
Orçamento de 1993. O Dr. Aurélio, hoje, é o Se_cretáriO Espe
cial da SOF e sabe muito bem quais foram as negociações 
e os passos realizados na elaboração do Orçamento. -

-Se realmente houver condições de se fazer cortes~ vamos 
cortar; mas vamos cortar de maneira transparente e radonal, 
num percentual que viabilize esperanças e projetes que são 
vitais para Estados, como é o caso do Estado de V. Ex•, 
do Estado de Tocantins, de Estados do Nordeste e outros 
que precisam se viabiliiãr através _ô.O" apoio de recursos fede
rais. 

Isso não significa gerar_ inflação, ao contrário. No caso 
do Nordeste, se esses recursos orça_rnentários não lhe forem 
destinados para gerar empregos e para o saneamento básico, 
eles serão distribuídos de outra maneira: através de esmolas, 
através de distribuição de feijão e de farinha. Isso é o que 
eles querem e é o que nós não queremos. Queremos investi
mentos em obras produtivas e geradoras de empregos. 

. _ O_SR. AUREO MELLO- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Concedo o aparte 
a V. Ex• 

O SR. AUREO MELLO- Senador Mansueto de Lavor, 
pedi esse aparte apenas parao- manifestar a minha "felicidade 
de ter ficado na sessão até esta hora para ouvir esse discurso 
magnífico que V. Ex~ está fazendo. V. Ex\ inclusive com 
a autoridade de Relator que foi da Comissão de Orçamento, 
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está estabelecendo aqui um verdadeiro caú~cismo, que deveria 
ser adotado por todos os membros do Congresso. O que V. 
Ex" está dizendo nos comove profundamente e nos deixa trê
mulos diante de tamanho impasse' de tão grave. situação. será 
que o Governo quer faiCr ã sociologia da riqueza e não a 
da pobreza? Será que esses cortes propostos- e que a impren
sa já n-oticia como fato consumado ou como coisa julgada 
- representam, de fato, um reajuste da situação financeira 
do País? Estou faZendo referência a isto para estimulá-lo, 
nobre Senador Mansueto de Lavor. V. Ex", ao nos dizer es-sas 
verdades, está nos dando uma verdadeira aula- e este recinto 
do Senado nada mais é do que uma escola. V. Ex' está profe
rindo verdades tão estarrecedoras que estão_ me deixando, 
pobre poeta que sou -não sou versado profundamente em 
assuntos de economia - num estado de verdadeira perplexi
dade. Se estivéssemos num governo parlamentarista, talvez 
isso fosse uma autocrítica. Entretanto, parece que o governo 
presidencialista está querendo colocar de pernas para o ar 
o próprio sistema governamental, ao interferir de maneira 
tão-estapafúrdia e completamente ilegal na elaboração do 
plano financeiro nadonal. Só peço a V. ExA que continue 
falando da mesma maneira, se é que tem mais a dizer: d 
que V. Ex• disse tem um peso, uma magnitude e uma profun~ 
didade enorme. Gostariãqueesse discurso fosse não somente 
publicado nos Anais, mas distribuído em folhetos para cada 
membro do Congresso Nacional. 

O SR. MANSUETO OE LAVOR- Senador Aureo Me
llo, V. Ex·~ traz realmente um estímulo forte ao meu pronuncia
mento. V. Ex" diz que é um poeta. Acha pouco ser poeta? 
A meu ver, já é demais. Ao mesmo tempo é um congressista 
e irá votar essa matéria no Plenário do Congresso Nacional. 
Mesmo não sendo membro da Comissãg_ Técnica respectiva, 
que é a ComissãO Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, a palavra final ~erá dada por V. Exa e por todos 
os Congressistas. V. Ex• é suplente da Comissão c titUlar, 
com todas as honras, do Plenário do Congresso Nacional. 

Min~as observações_nãg são para criar oposição sistemá
tica- já o disse- mas para esclarecer. Não podemos deixar 
um projeto como esse _ser votado do dia para a noite, sem 
a devida análise; assim como não podemos passar redbo dessas 
colocações feitas na exposição de motivos. Não podemos acei
tar isso, porque não é bom para o Congres_sQ._Nacional. Esta 
Casa já levou pancada demais. A última foi desse tal Movi
mento Decola Brasil - não sçi se vai" õccolar ou não. Agora 
é moda fazer o Congresso de saco de pancada. 

Vamos discutir os cortes; mas vamos reconhecer que há 
excesso de arrecadação; que a receita que está no Orçamento 
foi muito aquém da receita qUe está sendo efetuada no exercí
cio. É bom que isto tenha existido, para não dizer que vende~ 
mos fantasias e favores irreais aos Estados c municípios, como 
tantas vezes_foi dito por órgã_os da imprens·a-. 

Concluindo, Sr. Presidente, proponho que nos debru
cemos sobre essa pro-posta da equipe económica dO senhor 
Presidente da República. Vamos avaliar se, realmente, existe 
necessidade desses cortes. Ê possível que tenha que se cortar~ 
mas que não seja um corte linear de 50% pura e simplesmente, 
sem considerar setores, regiões, sem levar em conta que o 
Orçamento, por força do art. 165 da Constituição, tem tam
bém como finalidade cooperar na superação-dos desequilíbrios_ 
regionais. Se é dessa forma, se a Constituição Federal diz 
que a peça orçamentária tem que contribuir para atenuar 
os desequilíbrios regionaiS, lfãõ podemos elaborar um corte 

linear- no Centro~Sul igualzinho ao da Amazónia. igualzinho 
ao do Nordeste. São regiões diferentes, com problemas e 
orçamentos estaduais e municipais desiguais·. Logo, o percen
tual d() corte n?o pode ser linear para todo o Brasil. 

Não é por se tratar-di:t irüiiha rf:gião, Sr. Presidente, in:as 
não tem· cabimento, no Nordeste, diante de uma tragédia 
como a seca, em que as receitas federais, estaduais e muni
cipais caíram brutalmente, faz~r-se _um cortti_ linear ig~<!I ao 
das regiões mais prósperas dO-País. Con-sidero isso uma· ~alta 
de senSibilidade e, ainda mais, urna desobediência ao texto 
constitucional, que determina- para o OtÇarhéiltó 'a firialiâade 
de restabelecer o equilíbrio entre as regiões do País. 

Por conseguinte, do jeito como está formulado esse proj_e
to, não podemos aceitá-lo. Creio que devémos aceitar cortes 
aqui e acolá se realmente - e é possível que estejam -
as falhas humanas estiverem refletidas em um ou outro ponto 
do_ Orçamento de 93. É uma oportunidade para o Congresso 
corrigir as suas próprias falhas. O Poder Executivo, no ano 
passado, teve três meses para corrigir as falhas havidas em 
sua proposta, e- diga-se de passagem- rião o fez satisfato~ 
riamente. Então, que também se dê essa oportunidade ao 
Congresso Nacional, mas sem impor nada, sem dar como 
favas contadas um corte linear de 50% nos investimentos, 
alegando que os Ministros. os mâloreS-friteress-ados, já O aceitá
raro. Ora, os Ministros aceitaram a proposta por uma questão 
de fidelidade_ e_ de obediénciã, mas nós nãp_Jemos que nos 
submeter a is-so: Temos que discutir cOnló "Poder harmónico, 
mas soberano, evidentemente trabalhando com o Poder Exe
cutivo nesse sentido. 

Nossa atitude não significa oposição. Se é para restabe
lecer a verdade orçamentária, vamos fazê~lo, pois não temos 
medo dela. E essa verdade orç-amentária está dizendo que 
a re-ceita foi calculada com utna inflação de 16% em média 
para 1993. O multiplicador foi 24.75, O que daria, no período 
de abril de 1992 até dezembro de 1993, portanto, 17 meses, 
uma inflação em média d~ 16% para todo_o ano de_ 1993. 
Óualé a inflação que temos? :é de mais de 30%. Sr. Presidente. 
Logo, não há por que o Qç;verno se qudxàr do Proje~o_de 
Lei Orçamentária. 

Podem existir outras causas para õs-problemas do Gover~ 
no, inclusive a inflação, mas não o Orçamento, até pCitque,
em termos de investimento, não de despesas correntes, o Orça
mento não começou a ser cumprido. O que se quer é que 
o Governo comece a cumprir a sua parte, liberando recursos
para os programas orçamentários da p_rópria proposta do Go
verno que não foi alterada e dos acréscimos feitos pelos Parla
mentares através das ajudas voluntárias aos_ Estados e Muni
cípios. 

POrtanto, Sr. Presidente, o meu pronunciamento é no 
sentido- de alertar os eminentes membros tanto dã Comissão 
de Orçamento-, quanto do Congresso Nacional, que somos 
tõdos nós, para a necessidade de esse Projeto de Lei n~ 6/93, 
ctõ· Poder Executivo, ser examinado com muita caütela, pois 
essa propOSta de_ç2rte linear de quase 50% em tQdas as despe~ 
sas vai constituir uma-verdadeira tragédia para certos Estados 
e regiões. 

O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex• um·outro aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ouço V. Ex•, nobre 
Senador Aureo Mello. 
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O SR. AUREO MELLO - V. Ex·• continua di~endo ver
dades, eu diria, bíblicas, verdades estarrecedoras, e corn isto 
está prestando um gigantesco serviÇb' rió País. É preciso que 
o Congresso tome essa posição e deixe de ser conduzido como 
um instrumento dos __ es_cândalos publicitários que se_ fazem, 
sempre voltados contra ele. Hoje em dia parece até que há 
uma conspiração no sentido de desmoralizar c d_csacreditar 
O Congresso Nacio_nal,_que tem um scnsode, responsabil_kJade 
extraordinário. V._ Ex" aponta-fatos inqualificáveis, inominá
veis. Esse caso, por exemplo, das perfurações de águas salini
zadas pelo DNOCS, lá nó Nqrdcste, é verdadeiramente_e_scan
daloso, que exigiria prisão, se houvesse um sentimento maior 
de conhecimento cíCntífico. Os -indivíduos que impedem que 
se _soco_rra uma parcela da população que está morrendo de 
sede_s_ão verdadeiros -energúmenós, verdadeiros aoimais, uns 
perfeitos ignOrantes ·que' deveriam ser tangidos a chuço dos 
cargos que ocupam. IsSo é uma vergonha, Pois Visa'3Pcnas 
crifícaro Presidente da Câmara, que poderia ser alvo de tuna 
culpa ou de uma pena que não merece. S. Ex• fez o que 
todos têm que fazer. DO mesino modo, esse juiz que requereu 
a perfuração da sua propriedade para descObrir água no sub~ 
solo fez um ato de _grandeza. De rnaneifã.- q-ue o pronuncia~ 
menta de V. Ex~ é, para mim, uma aula dada pelo- professOr 
certo e, ao mesmQ tempo, para u Brasil, um alerta da maior 
autoridade,_ da maior responsabilidade, da maior credencia~ 
!idade. V. Ex• provou, indusive como Relator desse Orça
mento, no seu equilíbrio, lisura e dignidade, na maneira Cor~ 
reta como desempenhou a sua função, que é um verdadeiro 
magistrado. Não houve contra_a relataria ~e V. Ex• aS grita~ 
sobre gnomas que porventura estivessem assombrãriaó ãs alas 
da Comissão :de Ofçâ.m.ento. V. Ex~ foi um relator in-atacáVel, 
impecável, e queira o Congresso Tei serripre relatores como 
V. Ex' ~ --- -~ ~ - ~ ~ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, Sena
dor Aurco Mello. 

Quándo citei o DNOCS - Departamento Nacional de 
Obras Contra ·a_ SeCa, Oão quis dizer que _ele não tenha seus 
defeitOs.-Inclusive o __ Tribunal de Contas da União, através 
de um relatóriO do Ministro Marcos Antôn_i_o Vi laça, _apontou 
esses defeitos e eles devem ser corrigidos~ 

Inadmissív.el, entretanto, é que um úrgão encarregado 
do abastecimento de água para a Região do Semi-árido tenha 
um corte de 60% no s_eu_ Orçamento, como nãO posSO adffiiUi" 
que o MiniStério da Saúde tenha quase 32 trilhões de cruzeiros 
cortados do seu já parco e insuficiente Orça-irieiúo, votado 
na peça orçamentária de 1993. Trata-se de uma contradição 
que não vamos permitir que aconteça. -- -

A expectativa dos Parlamentares de terem um re_çesso 
daqui para segunda~feir"a é juStísSima; pois há cinco anos não 
temos recesso. Agora, por causa desse direito de repouso, 
não podemos votar, no escuro, um projeto como ess_e. É 
minha expectativa que haja tempo, Sr. Presidente, para que 
se possa analisar, tanto na _Comissão, quanto- em acordo -de 
Lideranças e no Plenário do Congresso Nacional, com verda
deiro espíritO público e também dentro de um arraigado senti
mento de apoio e sofidariedade às regiões mais sOfridas do 
País, essa -proposta -de alteração orçamentária. -- -

Era o_que tinha a dizer, Sr. PreSidente. 

Durante o_discursi:J do Sr. Mansueto de Lavor, 
o Sr. Levy Dias, 2'~ Vice-Presfd,_ente deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Ptltráeí'hfo, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Presidên
cia solicita 9os Srs. _Senadores e_ da S[') Senadora Eva. Blay 
a permanência em plenário, porque, exatamente dentro de 
três minutos, teremos uma sessão ex.traordinária- do Senado 
Federal. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nob_re Se1_1ador Márcio -~_acerda. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Eva Blay. 

A SRA. EVA BLAY (PSDB--' SI'. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr._Presidente, Srs. Senadores, gostaria que o 
plenário estivesse repleto, mas não vou deixar de falar sobre 
o problema que está me_ perturbando desde a semana passada, 
mesmo porque quero mandar este pronunciamento para a 
imprensa e entendo que, antes de mais nada, temos de discutir 
e~l:!:_ qüestão nesta Casa. _ _ _ ___ _ 

A propósito, os Senadores Mansueto de LavOr e Aureo 
Mello analisaram magriifícãmente a detração do Congresso 
~acional~ Quero tentar entenqer j1,mto com S. Exa~ o que 
está acontecendo. 

A mim parece que temos nos _dedicado profundamente 
- nem poderia ser diferente -:- às questões econômicas que 
e.stão abalando profundamente o nosso País. Gostaria delem~ 
brar, contudo, que os problemas econômicos não vêm sozi: 
nhos; junto com eles vêm os problemas sociaiS e políticos. 
Não sei onde começa um e onde começam os outros; eles 
estão correlacionados. 

o __ -Nos últimos meses, temos observado um crescente m6vi
I!l_,ento nÚmaziSta: Será que isto eStá aContecendo_por-acaSo?
Fatos e notícias têm surgido sem a_ devida e proporcional 
re_aÇão ·social._ CitQ ~qui alguns fatos recentes_, sem preocu
pação com a sua ordem cronológica. 

No começo, foi esse movimento dos "carecas", reles imi
tação dos skinheads, que se pôs a perseguir, espeCiahTierite 
no meu. Estado,_ o de São_ Paulo, negros, judeus e nordestinos 
- os nordestinos, tão sofridos na sua própria terra, quando 
buscam um melhor destino em outras regiões brasileiras, por
que eles têm o direito de escolher um local para viver, acabam 
sofrendo igualmente perseguições. 

Ouvi reações que procuravam diminuir a-iffipO-iiâncfi-des
ses movimentos, dizendo que eram manifestações esporádicas 
e sem maiores conseqüêncíãs de um grupo de rapazes e moçaS. 
E fatos cada vez mais graves foram acontecendo, trazendo 
ameaças, intranqüilidade e até a morte de um rapaz negro. 

----Finalmente, o Secretário de Segurança, Dr. Michel Te
mer, decidiu em muito boa hora criar a Delegacia Especia
lizada contra Crimes Raciais -aliás, algo muito bem coloca~ 
do, em face do que preceitua a nossa Constituição. Todavia, 
sabemos muito bem que uma delegacia só será eficiente se 
for chamada a intervir pela sociedade; sozinha, a delegacia 
não pode fazer nada. 

-Um outro episódio que ocupou- a mídia foi o movimento 
separatista do Rio Gfa-nde do Sul, que aconteceu poucas sema
nas atrás, ousando propor urna absurda divisão do território 
nacional, separando estados - por que não dizer - suposta
mente ricos de outros nem tanto. O fundamento nazista desse 
movimento expressa-se claramente nas palavras de um de 
seus proponentes c no próprio sí_!Tlbolo, de inspiração ~azista, 
que _eles utilizam em suas aparições públicas. 

Os fafos tornam-se cada dia mais gra-ves e mais antidemo~ 
cráticos, dependendo, é claro, do cenário onde estão ocorren--
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do. Não foi por acaso que a Nação ouViU eSiafrecida as -pala
vras do Deputado Federal Jair Bolsonaro, o maior ~etrator 
desta Casa, propondo o fechamento de institUições que garan
tem a democracia neste P-aís. 

Esta é a Casa das leis e deve ser respeitada, porque é 
a única garantia da democracia. 

Na semana passada, nossos gabinetes foram invadidos 
por um fax de autoria de um missivista covarde, que se escon
de atrás de uma caixa postal de Londrina. no Estado do Para
ná, em que ele reescreve as mesmas acusações do período 
nazista alemão, responsabilizando os judeus pelos problemas 
do mundo e, em particular, do Brasil. 

Não vou entrar em detalhes históricOs, mas é preciso 
lembrar que os judeus constituem um pOvo de cincO mil anos. 
A teoria política sionista -·palavra -qu-e, de repente, ·virou 
nome feio neste País- desenvolvida por um pensador, Teo
dor Hertzel, no século XIX, no Congresso_de Basiléia, retoi.na 
os argumentos bíblicos de retorno à Terra-santa_ e prOpõe 
também o retorno à terra de Israel. 

Pois bem: nesse documento apócrifo que foi enviado a 
todos os gabinetes, através de v~lhas e surrad~s expressões 
anti-semitas, anti-siob.istis, aittijudeus- _só faltou incluírem 
negro-s e nordestinos, mas não vai derilorar, pofque Certa
mente farão isto na próxima vez - maiS uma ·vez atribui-se 
ao povo judeu a responsabilidade por um grande corn:,~;~~ô inter
nacional contra o Brasil. 

Essa é uma história muito Conhecida nõSsa';-1argamerih~
explorada por Góebbels -e Hitler para desencadear a perse
guição aos judeus e a todos os que se opunham à louca con
quista do mundo em nome da limpeza racial __ - _fr~se _que 
ultimamente tem sido tão repetida e que -tem CaUsado tantas 
mortes na Europa do Leste. ___ _ 

Contifiüarido a alínhaVar esseS fato-s, deparei-me, ao ler 
o Jornal de Brasília do dia 19 de julho deste ano, com um 
inacreditável "conselho" ofCrecido por um dos seus articu
listas, que transcreve carta de um missivista recomendando 
ao nosso Presidente da República, Itamar Franco, que acdte 
a "sugestão" de um "louco mas gef;:tial~' ~ E qu_~m-e o "lOuco 
mas genial" para ele? Hitler. Que pioj)unha Hitler? Que se 
substituíssem os eCono:inistas por um estadista: Ora, o estadistâ 
modelo dos-citados articulistas é nada menos do que aquele 
que destruiu seis milhões de judeus na Segunda Guerra Mun
dial, e outro tanto de comunistas, homossexuais e outros opo
sitores. É disso que estamos precisando, de um Hitler brasi
leiro? 

Srs. Senadores, onde chegaremos-com essa ostensiva de-
sobe_diência à lei? -- --

0 SR: PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nobre Sena
dora, eu gostaria, embora constrangido por interromper V. 
E~, de consultar o Plenário se podemos prorrogar esta sessão 
por mais cinco minutos? (Pausa.) 

Havendo assentimento do Plenário, está prorrogada a 
presente sessão por mais cinco minUtOs. 

O Sr~ MOnSueto de Lavor- V. Ex~ me concede um
aparte, nobre Senadora? 

A SRA. EVA BLAY - Concedo o aparte a V. Ex• -

O Sr. Mansueto de Lavor ....:.:. Serei muito ·rápido, Sena~ 
dora, para não tomar o preciso tempo de V. Ex~ É um discurso 
maravilhoso. É um prazer ouvi-la, com essas colocações tão 
pertinentes. Mas eu ·q-ueriã. apenas dizer que a citação do 
articulista - compleinentando -insinuaVa que o Presidente 

Itamar Franco deveria se inSpirar nesse "louco gcriíãl", e a 
frase do "louco genial", ~o "Mein Karnpf", é exatarnente 
esta: "TOdo governo d~ve afastar os economistas. Se eles 
inSistirem; fuZile-os". (Risos) EntãO, vemos que não sãn-ape
nas exotismos esses pensamentos que surgem por ·aí, entre 
eles -à do Parlamentar que quer fechar a sua própria Casa, 
a Casa a que pertence. V. Ex~ tem- nossos aplausos. É uin 
prazer imenso óuvi-la, não só pelo que fala, mas pela forma 
como apresenta o seu pens-amento na tarde de hoje. 

A SRA. EVA BLA Y - Muito obrigada, Senador Man
sueto de Lavor. 

Lembro, Srs. Senadores, que em 1937 inventou-se um 
Plano Cohen e, em nome do suposto perigo que o País corria, 
fechou-se o Congresso Nacional e instalou-se um longo perío-
do de exc_eção. :--- _ , _ 

_ QU:ería eu estai enganada, mas, infelizrriênte, são seme-
lhantes os indícios de uma perigosa ação para desacreditar 
o Estado. Por isso, estou tomando a palavra hoje. Confio 
que a mistificação não conduzirá--maiS uma_ vez-à rupttiia 
da democracia no Brasil. Penso, porém, que náo p-odemos 
ficar impassíveis perante esse vérdadeiro assalto à tranqüi
lidade do povo brasileiro, justamente num momentó~~ que 
todos devemos unir esforçoS -para superar os verdadeiros pro
blemas do País. 

É preciso desmascarar aqueles que usam velhos precon
ceitos para esconder a verdade, buscam um bode expiatório 
para seus propósitos antidemocráticos_._ . . __ 

Temos uma Constituição, e ela deve ser obedecida. Ga
rante-se a liberdade impedindo-se que as regras da represen
tação democrática sejam rompidas. Usar livros apócrifos, pro
curar esconder a verdade_de fatos históricos sobejamente com
provados, alimentar a insegurança dos cidadãos são atos que 
atentam contra as sábias palavras do art. 59 da Constituição 
brasileira: 

"TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI, SEM 
DISTINÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, GA
RANTINDO-SE AOS BRASILEIROS E AOS ES· 
TRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS A INVIO· 
LABILIDADE DO DIREITO À VIDA. À LIBER
DADE, À IGUALDADE, À SEGURANÇA E À 
PROPRIEDADE ... " 

Sinto uma grande honra de fazer pã.rte_ de uma Casa 
que escreveu isto. Se este art. 59 não for réspeitado~·reaímerite 
não mereceremos mesmo a conqíção de brasileiros. · 

O Sr. Aureo Mello- V. Ex• me permite um aparte? 

A SRA. EVA BLAY - Pois não, Senador. 

O Sr. Aureo Mello- Senadora Eva Blay, está abordando 
problemas altamente sensitivos e que, embora aparentemente 
não revelem assim, ao vôo de pássaro da palavra, uma gravi
dade que nos atinja~ nos sensibilíze tanto, em realid!3-de são 
vetçladeiros peraus, são verdadeiros abismos de gravidade e 
de perigo que preciSã.rn ser desmascarados e delineados fron
talmente diante de todos nós. Esse problema de querer jogar 
a culpa nas chamadas rnínorias é_ um probfei.na qUe já foí 
inclusive profundamente an!llisado, ~studado e visto na ~poca 
do nazi-fascismo, quando as doutrinas de Marinetti e do pró
prio Mussolini se associaram aos discursos celeraâos de Adolf 
Hitler. Eles encontraram--: ou buscaram e_ncontrar ou pensa
ram encontrar ---=- no povo -semita um bode expiatório para 
todos os recalques e sadismos que lhes eram peculiares. Isso 
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porque o povo semita, desde as suas leituras do Talmude, 
é um povo que se revela por um intelecto admirável, principal
mente no que concerne aos assuntos financeiros. f: um povo 
que procura manter a sua integridade religiosa e social, através 
de uma união, de urna capacidade de agregação, que somente 
pode ser definida como louváveL É_ um povo que - como 
outros povos orientais: japóncsCs, Chineses c hindus - tem 
dado uma lição a outros povos. No Brasil, não temos essas 
quizilas de querermos eliminar ou postergar pessoas ou grupos 
que formulem as suas doutrinas. O Brasil- tenho dito sempre 
e esse é o maior orgulho que tenho de ser brasileiro - é 
o laboratório do mundo, o melting pot de todas as_ raças. 
É o lugar onde os povos de todas as cores e de todas as 
crenças se retínem como se fossem um tutti-frutti de coisas 
admiráveis, gei'3.rido este povo formidável, onde não há guer
ras, onde não há _conflitos raciais, onde o pensamentO sobre
leva muito acinra;üiClusive, de povos bastante esmerados da 
velha Europa. Quanto a essa investida contra o Congresso 
Nacional, isso é coisa de suma gravidade. E, nesse ponto, 
o Congresso Nacional tem também uma grande culpa porque 
ele, até hoje, ainda não cuidou de deixar que o povo tomasse, 
diretamente, conhecimento das manifestações que aqui se pro
ferem. Um discurso como esse, por· exemplo, do Senador 
Mansueto de Lavor, era um discurso para ser· ouvido pela 
grande massa, para ser irradiado pela televisão, _para ser escu~ 
tado pelo rádio, para ser divulgado nos jornais. No entanto, 
o Congresso recebe, como saco de pancadas, acusações de 
toda ordem e não toma conhecimento de coisas admiráveis 
como essas manifestaçõeS do nosso colega, de V. Ex' e de 
quantos Parlamentares que aqui proferem paiav-ras. Não que
ro me alongar demais no aparte, mas os problemas que V. 
Ex~ está abordando são problemas afirmativos. V. Ex~ está 
eximindo-se da responsabilidade de amanhã ser acusada de 
não ter posto sua voz e lançado seu grito de protestO, mesmo 
que tenha uma significação inaudível, porque o que falamos 
aqui quase não é divulgado, a não ser o trabalho e a tt~c;situra 
política dos líderes partidários; os Parlamentares comuns não 
são divulgados, projetados através da imprensa. O que quero 
dizer é que V. Ex• está certa, o discurso- é belo e verdadeiro. 
V. Ex• está eximindo-se de uma responsabilidade que amanhã 
não lhe poderá ser increpada, pois V. EX" falou bem e disse 
com toda sabedoria, cultura e conhecimento. Muito obrigado 
pela gentileza. 

A SRA. EVA BLAY- Muito obrigada pelo seu aparte, 
Senador Aureo Mello, agradeço a sua compreensão. 

É_ verdade. De uma certa maneira, estou querendo fazer 
este alerta para manifestar corno eu 91e..sma estou at_en.ta a 
esse problema. Mas espero urna repercussão destas palavras, 
porque não arrolei aqui as notícias que saíram nos jornais 
hoje. Isso vai continuar acontecendo. O incidente que acon
teceu com um ónibus, em que jogaram bombas contra torce
dores do Flamengo, que voltavam para o Rio de Janeiro, 
tem mãos de neonazistas. Quem montou ess_a_s bombas. so[isti
.cadas do jeito que foram montadas? A imprensa já está noti
ciando isso. A quem interessa causar esse caos no Páís? A 
quem interessa, ao invés de resolver os problemas, acrescentar 
novos problemas e, de alguma maneira, desestabilizar a ordem 
política deste País? 

Só posso responder que os interessados nisso são esses 
provocadores que, realmente, se beneficiariam se tivéssemos 
a infelicidade de ver-se repetir aqui os fatos de 1937. Mas 
tenho certeza de que todos, juntos, vamos salvaguardar os 
direitos e a democracia do País. Muito obrigada. (Muito bem l) 

Durante o discurso da Sr" Eva Blay, o Sr. Carlos 
Patrocínio, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 
/" Více-Presidente. 

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Encerrou·se 
ontem o prazo para interpo!õição do recurso previsto no pará
grafo único dÇ) art. 254 do Regimento Interno, no sentido 
de que a emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 

- n9 207, de 1983, prossiga sua tramitação. 
Uma vez não apresentado o referido recurso, _o Projeto 

de Lei do Senado n·' 207, de _1983, aprovado, irá à sanção 
em sua redação original. 

A Presidência fará a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar, él __ Presidência vai encerrar os trabalhos. 
lembrando aos Srs. Senadores a sessão extraordinária das 
18h30min anteriormerite Convocada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer· 
rada a sessão. 

(Let•anta-se a sessão às 18h35min.) 

Ata da 1353 Sessão, em 6 de julho de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 51 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Aluízio Bezerra _ Álvar9 _Pacheco _ Amir 
Lando _ Aureo Mello _ Antônio Mariz _ Bello Pãrga __ Beni_ V eras 

Carlos Antonio De'Carli _ Carlos Patrocínio _ César Dias _ 
Üagas Rodrigues _ Cid S_aboia de Carvalho _ Darió Pereira _ 

Dirceu Carneiro _ Divaldo S_uruagy __ Eduardo Supltcy _ Elcio 
Álvares _ Epitácio Cafeteira _ Esperidíão Amin _ Eva Blay _ 
Plaviario Melo _ Francisco Rollcmberg __ Garibaldi Alve-s Filho _ 
Ger:_son Camata _ Gilberto Miranda _ Guilherme P~lmeira _ 
:Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Iram Saraiva __ Jarba_s 
Passarinho _ João Calmon _ João Franç.a _ João Rocha _ Jonas 
Pinheiro_ Josaphat Marinho _José Fogaça _José Paulo Biso!_ 
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José Richa _José Samey _ JU.nia Marise _ Jutahy Magalhães _ 
Juvêncio Dias _ Levy Dias_ Lourival Baptista_ Lucídio Portella _ 
Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ 
Márcio Lacerda _ Marco Maciel_ Mário Covas _ Marluce Pinto _ 
Mauro Benevides _ Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nelson 
Carneiro Nelson Wedekin _ Ney Maranhão ~Pedro Simon _ 
Pedro Tei-;,eira __ Raimundo Lira _ Ronaldo À.ragão _ Ronan 
Tito_ Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nos~9s trabalhos. 
9 Sr. 1~' Secretário procederá à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: 

N• 238~a 241. de 1993 (n• 404 a 407/93, na origem), 
de 6 do corrente, referentes à aprovação das matérias constan
tes das Mensagens SM n"' 116, 118, 119 e 124, de 1993. 

OFÍCIO 

Do Sr. lD Secretário da Câmara dos-Deputados, encami
nhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 135, DE !993 

(N'' 3.494/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a descentralização dos serviços de 
transporte ferroviário coletivo de passageiros, urbano 
e suburbano, da União para os Estados e Municípios, 
e dá outras providências. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 1" A Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA 

e a Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S. A. 
- AGEF transferirão à Uníão, atendidas as condições pre
vistas nesta lei, a totalidade das açõcs de sua propriedade 
no capital da Companhia Brasileira de Trens Urbanos- CB
TU, e da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. 
A. - TRENSURB. 

§ 1\' As ações serão transferidas pelo valor patrimonial 
a ser apurado em balanço especial, através de empresa de 
consultaria, contratada mediante licitação pública. 

~ 29 Para fins do disposto no parágrafo anterior a CBTU 
e a Trensurb procederão à reavaliação dos seus ativo~. 

§ 39 As transferências das ações far-se-ão mediante a 
lavratura de termo no livro de "Transferências de Ações No
minativas" das respectivas sociedades, devendo a União ser 
representada na forma da plínea b do inciso V do art. 10 
do Decreto-Lei n> 147, de 3 de fevereiro de 1967. 

. § 49 O valor apurado na forma _do § 1'·' deste artigo 
constituirá débito da União em favor das empresas cedentes, 
a ser compensado com créditos da União decorrentes de: 

I- dividendos a serem distribuídos; 
II- sub-rogação em operações de crédito interno ou ex

terno, observado o disposto no § 6<.> deste artigo; 
III- incidência de tributos federais, já ocorrida, .ou que 

venha a ocorrer _a partir da publicação desta lei; 
IV -dotações orçamentárias consignadas_cspecialmente 

para a compensação de que trata este_ parágrafo. 
§ 5" O débito da União d_e que trata o parágrafo anterior 

será corrigido monetariamente até a data de sua efetiva com
pensaçã~L 

§ 6° Para os efeitos da compensação prevista neste arti
go, a União ficará sub-rogada nas dívidas da RFFSA e da 
AGEF oriundas de operações de _crédito interno e externo 
contratadas após 31 de dezembro de 1984, mediante assunção 
dos respectivos contratos. 

§ 7~ A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ado
tará as providências necessárias à celebração de aditivos visan
do à adaptaç<io dos instrumentos contratuais referidos no pará- . 
grafo anterior aos pn!ce"itos legais que regem os contratos 
em que seja parte a União. 

§ 89 Nos aditivos a contratos de crédito externo cons-
- t-ãrá, obrigatoriamente, Cláusula excluindo a jurisdição de tri

bunais estrangeiros, admitida apenas a submissão de eventuais 
_ dú_vidas e controvérsias dt!las decorrentes à justiça brasileira 
ou a arbitragem, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nn 
1.312, de 15 ~de fevereiro de 1974. 

Art. 29 As transferências das ações_ a que se refere o 
artigo anterior só poderão ser efetivadas após a União tomar 
as providências necessárias para a recuperação e a consoli
dação do sistema de transporte ferroviário coletivo de passa
geiros, objeto da transferência para Estado ou Município, 
de modo a garantir o seu funcionamento em regime de eficiên
cia e em condições de segurança adequadas. 

Parágrafo único. Deverá a União fírmar convênios para 
esse fim, com os Estados ou Municípios objeto dessas transfe
rências, devendo as despesas decorrentes do disposto neste 
artigo correr por conta de dotação específica, podendo os 
Estados ou Municípios participarem, cm contrapartida, _com 
parcelas do montante necessário, a serem definidas em con
vênio. 

Art. 3~ Efetivada a transferência das ações a que se 
refere o art. 1", fica autorizada a cisão da CBTU, mediante 
a criação de novas sociedades constituídas para esse fim, cujo 
objeto social será, em cada caso, a exploração de serviços 
de transporte ferroviário coletivo de passageiros, urbano e 
suburbano, respectivamente nos Estados e Municípios onde 
esses serviços são atuatmente prestados. 

§ 19 A cisão far-se-á com a versão, em cada c.:::so, de 
parcelas do patrimônio da CBTU diretamente vinculado à 
exploração dos serviços de transporte de que trata o caput 
deste artigo. 

§ 29 As operações de cisão previstas neste artigo reger
se-ão pelo disposto nesta lei c nos arts. 223 a 226, 229, 230~ 
233 e 234, da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

§ 39 A cisão com versão de parcela do pati:imônro-- em 
sociedade já existente e sob controle acionário direto ou indi
reto de Estado ou Município obedecerá às disposições do 
art. 227 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

§ 4o As ações da União nas sociedades a serem consti
tuídas poderão ser alienadas, a qualquer título, inclusive me-
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diante doação, aos Estados e Municípios nos quais os serviÇO$ 
de transporte são prestados. 

§ 59 As operações de cisão de que trata este artigo só 
serão realizadas mediante prévia aceitação, em cada caso, 
pelos respectivos Estados e Municípios. da doação prevista 
no parágrafo anterior. 

§ 6'' A transferência da exploração de todos os serviços 
de transporte a cargo da CBTU implicará a sua extinção ou 
dissolução, aplicando-se, em quaisquer dos casos, o disposto 
nos arts. 18, 20, 21 e 23, da Lei n" 8.029, de 12 de abril 
de 1990. 

Art. 4n Efetivada a transferência das açõcs a que se 
refere o art. 1'' desta lei, fica a União au_torizadaa alienar, 
a qualquer título, inclusive mediante doação, ao Estado do 
Rio Grande do Sul e ao Município de Porto Alegre, as ações 
de sua propriedade na Empresa de Trens Urbanos de Porto_ 
Alegre S. A. - TRENSURB. 

Art. s~ Serão celebrados convênios entre as novas so
ciedades c a União com vistas a garantir, anualmente, dotações 
orçamentárias para investimentos na modernização c expan-
são dos sistemas, em montante correspondcntt! a até 50% 
(cinqüenta por cento) da média de dispêndio total de_custeio 
observado nos três anos anteriores à criação de cada socie
dade. 

Art. 6' Os empregados da CBTU e da TRENSURB 
serão transferidos. em regime de sucessão trabalhi~ta, para 
as novas sociedades. sendo-lhes garantidos os seus direitos, 
benefícios e vantagens atualmente vigentes, tais como- a com
plementação de que trata a Lei nn 8.186, de 21 de maio de 
1981, aos empregados que já a tenham adquirido, como tam
bém, na forma da legislação. para os empregados admitidos 
posteriormente a 31 de outubro de 1969. 

§ ln A União fica responsabílizada pelas dívidas, obri
gações, passivos, e quaisquer outros ónus trabalhistas, contraí
dos at~ a transferência dos empregados para as novas socieda
des, constituídas na forma desta lei, inclusive por aqueles 
pendentes de decisão judicial. 

§ 29 A doação prevista no art. 4" desta lei fica condicio
nada à quitação prévia dos débitos trabalhistas, decorrentes 
de decisão judicial transitada em julgado, cujo pagamento 
dar-se-á independentemente de precatório, por se tratar de 
crédito de natureza alimentícia, nos termos do arL: 100 da 
Constituição Federal. 

§ 3~ Ficará assegurado ao empregado o direito de man
ter-se como participante da Fundação Rede Ferroviária de 
Seguridade Social- REFER; Obrigadas as novas sociedades 
criadas nos termos desta lei a serem suas patrocinadoras, po
dendo tarnb~rn os novos empregados que, porventura, forem 
contratados pelas novas empresas a serem criadas, associar-se 
à referida Fundação nas mesmas condições. 

§ 4"' Aos empregados da CBTU, transferidos para as 
novas sociedades criadas_ nos termos desta lei c ocupantes 
de imóveis pertCnceitte:s- à RFFSA ou CBTU, ficarãO assegu
rados o direito de ocupação e a prioridade para aquisição. 

§ so Os critérios para a transferência dos empregados 
da Administração Central da CBTU serão regulamentados 
por convenção, contrato ou acordo coletivo de trabalho, a 
ser firmado entre a CBTU e o sindicato majoritário represen
tante dos empregados da CBTU no Estado, sendo permitida 
a transferência destes funcionários para outras empresas púhli
cas, na mesma localidade, garantida a disponibilidade remune
rada do trabalhador, enquanto não houver o reaproveitamen
to, .mantidas as condições desta lei. 

§_6'' A partir da data da publicação de lei estadual ou 
munic_ipal, os empregados da CBTU ou da TRENSURB que 
trabalham nos sistemas sujeitos à transferência não poderão 
ser demitjdos, a não s<;:r por justa causa-, até 12 (doze) meses 
após efetivada a sua transferência e aproveitamento pelas so-
ciedades referidas nesta lei. _ 

§ 7':- Fica autoriZada indenização_ especial, equivalente 
a 12 (doze) vezes o valor da última remuneração mensal paga 
pela emp-resa, para desligamento voluntário de empregado 
da CBTU ou da TRENSURB, sendo permitido o saque do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, e todos 
os demais direitos correspondentes à demissão sem justa cau
sa, respeitadas as disponihilidades financeiras das empresas, 
no período de doze meses_ a que se refere o parágrafo anterior. 

Art. 7"' Fica a União autorizada a: _ 
I- adquirir, inclusive mediante çompensação de crédi

tos, permuta ou dação em pagamento, os crêditos que as 
instituições financeiras por ela controladas tenham contra a 
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Metrô, 
bem como contra o Estado do Rio de Janeiro e o Município 
do Rio de Janeiro, que tenham sido contraídos diretamente 
em favor do Metró; 

II- capitalizar o montante de seus créditos, inclusive 
aqueles objeto do inciso anterior, mediante subscrição de au
mento de capital do Metrô e integralização com esses créditos; 

III-alienar, a qualquer título, inclusive mediante doa
ção, ao Estado do Rio de Janeiro e ao Município do Rio 
de Janeiro, a integralidade ou parte das ações que receber 
em decoirência da capitalização prevista no inciso anterior. 

Parágrafo ünico. As despesas decorrentes do disposto 
neste artigo correrão à conta de -dotação específica. 

Art. 8"' Para garantir os. serviços de transporte de cargas 
e passageiros oferecidos pela RFFSA, as novas sociedades 
referidas nesta lei deverão celebrar acordos com a RFFSA 
ou manter os existentes en.tre a RFFSA e a CBTU, no que 
diz respeito ao tráfego mútuo e aos planos diretores de investi
mentOs; em -áreas cOmuns a ambas as empresas. 

Parágrafo único. Entende-se, para fins desta lei, como 
tráfego mútuQ, o compartilhamento, com a RFFSA, das vias 
pertencentes atualmente à CBTU, as quais serão transferidas 
para as novas soCiedades, possibilitando a circulação simul
tânea de trens_ de passageiros urbanos e de longo percurso 
e de cargas. 

Art. 9~ Fíca O Ministro de Estado dos Transportes auto
rizado a constituir Grupos de Trabalho, compostos por repre
sentantes dos Governos Federal, Estadual e Municipal, bem 
como por representantes dos trabalhadores e usuários, com 
o objetivo de acompanhar os processos de transferências dos 
sistemas ferroviários de transporte coletivo de passageiros, 
de que trata esta lei. 

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

Art. 11. Revogam-se o Decreto-Lei n!' 2.399, de 21 de 
dezembro de 1987, e demais disposições em contrário. 

MENSAGEM N• !.013, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1992 

(Do Poder Executivo) 

Senhores Membros do Cogresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Exçelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado 
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dos Transportes c Chefe da Secretaria de Planejarnento. Orça
mento e CoOrdenação da Presidência da República, o texto 
do projeto de ld que "'dispõe sobre a descentralização dos 
serviços de transporte ferroviário coletivo de passageiros, ur
bano e suhurbano, da União para os Estados e Municípios. 
e dá outras providências". 

Brasnia. 30 de dezembro de 1992. -Itamar Franco. 

EXPOSI_ÇÃO DE MOTIVOS N" 16/GM, DE 23 DE DE
ZEMBRO DE 1992, DOS SENHORES MINISTROS 
DE ESTADO DOS TRANSPORTES E CHEFE DA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ORÇA
MENTO E COORDENAÇÃO DA PRESJD~NCJA 
DA REPÚBLICA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúhlica, 
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o incluso 

anteprojeto de lei que dispõe sobre a descentralização dos 
serviços de transporte ferroviário coletivo de passageiros, ur
bano e suburbano, da União para os Estados e Municípios. 
e dá outras providências. _. 

O Governo Federal tem desempenhado, hist9ricamente, 
a função de principal operador das· ferroviaS urbanas para 
transporte de passageiros no País. A responsahilidade pela 
implantação c operação dessas ferrovias está a cargo da Com~ 
panhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU e da Empresa 
de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB, 
subsidiárias da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. 

O sistema de trens metropolitanos e regionais operado 
pela CBTU é composto pelos subsistemas de Fortaleza, Natal, 
João Pessoa, Recife, Maceió, Salvador, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro c São Paulo. A TRENSURB, por sua vez, tem 
sob sua responsabilidade a operação do trem metropolitano 
de Porto Alegre. 

A Constituição estabelece que cabe aos Municípios orga~ 
nizar e prestar, diretamente ou mediante concessão ou pennis~ 
são os serviços públicos de interesse local, incluído o de trans
porte coletivo, que tem carátcr essencial (art._ 30, V); aos 
Estados, instituir regiões metropolitanas constituídas por gru
pamento de Municípios limítrofes, para integrar a organiza
ção, o planejamcnto e a execução de funções públicas de 
interesse comum (art. 25, § 3~); e à União estabelecer diretrizes 
para o desenvolvimento urbano inclusive habitação, sanea
mento básico c transportes urbanos (art. 21, XX). 

Em decorrência disto, o Governo Federal, objetiv~ndo 
contribuir para o equacionamento dos graves problemas que 
afetam, como um todo, o setor de transportes urbanos do 
País, estabeleceu ampla negociação com os Estados para a 
transferência dos respectivos sistemas de trens urbanos opera
dos pela CBTU e pela TRENSURB para as administrações 
locais, incluindo-se na citada transferência o ativo, o pessoal 
(aproximadamente 18.000 fundonários) e os serviços de ope
ração e manutenção necessários ao seu funcionãmento. 

Em função do quadro instituciOnal bastante complexo 
para os transportes urbanos do País, particularmente no que 
diz respeito à diretrizes, ações, responsabilidades e interfaces, 
o processo de descentralização dos sistemas em questão vem 
se desenvolvendo levando cm conta as peculiaridades e carac
terísticas de cada região metropolitana. Dessa maneira, ·a im
periosa necessidade de se buscar melhorias no padrão de efi
ciência da operação das ferrovias urbanas, inclusive por inter
médio da integração das mesmas com os demais modais de 
transportes, tem demonstrado a importância da participação 
das administrações estaduais e municipais no processo. 

Por ser a gestão dos transportes urhanos de exclusiva 
competência dos Estados e Municípios. é maior a possibilidade 
dos governos locais reordenarem os vários modos de trans
porte, evitando a concorrência irracional e promovendo uma 
melhor integração física. 

O planejamento urbano (uso do solo, locação de _cquip
mentos urbanos e construção e operação do sistema viário), 
por ser de competência local, deve incluir em suas diretrizes 
de implantação, a eficiência dos sistemas estruturadores de 
transporte já existentes nas cidades, como o trem e o mctró. 
O planejamcnto dos transportes, por sua vez, deve ser feito 

. para atender as necessidades de desenvolvimento da cidade 
ou região metropolitana. Por conseguinte, o planejamento 
da alocação e da priorização de recursos deve ser gerido 
e implantado pelo mesmo nível de Governo. 

Demais disto é oportuno ressaltar, também, que quanto 
mais próxima a gestão de um sistema de transportes estiver 
de seu usuário, mais provavelmente es_te poderá cobrar resul~ 
tados dos responsáveis pela operação daquele sistema. 

Assim, é de fundamental importância a descentralização 
dQS sistemas de transportes de passageiros sobre trilhos no 
BrasiL O início do processo já foi deflagrado: a União assinou 
com os Governos dos Estados de São Paulo, Pernambuco, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro um Convênio-Protocolo, con
tendo as macro-díretrizes para a transferência dos sistemas, 
sob responsabilidade da CBTU, localizados nas capitais desses 
Estados (os convênios assinado_s com os Estados de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro contaram com a participação das 
prefeitura!> de suas capitais). 

Outrossim, a concretização de tal processo pressupõe, 
também, o desenvolvimento de aç_ões que assegurem a viabili
dade futura dos sistemas após a estadualização: promoção 
de saneamento económico financeiro, com conclusão de refor
ma em suas estruturas organizacionais e adminístrativas; recu
peração da receita operacional, buscando reduzir a necessi
dade de alocação de vultosos suhsídios governamentais; e 
prosseguimento de programas emergenciais para combater 
a elevada degradação dos sistemas. _ 

Os maiores entraves das negociações para a transferência 
dos sistemas da CBTU, todavia, residem no precário estado 
da infra-estrutura das linhas e do material rodante. A solução 
postulada para tanto, encontra-se no compromisso assumido 
pelo Governo Federal de garantir recursos para a execução 
de. um programa mínimo de obras, cujo objetivo é sustar 
o estado de degradação física dos sistemas ou, quando for 
o caso, possibilitar o financiamento de recursos para a consoli
dação e complementação daqueles sistemas cuja escala de 
operação seja a principal condicionante do caráter deficitário. 
sob o aspecto financeiro, do serviço prestado. 

Acreditamos, pois, que, dessa maneira, estarão assegu
radas as pre-condições indispensáveis ao êxito do processo 
de descentralização dos serviços ferroviários urbanos para 
transporte de passageiros no Brasil, com a transferência aos 
Estados de sistemas saudáveis, do ponto de vista físico e finan
ceiro, e capacitados a desempenhar com eficiência económica 
e social os relevantes serviços que prestam à sociedade. 

Essa realidade torna necessária a elaboração de uma lei 
mais abrangente, de modo a atender a efetiva integração servi
ços de transporte ferroviário coletivo urbano de passageiros, 
hoje operados pela CBTU e pela TRENSURB. 

Dessa forma, impõe-se, em primeiro lugar, que as ações 
integrantes do capital da CBTU e da TRENSURB, perten
centes à RFFSA, sejam transferidas para a União, mediante 
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indispensável ressarciamento que preserve o equilíbrio econó
mico-financeiro da RFFSA e resguarde a sua natureza empre-
~~- . 

Em face do elevado valor dos bens a serem transferidos 
do património da RFFSA, o anteprojcto cOnfere tratamento 
mais amplo e adequado ao aludido ressarcimento, propiciando 
medidas que favorecem a recuperação econômíca da Rede 
e dão um equacionamento-prático c flexível da dívida da União 
decorrente da aludida transfcrêndã-pãtfíffi_o_riü!.l, fundamen
talmente mediante assunção dC obrigações e compensação 
tributária. - ----

No tocante à transferênda -dos serviços para os Estados 
ou Municípios, o anteproje:o estabelece uma solução gradual, 
em etapas e na medida em que sejam feitos os necessários 
afustes entre a União e os respectivos Estádos e MunidjJI.óS': 

Prevê~se, de igual modo, C9:!_lloetapa seguinte da descen
tralização, a cisão da CBTU- effillOVe sOciedades de atuãção-
local, uma para cada um dos_subsistemas regionais antes men~
cionados, que seriam inicialmente controladas pela União e, 
imediatamen~e apóS, pelos Estados c Municípios, mediante 
assunção do controle acionário das sociedades a serem consti
tuídas, por doação da integralidade das respectivas ações pela 
União. · - · 

Para tanto, propõe-se que as operações de cisão sejam 
realizadas de acordo com as ·disposições da Lei n<> 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, e precedidas de prévio entendimento 
e aceitação, pelos Estados_e Municípios, da doação acima 
referida. 

De outro lado, no caso específico do Rio -de Janeiro, 
o Estado está transfcfiildo para o- Município a companhia 
do metropolitano do Rio de Janeiro- METRÓ. Para tanto, 
torna-se necessário o saneamento econômico-ffàã.nceirO dQ 
METRÓ, inclusive Com a pOrte de recursos novos e a definição 
das responsabilidades correspondentes. 

Em vista disto e com a fin3.lidad~ de atingir a consecução 
desses objctivos, a União. ao firmar o mencionado CONV~
NIO, comprometeu-se a convCrtercréditoSrelativos as dívidas 
do METRl> junto à prôprla União e às süas instítuições finan
ceiras, inclusive a dívida do Estado do Rio de Janeiro contraída 
para fazer face àqueles compromissos, nos tetmos do Voto 
n<> 548:do Conselho Monetário Nacional. 

A edição de uma lei específica para viabilizar a transfe
rência dos sistemas, a ser apresentada ao CongressO NaCional 
até 31 de dezembro de 1992, enseja, por outro lado, o atendi
mento da exigência protOcolar do Banco Internacional_ para 
a Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, Visando concre
tizar a negociação _de financiamep_to dos projetas-de descentra
lização dos transportes metropolitanos do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, ora em andamento junto àquele organismo 
internacional. 

É importante ressaltar, também, que o aparte de recursos 
oriundos do referido organismo de crédito internacio_iull repre
senta a oportunidade de injeçãó de "dinheiro nOvo", a baixo 
custo, que será destinado à melhoria dos sistetnas a serem 
descentralizados tais como a aquisição de equipamentos e 
de material rodante e à reforma das redes aéreas e de teleco
municações, imprini.indo-se-lhes condições ideais de funcio
namento. 

Este antcprojeto consubstancia, assim, instflin1e"ftt0 Im
prescindível à melhoria da eficiéncia dos subsistemas de trans
porte ferroviário colctivo hoje operados pela CBTU, bem 
como dá cumprimento às normas constituciúriais qUe regiona~ 
lizaram a prestação dos mencionados serviçOs de transporte. 

Por último, o anteprojeto prevê a revogação do Decre
to-Lei n' 2.399, de 21 de dezembro de 1987, em rezão de 
que a solução -de desc-entralização ali preconiZada não atende 
as normas constitucionais antes referidas. 

Nessa conformidade, considerando a importância da ma
téiia no contexto âa Federação e a urgência no encaminha
mento das soluções reclamadas_, solicitamos, caso assim esteja 
Vossa Excelência de acordo, o encaminhamento do projeto 
nos termos do art. 64_, § 1", da Constituição. 

Estas, Senhor Presidente, são as nossas considerações 
a respeito dos aspectos fundamentais do anteprojeto de lei 
que submetemos à consideração de Vossa Excelência. 

Respeitosamente,- Alberto Goldman, Ministro de Esta
do_ dos Transportes -- Paulo Roberto Haddad, Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria __ de Planejamento, Orçamento e 
Çoü!denação da Pr~idência _9_~ R~pública. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 147- DE 8 DE FEVEREIRO DE 1%7 

Dá nova lei orgânica à Procuradoria-Geral da Fa
. zenda Nacional (P.G.F.N.) 

CAPÍTULO III 

· Da Competência 

Art. 10. Ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional 
compete: 
............... ·············· .................. _ ................................ . 

_ V- Re-pfesent3f e de.fe-nder os interesses da Faz~nda 
Nacional podendo delegar competência, para esse fim, a Pro
curador da Fazenda Nacional: 

a) nos atas constitutivos e nas assembléias de sociedades 
de economia mista e outras entjdades de cujo capital participe 
o Tesouro NacionaJ; _ 

b) nos _atos, q~ que participe o Tesouro Nacional, relati
vos à subScrição, compra, venda ou transferência de ações 
de sociedades; 

...... -................ ·-~···· ...... _,_ .... -- ... _, .......... ----·· .... ----~--·· ... _ .. 

DECRETO-LEI N' 1.312 - DE 15 DE FEVEREIRO DE 
1974 

Autoriza o Poder Executivo a dar a garantia do 
Tesouro Nacional, a operações de créditos obtidos no_ 
exterior, bem como, a contratar créditos em moeda es
tangeira nos limites que especifica, consolida_ inteira-

- -mente a legislaÇão em vigor sobre a matéria e dá outras 
providências. 

···-···kt~-ii·.-·o-.y;;;~~~·N;~i~~;i·~~~t;~t~~-ct~·~ú~~t;·~;~t~ 
OU pOr intermédio de agente finãnceiro póderá aceitar as cláu· 
sulas e condições usuais nas operações com organismos finan
ciadores internaciona-is, sendo válido o compromisso geral 
e antecipado de dirimir por arbitramento todas dúvidas e con
trovérsias derivadas_ do_s respe~tivos contratos 
••v••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••,••••••••••••••••••••••••••••••_••••••• 

. . .''. ............ ······· ........•..... -.. -- ........... ·-· ._ ... ~ .... : .... _ ......... ~- .. . 
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LEI N• 6.404- DE 15 DE DEZEMBRü DE 1916 

Dispõe sobre as sociedades por ações e) 

CAPÍTULO XVlll 

Transformação, Incorporação, Fusão e Cisão 

SEÇÃOI! 

Incorporação, Fusão e Cisão 

Competência e Processo 

Art. 223_. A incorporação, füsão ou cisão podem ser 
operadas entre sociedades de tipos igUais ou- diferentes e deve
rão ser deliberadas na forma prevista para a alteração dos 
respectivos eStatutoS ou contra-tos _sociais~ _ _ 

§ 1" Nas operações em que houver criação de sociedade 
serão observadas as normas reguladoras da constituição das 
sociedades do seu tipo. _ _ -

§ 2" Os- sóciáS ou- ã.ciõnistas das sociedades incorpora
das, fundidas ou cindidas receberão, diretamente da compa-
nhia emissora, f!.S aç6es que lhes couberem. -

Protocolo 

Art. 224--:- As condições da incorporação, fusão ou cis~o 
com incorporação _c-rtfSOciedade existente constarão de proto
colo firmado pelos órgãos de administração ou sócios_ das 
sociedades interessadas, que incluirá: 

I- o número, espécie e classe das ações que serão atri
buídas em substituição dos direitos de sócios que se extinguirão 
e os critéríOs utilizados paia determinar as rela-ç_ôeS ae- sul]stj-
tuição; · - - -

II- os elementos ativos e pasSivos que formarão cada 
parcela do patrimóniõ, no caso de cisão; - --

III- os critérios de avaliação do património líquido, a 
data a _que será referida a avaliação, -e o tratal'!lento das varja-
Çõei pãiriffiOfii3fS PoStCI-lOfes_; __ - ---- - -- -- -

IV- a solução a ser adotada quanto às aç6es ou quotas 
do capital de uma das sociedades possuídas por outra; 

V- o valor do capital das sociedades a serem criadas 
ou do aumento ou redução do capital das sociedades que 
forem parte na operação; 

VI- o projeto ou projetds de estatuto, ou de alterações 
estatutárias, que deverão ser aprovados pai-a efetivar a ope-
ração·;- -- -

VII- todas as demais condições a que estivei sujeita 
a operação. 

Parágrafo único. Os- valores suJeitOs Sl determinação se~ 
rão indicados por estimativa. -- -

Justificação 

Art. 225. As operaçõeS de incorporação, fusão e cisão 
serão submetidas à deliberação da assembléia geral das compa
nhias interessadas mediante justificação, na qual serão expos
tos: 

I- os motivos ou_ fins -da operação, e o interesse da 
companhia na sua realização; - -

II- as ações que os acionistas preferenciais receberão 
e as razões para a modificaçâo dos seus direitos. se prevíSta;-

III- a composição, após a operação, segundo espécies 
e classes das ações do capital das companhias que deverão 
emitir ações em substituiçâci às-que se deverão -extinguir; -

IV- o_ valor_ de reembolso das ações a que terão direito 
os acionistas_ dissidentes. 

Formação do Capital 

Art. 226. ~s operaçõeS de incorPoração, fusão e cisão 
--- -somente poderão ser efetlvadas naS condições aprovadas se 

os peritos nomeados determinarem que o valor do património 
ou patrimónios Hcii.lidos a serem vertidos para a formação 
de capital social é, ao menos, igual ao montante do capital 
a realizar. 

§ 1~ As ações ou quotas do capital da sociedade a ser 
incorporada que forem de propriedade da companhia incorpo.: 
r;tdora_ poderão, conforme dispuser o protocolo de incorpo
ração, ser ex:tjntas, ou substituídas por ações em tesouraria 
da incorporadora, (!tê o limite dos lucros acumulados e rcser-
vas,e~cetoalegal. -.. ,-- - -

-§ 2-? O disposto no § 1 o aplicar-se-á aos casOs de fusão, 
quando uma das sociedades fundidas for proprietária de ações 
O:J.."-~ quotas de qutr~, e_ de cisão cQm incorporação, quando 
a companhia que incorporaT parcela do património da cindida 
for proprietária de ações ou quotas do capitãl desta. 

- - Incorporação 

Art. 22..7. A incorporaÇão é a operação pelã qual uma 
Ou iiiais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede 
em todos os direit9s e _oPriga.Ções. _ _ -

§ lo A assembléia geral da5ompanhia incorporadora, 
Se aprovar o protocolo dã. Operação, deverá autorizar o aumen
to de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada me
diante versão do seu patrím6nio líquido e nomear os peritos 
que o avaliarão. - -- r--

- .. § 2Y A sociedade que houver de ser incorporada, se 
aproVar o _f)rotocq_lo da- operação, autorizã.rá seus adminis
tradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclu
SIVe a_ subscrição do aumento de capital da incorporadora. 

§ 3~' Aprovados pela assembléia geral da incorporadora 
o la1,1do de avaliação e a incorporação; extingue-se a ihcorpo
rada, competindo à primeira promover O arquivamento e a 
publicação dos atas da incorporação. 

Fusão 

Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas 
ou mais sociedades para formar sociedade_ nova, que lhes 
sucederá em todos os direitos e obrigã.ções. 

§ -19 A a~sembléia geral de_ cada companhia, se aprovar 
Q protocolo de fusão, deverá nomear os peritos que avaliarão 
os patrimónios líquidos das demais sociedades. 

§ 2~' Apresentados os laudos, os administradores convo
carão os sócios ou acionístã.s das sociedades para uma assem
bléia geral, que deles tomará conhecimento e resolverá sobre 
a constituição definitiva da nova sociedade, vedado aos sócios 
ou acionistas votar o laudo de avaliação do pati'imónió líquido 
da sociedade de que fazem parte. - · --

§ 39 Constituída a nova comparihia, incumbirá aos p-fi
meiros administradores promover o arquivamento e a publi
cação dos atas da fusão. 

Cisão 

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia 
transfere parcelas do seu património para uma ou mais sacie·-
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dades. constitUídas para e.<.;se fim ou já existente·s~- extiguin
do-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu 
património, óu divídindo-se o seu capital, se parcial a versão. 

§ 1" Sem prejuízo do di'sposto no art. 233, a sociedade 
que absorver parcela do património da companhfa ci"ndida 
sucede a esta nos direitos e obrigaçõ~s relacionad~s no ato 
da cisão; no caso de cisão com extinção,_as sociedades que 
absorverem parcelas do património da corii.pahha cindida suce
derão a esta, na proporção dos patrimóniOs -líqUidos transfe
ridos, nos direitos e obrigações não r~lacionados .. _ 

§ 2~ Na cisão com ver_são de parcela do património em 
sociedade nova, a operação será deliberada pela assembléia 
geral da companhia à vista- de juSfifiCação que iit.cluirá as_ 
informações de que tratam os números do art. 224; a assem
bléia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarãO a parcela 
do patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia 
de constituição ·cta nOva companhia. 

§ 39 A cisão cOm _veh:fâ_O de parcela de patrimônio em 
sociedade já existente Obedecerá às disposições sobre incorpo-
ração (art. 227). · · -

§ 4'' Efetivada a cisão com extinção ct'a compãôhia cfndi
da, caberá aos adrrünist.radores das sociedade?. que tiverem 
absorvido parcelas do seu património promover o arquiva
mento e publicação dos atos da operação; na cisão corn v_e.rsão 
parcial do património, esse dever caberá ~os administr~dores 
da companhia cindida e. da que absorver parcela do seu patri-
mónio. - ~ _ o ... 

§ 5'? As ações integralizadas com parcelas de património 
da companhia cindida serão atribqídas a seus _acionist~s. em 
substituição às ações extintas, na proporção das que_ possUíam. 

Direito de Retirada 

Art. 230. O aciOmsta dissidente da delil;leração que 
aprovar a inCorpõ-ração da companhia em outra sociedade, 
ou sua fusão ou cisão, tem direito de retinir-se da companhia, 
mediante o reembolso do valor de suas ações (art. LFr 

Parágrafo único.__ O prazo para o exerCíCio desse direito 
será contado da publicação da ata a assemb~éia _que aprovar 
o protocolo ou justífiCaÇão da operaÇão, mas o pagamento 
do preço de re_cmbolso somente será de·vido se _a operação 
vier a efetivar-se: 

Direitos dos Credores na Cisão 

Art. 233. Na cisão com extinção da cqmpanhia cindida, 
as sociedades que absorverem parcelas do seu patrim-ôriio 
responderão solidaria_m_g_nte pelas obrigações d"a companhia 
extinta. A companhia cindida que subsistir .e as que absor
verem parcelas do _seu património responderão Solidariamente 
pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. 

Parágrafo único. O ato de cisão poderá parcial ~stipular 
que as sociedades que ab-sorverem parcelas do patriinônio 
da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obriga
ções que lhes forerri tranSferidas, sem solidariedade entre si 
ou com a companhia cindida, mas nesse caso qualquer credor -
anterior-poderá se opor" à es-tipulação, em relação ao seu crédi
to, desde que- notifique a sociedade no prazo de_90 (noventa) 
dias a contar da data da publicação dos atos da,_cisã_o ... 

Averbação da Sucessão 

Art. 234. A certidão, passada pelo registro do comércio 
da incorporação, fusão ou cisãO, é documento hábil para a 

averbação, nos registras públicos competentes, da sucessão, 
decorrente da operação, e~_ben~, direitos e obrigações. 

LEI N" 8.029, DE 12 DE ABRIL DE 1990. 

Dispõe sobre a extiJJ.ção _e dissolução de enti_dades 
da Administração Pública Federal e dá. _oqtr=!s provi-:-_ 
dências. 

...... A~~:. ·1 s· ... N~~ ·~-~~~-d~ -~ú~~·~i~~-ã~-d~:~~i~d~d~~; d~· ~~~~~~-
mia mista, bem aSsim nos de empresas pUOiicas que_ revistam 
a forma de sociedades por ações, a liquidação far-se-á de 
acordo com o disposto nos arts. 208 e 21Qa 218, da Lei 
n9 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nos respectivos estatu-

- tos· sociais. · · · 
§ lo A Procuiadoila-Geral da F-azenda ~3cional convo

cará~ no prazo de oito dias após o decreto de dissolução da 
sociedade, assembléia geral de acionistas para os fins de: 

a) nomear o liquidante, cuja escolha deverá recair em 
s~rvidor efetivo da Administração Públka Federal direta_, au
tárquka ou fundacional, indicado pela Secretaria de ~dminjs-: _ 
_traç~_o Federal, '?.qual terá remuneração equivalente à do 
cargo de presidente da companhia e poderá- mail ter vigente 
os -contratos de trab~lho dos ser:xidores da so_c:_~e.daqe liqui- _ 

-- danda, que forem estritamente ne·cessários à liquidaÇ_ão, de
vendo, quanto aos demais, resciildir os. contratos de_ trabalho, 
com a imedíata quitação dos correspondentes direitos; 

b) declarar extintos os mandatos e cessada a investidura 
Ç-q_presidente. dos diretores e dos membros dos_ Consélhos 
de Administr:açãO e-fiSCãlda .sociedade, sem prejuízo da res
ponsabilidade pelos respectivos atas de gestão e de fiscali
zação; 
.. c) nomear os membros do ConselhO fiscal que deverá 
funcionar durante a liquidação, dele fazendo parte represen
tante do Tesouro Nacional; e 

d) fixar o prazo no qual se efetivará a liquidação. 
§" 2~ O liquidante, além de suas obrigações, inCumbir

se-á das providências relativas à"fi:icalizàç_ão _orçamentária e 
financeira da entidade em liquidação, nos termos da Lei n9 

6.223, de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei n" 6.252., 
de 11 de abril deJ978. . _ 

§ 3~ Para _os efdtos do dispoSto ·no pãi:-ágfafo o-<liúeriO~. 
o liquidante será assistido pela Secretaria de Controle interno 
do Ministério da Economia, F5'l.zenda e Plancj~mento. 

_§ 49 .Aplicam-se as normas deste artigo, no que couber~ 
à liquidação de empresas públicas que se revistam outras for
mas admitidas pelo direito. 

§ 5• (VETADO). 

Art. 20. A União_ sucederá a_ sociedade __ gue venha a 
ser extinta ou dissolvida, nos seus direitos e obrigações decor
rentes de norma legal, ato administrativo __ ou contrato, bem 
assim nas demais obrigações pecuniárias. _ 

§ 1'·' O Poder Executivo disporá, em decreto, a respeito 
da execução dos contratos em vigor, celebrados pelas entida
dés-à cíue se refeie Csfé-ãfllgO, podendo, inclusive, por motivo 
de interesse público, declarar a sua suspensão ou rescisão. 

§ 2• (VETADO). 
Art. 21. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

adotará as providências necessárias à celc;:braçã,o de aditivos 
visando à adaptação dos instrumentos contratuais por ela fir
mados aos preceitos legais que regem os contratos em que 
seja parte a União. 
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Parágrafo único. Nos aditivos a contratos de créditos 
externo constará, obrigatoriamente, cláusula excluindo a juris
dição de tribunais estrangeiros, admi_tida, tão-somente, a sub
missão de eventuais dúvidas c controvérsias dela decorrente, 
à justiça brasileira ou à arbitragem, nos termos do art. 11 
do Decreto-Lei n" 1.312, de 15 de fevereiro de 1974. 
·······--·-········--·······-·-~--~~~-~,.. .. ~. -·~--~--..;;. ..... :. .... ·., .. __ _ 

Art. 23. Sãõ ··ca:ncetaOos os débitos de qualquer natu
reza para com a Fazenda Nacional, de responsabiliciade das 
entidades que vierem a ser eXtintas ou dissolvidas em virtude 
do disposto nesta Lei. 
0 0 o, o •• ••,,, • •••, •••••••••-•-• o O -~--~--------••••~'-• 0 -~····~--~·--·-·~·•• -~-.4r-.o~o 

DECRETO-LEI N" 2.399, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987 

Dispõe sobre a transferência das ações represen
tativas do capital da Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU), de seus bens e dá outras providências. 

O Prc5idente da República, no uso da atribuição_ que 
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. 1" Fica O Poder EXecutivO ãtitorizado a aliênar, 
a qualquer título, aos Estados e a entidades de sua Adminis
tração indireta, as açóes representativas do capital da Compa
nhía Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), bem assim os bens 
móveis e imóveis qu_c integram o seu p-atrimónio. -- -

Art. 2~ O Ministério dos Transportes criará Corrii_ssão 
que estabelecerá diretrizes-para as fiansferências de que trata 
o artigo anterior e adotatá as· soluçóes necessárias para que 
o serviço de transporte ferroviário de passageiros mi.s Regiões 
Metropolitanas passe a ser explorado pelos EStados,_ sem solu
ção de continuidade c sem prejuízo da manutenção da compe
tência normativa de órgãos federais.- - _ 

§ 1 ~ A Comissão proporá soluções adequadas para as 
dívidas de longo prazo da (CBTU) e para a participação da 
União no custeio doS serVfços a serem transferido::. na forma 
deste artigo. _ 

§ 2<? A União poderf subrogar-se nos direit9s e obriga
ções decorrentes de operações finanCeiras- Celebradas pelos 
Estados c entidades de sua Administração indireta, desde 
que recomendada pela COmissão, c:- - ~----- . 

a) as operações refiram-se a projetas, já em execução! 
que envolvam investimentos de capital rio setor ferroviário; 

b) os contratos resp-ectivos tenham do firmados com a 
garantia da União; e -- -

c) os Estados ou as entidades tenham adquirido partici
pações··acionárias ·na.-(CBTU), ou se assóciãdo com esta para 
a consecução de empreendimentos comuns. -

Art. 39 Este decreto-lei entra em vigor"'ná data de sua 
publicação. _ 

Art. 4~ Revoga-se as disposições em contrário. 
BrasHia-DF, 21 de dezembro de 1987; I66" da Indepe

dência e 99~ da República. --JOSÉ SARNEY - Mailson 
Ferreira da Nóbrega - José Reinaldo Carneiro Tavares. 

r A Comissão de Serviços de'!nfra~Estrutura.) 

PARECERES 

PARECER N• 225, DE 1993 
(Da Comis.SãO-Dii-etOra) --

Redação final do Projeto de Decreto_ Legislativo 
nn 8, de 1986 (n9 112, de 1985, na Câmara dos Depu
tados.) 

A Comis~ão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 8, de 1986 (n" 112, de 1986, na 
Càrnara dos Deputados), que homologa o ato do Conselhq 
Monetário Nacion<J.l que autorizou a emissão de papel-moeda, 
no exercício de 1984, no valor de Cr$400.000.000.000,00 (qua
trocentos bilhões de cruzeiros) . 

. Sala de Reunião da Comissão, 6 de julho de 1993 .. -
Humberto Lucena, Presidente - Júnia Marise, Relator -
Lucídio Portella, Chagas Rodrigues. 

ANEXO AO PARECER N" 225, DE 1993 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 8, de 1986 (nQ 112, de 1985, na Câmara dos Depu
tados.) 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•' , DE I99J 

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício 
de 1984, no valor de Cr$400.000.000.000,00 (quatro
centos bilhões de cruzeiros). 

O Congre~so Nacional decreta: 
Art. 1'' E homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no exer
cício de 1984, no valor de Cr$400.000.000.000,00 (quatro
centos bilhões de cruzeiros). 

- Art. 2·: Este DecretO Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 226, DE 1993 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
"-no 9, de 1986 _(n" 116, de 1986, na Câmara dos Depu

tados.) 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 9, de 1986 (n" 116, de 1986, na 
Câmara dos DeputadOs), que homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de pa
pel-moeda, no exercfcio de 1984, no valor global de 
Cr$1.900.000.000.000,00 (um trilhão e novecentos bilhões de 
ctilie ir os). 

Sala de Reunião da Comissão, 6 de julho de 1993. -
Humberto Lucena, Presidente - Júnia Marise, Relatora -
Lucídio Portella, Chagas Rodrigues. 

ANEXO DO PARECER N" 226, DE 1993 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n1> 9, de 1986 (no 116, de 1986, na Câmara dos Depu~ 
tados). 

.Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28; _do Regimento ~nte~o, p~omulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO W , DE 1993 

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no 
exercício de 1984, no valor de Cr$1.900.000.000.000,00 
(um trilhão e novecentos bilhões de cruzeiros). 

O Congre~so Nacional decreta: 
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Art. 1\> É homologado o ato do Conselho Monetário 
Nacional que autorizou a emissão adiciOnal de papel-moeda, 
no exercício de 1984, no valor global de 
Cr$1.900.000.000.000,00 (um trilhão e novecentos bilhões de 
cruzeiros). 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa. comunicações que serão lidas pelo Sr. 
!? Secretário. -

São lidas as seguintes 
Ofício/Gab. n" 451/93 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena 

Brasilia, 6 de julho de 1993 

DD. Presidêncía do Senado Federal 
Nesta. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos nomes 

dos Deputados GERMANO RIGOTTO e ADILSON MA
LUF, para integrarem, reSpectiváme-n.te, na qualidade de TI
TULAR c SUPLENTE, a Comissão Mista encarregada de 
examinar a Medida Provisória n'332, de 30 de junho de 1993, 
que "altera a Lei n" 8.631, de 4 de macço de 1993", em substi
tuição ao meu nome a ao do Deputado CID CARVALHO. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima c elevada consideragão. --: Deputado Genebaldo 
Correia, Líder do PMDB. 
Ofício/Gab. ! n" 453193 

BrasOÍa, 6 de julho de 1993 
A Sua Excelência o Senhor Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos nomes 

dos Deputados LAIRE ROSADO e NILTQN BAIANO, pa
ra integrarem, respectivamente, na qualidade de TITULAR 
e SUPLENTE, a Comissão Mista encarregada de examinar 
a Medida Provisória n" 331, de 30 de junho de 1993, em 
substituição-ao meu nome c ao do Deputado CID CARVA
LHO. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e elevada consideração. - Deputado Genebaldo 
Correia, Líder· do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas 
as substituições solicitadas. . 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1? Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 680, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o PL n' 134/93 (n' 03957/93, 
na origem) que "dispõe sobre a transfe-rência temporária e 
simbólica da sede do Governo Federal para a cidade de Salva-
dor, Estado da Bahia". , 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. -Pedro Simon 
- Affonso Camargo - Alfredo Campos - Aluízíã Bezerra 
- Antoníó Mariz - Bello Parga - Beni V eras - Cesar 
Días- Carlos Patrocínio- Chagas Rodrigues- Cid Saboia 

de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu 
Carneiro - ElCiO Alvares - Esperidião Amin - Eva Blay 
-Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filio - Gerson 
Cama ta- Gilberto Miranda -Guilherme Palmeira- Henri
que Almeida - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior -
João Calmon - João França - João Rocha - Josaphat 
Marinho- José Rjcha- Junia Marise- Jutahy Magalhães 
- Juvêncio Dias -Lavoisier Maia - Levy Dias - Lourival 
Baptista- Lucidio Portella- Luiz Alberto- Magno Bacélar 
- Mansueto d\! Lavor - Marco Maciel - Mário Covas -
Marluce Pinto - Meira Filho - Nabor Júnior- Nelson 
Carneiro - Nels_on Wedekin - NeY Maranhão - Onofre 
QuinaD - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derii - Ro
naldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Sacelar- Valmir Cam
pelo - Wilson Martins. 

REQUERIMENTO N• 681, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, c, do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n\' 130 
(2.485/92, do Poder Executivo), que "dispõe sobre o reajusta
mento da pensão especial aos deficientes físicos portadores 
da Síndrome de Talidomida, instituída pela Lei n" 7.070, de 
20-12-82". 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. -Senador Pedro 
Simon - Senador Marco Maciel - Senador Mario Covas 
-Senador Pedro Simon -senador Mauro Benevides- Sena
dor Epitacio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (C.nagas Rodrigues)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão submetidos ao Plená_rio, 
após a Ordem do Dia, nas termos do art. 340, II, do Regimento 
Iri.termo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. É lidá e aprovado o seguinte -

REQUERIMENTO N' 682, DE 1993. 

Senhor Presidente, 
NoS termos do art. 43, mciso 11, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro que sejam considerados como 
licença os dias 4, 11, 14, 18, 21, 25 e 28 de junho do corrente 
ano, quand6 estive afastado dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1993. -Senador Moisés 
Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada nos termos 
do art. 43, II, do Regím~nto Interno._ 

A Presidência recebeu da PrefeitUra do Muncípio de Apu
carana, Estado do Paraná, o Ofício n' S/68, de 1993 (n• 836/93, 
na origem), solicitando, nos termos da Resolução n" 36, de 
1992, do Senado Federal, autorização para que possa contratar 
operação de crédito, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão d_e Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu do Governo do Estado/da Bahia o Oficio 
n~ 75, de 5 do corrente, soliCitando alteração no valor da 
operação de crédito requerida: através do-OfíCio S/14, de 1993. 

O expediente será_ despachado à Comissão-de Assuntos 
Económicos, para ser anexado aó processado da matéria em 
referência. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à 
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Item 1: 

ORDEM DO DIA 

REQUERIMENTO N' 583, DE 1993 

Votação, cm turno ú"nico, do Requerimento n" 583, 
de 1993, do Senador Elcio Álvares, solicitando, nos 
termos regimentais, a tramitação em conjunto do Pro
jeto de Lei da Câmara no 69, de 1993, com o Projet_o 
de Lei da Câmara n" 7, de 1991, e o Projeto de Lei 
do Senado n'' 43, de 1992, que já se encontram trami
tando em conjunto, por tratarem ·de matérias que ver
sam sobre o mesmo assunto. 

Em votação o requerimento. 

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

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

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. ·Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr._ Presidente, Srs. 
Senadores, gostaria de concitar os companheiros que se_ encon
tram nos gabinetes, e também os que estão, neste momento, 
no gabinete do Senador Beni V eras díscutindo a Lei SaJarial, 
que é do maior interesse de todos os Parlamentares e_do 
Brasil inteiro, que acorram ao plenário neste mOmento~ a 
fim de que todos possam votar esta lei, não menos impóitante, 
que altera o Estatuto da Microempresa. Esse Estatuto sempre 
teve nas discussões um chamamento muito grande, porqu_e 
todos os Parlamentares sabem da importância da microem
presa, principalmente nos momentos cm que uma economia, 
como a nossa, sofre uma grande e prolongada recessão. 

A microempresa' tem uma importância muito grande, 
mesmo nos países desenvolvidos, onde con':iyecom os grandes 
agrupamentos econômicos, as grandes empresas. Na verdade, 
são sempre as microcmpresas as maiores geradora-S de em
prego. 

Por isso, gostaria de pedir a V. Ex~ que fizesse soar as 
campainhas rara que os Srs. Senadores acorressem ~o plená
rio, a fim de participarem da- dlscussao e votação da_lei que 
trata da microempresa, que é tão importante quanto a Lei 
Salarial, principalmente para o momento em que vivemos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sem dúvida, 
V. Ex• tem razão, a matéria se reveste da maior impO"rtância. 
mas quero esclarecer aos Srs: Senadores que a votação prevista 
no item 1 desta sessão trata apenas da votação, em turno 
~nico, do Requerimento no 583;-de 1993, dÕSenãdor _Elcio 
Alvares, que solicita a tramitação em conjunto do Projeto 
de Lei da Câmara n\' 69, de 1993; cOin o Projeto de Lei da 
Câmara n'' 7, de 1991. e o Projeto de Lei do Senado n" 43, 
de 1992, porque sãó matérias que versam sobre o mesmo 
assunto. 

O que está, portanto, sendo submetido à votação é o 
requerimento. em turno-único e não propriamente ~}natéria, 
objeto dos projetes. 

O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra a V. Ex•, pela ordem. 

O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, as matérias já estão 
tramitando em conjunto? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Parte das 
matérias, ou seja, duas delas. O requerimento é para que 
todas tramitem conjuntamente. 

Em votação o requerimento. 
_üs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Apfovado. 
O Projeto de Lei da Câmara n' 69, de 1993, passa a 

tramitar em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n" 
7, de 1991, e com o Projeto de Lei do Senado n9 43, de 
1992. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2. 

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO OE RESOLUÇÃO No 54, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofe
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 223, 
de 1993) do Projeto de Resolução n• 54, de 1993, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 
111.579.678 Letras Financeir-as do Tesouro do Estado 
de Minas Gerais- LFT-MG,-relativasao giro de dívida 
mobiliária, vencíveis no 2? semestre de 1993. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 54, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos dQ art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a emitir 111.579.678 Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Minas Gerais - LFT -MG, relativas ao giro 
de dívida mobiliária, vencíveis no 2' semestre de 1993. 

Art. 1 \> É o Govenlo -do E-stado de Miri3s Gerais autori
zado, nos termos da Resolução n\> 36. de 199.2. do Senado 
Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de Minas Gerais, destinados à reaplicação de 90% do resgate 
de 111.579.678 LFT-MG, venCíveis no segundo semestre de 
1993. 

Art. 2\> A emissão deverá ser realizada nas seguintes 
condições: 

a) quantidade: a ser definida no dia do resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 10%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou

ro Nacional - LTF, criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 
25 de novembro de 1987; 
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d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1 ,00; 
f) características dos títulos a serem substitu(dos: 

LTF-MG 

Vencimento Título Quantidade 
!".9.93 511826 6.699.504 

1°.10.93 511826 27.866.559 
1°.11.93 511826 27.954.204 

1°.12.93 511826 42~052dll 
TOTAL 111.579.678 

g) pre"·isão de colocação e vencimentos dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 
1".9.93 1°.9.98 - 511826 1°.9.93 

1".10.93 1°.10.98 511826 1'.10.93 
1°.11.93 1°.11.98 511826 1°.11.93 
1".12.93 1°.12.98 5.11826 1°.12.93 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n~ 9.589, de 9 de junho 
de 1988; Decreto n•29.200, de 19 de janeiro de 1989; e Resolu
ção n"' 1.837, de 23 de janeirO de 1989, da Secretaria da Fasenda 
do Estado. 

Art. 3o A presente autorização deverá ser exercida no 
prazo de 270 ( duzento_s e setenta) dias, a contar de sua publi
cação. 

Art. 4"' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à votação do Requerimento n" 681/93, 
de urg~ncia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da 
Câmara n' 130, de 1993. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, que 
projeto é esse? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena
dor, estava precisamente pedindo à assessoria que me passasse 
o projeto. certo de que algum Senador iria solicitar esclareci
mentos sobre a matéria. 

Srs. Senadores, passo a ler: 
Projeto de Lei da Câmara n" 130, de 1993, __ de iniciativa 

do Senhor Presidente da República, dispõe sobre o reajusta
mento da pensão especial aos deficientes físicos portadores 
da Síndrome da Talidomida, institu(da pela Lei n" 7.070, de 
20 de dezembro de 1983. 

Votação do requerimento referente à urgênciã-ãesse pro
jeto. 

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

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéiia ã que se refere figu- -

rará em Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à apreciação do Requerimento n~ 680/93, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmara n' 134, de 1993. 

Esse projeto, de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, dispõe sobre a transferência temporária e simbólica da 
sede do Governo Federal para a cidade de Salvador, Estado 
da Bahia. 

Votação do requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão em turno 

úniCO do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n~ 134, 
de 1993, de iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a transferência tem}Jorária e simbólica da sede do Go
verno Federal para a cidade de Salvador, Estado da Bahia. 
Dependendo de Parecer. 

Nos termos do disposto no art. 140, alínea a, do Regi
mento Interno, designo o nobre Senador Jutahy Magalhães 
para proferir o Parecer sobre o Projeto em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para pro
ferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, o Presidente Itamar Franco enviou projeto 
de lei ao Congresso Nacional solicitando aprovação para a 
transferência provisóiia e simbólica da sede do Governo Fede
ral para a cidade de Salvador. 

Sua Excelência, na mensagem, encaminhada pelo Minis
tro Henrique Hargreaves, expõe o desejo de prestar uma 
homenagem à cidade de Salvador, primeira Capital do País, 
durante o período em que haverá reunião de cúpula da III~ 
Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Go
verno. 

Sua Excelência poderia, talvez, efetivar essa transferência 
através de decreto, mas fez questão de enviar, pela forma 
mais correta, essa proposta ao Congresso Nacional, para, com 
a aprovação da Câmara e o Senado, fazer a transferência 
simbólica da Capital do País para Salvador. 

Sei que os Srs. Senadores gostariam que fosse uma trans
ferência definitiva, mas é apenas simbólica e temporária ... 
Serão dois dias apenas: dias 15 e 16 de julho. 

Sr. Presidente, o meu parecer é favorável, com aplausos 
a essa manifestação e a essa iniciativa do Presidente Itamar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Completada a fase de instrução, passa-se à discussão do 
projeto em turno único. ' 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço 
-a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavra para discutir. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, desejo ressaltar a importância da III Conferência 
Ibero-Americana de Chefes _de Estado e de Governo. Esse 
não é apenas o momento de intercâmbio entre as diversas 
nações de origem espanhola e portuguesa, mas também é 
urii -momento de reflexão sobre o desenvolvimento social e 
económico da América Latina, da parte latina da América 
do Norte e dos paf~es que deram ori~?.em a essas duas culturas 

- ------------
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- afinal de contas, p·rãticamente são as mesmas -, que são 
Portugal e Espanha. 

Essa conferência foi realizada, em primeiro lugar, no 
México; depois, na Espanha e, em terceiro lugar, será em 
Salvador, na Bahia. 

Quero, portanto, registrar a importância desse aconteci
mento. E registrar, também, q\ie a víãbilizaÇáo dessa confe
rência foi efetivada pelo então Ministro das Relações Exte
riores Fernando Henrique Cardoso. Havia o compromisso 
de o nosso País se_diar essa conferência, no entanto, na pro
posta orçamentária do Governo Collor, não havia _um centavo 
para financiá-la. Assim, o Ministro Fernando Henrique Car
doso, quando Chanceler, trabalhou ativamente junto ao Con
gresso Nacional para que-oS recursos fOssem alocados no Orça
mento de 1993, a fim de que essa ímportantíssima reuiüão 
de cúpula pudesse se realizar em Salvador. 

De modo que, desejamos pleno sucesso a essa Confe
rência. Gostaria também de dizer que realmente Salvador 
se torna nesses dias a Capital temporária do País. 

O Sr. Cid Sabóia de Canalho - Sr. Preside ri. te, peço 
a palavra para discutir, - - --- ----

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) _:-Sr. Presidente, natu
ralmente nãO há despesas. É isso o que eu queria saber, porque 
a lei não fala em nenhum recurso. Não sei quais as despesas 
que são acarretadas por essa lei, ou se elas já- estão previstas 
em outra parte_ do Orçamento. Faço referência a isso,_ porque 
estou muito preocupado com os cortes orçamentáriOs que 
atingiram em até 60% a construção de açudes no Nordeste 
brasileiro, num ano de muita seca; esses cortes atingiram cerca 
de 30% na Linha Vermelha, do Rio de Janeiro, e no metrô 
de Brasília - segundo a análise que tenho r~cebido em meu 
gabinete. Como a época é de corte, e esta lei não fala em 
despesa, suponho que todas as despesas decorrentes dessa 
homenagem já estão previstas, talvez, no Orçamento d~ Casa 
Civil, alguma coisa da Presidência da República, que não 
houve necessidade de se indicar na lei, porque -sempre que 
há alguma operação desse porte, mesmo dentro de um sim~o
lismo, deveria haver a indicação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pennite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex• 
com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Quero informar a V. Ex• 
que, llfl realidade, não_~~ despesa específiCa para essa traii.sfe .. 
rência. As despeSas de transporte que o Senhor Presidente 
da República utilizará para ir a um Estado ou outro já está 
previsto no Orçament(). Portanto, n~o há nada além do que. 
já está na proposta orçamentária. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- O Senador Juta
hy Magalhães nos tranqüílíza, porque a épo_ca é dti muita 
vigilância, quanto a essa parte orçamentária, sobre qualquer 
gasto, mesmo diante daquilo que foi anunCiado pelo Ministro 
Fernando Henrique Cardoso, a quem quis interrogar hoje, 
não sendo possível, lamentavelmente. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex· 
com prazer, Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- A Bahia é genero.sa. Não há 
necessidade de outros apertes. Sendo necessário~ a J;)ahia é 
a mãe de Brasnia. Terra generosa que acolhe a todos, inclusive 
o Presidente d-a RepUblica c o Estado, todO o Poder Público, 
lamentando apenas que não seja permanentemen.te. O erro 
é ser provisório. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- 0 perigo é. 
que, então, António Carlos Magalhães, o Governador, vá 
bancar tudo e ninguém sabe o que virá no futuro por conta 
disso. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente, fica aqui_registrado 
o meu cuidado, exatamente porque estamos ~m um ano de 
muitas contenções de despesas. 

-o Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• mais um 
aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex• 
com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Não é levando nesse tom 
informal que estamos usando para diScutir esta que-stão, mas 
apenas por uma verdade histórica, uma verdade dos -fatos 
que estão aconteçendo. O Governo do Estado não está fazen
do despesas maiores com essa trans[erência. Cabe mais à Pre
feitura de Salvador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-- Trata-se de 
mais um esclarecimento de V. Ex0 que vem bem neste mo
mento. 

Quero apenas manifestar. Sr". Presidente, a minha preocu
pação em qualquer providencia que ado temos daqui para fren
te· diante dos cortes violentíssimos ofertados à execução da 
Lei Orçamentária do País, no que concerne à açudagem no 
Nordeste brasileiro e em outros setores de vital importância 
para a nossa Região. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua 
em discussão o projeto. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pa~a discutir. 

-o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, só gostaria 
de fazer uma pergunta a um dos nossos mestres do Direito 
aqui na Casa, que é o Senador Cid Sabóia de Carvalho. Por 
que a Mensagem do Presidente declara que além de tempo
rária é simbólica? O que significaria ser Capital simbólica 
da República? 

O Senhor Presidente da República. certamente, nesse 
período, vai assinar atos administrativos, vai provocar fatos 
administrativos em decorrência dos atos. Onde está o simbo~ 
lismo que não permite caracterizar a plenitude da ação do 
Presidente da República, estando em Salvador, seja ele hóspe~ 
de da ?refeita, seja ele hóspede do Governador da Bah:ia? 

Jorge Amado, no seu livrO "Cabotagem", disse qu~ a 
Bahia é a pátria do comedimento e da sensatez. Ficamos 
em dúvida se isso se aplica no todo, na Bahia. Ao Senador 
Jutahy Magalhães e ao Senador Josaphat Marinho, com certe
za; a outros, não tenho tanta certeza a respeito do comedi
mento mas, pelo menos, gostaria de saber qual é a significação 
de aapenas sin,hólico?" 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• fez 
uma pergunta, como· sempre, inteligente. O nobre Relator 
deverá ~sclarecer, mas quer me parecer que a transferência 
é simbólica porque o Congresso Nacional e_o Supremo Tribu
nal Federal não irão funcionar em Salvador no período refe
rido. 

Esse seria o meu esclarecimento, mas o nobre Relator_ 
talvez disponha de melhores elementos para elucidar o as
sunto. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. E~• sempre me 
dá lições preciosas. Mas não consegui - dentro da minha 
conhecida e reconhecida ignorância - entender por que o 
Governo, que é Executivo, transferindo-se_ para um Estado. 
implicasse necessariamente a transferência __ do Poder Legis
lativo e a do Poder Judiciário. 

Sr. Presidente, essa é a dúvida que tenho, mas longe 
de mim levantá-la depois de uma definição lapidar como a 
de V. Ex• 

O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero 
apenas externar os meus aplausos a essa proposta do Senhor 
Presidente da República, que faz retornar à -velha cidade de 
São Salvador o seu foro de Capital do País, de sede do Gover
no, embora transitória e simbólica._ 

Mais Uma vez, a Bahia, a Flor do Nordeste, a Matriz 
da Nacionalidade, recebe o Governo Federal, a Chefia do 
Poder Executivo, para, em evento histórico, hospedar um 
Congresso Ibero-americano. Nós do Nordeste, nós doMara
nhão, ficamos muito satisfeitos ao verificar essa honra conce
dida pela Presidência da República. Se a proposta ftH' aceita 
pelo Congresso Nacional, então fará justiÇá à boa terra, em 
homenagem aos ilustres baianos que têm assentO nesta Casa: 
aos eminentes Senadores Josaphat Marinho, ·Jutahy Maga
lhães, Ruy Bacelar, ao baiano de nascimento, Sena9or pelo 
Rio de Janeiro, Nelson Carneiro e· todos aquefes que têm 
a Bahia no coração e que admiram aquela boa terra em que 
modestamente me incluo. 

Sr. Presidente, embora sem quebrar a seriedade e a for
ma1i.dade deste momento, eu queria associar-me também às 
palavras do ilustre Relator e dizer: "Oxalá fosse permanente 
a Capital do Brasil em São Salvador!'" 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Encerrada 
a discussão. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Sena_dores que o ap-roVam queirarri permanece"r 

sentados. (Pausa.) --
Aprovado. 
q projeto vai à sanção, 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 134, DE 1993 
(N' 3.957/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a transferência temporária e simbólica 
da sede do Governo Federal para a Cidade de Salvador, 
Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'·' A sede do Governo Federal seá transferida sim

bolicamente para a Cidade de Salvador,_capital do Estado 
da Bahia, nos dias 15 e 16 de julho de 1993; datas dã realizaçãO 
das reunições de cúpula da III Conferêncía Ibero-Americana 
de Chefes de Estado e de Governo. 

Art. z~ De acordo com o disposto nesta lei, os atos 
e despachos do Presidente da República e dos Ministros de 
Estado, assinados nos dias 15 e 16 de julho de 1993, serão 
datadas na Cidade de Salvador, Bahia. 

Art. 3" Esca _lei entra em vigor na- data de sua publi-
cação. · · ·-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência convoca sessão extraordiária a realizar-se hoje, às 
19h20min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofe-. 
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer nQ 220. 
de 1993) do Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 
1986 (n' 117/86, na Câmarados Deputados), que homo
loga ato do Conselho Monetário Nacional que autori
zou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1985, 
no valor global de dez trilhões de cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
. rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19hl8min.) 
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Ata da 1363 Sessão, em 6 de julho de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 19 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Aluízio Bezerra_ ÁlvarooPa.checo _ Amir 
Lando _Antônio Mariz_ Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni V eras 

Carlos Antonio De'Carli _ Carlos Patrocínio _ Cé&ar_Dias _ 
Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de C~~o _ Dario Pereira _ 
Dirceu Carneiro _ Divaldo Suruagy _ Eduardo .Suplicy _ Elcio 
Álvares _ Epitácio Cãfeteira _ Esperidião Amin _ Eva l?Jay _ 
Flaviano Melo_ Francisco Rollemberg ,.._Garibaldi_Alves Filho_ 
Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ 
Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Iram Saraiva _ Jarbas 
Passarinho _ Joãõ _ Calmon _ João FranÇa __ João Rocha _ Jonas 
Pínheko _ Josaphat Marinho_ José Fogaça_ José Paulo Bisol _ 
José Richa_ José Sam.ey _ Júnia- Marise _ Jutahy Magalhães _ 
Juvêncio Dias _-Levy O ias __ Lourival Baptista_ Lucídio Porte]J.a _ 
Luiz Alberto Oliveirã .,:. Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor _ 
Márcio Lacerda _ Marco Maciel_ Mário Covas _ Ma:rluce Pinto _ 
Mauro Benevides _ Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nelson 
Carneiro _ Nelson Wedekín _ Ney Maranhão _ Pedro Simon _ 
Pedro Teixeira_ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _$.o_nan_Iito 
_ V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Ha-
vendo número regimental, declaro abt!rta a sessão. -

Sob a protcção dl:! Deus, iniciamos nossos-trabalhos. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1" Secre

tário. 
É lida a seguinte 

Oficio n" 138/93cGLPMDB 

Exmo Sr. 
Senador Humberto Lucena 

Brasma. 6 de julho de 1993 

DD. PreSidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a V. EX" o nome do Senador 

Amir Lando para Membro Titular da Comissão Mista incUm
bida de examinar a Medida Provisória n" 327, de 24 de junho 
de 1993, que ''dá nova redação aos arts. 5" -e f9 da Lei n" 
8.031, de 12 de abril de 1990, que cria o Programa Nacional 
de Desestatização e dispõe sobre a suspensão de processos 
de privatização", cm substituição ao Senador José Fogaça-. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex" protestos de 
elevada estima e apreço. 

Cordialmente, - Senado, Mauro Benevides, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será feita
a substituição solicitada. 

SoPre_ a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
l'! Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 683, DE 1993 

Nos termos do art. 336, alínea-_ c, do RegilnCnto Interno, 
requerc::mos urgênCia para o Projcto __ de Lei n:' J)15~A/93, 
oriundo da Càmara dos Deputados, n·' 132, de 1993, no Senado 
Federal, que dispõe sobre o Plano de Carreira para a área 
de Ciência e T ecn9logia _da Administração Federal Diretas, 
das Autarquias e das Fundações Púhlicas c dá outras provi-
dências. · ·· - - --- -

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. -,-Senador Epitácio 
Cafeteira, Líder PPR ...,...-Senador Elcio Álvares, Líder do PFL 
...,...- Senador Mauro Benevides, Líder do PMDB - Magno 
Bacelar - P DT - Jonas Pinheiro - PTB. 

REQUERIMENTO N" 684, DE 1993 

Arraigados n.o que preceitua o art. 336 alínea c, do Regi
mento Interno do Senado Federal, requeremos "urgência" 
para o Projeto de Lei Complementar n"' 133/93 (n'' 3.908-B, 
de 1993. na origem), que cria mecanismos de fomento à inivi
dãde audiovisual e dá outras providências. 

Sa1a das Sessões, - Mauro Benevides - Pedro Simoil 
- l_;:duar~o Suplicy - Nelson Wedekin - Esperidão Amin 
---:- Elcio Alvares - Magno Bacelar - Epitácio Cafeteira -
Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_- Osrequeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos termos 
do art. 340, II, do Regimento Interno, , . 

-A Presidência recebeU, do_ Governo do ESlado de SaTita 
Catarina, o Ofício n"' S/67, de 1993 (n .. 6.948/93, na origem), 
solicitando, nos termoS âa Resolução n~ 36, de 1992, do Senadõ 
Federal, autorização para que possa contratar operação de 
crédito junto ao Banco Naçional de Desenvolvimento Econô
inico e Social- DNDES, para os fins que _especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos, onde aguardará a Complerilentação dos documentoS 
necessários à sua tramitaçãO. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nohre Senador Eduardo Suplicy, que falará como 
Líder. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores, transmito, da" tribUri:a desta 
Casa, apelo que faço ao Exm" Sr. Governador Luiz Antonio 
Fleury Filho, no sentido de que s~ja reconsiderada a inusitada 
punição que- atin"giu dezenas de p-oliciais civis de Ribeirão 
Preto, removidos. compuboriamente, .rara regiões distantes 
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de suas residências, e.i:n virtude de pacífica manifestaçãO que 
realizaram, no último dia 30 de junho, em defesa de uma 
digna remuneração. Seus s<;tlários estavam defasados em 
200%, c há muitO estavam os policiais em diálogo com o 
Sr. Secretário de Segurança Pública, Deputado Michel Temer, 
quando, logo que assumiu e pouco após os episódios do massa
cre da Casa de Detenção. ocorrido em 3 de outubro de 1992, 
em que 111 mortes foram registradas, tendo sido afastado 
o Dr. Pedro Franco de Campos, aquele Secretário reconhecera 
as inúmeras distorções com respeito à remuneração ·ctos poli-
ciais CiVIs. ---

Todavia, como o diálogo acabou não resultando em 
ações, aqueles policiais, exercendo o legítimo direito de greve. 
previsto na Constituição, deflagraram um movimento de para-
lisação no dia 30 de junho. _ . . 

No primeiro dia da paralisação, ocorreu .u:ina viSita do 
Sr. Governador, Dr. luiz António Fleury Filho, a local próxi
mo da cidade. de Ribeirão Preto, em solenidade marcada pelo 
plantio de árvores âs margens da Rodovia Cândido Portinari, 
pista que se encontra c.~ d!JpHcação. Na oportunidade, os 
policiais civis compareceram à sõl~nic!ade com _o_ propósito 
de conseguir um encontro com o GOvCrriãdo-r e.a S_. Ex~_ entre~ 
gar um documento com as reivindicações da__categoria. Isso 
já havia sido acordado, conforme gestões do Dr. Sanches, 
do Gabinete do Secretário de Segurança Pública; do Vereador 
Baleia Rossi, filho do Secretário de Segurança de Infra-Es
trutura; do Delegado Regional de Polícia de Ribeirão Preto, 
Dr. Antônio Chaves Martins Fontes e do Chefe do Cerimonial 
do Palácio dos Bandeirantes, Capitão da PM: qUe havia sido 
informado da visita--dessa c9m.issão, no caso, encabeçada pelo 
Presidente do Sindicato dos Policiais Civis da região de Ribei
rão Preto - SINPOL, que se encontra, inclusive, visiüu:lâo 
o Senado Federal, o Sr. José Rubens Vieira. 

Entretanto, o referido policial foi impedido, pela segu
rança, de participar do palanque, fato que mot~vou os compa
nheiros a un_:ta rnai?-_ifestação: num gesto iilocente, os policiais 
ciVIS-Que ãli estavam resolveram virar as costas a:o Sr. Gover-
1' ,dor quando de seu discurso. Não se trata propriame_n_te 
de uma atitude respeitosa. rilas foi a forma que encontràiám 
de protesto. Na verdade, foi um gritO de fome, sem qualquer 
cunho de desrespeitar o GOvernador; um ato que caracteriza 
o exercíciO da democracia. 

No entanto, Sr. Presidente, o Governador Luiz Antônio 
Fleury Filho, possivelmen_tc o Se,cretário de Segu_@nça Pública 
e o Comandante da Policia -acabaram -punirido aqueles policiais 
que estavam pedindo pão. Houye susp~nsões em várias regio
nais de polícia, transferéncias compulsórias de dezenaê sie 
policiais de Ribeirão Preto - o que não havia acontecido 
em manifestação semelhante, em 1990. 

Não se trata propriamen~c de uma medida administrativa 
necessária. Seria irilportante que, através do diálogo, quem 
sabe até do reconhecimento por parte do~ policiais civis que 
estavam ali tentando dialogar com o Governador, se pudesse 
chegar_ a um eptendimento. 

Nesse sentido, Sr._ Presidente, faço este_apelo ao Gover
nador Luiz Antônio Fleury Filh9, a fim de que S. Ex" encontre 
urna outra maneira de reconhecer a defasagem de remune
ração, num procedimento tamb~rn de respeito para com os 
policiais. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE · (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à, 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em -turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 210. 
de 1993), do Projeto de Decreto Legislativo no 5, de 
1985 (n·' 31183. na Câmara dos Deputados). que homo
loga ato do Conselho MonetáriÓ. Nãcional que autori
zou a emissão de papel-moeda, no ano de 1981, no 
valor de cento e cinqüenta bilhões de cruzeiros. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro adis

cussão. 

Ence_rrada a discussãÇ), sem apresentação de emendas. 
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do disposto no art. 324 do RegimentO Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Proj_eto de Dec~eto Legisla
_tivo n~ 5, áe 198"5 (no 31, d-e 1983,.!13 Cãmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o CongressO Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno? 

- promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA TIV<n'il• , DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão de papel-moeda, no ano de 1981, 
no valor de Cr$ 150.000.IJOO.OOO,OO (cento e cinqüenta 
bilhões de cruzeiros). 

O Congresso Nacion;d decreta: 
Art. to É homologado o ato do Conselho Monetário Na

cional que autorizou a emiSSão de papel-moeda. no exercício 
de 1981, no valor global de cento e cinqüenta bilhões de 
cruzeiros. -

Art. 2" Esta decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

. Passa-se, agora, à apreciação do Req~§rirnento no 683/93, 
tle urgência, lido _no.Expediente", para o Projeto de Lei da 
Câmara n" 132, de 1993. 

-- Este requerimento refere-se ao Projeto de Lei n\' 3.715, 
"a"". de 1993. oriundo da Câmara dos Deputados (n·' 132/93, 
no Senado Federal), que_ dispõe sobre o Plano de Carreira 
para a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal 
Direta, _das AUtarquias e das Fundações Públicas e dá outras 
providências. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da seg~nda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Passa-se, 
a_gora, à apreciação do Requerimento n" 684/93. de urgência, 
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lido no Expediente. para o Projeto de Lei da Cãmara n" 133. 
&rm. ··· 

Este requerimento refere-se ao PLC n" 133, que cria me
canismos de fomento â atividadc audiovisual a dá outras provi
dências. (Projeto de iniciativa do Seilhor Presidente da Repú
hlica.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda SCssâ_O_ ordinária -Subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
l9h3-3mín, cOm a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno únicõ, da Redação Final (ofe
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 220, 
de 1993) do Projeto de Decreto Legislativo n•.lO, de 
1986 (n' 117/86, na Câmara dos Deputados), que homo
loga ato do Conselho Monetário Nacional que autori
zou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1985, 
no valor global-de dez trilhões de Cruzeiros .. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(LevantO-se a sessão às 19h32min.) 

Ata da 137a Sessão, em 6 de julho de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues. 

ÀS 19 HORAS E 33 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Sào lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 685, DE 1993 
Affonso Camargo _ Aluízio Bezerra __ Álvaro Pacheco _ Am!r ~

Lando _ Antônio Mariz_ Aurco Mello _ Bello Parga _ Beni V eras Senhor Presidente, 
_ Carlos De'Carli _ Çarlos_ Patrocínio _ César Dias _ Chagas 
Rodrigues Cid Saboia de Carvalho Dario Pere_ira Dirceu 
Carneiro _ Õivaldo Suruagy _ Eduard~Suplicy _ -Elcio Álvares _ 
Epitácio Cafeteira_ Esperidião Amin _ Eva Blay _Flaviano Melo 
_Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho_ Geu;on Camata 
_ Gilberto Miranda _ Guillierme Palmeira __ Henrique Almeida _ 
Humberto Lucena _ Iram Saraiva _ Jarbas Passarinho _ João 
Calmon _João França_ João Rocha _.lo!Wi Pinheiro_ Josaphat 
Marinho _ José Fogaça _ .{Qs_é __ Paulo Bisol_ _ JQ~_é Richa _ José 
Samey _ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ _Iuv~nçi_9 Dias_ Levy 
Días _ Lourival Baptista_ Lucídio Portella _ Luiz Alberto Oliveira 
_ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Márcio Lacerda_ _ 
Marco Maciel Mârio Covas Marluce Pinto Mauro Benevides 
_ Meir~ Filho _~Moisés Abrão _ Nelson Çameiro _ Nelson 
Wedckin _ Ney Maranhão _ Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ 
Raimundo Lira _ Ronaldo Amgâo _ Ronan Titó - V aímir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o c.omparccimento de 65 Srs, Senadores, Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a prott:ção_de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa,_ requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

F Secretário. -

R~queremos, nos termos do art. 336, c, do Regimento 
Jntemq_, urgência para o Ofício n~ S-60, de 1993, da Prefeitura 
Municipal da Cidade do Rio de JaneirO, em que sOliCita aútorí
zação do Senado Federal, para emitir Letras Financeiras do 
Tesouro Municipãl (LFTM-RIO), destinada ao giro -de sua 
dívidà mobiliária vencível no segundo semestre de 1993. 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. -Nelson Carneiro 
- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Eduardo Suplicy 
- Valmir Campelo- Ney Maranhão- Elcio Álvares. 

·REQUERIMENTO N• 686, DE 1993 

Re-queremos, n"ôs termos dO árt. 336, c, -cfo Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Res_olução n"' 111, de 
1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que transfornlã. car-
gos efetivos, vagos, no Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
e dá outras providências. -

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993.- Mauro Benevides 
- Epitácio Cafeteira - Lourival Baptista - Elcio Álvares 
- Bello Parga - Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos termos 
do art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 
Item l: 

Discussão, em turno único, âa Rc-dãÇão Final (ofe
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 220, 
de-1993) do Projeto de Deci'cto Legislativo n" 1_0, de 
1986 (n" 117186. na Câmara dos Deputados), que homo· 
Ioga ato do Conselho Monetário Nacional que autori~ 
zou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1985. 
no valor global de dez trilhões de cruzeiros. 

Em discussão a redação final. (Pausa,) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro adis

cussão. 

Encerrada a discussão, a rcdaçiío final é considerada defi
nitivamente aprovada. nos termos do art. 324 do Regimento 
Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprúvada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo un lQ. 
de 1986 (n6 117, de 1986, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou e eu. Presi
dente do Senador Federal, nos termos do art. 48~ item 28, 
do Regimento Interno, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N' . DE 1993 
Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que 

autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de 
1985, no valor globar de Cr$10.000.000.000.000,00 (dez 
trilhões de cruzeiros). 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1~ É homologado o a-to do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no exer
cício de 1985, no valor global de Cr$10.000.000.000.000,00 
(dez trilhões de cruzeiro) em reposta à solicitação e às razões 
constantes da Mensagem n" 341, de 4 de junho deJ985, do 
Poder Executivo. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sia publicação. · -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se agorâ, à votação do Requerimento n~ 685/93, 
de urgência. lido no Expediente, para o Oficio n" S~60, de 
1993. 

Trata-se do requerfmento da Prefeitura Municipal da Ci
dade do Rio de Janeiro. 

Votação_ do requerimento. 
Os Srs. Senadores qie aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se, 
agora, à votação do Requerimento n" 686/93, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n~ 111, de 
1992, de iniciativa da Comissão Díretora, que transforma car
gos efetivos vagos no quadro de pessoal do Senado Federal 
e dá outras providências. 

Votação do requerimento. 

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

Aprovado. 

Aprovado o requerimento. a: matéria a que se refere figu
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse~ 
qüente. 

u SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar. a Presidéncia vai encerrar os ·trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min,
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 40, DE 1993 

COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência nos termos do art". 336, c, 

do Regimento Interno.) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 

Senado n~ 40, de 1993 ---:-Complementar, de autoria 
do Senador Garibaldi Alves Filho, que revoga o § 4' 
do art. 38 da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, em substituição 
à Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Ronan Tito, favorável ao Projeto, nos termos de Substi
tutivo que apresenta. 

-2-

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n' 23, de 1991 (n'' 45191, na 
Câmara dos Deputados). que dá nova redação ao art. 
16 da Constituição FederaL tendo 

Pareceres, sob n"' 24, de 1992; e 171, de 1993, 
das Comissões 

- Temporária, designada para analisar a matéria, 
favorável; e 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, 
com emenda de redação que apresenta. 

O SR. PRESIDENTE Chagas Rodrigues) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Yh40min.) 

ATOS DO PRESIDENTE 

Ato do Presidente n" 306, de 1991, de Luiz Miranda, 
Analista Legislativo, Área de Orçamento Público, Classe Es
pecial, Padrão III. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente A to de 
concessão de aposentadoria, para incluir a Resolução SF n~ 
77192. 

Senado Federal, 29 de junho de 1993-- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

---
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Ato do Presidente n~ 442, de 1991, de Afonso Geraldo 
Bindá Palmeira, Técnico Legislativo, Área de Segurança, 
Classe Especial, Padrão I. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato de 
concessão de aposentadoria, para incluir a Resolução SF n'-' 
77/92. 

Senado Federal, 29 de junho de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

Ato do Presidente n'-'736, de 1991, de Sebastião de Araújo 
Barreto Campello, Analista Legislativo, Classe r~.-Pidrão V. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamentá legal do presente Ato de 
concessão de aposentadoria, para incluir a Resolução SF 
77/92. 

Senado Federal, 29 de junho de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

Ato do Presidente n~ 286, de 1992, de José Jacinto Vieira 
Júnior, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe Espe
cial, Padrão Ill. 

APOSTrLA 

Fica alterado o fundamento legal da presente concessão 
de aposentadoria, para incluir a Resolução SF n"' 77/92. 

Senado Federal, 29 de junho de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

Ato do PreSidente n~ 306, de 1992, de RaimundO Garcia 
de Araújo, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe 
Especial. Padrão III. 

APOSTILA 

Fica alt_erado o fundamento legal do presentt: Ato de 
concessão de aposentadoria, pai-a incluir a ResoluçãO SF n'·' 
77192. 

Senado Federal, 29 de junho de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 391, DE 1993 

O Presidente do Senado FederaL no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e. tendo 
em vista o que consta do Processo n'' 008077/93-2, resolve 
alterar o Ato desta Presidência n·' 92, de 1990, publicado 
_np_DCN, Seção II, de 26-5-9_0, para manter aposentado, por 
invalidez, o servidor LUIZ DO NASCIMENTO, Analista 
Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro ~erma
nente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inçiso I. 
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 67 e 186, inciso I, § 1'', da Lei n" 8.112, de 
1990, bem assim com o art. 11 da Resolução SF n" 87, de 
1989, e a Resolução n" 42, de 1993, com proventos integrais, 
a partir de 12 de maio de 1993, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 6 de julho de 1993. -Senador Humberto 
Lu_cena, Presidente do Senado Federal. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 138• SESSÃO, EM 7 DE JULHO DE 
1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1-- Ofício do Presidente do Tribunal de Contas 
da União 

-No 187/93, de 2 do corrente, encaminhando cópia 
da Decisão n' 268/93, adotada por aquela Corte, relativa 
aos convênios celebrados pelos Ministérios da Ação Social 
e da Agricultura e Rcfonila Agrária com as prefeituras 
municipais no exerCíciO-de 1990. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

--Envio de cópias da Decisão n"268/93, aos Senadores 
Eduardo Suplicy e Rachid Saldanha Derzi que, através dos 
Requerimentos n~s 774 e 803, de 1991. respectivamente, 
solicitaram- ao Tribunal de Contas da União auditorias ":rela
tivas aos mencionados convênios. 

1.2.3- Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 90, de 1993, de autoria 
do Senador Mario Covas, qt.ie dispõe sobre as eleições 
majoritárias e propot-Cionaís, a propagarida eleitoral, a ar
recadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais 
e dá outras providências. ---

1.2.4- Requerimentos 

- N9 687, de 1993~ de autoria do Senador Gilberto 
Miranda, solicitando ao Ministro da Secretaria de Planeja
mento e Coordenação da Presidência da RepúbliCa infor
mações que menciona. 

-N' 688, de 1993, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda, solicitando ao Ministro da Secretaria de Planeja
mento, Orçamento e Coordenação da Presidência da Repú-
blica informações que menciona. -

-N" 689, de 1993, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda, solicitando ao MinistrO- de Estado das Minas e 
Energia informações que menciona. 

1.2.5- Comunicação 

-Da Liderança do __ pp, referente à substituição de 
membro em Comissão Mista. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 

-Eleição dos iriembros do Senado Federal para iri.te-
- grarem a Comissão Representativa do Congresso Nacional. 

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

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Falecimento 
do Deputado Estadual José Maria Melo. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Regozijo 
pela inauKuração do Hospital do Aparelho Locomotor da 
Bahia - Sarah-Bahia, em Salvador, dia 28 de abril_do 
corrente. Transcrição do artigo intitulado FiSioterapia no 
Sarah está funcion-andO, publicado no jOrnal A Tarde, do 
último dia 4. 

1.2.8- Comuni"cação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho
- j"e, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que 

designa. 

1.2.9- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR MARCO MACIEL- Prestação de con-
- tas da campanha da Frente Republicana Presidencialista 

no plebiscito ao Tribunal Superior Eleitoral. Propostas· da 
Fre-nte para a modernização do País e aprimoramento das 
instituições nacionais. 

SENADOR NEY MARANHÃO -Justificando re
querimento de autoria de S. Ex•. constituindo CPI desti-
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,EXPED lENTE 
CI!NTRO ORAP!CXl DO SENADO PEDBRAL 

DIÁRIO DO CXlNOREaO NACIONAL MANOEl VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Ocral de Seu.do Poclcral 
AüACIEL DA SILVA MAlA 

t.pr•10 sob rapouabil.W&de ela Mau do Seudo Pldcral 

OireEor Eacu.ttvo 
CARLOS HOMERO V fEIRA S lN A 
DireCOI Adaiaiatratl\lo 

I. L IZ CARLOS BASIDS 
DlrcC« ladutnal 
FLOR.lAN AUGUSTO OOUTINHO MADRUGA 
Oirctor AdJuto 

, Sellestral 

nada a levantar os reais números das contas públicas de 
1993 e nos últimos cinco cxcrdcios-. - -

SENADOR MÁRCIO LACERDA -=-Re-flexões e 
sugestões sobre um pacto orçamentário. 

1.2.10- Requerimentos 

- N" 690. de 1993, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda, solicitando ao Ministro da Fazenda informações 
que menciona. 

- N" 691. de 1993, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda, solicitando ao Ministro das Comunicações, infor
mações que menciona. 

1.3-0RDEM DD DIA 

Projeto de Lei do Senado n" 40, de 1993-Comple
mentar, que revngo o § 4" do art. 38' da Lei n" 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964. Votação adiada por falta de 
quorum 

Proposta de Emenda à Constituição n" 23, de 1991 
(no 45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação 
ao art. 16 da Constituição Federal. Votação adiada por 
falta de quorum. - -

1.3.1- Discursos após a Ordem dO Dia 

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Reajuste de 
saláriO mensal. Artigo publicado no jornal Folh3. de S. 
Paulo, intitulado Renda Mínima: uma boa idéia para o 
Brasil. Condenação do empresário Francisco_Souto. Assas-
sinato do líder sindical,Batistinha. - --

SENADOR AUREO MELLO :- biúorg_a do Título 
de Cidadão Paracnse ao Senador Nelson Carneiro, pela 
Assembléia Legislativa d_Q Pará. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Centenário de 
atividades, no Brasil, da Associação Crista de Moços -
ACM. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS _.,c Importância doam
plo debate sobr~:: a quc:stão do voto obrigatório na revisão 
constituclóiial. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Falecimento do 
General Bcrtoldo Paulo Derengowski. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -Nomeação do 
Dr. Mário Roberto Cavalazzi para a Secretaria de Agri-
cultura do Estado de Santa Catarina. · -

ASSINATURAS 

····-···-··-·-........ - ...... , _____ . --~---CI$10.000,00 

SENADOR DIV ALDO SURUAGY- O quadro do 
setor elétrico brasileiro. . . . 

1.3.2- Comunicações da Presidência 
-Proclamação dos Senadores eleitos para integrarem 

a Comissão Representativa do Congresso Nacional. 
-Término do prazo para apresentação de emendas 

aos Projetas de Resolução -ndi_ 53/93 e 55/93, sendo que
aos mesmos não fo-ram oferecidas emendas.-

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATA DA 139' SESSÃO, EM 7 DE JULHO DE 

1993 
2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Mensagem do Presidente da República 
No 242, de 1993 (n" 413/93, na origem), restituindo 

autOgrafas de projeto de lei sancionado. 
2.2.2- Ofício do )9 Secretário da Câmara dos Depu

tados 
- N'l 247/93,- de 7 do corrente, comunicando a apro

vação da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n" 26, de 1993 (n" 2.460/91, naquela Casa), que dá nova 
redação ao art. 206 do Decreto Lei n~ 2.848, de 7 de dezell_l
bro de 1940 - CO<;!igo Penal. 

2.2.3 -:- Discursos do Expedie~te 
SENADOR EPIT ÃCIO CAFETEIRA, como Líder. 

_-Considerações a respeito da Mensagem n9 414/93, do 
Senhor Presidente_ da República, encaminhando projeto 
de lei ao Congresso Nacional, que dispõe sobre a política 
da remuneração dos servidores _públicos civis e r~ülit(l!es _ 
da Adniinistração Federal Direta, Autárquica e_ Funcional _ 
e dá o_utras providências. --

SENADOR MAURO BENEVJDES, como Líder
Reunião realizada no Ministério da Integração Regional 
sobre os problemas da grave seca nordestina. Garantia 
da manutenção çlas frentes de trabalho no sertão. 

2.2.4- Requerimentos 
- N~' 692/93, de urgência, para a Mensagem n9 236/93, 

pela qual o Senhor Presidente da República solicita autori
zação para contratar operação de crédito extern_o entre
a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
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para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no v_alor 
equivalente a até duzentos e_doze milhões de dólares norte
americanos. 

- N'1 693/93, de urg~n_c!a_, para o O,fíCio ·pn S/66/93, 
da Prefeitura Münkifjãi de Mofio da Fuinaça- SC. 

2.2.5- Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n" 91, de 19'13, de autoria 

do Senador César Dias, que "institui incentivo fiscal para 
empresas que inVistãin em programas de recuperação de 
empregados alcoólatras''. 

2.2.6- Requerimento 
- N\' 694/93, de autoria do Senado_r Dirceu Carneiro, 

solicitando que seja considerada como licença autorizada 
a sua auséncia dos lrabalhos .da Casa, no dia 24 de junho 
próximo passado, pelo motivo exposto. AproVado. 

2.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução no 53, de 1993, que autoriza 

o Gove-rno do Estado do Rio Grande _do __ Sul a emitir e 
colocar no mercado, através de ofertas_ públicas, Letras 
Finãnceiias do Tesouro do Estado do Rio Grand~ do Sul 
- LFT-RS. destinadas ao giro de 4.770.271.444 LFI'-RS, 
vencíveis_ no segundo semestre de 1993. Aprovado.-- À Co
missão Dii-ctora para r_edação fíQ.al. 

Projeto de Resolução n" 55, de 1993, ,que autoriza 
o Governo do _Estado de São Paulo a ampliar os limites. 
fixados no art. 3", inciso Il,_da Resolução n9 36", de 12_92, 
do Senado Federal a contratar operação de créd.itQ _externo, 
coro garantia da União, ~o valor de até _quin_ze __ milhões 
de marcos alemãC~. destinada ao fjnanci_a_mento parcial do 
projeto Preserva~ão das Florestas Tropicais- Mata Atlân
tica. Aprovado. A Comíssão Diretora para redação final. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Or~em do Dia 

Mensagem no 236[93, e~ regíme de urgência, nos ter-. 
mos do Requerimento n" 692/93, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n' 57/93, apôs-parecer de Plenário favorável, tendo 
usado da palavra os Sr~. Marco Maciel, Mansueto de Lavor 
e Lourival Bapti$ta. A Comissão Ditetoncpara redação 
finaL 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 57/93. 
Aprovada. À promulgação. 

OfíciOS n" "66/93, ein re.gime de urgência, nos termos 
do Requerimento n" 693/93, lido no Expedi.ente.da presente 
sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução 
n' 58/93, após parecer de Plenário favoráveL À Corilissão. 
Diretora para redação final ·- ·-

- Redação final do Projeto de Resolução no 58/\13 .. 
Aprovada. À promulgação. 

- · ...:....:Requerimento n" 695/93, subscrito pelo Senador 
AntoniO Mariz, solicitando que sejam avocados por esta 
Casa os_ laudos de _avaliação da COSIPA ___:_COmpanhia 
Siderúrgica Paulista, conforme determina a Medida Provi
sória n~ 327/93. Aprovado, tendo usado da palavra os Srs. 
Mauro Benevides e Esperidião Amin. 

- Redação final do Projeto de Resolução n" 53/93. 
Aprovada, nos termos do RCquerimerito it" 696/93, lido 
e aprõVado nesta oportunidade. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n'' 55/93. 
Aprovada, nos termos do Requerimento n9 697/93, lido 
e aprovado nesta _oportunidade~ ).t. promulgação. 

2.3.2 - .Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

2.4 -ENCERRAMENTO 

3- ATO DO i' SECRETÁRIO 

-N' 10/93 

4- ATOS DO DIRETOR-GERAL 

- N~ 22a 29/93 

S - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CON
GRESSISTAS- IPC 

-Ata da 3" Reunião Ordinária do Conselho Delibe-
rativo 

6 - MESA DIRETORA 

7 :_ LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS. 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

r-- SUMÁRIO DA ATA DA 110' SESSÃO, -'-
REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 1993 

Retificação 

Na publicação do Sumário, feita no DCN -
Seção II. de 9 de junho de 1993. na página 5261,' 
1·' coluna, no item 1.2.2- Ofícios do 1~ Secretário 
da Câmara dos Deputados, na parte relativa ao Pro
jeto de Lei da Câmara n' 103, de 1993. 

Onde se lê: 
. .. Decreto-Lei n·· 221, de 28 de fevereiro de 

1976 .... 
Leia-se: 

Decreto-Lei n" 221, de 28 de fl"vcr~iro de 
1967, ... 

Ata da 1383 Sessão, em 7 de julho de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto .Lucena, Chagas Rodrigues eLevy Dias 
As /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia áe Carvalho _ Darcy 

SRS. SENADORES: Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Divaldo Suruagy _ 
Affonso Carnargo _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Antonio Ecluardo ,Suplicy _ Elcio Alvares_ Epitácio Cafetefra -_:: Esperidião 

Mariz ~Bel! o Parga _ Beni V eras _ Carlos Patrocinio _.César Amin _ Flavianq Melo _ Francisco Rollemberg _ Ganbaldi Alves 
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Filho _ Gerson Camatã _ Gilberto- Miranda _ Guilherme Palmeira 
_ Humberto Lucena._ lt:am Saraiva __ Jarbas Passarinho __ João 
Calmon _ João França .:_ João RQCha -~ Josaphat Marinho _ José 
Fogaça _José Richa _ Jqsé Sa;ney _ ~úJio.Calll.pos _ Júnia Marise 
_ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias _ Levy Dias _ I.ouremberg 
Nunes Rocha_ Lourival Baptista_ Lucídio Portella _ Llliz Alberto 
Oliveira _ Magno Bacelar _ Marco Maçjel _ Mário COvas _ 
Mauro Benevides _ M_eira Filho _ NelSon _Canteiro ~ Nelson 
Wedekin _ Ney Maranhão_ Onofre Quinán _ Pedro Simon _ Pedro 
Teixeira _ Rachid S~aldanha Derzi _ Raimundo Lira _ Ronaldo 
Aragão_ Ronan Tito_ Ruy Bacelar _~y;ilmir CMJpelo _Wilson 
Martins. - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores._ HaM 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Exped-iente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Aviso n'187-SS-TCU Brasflia-DF, 2 de julho de 1993 
Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência~ _para corihecimento, có

pia da Decisão número 268193 adotãda pelo Tribunal de Con
tas da União na Sessão Plenária de 30-6-93,-bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que_ a_ fllndameptam (TC n? 
027.339/91-2). ~ ~~ ~ ~ 

Esclareço a Vossa Excelência que oportunainente serão 
transmitidos~ ao Senado Federal, os resultados das inspeç6es 
e levantamentos de auditorais iildicadas no item 8.2 da mencio
nada Decisão. 

Atenciosamente. --.,.Carlos Átila Álvares da Silva, Minis-
tro-Presidente. 

Grupo I -Classe V 
TC 027.339/91-2 
Assunto: SolicitaçãO de AuditoraiS 
Interessado: Senado Federal 

Relatório 

O precesso teve origem em pedido de auditorias formu
lado pelo Senador EDUARDO SUPLICY em convênios fir
mados entre o Ministério da Ação Social e trinta- e sete prefei
turas municipais (fls. 3- a 5). Posteriormente, foi acostado 
aos autos pedido no mesmo sentido, de autoria do Senador 
RACHID SALDANHA DERZI, porém mais abrangente, 
por envolver todos os convênios celebrados com prefeituras 
municipais pelos Ministérios da Ação Social e Agricultura 
e Reforma Agrária. 

Na assentada de 18/mar/92, o Tribunal, acolhendo as ra
zões que ofereci, Decidiu (Decisão n' 111/92): 

"a) receber o pedido; 
b) determinar á zelosa 7~ Inspetoria Geral de Controle 

Externo que, em diligência; obtenh(l, junto às Secretarias de 
Controle Interno dos Ministérios da Ação SQcial e AgricultUra 
e Reforma Agrária listagem de todos os convênios celebi3.dos 
pelos respectivos Ministérios, 6rgãos e e~tidadeS que lhe são 
subordinados ou vinculados, com prefeTtuias-mlJ:rifcipais, rio 
exercício ?e 1990,_~~n~~_E.do os seguinte, elementos: obje.to, 
valor, vigencia, se houve (ou não) licitação, estágio em que 
cada um se encontra, nesta data; 

c) selecionar, mediante técnicas estatísticas de_ amostra
gem .• ~~ conv~Ifios con~iderados m~is significativ_os, cQ-nj_-_vistas 
à -reai~Zação,, ~portunarriente, das inspe-ções esp"eciaiS de que 
trata este prócesso; · - · 

__ d) dar ciência á presidêricia do Senado Fede'rãrdO illteirO 
teor dp Relatório e voto que informaram esta Decfsa.O.-.. - -

A zelosa 7~ IGCE expediu os ofícios ri~ Ü7 .e its aoS 
Ministérios da Agricultura e Ação Socíal, respectivamente, 
em 3/abr/92. 

Em instrução de Os. 139, noticiou que apenas o Ministério 
da Agricultura cumprira a diligência. Todavia~ pôf fOrça da 
Portaria n?_ 3_1-GP/92 este Ministério _possou à -clientela da 
4' IGCE. Sugeriu, então, a reiteração do ofíciO IGCE/w1 
o? 118/9_2_ aó MAS e a_JQrma_ção de apartado contendo as 
peças de f!s. 01108, 115/116, 128/130 e 133/139, para eiame 
pela 4• IGCE. ~~ ~ 

.Por despacho de fls. acolhi as sugestões e determinei 
as providências indicadas. _ _ 

O apartado acima indicado tomou o n? TC 013.960/92:0 
ainda em exame na zelosa 4·~ IGCE. --- ~ 

-_-cõ"m -relação aos preseD.tes 3utos, a 7~ IGCE- produziu 
as instruções c pareceres de fls. 147 a 149 e 160 a 170. 

A í_Iistruçã~ de fls. 147 a 149, da P Divisâ-0 Técnica, 
dá notícía de inspeção ordinária realizada na Coordenação 
de Orçamento e FinanÇas do Ministério Qa Ação Social, com 
a finalidade de examinar os convêncios Celebrados no exercício 
de 1990, cujo relatório constituiu o TC 013.820/91-5, atual
ril.ehte em exame naquela Divisão, "de forma conjugada e 
consolidada com as contas do Órgão relativas ao exercício 

~~ de 1990 (TC n' 014.896/91-5". Aquela Divisão concluiu pela 
''impossibilidade de se detectar junto ao órgão repassador 
dos recursos fatos como os. relatados às fls. 2/8 ..,....--notas fisc3is 
por serviços não realizados e direcionamento de recursos à 
empresa SEV AL- Serviços de Assessoria Ltda., como inter
mediadora na liberação de recursos". pelas razões aduzidas. 
Sugeriu a 1~ Divisão da 7• IGCE, no mérito, fosse dispen!:>a.da 
a determinação contida na letra "c" da_ Decisão o? 111/92, 
à vista da inspeção mencionada, dando-se ciência de seus 
resultados ao Senado Federal. 

Os autos foram, igualmente, examinados pela 2~ Divisão 
Técnica da mesma Inspetoria. Esta informou a realização de 
diversas inspeções e levantamentos, abrangendo o exercício 
de 1990, por Inspetorias Regionais do Tribunal, indicando 
várias delas (fls. 160 e 161): Informou, ainda, a realizaÇão 
de diversas inspeções ordinárias no âmbito do Ministério da 
Previdência e Assistência Social (ã épOca). Le"giãO Brasileira 
de Assistência e Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
(atual FCBIA) em cumprimento a requerimento do eminente 
Ministro MARCOS VILAÇA. Opinou fosse dado conheci
mento ao Senado Federal dessas inspeções e levantamentos. 
Sugeriu, ademais, "considerando o grande universo de Prefei
turas beneficiadas com transferência de recurso_s federais pela 
LBA e FCBIA ( vo!. !)", que se localiza na Bahia, "sejam 
realizadas inspeções, pela IRCE/BA, na Superintendência Re

~ gional da LBA e FCBIA no Estado da Bahia, na área de 
convênios fi~mados com· Prefei~uras Municipais, cujo objeto 
evidencie a execução de obras". 

Os autos retornaram a meu Gabinete em 19/Maio/93. 
É o Relatório. 

Voto 

A zelosa 7~ IGCE enviou os melhores esforços no sentido 
'de dar cumprimento à Decisão n? 111/92 do Tribunal Pleno, 
no que se referia à sua área especfftca de competência. 
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As··sugestõcs alvitradas estão em consonánçia-oom /Js 
objetivds da mencionada Decisão. Efetivanlente-; -se· jáToFaró. 
realizadas várias inSpeções' e levantarrlentOs de auditofia~ ãê:ei
ca cta matéria de que tratam os autos,- seus resultados devem 
ser comunicados ao Senado Federal, para que deles_cientifi
quem aos ilustres autores dos requerimentos, Senadores 
Eduardo Suplicy e Rachid Saldanha Dcrzi. Parece-me_ adequa
da, também, a realização de inspeções especiais nas SUperin
tendências da Fundação Legião Brasileira de Assistência -
LBA, e Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adoles
cência - CBIA, no Estado da Bahia, pela zelosa IRCE/BA, 
com vistas ·a verificar as condições em que foram executados 
os ·convênios firmados com as prefeituras locais, no exe-rcício 
de 1990. O resultado de tais inspeç6es viriam a coni.plerrientar 
as informações já eXiSten-teS itb Tribunal para, oportunamente, 
serem, igualmente, transmitidas ao Senado Federal. 

Diante do exposto, voto no sentido de que o Tribunal 
Pleno adote a Decisão c}tie ora prOponho. 

TCU, Sala das Sessões, 30 de junho de 1993.- Olavo 
Drummond, Ministro-Relator. 

Decisão N" 268/93 - Plenário 

1. Processo n'' TC 027.339/91-2 
2. Classe de Assunto: V- Solicitação de Auditorias 
3. Interessado: Senado Federal 
4. Entidade: Senado Federal 
5. Relator: MinistrO-:Olavo Drummond 
6. Representante do Ministério Público: Não atuou 
7. Órgão de Instrução: Sétima lnspctoria Geral de Con

trole Externo (7' IGCE) 
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expos

tas pelo Relator. 

Dec-He: _ 
_ 8.). · determinar 'à Inspetoria Regional de Controle Ex

terno. na Bahia- IRCI:/BA. a rea_lização de ipspeçõeS espe
ciaiS-nas Superintendências da Fundação Legião Brasileira 
de Assistência -:- LBA e Fundação Centro Brasileiro para 
a Infância e a Adolescênda- CBIA, com vistas a examinar 
a execução de convênios fírmados com as prefeituras muni
cipais do Estado da Bahia, no exercício de 1990, com destaque 
para os rcelacionados com a realização de obr~:$_ públicas; 

8.2. transmitir ao Senado Federal os resultados de ins
peções e leva11tamentoS de auditorias já te'alizadoS pela Sétima 
lnspctoria Geral-de Controle Externo-- 7i IGCE, no âmbito 
do então Ministério da Previdência e Assistência Social, relati
voS- â celebração e execução de convênios com prefeituras 
municipais, abrangendo -o exercício de 1990, determinando
lh_e, desde já, a organjz~ção das informações relacionadas 
com tais resultados; -

8.3. dar ao Senado Federal conhecimento do inteiro 
teor desta Decisão e dos Reláiório e voto que a--fundamen
taram. 

9. Ata n' 26/93 .~Plenário 
10. · Data da Sessão: 30 de junho de 1993. -.Oiavo 

Drummond, Ministro-Relator- Carlos Átila Álvares da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presi
dência determinou o envio de cópias do inteiro teor da decisão 
dos Senadores Eduardo Suplicy e Rachid Saldanha Derzi, 
que através dos Requerimentos n91 774 e 803, de 1991, respecti
vamente, solicitaram ao Tribunal de Contas da União audito
riaS relativas aos menciOnados convênios. 

Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 90, DE 1993 

PROJETO DE LEI 00 SENMO N'! 90, OE 1993 

Dispüc S(mrc ,,s eleições maJoruanas e 
proporcionais, a propaganda eleitoral; 
arrcc:uJaçáo c aplicação ele rCt:ursos cm 
camPanhas clcilo(ais c dã outras provid~cias. 

O CONGRESSO NACIONAL t.b:ro.:ta: 

TiTULO I 

DISPOStÇOI~.S PRELI!\IINAR-ES 

Art. 1'"._ -A eleição para Presidente c Vkc-l,residcll[e -da RepUblica, a eleição 
gcrnl para Govemadorcs c Vice-GOvernadores de Estados., SCnadores . e Suplentes: 
Deputados Federais e Estaduais, c a dcição municipal para Prefeitos, Vice.PrcfeítoS c 
Vereadores.· pelos sistemas majoritirio c proporcional, regem-se. pelas ·disposições da 
presen!e lei, aplicadas as disposições do Código Eleitoral c dã t«;gislação eleitoral 
complementar e assegurada a autonomia aos partido~ politicas ria fotma do_ que 
estabelece o art, 17, § I 0 ., da ConstihJiÇào Federal. 

Art.2'". -'As eleições de que trata o. nnisó antCrio_r .. ccincidcntcs bu não no 
mesmo anO,· serão realizadas, cm todo o Pais., no dia 3 de outUbro do· ano em que 
terminam os mandatos vigentes dos titulnres d9s cargos de Presidente e Vicc
~residcmc da RepUblica, de Governador e Vicc-Oovcrnador ou de Prefeito e \'ice-
Prefeito. · 
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§ I •. A posse dos eleitos para os cargos a que se refere o capuC deste artigo dar
se-à no dia I •. de janeiro do ano subscqüente ao da respectiva eleição, e a dos eleitos 
para mandatos de Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador dar-se-à 
de acordo com Q que determina os arts.57, § 4o., 27 e 29, da Constituição Federal, 
observadas as disposições das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas Municipais. 

§ 2•. O número de Deputados, por Estados e pelo Distrito Federal, à Câmara dos 
Deputados, será o fixado na forma da lei complementar, conforme disposto no § I •., do 
ar!. 45, da Constituição Federal, e, enquanto não aprovada a lei, prevalecerá a 
representação estabelecida para a eleição de 1990, assegurados, nos termos da citada 
disposição constitucional, o mínimo de 8 (oito) e, para a unidade da federação de maior 
representação na atual legislatura, o máximo de 70 (setenta) Deputados; o número de 
Deputados Federais por Territórios é de quatro, e o de Senadores, por Estados e pelo 
Distrito Federal, é de três, nos termos do § 2°., do art.45, e 46, da Constituição Federal. 

§ 3~. - O "número de Deputados às Assembleias Legislativas dos Estados e· à 
Câmara Legislativa do Distrito Fede~al obedece ao que dispõem os arts. 27 e 32, § 3°. , 
da Constituição Federal. 

§ 4°. - O número de Vereadores é o fixado na Lei Orgânica do Município, 
observadas os limites e a proporcionalidade a que se refere o ar!. 29, IV, da Constituição 
Federal. 

Art.J•. - Simultaneamente com as eleições presidencial, geral ou municipal, de 
que trata o af!. 1°., realizar-se-ão também as eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores nos municípios que vierem a ser criados, na forma da legislação vigente, até 
o dia I •. de maio do mesmo ano em que se realizar qualquer daquelas eleições. 

Parágrafo Único - Os mandatos dos Prefeitos, Více-Prefeitos e Vereadores, 
eleitos nos municípios a que se refere este artigo, coincidirão com os dos mesmos 
titulares eleitos e empossados na forma do art.2"., caput e § I •., desta lei. 

Art.4°. Na eleição para Presidente da República, Governador de Estado e para 
Prefeito, nos municípios com mais de duzentos mil eleitores, será considerado eleito o 
candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os 
nulos. 

§ 1°. - Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far
se-á nova eleição em até 20 (vinte) dias após a proclamação do resultado, concorrendo 
os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria 
dos votos válidos. 

§ 2". - Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou 
impedimento legal de candidato a Presidente da República, a Governador de Estado ou a 
Prefeito, convocar-se-à, dentre os remanescentes, o de maior votação .. 

§ 3". - Se remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma 
votação, qualificar-se-á, o mais idoso. 
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§ 4°.- A data da eleição, na hipótese prevista no §1°. 1 _deste artigo, será fixada 
pelo Tribunal Superior Eleitoral. . . · . 

§ 5°. - Nos municípios com eleitorado até duzentos mil eleitores, será 
considerado eleito Prefeito o"éandidato que obtiver maioria de votos.· 

- ' . . 
§ 6°. - A eleição do Presidente da República, do Governador de Estado e do 

Prefeito impcirta.rá a do Vicc com ele registrado. 

Art.5°. - Somente poderão registrar candidatos. ou participar de coligações. com 
vistas ás eleições previstas nesta Lei, os partidos· políticos que tenham o estatuto c o 
diretório nacional devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 3 de 
abril do ano em que se realiza a eleição. · 

§ I 0 • - Nos Municípios e nos Estados em que não houver diretório municipal ou· 
regional organizado, a convenção destinada a deliberar sobre coligações e escolha de 
candidatos, nas eleições municipal ou geral, será organizada e dirigida, respectivamerlte, 
por comissão municipal ou regionar provisória designada, para esse fim, pelo órgão 
regional de direção (comissão executiva oh · ·provisória regional) ou pela comissão 
executiva nacional, sendo essa atribuição conferida, onde as houver, ás comissões 
provisórias de que tratar o art.59, caput c seu§ 1°., da Lei n.5.682, de 21 de julho de 
1971, e alterações posteriores, cujos mandatos se estenderão até o encerramento do 
processo eleitoral. 

§ 2°. - Nos l11lunic:ipios c nos Estados a que se refere o parágrafo anterior, as 
atribuições previstas nesta lei para as comissõ-es executivas muniCipais é regionais serão 
exercidas pelas comissões provisórias municipais c regionais, respectivamente. 

TÍTULO II 

DO PROCESSO ELEITORAL 

CAPÍTULO I 

Das Coligações Partidárias 

Art.6°. - É facultado aos partidos políticos, que atenderem ás condições do 
artigo anterior, celebrar coligações para o registro de candidatos à eleição majoritária, á 
eleição proporcional ou a ambas. 

§ 1°. - É vedado ao partido politico celebrar coligações difcrcnies para a eleiçãO 
majoritária e para a eleição proporcional. - · · 

§ 2•. - A coligação terá denominaÇão prôpria, que poderá ser a junção de todas 
as siglas dos partidos que a integram, s·cndo a ela assegurados os direitos conferidos acrs 
partidos políticos no que se refere ao processo eleitoral. · · · 

§ 3°. ~ Cada partido deverá usar sua prôpria legenda, sob a denominação da 
coligação. 
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§ 4°. - Na fo~1~ç~b de c'o'lígáções serão observadas ainda as scguinics normas: 
' ' \ :. . . . ~ ' . - - -. - : ' 

I - na ch~J?a da coligação poderão ser inscritos candidatos filiados a 
quaisquer partidos politiçÇ}dcla intcgn:intes; · · · · · ·· ·· · ·· ·· ·· ~- · · · 

II - o pedido de registro dos candidatos será subscrito pelos presidentes 
dos partido:; coiigados ou por seus delegados, ou pela maioria dos membros dos 
respectivos órgãos exécu!ivos de direção; 

• 
lll - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral por 

delegados indicados pelos partid()s que a compõem. 

•Art. 7° - A celebração de coligação dependerá da apresentação de propostas, 
observado o seguinte: 

I - na eleição para Presidente e Vice-l'residcntc da República, a proposta de 
coligação deverá ser apresentada pela comissão executiva nacional ou por 25 % {vinte e 
cinco por cento) de convencionais; 

II - na eleição para Governador e Vice-Governador, Senador e suplente, 
Deputado Federal e Estadual, a proposta de coligação será formalizada pelo órgão 
cc::'onal de direção (comissão executiva ou provisória regional) ou por 30 % (trinta por 

. 0 J dos convencionais; 

Jll - nos municípios com mais de um milhão de habitantes, a proposta de 
coligação para a eleição á Prefeito e Vice-Prefcito e à Cãrnara Municipal deverá ser 
formalizada pelo órgão regional de direção ou por 1/3 (um terço) dos órgãos de direção 
zonal (comissões executivas ou provisórias zonais); c nos municípios com até.um niilhãi> 
de habitantes, a proposta de coligação deverá ser formalizada pelo órgão municipal de 
direção (comissão exétutiva ou provisória municipal) ou por 30% (trinta por cento) dos 
convencionais. 

Art. 8°. - A celebração de coligações dependerá de aprovação da proposta pela 
maioria absoluta dos membros da Convenção partidária, cm votação direta e secreta. 

§ ! 0
• -Decidida a celebração de coligação. a escolha dos Partidos que a deverão 

integrar será aprovada por maiori:Cde votos dos convencionais 

§ 2°. - O partido poderá alternativamente fazer a escolha de candidatos próprios 
que prevalecerá no caso da coligação aprovada, por qualquer motivo, não se 
formalizar. 

CAPÍTULO II 

Das Convenções Partidárias 

Art.9°. - As convenções destinadas a deliberar sobre coligações c escolha de 
candidatos serão convocadas na forma do estatuto de cada partido politico ou, se este 
for omisso, na forma do art.34 da Lei n. 5.682, de 21 de julho de 1971, para se 
realizarem até 24 de junho do ano da eleição. 
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Art.l O - As Convenções serão con;tituidas na forma do estatuto de cada partiu o 
politico ou, sendo esse omisso, na forma estabelecida neste artigo. 

§ 1 •. - Salvo diversa disposição estatutái"ia., a Convenção Nacional para deliberar 
sobre coligações e escolha de candidatos terá a seguinte composição: 

i ·· os -nwmbros do Diretorio Nacional; 

II - Os Senadores c Deputados Federais integrantes da bancada do partido 
no Congresso Nacional; 

III - os Dcl·~gados dos Estados à Convenção Nacional. 

§ 2°. - A Convenção Regi<mal para deliberar sobre coligações e escolha de 
candidatos, se o estatuto do Partido não dispuser de modo diverso, terá a seguinte 
composição: 

I - os membros do Direlório Regional ou -da Comissão Regional 
Provisória; 

II - os 3enadores, Deputados Federais c Deputados Estaduais com 
domicilio eleitoral na respectiva unidade da Fcderaçãcr; 

lii - os mcinbros do Dirctorio Nacional. com domicilio eleitoral na 
respectiva unidade da Fedcraçã,o; 

IV- os Delegados dos 1\lunicípio; à Convenção Regional; 

V - os Delegados estaduais à Convenção Nacional. 

§ 3°. - A Convenção Municipal, se o estatuto do Partido não dispuser de forma 
diversa, será constituída na seguinte forma: 

I - nos municípios com até um milhão de habitantes: 

a) os membros do Dirctório Municipal ou da Comissão Municipal Provisória; 

b) os Vereadores, Deputados Estaduais e Federais e Senadores com domicílio 
eleitoral no município; 

c) os membros do Dirctório Regional com domicílio eleitoral no respectivo 
município; 

d) os Delegados municipais à Ci>nvcnção Regional; 

e) 2 (dois) representantes de cada Diretório Distrital organizado. 

II - nos municípios c-ou! mais d<! um milhão de habitantes, subdividido por zonas 
eleitorais ou unidades administrativas, equiparadas a municípios para lins de organização 
partidária e eleitoral: 

a) os membros dos Diretórios c Comissões Provisórias Zonais; 

b) os Vereadores, Deputados Estaduais e Federais c Senadores com domicilio 
eleitoral no município; 
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'c) os membros do Oirctório Regional com domicílio eleitoral no respectivo 
município; 

-'~ • • T ; •- • 

d) os Delegados Zonais à Convenção RegionaL 

§ 4°. - Nos municípios com mais de um milhão de habítalltcs, salvo diversa 
disposição estatutária, a Convenção Municipal será convocada pelo órgão regional de 
direçào ou por·· 1/3 tum terço) das comissões executivas ou provisórias zonais_ 

§ s•. - Nos municípios a que se refere o parágrafo anterior, a Convençao será 
instalada c dirigida pelo presidente do órgão regional de dircção ou, no caso de 
convocação pelos órgãos zonais, por quem estes escolherem. 

'•' ' 

.. § 6°. -.As Convenções nacional, regionais e municipais deliberam com a presença 
da maioria absoluta de seus membros, c poderão se realizar cm qualquer cidade, da 
respectiva circunscrição eleitoral, c dia da semana. 

Art. r I - Com a antecedência miníma de oito dias, o partido comunicara ao Juiz 
Eleitoral, ao Tribuna1 Regional Elei.toral ou ao Tribunal Superior Eleitoral, conforme o 
caso, o dia,· lugar e hora cm que se realizará a convenção, sendo obrigatória a presença 
do observador da Justiça Elêitoral se o Presidente do órgão de direção partidária, ou 
grupo de dez por cento dos convencionais, a solicitar. 

-\rt.l2 - Se a Convenção partidária. regional Óu municipal se opi.Jser, na 
.. ,.io sobre coligações, ·às dirctrizcs legitimamente estabelecidas pelos órgãos 

sc;pcnores do partido, estes poderão, nos termos do respectivo estatuto, anular tais 
decisões c os atos delas decorrentes. · · · 

Parágratb Único -·Da dcclsÍi()do órgão de dircção, que será tomada por maioria 
absoluta de votos, cabe recurso sem eleito suspcn~ívo. 

CAPÍTULO 11J 

Da Filiação Partidária c Do Domicilio Eleitoral 

Art. 13 - O prazo de filiação partidária e o do domicilio eleitoral dos candidatos às 
eleições previstas nesta lei é de, pelo menos, um ano antes do pleito. 

§ 1°. -Considera-se deferida a filiação partidária com o atendimento di!S regras 
estatutárias do pàrtido rcspec'ti vo, sendo a comunicação à Justiça Eleitoral tão somente 
para fins de anotação. 

··.' § 2°. - No caso dos municípios criados até I •. maio do ano da eleição, o domicilio 
eleitoral será comprovado pela inscriÇão nas scções eleitorais que funcionem dentro dçs 
linü~c5 territoriais do novo mutHt.~p-ie.------

... Art.14 - Não será permitida, no ano cm que se realizarem eleições municipais, a 
transferência do domicilio eleitoral de um município para outro do mesmo Estado. 



Julho de 1993 DIÁRIO DOÇONGRESSO NACIONAL (~ec;úo II) Quinta-feira g _ 64tH. 

l'arágrafoÚr1ico -0 c,lispo,sto~n~te,ar!i;;o.<,'}J~>s itcn,sJI c III cJo ~ ,'"· cJo art.55, 
do Código Eleitoral (Lei 11 4.737, de IS de julho de 1%)), não se aplrca quando se 
tratar de transferência de titulo eleitoral tle servitlor público civil. militar ou autárquico, 
ou de membro de sua fiuuília, por motivo de ·rcmóÇ·ãú ou de tfansferência .. 

Art.IS - A transferência do d<Ímicilio eleitoral de titulares de mandatos clctivos 
nfio serâ deferida no curso de seus mandatos correntes·.· ·ressalvada a hipút<'Sc de 
renúncia, no prazo previsto no art.IJ, desta Lei. 

CAPiTULO ÍV 

Da Escolha, Do 1\·<Jido de Reg1str o c da Subslituição de Candidatos 
'. 

Ar1.l6 - Cada partido politico po<krá n:gistrar candiJ;ttos :·às eleições 
proporcionais, observado os seguintes limites: 

I -até uma vez c meia o número de lugares a preencher, na clei\'ãó para a 
Câmara dos Deputados c às Assembleias c Câmara Legislativas; 

II - até o 11 ipfo de lugares a serem prcen~hidos, na eleição para a Câmara 
Municipal. 

§ I 0 • - No caso de coligação, independentemente do número de partidos 
panrctpantcs, o numero -de candidato~ a ser registrados, no caso de eleição para a 
Câmara dos Deputados c ús Assembléias c Câmara Legislativa, corresponderá ao dobro 
dos lugar,·s a preencher, c, no caso c.k eleição municipal, será o quantum definido no 
inciso II acresctdo dt: :.o ~o (cinqücnta por cento). 

§ 2°. - A convenção do partido politico pod<.:ra lixar, d<.:ntro dos limites previstos 
neste artigo, quantos candidatos deseja registrar, antci da votação de sua relação de 
candidatos, não podendo, entretanto, indicar, para registro, candidatos cm número 
superior ao previsto nos incisos I c II, deste artigo. 

Art.l7 - O requerimento de registro dos candidatos a cargo elctivo devera ser 
apresentado ao Cartório Eleitoral ou à Secretaria do Tribunal, conforme o caso, 
improrrogavelmcnte até as dczoitu horas do dia 5 de julho do ano da eleição. 

Art.l8 - Os partidos puliticos que optarem pela rca!im<,ão de eleições prévias 
para escolha de seus candidatos procederão de acordo com -..·. que prescrever seu 
estatuto, observados os prazos estabelecidos no a11. 9°. c 17, dcst:l Lei. 

Panigrafo Único - Se o partido politico optar pda rcali1.açiio de eleições prévias, 
poderá solicitar ao Juiz Eleitoral, com anteccdcncia miníma de 15 (quinze) dias, a lista de 
todos os eleitores filiados, com nomes c endereços completos, a qual s.-rá fornecida 
igualmente aos candidatos c chapas inscritos. · 

Art.l9 - A inscrição de candidatos para as eleições majoritáriasc de chapas para 
as eleições proporcionais, a ser submetidos à decisão da convenção, salvo diversa 
dctermina.,·ão estatutária, observará as normas lixadas neste artigo. __ ... 
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, , ... § .1°.- Ainscriç-J.o de candidatos à eleição para Presidente e Vice-Presidente da 
República, para decisão da· Convenção Nacional, . poderá ser · feita · pela comissão 

f à execu'tiva !lacion;il, por comissão· executiva regional ou por grupo de 30 (trinta) 
convencionais. 

§ z•. - A inscrição de candi.::..:tos a Governador e Vice-Governador de Estado. a 
Senador e Suplentê e de chapa à eleição para ·a· Câmara dos Deputados e ás Assembléias 

e Câmara Legislativas, para deliberação da Convenção Regional, poderá ser feita pelo 
órgão regional de direção ou cada grupo de .I O % (dez por cento) dos convencionais. 

§ J•. - A inscrição de candidato a Prefeito e Vice-Prefeito e· de chapa á eleição 
para a Câmara Municipal, para deliberação da Convenção Municipal, poderá ser feita 
pelo órgão municlpa! de direção ou cada grupo de 10 % (dez por cento) dos 
convencionais. 

§ 4°. - A inscrição a que se referem os· parágrafos anteriores será feita na 
secretaria do órgão· de direção, no nível respectivo, até 48 (quarenta e oito) horas antes 
do inicio da convenção. 

§ s•. - Serão votadas em escrutínios diferentes ás indicações e chapas de 
candidatos às eleições majoritárias e proporcionais. 

§ 6°. - Nenhum convencional poderá subscrever mais de uma chapa e nenhum 
candidato poderá concorrer ao mesmo cargo cm chapas diferentes, ficando anuladas as 
assinaturas e inscrições de candidaturas cm dobro. 

§ 1•. - Os subscritores de chapas poderão candidatar-se e o filiado poderá 
concorrer a cargos diferentes na mesma convenção. 

§ s•. - A inscrição de candidato só será 
consentimento. 

válida mediante seu expresso 

§ 9•. - Para os cargos maioritários serão escolhido~ os candidatos que obtiverem 
a maioria de votos dos convencionais presentes, observado o quorum a que se refere o § 
6o., do art. 10, desta lei. 

§ I O - Na escolha dos candidatos à eleição proporcional, todas as chapas que 
obtiverem, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos votos dos convencionais participarão, 
proporcionalmente, obedecida a ordem de votação, da lista de candidatos do partido. 

Art.20 - Os Presidentes dos órgãos de direção nacional, regionais ou municipais 
solicitarão à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos escolhidos na convenção. 

§ J•.- No caso de coligação, o pedido de registro dar-se-á na conformidade do 
disposto no inciso II, § 4°, do art.6•, desta lei. 

§ 2°. -Na hipótese de os partidos ou coligações não requererem os registros dos 
seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas 48 (quarenta e oito) 
horas seguintes ao encerramento do prazo previsto no art.l7. desta Lei. 
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§ 3°. - A hipútcsc prevista no parágrafo anterior aplica-se também ao candidato 
escolhido em . eleições prévias, se 'estas sé realizarem em conformidade com o que 
determina o estatuto partidário. 

§ 4°. - A declaração de bens a que se refere o art.94, § 1°., VI, do Código 
Eleitoral (Lei n. 4. 737, de 15 de julho de 1965), será obrigatória e gratuitamente 
registrada no Cartório de Títulos c Documentos: · -

Art.21 - O candidato poderá ser registrado sem ·o prenome ou com o nome 
abreviado, apelido ou nome pelo quál é mais conhecido, até o máximo de três opções, 
desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor, 
não seja ridiculo ~u irreverente. 

Art.22 - É facultadn ao partido ou coligação, em caso de morte, renúncia ou 
indeferimento de registro de candidato, fazer sua substituição após o termo final do 
prazo de registro.· 

§ 1° - A escolha do substituto làr-se-á pela maioria absoluta dos membros do 
órgão -âe direçàó üaeíonal, regional ou municipal, conforme se trate de eleição 
presidencial, eleição geral ou eleição municipal, ou na forma do estatuto do partido a 
que pertencer o substituído, e o registro deverá ser- requerido imediatamente, não 
podendo ultrapassar, cm qualquer hipótese, o prazo de 10 (dez) dias contado da 
ocorrência do·fato que deu origem à substituição. 

§ 2°. - Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo 
pedido, com a observància de todas as formalidades exigidas para o registro, for 
apresentado até sessenta dias antes do pleito. 

§ 3°. - Se a hipótese de morte, renuncia ou impedimento legal ocorrer antes de 
realizado o segundo turno eleitoral, aplica-se o disposto no § 2°., do art.4°. desta Lei. 

§ 4°. - Tratando-se de eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a 
substituição deverá ser feita pelo partido a que pertencer o substituído ou, se esse não o 
fizer, por qualquer dos partidos dela integrantes, observada a metade do prazo a que se 
refere o §I 0 ., deste artigo. 

§ 5°. - Se a hipótese prevista neste artigo ocorrer com candidato a Vicc
Presidente, Vice-Govemador e Vice-Prefeito, mesmo no segundo turno, ou Suplente de 
Senador, aplica-se o disposto no § I 0 • deste artigo, devendo a substituição ser registrada 
imediatamente. 

§ 6°. - Havendo vagas a preencher nas chapas de candidatos às eleições 
proporcionais, as escolhas poderão ser feitas pelo órgão de direção regional ou 
municipal, conforme se trate de eleição geral ou municipal, aplicado o disposto nos §§ 
I 0 • c 2°., deste artigo. 

Das Disposições Especiais Relativas ao Processo Eleitoral 

Art.23 - · A Justiça Eleitoral regulará a identificação dos partidos e seus 
candidatos, 

• !! • 

• 
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:: . . · .· . §' 1\ .·-~o partido ê àsscgúrado o direito de manter o número atribuído à sua-------· 

legenda na eleição anterior é;.. ao candidato, riessaJ1ipótcse, o. direito de. manter .Q número 
que lhe foi atribl!ído na çlcjç~o anterip!J?'!ra. o l)l~Sn~o .cargo, 

§ 2•. • Os candidatos _de coligações,. para.· as· ,eleições tmijoritáriás, serão 
rc,gistràdos c:om o número da legenda. de. seu partido; para as eleições proporcionais, 

. ' ' -·· • l ' ' ' ••• '. • . • - . ' ' ' . . - - ~ '-- --

serão insc·ritos com o número da série do respectivo partido. . . . 

Art.24 - As cé!lul<ts oficiais para as ~;Iejções de que trata esta Lei serão 
confeccionadas segundo- modelo àprovado· p.cla. Tribunal· Supeôor. Eleitoral, que as 
imprimirá, com exclusividáJc, para· distribuição' às· m'csas réccptoras. A impressão .S:crá 
feita em papel branco, opaco e pouco absorvente, com 'tipos uniformes· de· letras c 
números que permitam ao eleitor, scili 'possibilidade da leitura de nomes, identificar c 
assinalar os candidatos de sua preferência. 

§·I •. - Os candidatos para as eleições majoritárias, identificados por nomes c 
números, dcvcrãó"figurar na ordem determinada por sorteio. 

· § 2°. - Para as elei~ões realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaço 
para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato ou assinale a legenda do 
Partido de sua preferência. 

§ · J•. - Além das características previstas neste artigo, o Tribunal Superior 
Eleitoral poderá estabelecer outras, no interesse de tornar fácil a manifestação da 
preferência do eleitor, bem como definir os critérios para a identificação dos Partidos ou 
coligações através de símbolos .. 

§ 4°. - Nas eleições cm segundo turno, aplica-se o disposto no §I •. deste artigo. 

Art.25.- Para ere•tode registro, bem como para apuração e contagem de votos, 
no caso de dúvida quanto â identificação da vontade do eleitor, serão válidos e 
consignados os nomes, prenomes, cognomes ou apelidos de candidatos registrados em 
eleições imediatamente anteriores. 

§ I 0 • - Na apuração c contagem dos votos, havendo dúvida na identificação da 
vontade do eleitor cm virtude da coincidência de nomes entre dois ou mais candidatos, 
os votos serão atribuídos àqueles que concorreram em eleições imediatamente anteriores 
para os mesmos cargos, ou áquclcs que exercem ou exerceram mandato eletivo nos 
últimos cinco anos. · 

§ 2•.- No boletim eleitoral de apuração e no mapa de votação, obrigatoriamente, 
constarão o número, nome e partido do candidato. 

§ 3°. - Para fins de apuração, prevalecerá o nome do candidato, mesmo que o 
número indicado pelo eleitor seja discordante. 

§ 4°. - Aos candidatos á eleição majoritária também é facultado requererá Justiça 
Eleitoral, no ato do registro da candidatura, a impressão na cédula do seu nome 
completo ou abreviado, ou de seu apelido ou ainda do nome pelo qual é mais conhecido, 
desde que não se estabeleça dúvida quanto á sua identidade, não atende coritra o pudor, 
não seja ridículo ou irreverente. · 
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,impugnação motivada ao Juiz Eleitoral ou ao Tribunal Regional Eleitor_al nos prazos 
· previstos nos arts. 36, § z•., 39. e 121, do Código: Eleitoral. · 

§ 1 •. - Na nomea<,-<io dos' éscrutinádóres e auxÜiíues de cada turma ou junta 
···apuradora; aplicar-se o·disposto no·_§ 1_\ do.-an. 27 desta .lei. 

-· '- - . -.§ i•. -~As mesas âpúraúoràs serão instaíàdas de fom1a a possibilitar visualização 
-dos trabalhos dos escrutinadores. 

Art.32 -.Ao eleitor em trânsito no país ou residente. no exterior fica assegurado o 
direito -de votar,' obedecidas' as normas 'espccifiêas deste artigo e as baixadas pelo 
Tribunal Superior Eleitorâl. · ·· · · · · · · 

. . . .- ' : 

§ 1 •. - , O voto_ em trânsito é assegurado somente na eleição geral e para 
Presidente da República. __ · 

§ 2°. - O eleitor que se encontrar no Estado, mas fora do município de seu 
.domicílio eleitoral, poderá votar em trânsito, no município onde estiver, nas eleições 
geral e para Presidente da República; se estiver fora do Estado, somente poderá votar 

·para Presidente da .República, ficando automaticamente justificado o seu não 
comparecimento à eleição geral no Estado em que tiver domicílio eleitoral. 

§ 3° .. 7, _,O eleitor que se encontrar no exterior, poderá votar na eleição para 
-presidente da República, observadas as disposições dos arts. 225 a 233, do Códi:;o 
Eleitoral. 

TÍTULO III 

DA PROPAGANDA ELEITORAL 

CAPÍTULO l 

Das Di<rosiçõcs Gerais-

Art.33 - A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após 
a respectiva escolha pela convenção, salvo a intrapanidària com vistas à indicação pelo 
partido .. 

Parágrafo Único - No caso de prévias, a pérmissão prevista neste artigo é 
limitada aos quinze dias anteriores à sua realização, esgotando-se com o seu resultado. 

-,Art.34 - As entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública, 
relativas às eleições ou aos candidatos, pará serem levadas ao conhecimento público, sãb 
obrigadas a registrar, no prazo mini mo de três dias antes da divulgação, na sede da zona 
eleitoral ou no Tribunal competente, conforme se trate de eleição muriicipal, geral ou 

prc,idcncial. previamente lltltilic:1dos os partidos ou coligações. as ini\mnaçõcs minímas 
a ·s~..·guir rcl.1cion~tdas: 

I - quem soliótou a pc·,quisa. 

11 -de onde proveio o llllHltan:~ global dos recursos, despendidos nos trabalhos: 

lll - a n!ctodologia l' o período ,!c- rt•ali.•aç:io da pcs'luisa: 
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IV - o plano amo~Iral c pond~raçfru n" que se relere a se~m. idade, grau de 
inslnH;üo. nível cconúrniC\J.., ;"uea li>ica de rt.:ali/•t~áo do trabalho, 

V- o nome. do lillall<:iador do lrabalho; 

VI - o sistema inl~r!JO d<: conuolc c verilkação. conrcrênda e fiscalização da 
··.:oleia de dados c do !I abalho úc c;unpo. 

§ I • ~ As ini{Hrnaç<>c·s espedlicadas nos iucisos dcslc artigo ficarão à disposição 
dos partidos políticos. das coligações c dos candidatos registrados para o pleito, que a . 
das t.:rão livre acesso .. 

§ 2•. - Em caso de d .. ,swmpr imculo <.lo uisposlo neste artigo, os responsáveis pela 
ernpr csa ou in:;títuto de pl·squisa c pelo órgão divulgador, no limite de suas 
responsabilidades, estarão :;njcilils à p<:na cominada no arl. 322, do Código Eleitoral (Lei 
n. ·1737, d<: 15 de julho ti<: I%~). 

Art.35 - É assegurado aos par tidos políticos o acesso ao sistema interno de 
conlrolc, vcrilic:t<,~io c lis,·aliza\·ão da colcla de dados dos institutos ou entidades que 
derem ao eonhc<:imcnlo público pesquisas de opinião relativas às eleições. podendo 
conli ontar c cunlcrir os d:ruos publicados. 

§ I •. - Ocorr-endo recusa ao eurnpr imcnto do di~;posto neste artigo ou qualquer 
alo que vise a rctm dar, impedir ou dificultar a aç~o fiscalizadora dos partidos, poderão 
estes apresentar rcdamação à Justiça Eleitoral. q<<l\ cm 48 (quarenta e oito) horas, 
Jclcrminará ao instituto ou .entidade o acess.o ao Par tido para a diligência pretendida, sob 
pena <.lo art. 322, do Código Eleitoral (Lei n.4._737Jdc 15/07/65). 

§ 2•. - A comprovação <k in t'gularidades ou dcsscmclhança entre os dados 
veiculados c aqueks aferidos pela diligc·ncia do partido poli1ico sujeitará os responsáveis 
pela entidade ou instituto de pesquisa, bem como pelo órgão divulgador, à pena 
cominada no art. 32J. do ('údigo Ueitoral (Lei n. 4.737, de 15/07/65). 

CAPÍTULO 11 

Da Propaganda Graluita no Rádio c na Televisão 

Art.36 - A propaganda cleiloral no rádio c na televisão, para as eleições de que 
trata este lei, restringir-se-à, yniCamcnte, ao horário gratuito disciplinado por esta lCi. 
com expressa proibição 'de qualquer propüganda paga, obedecidas as seguintes normas: 

I -todas as emissoras de rádio c lckvisão do Pais reservarão, para transmissão, 
cm cadeia. da propaganda J<: l! ata este ar ligo. os seguintes horár i\ls c períodos:. 

a) nas eleições municipais, nos 45 (quarenta c cinco) dias anteriores à 
antcvésperí! das cki~o·õcs, SO (uitentá) minut<>s diários •. sendo quarenta minutos à noite, 
com inicio às 20 JO (viute ht>ras c trinta minulos) na televisão, c às 20:00 (vinte horas), 
no rádio; 

b) na ekição geral. nos t~O ( sl'ssenta) di:1s anteriores à antevéspera das clciçÓcs. 
1 :o (c-ento c vinte) minuttis di <ir i os parn a propaganda. sendo 60 (sesscnla) minutos à 
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Art,26 - Se o elevado número de partidos e candidatos às eleições proporciomiis 
tornar inviável serem afixadas suas relações dentro da cabine indcvassável, a afixação 

' ' 

deverá ser efctuada cm local visível no recinto da scção eleitoraL 

Art.27 - Nas capitais;-c nos municípios com mais de cem mil eleitores, ·as mesas_ 
receptoras, cm eleições municipais, se-rão também mesas apuradoras. 

§ I •. - O Juiz Eleitoral escolherá os mcsários considerando também o nível de 
instrução, não podendo númear para a mesa receptora aqueles que tenham entre si 
afinidade por local especifico de trabalho, cm empresa pública ou privada, ou parentesco 
até o 3°. grau. ·· · 

§ 2•. - As mesas receptoras, uma véz concluída a recepção dos votos e elaborada 
a ata da eleição, transfurrriar-sc=ão-- cm mesas.- apuradoras para . procedci-ein, 
imediatamente c no mesmo local, à apuração dos votos da Seção Eleitoral de sua 
responsabilidade e confecção do respectivo boletim de urna e rcdação da ata de 
apuração. 

§. 3". -Encerrada a recepção dos votos, a mesa apuradora inventariará as cédulas 
não utilizadas~ 'inutilizando-as imediata c obrigatoriamente antes da abertura da urna para 
a contagem dos votos. O resultado deste inventário, assim como o número de cédul_as 
recebidas para utilização na scção, cúnstarão, i!Jdispcnsavclmcntc, da ata da eleição. . 

§ 4°. - Concluída a apuração c preenchido o correspondente boletim de urna com 
os result~Jos ~p~rados. as cédulas eleitorais serão, à vista de todos os membros da mesa, 
delegado~ c fiscais de partidos, advogados c candidatos presentes ao ato, recolocadas na 
urna, que, devidamente lacrada e rubricada, será conduzida ao local determinado pela 
Justiça EleitoraL 

§ s•. - O boletim de urna, com os resultados apurados. será sempre assinado 
pelos membros da mesa e fiscais dos partidos presentes ao ato. A última vía do boletim 
deverá ser entregue, imediatamente depois de elaborado, ao representante do comitê 
interpartidário constituído na forma que o Tribunal Superior Eleitoral determinar, sendo 
as demais vias, também lacradas e· rubricadas. em envelope apropriado, recolhidas ao 
mesmo destino da urna, na maneira do parágrafo anterior. 

§ 6°. - O representante ilo comitê interpartidário, a que se refere o parágrafo 
anterior, fará. distribuir aos fiscais dos partidos, presentes à apuração, cópias 
reprográficas do boletim de urna, pata -o que a Justiça Elcitqral requisitará junto a 
quaisquer órgãos públicos os nrc:rtos ncccssilrios ao cumprimento_. do disposto neste 
parágrafo. 

§ 7°. - Da ata da apuração constará, além da assinatura, a identilicação completa 
do representante do comitê interpartidário que receber a cópia ilo boletim referida no 
parágrafo anterior. 

§ s•. - O Tribunal Superior Eleitoral definirá o modelo c imprimirá as atas da 
eleição c apuração referidas, delas constando, necessariamente, espaços próprios para 
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registro dos incidentes, impugn;1çõcs, protestos c rcclamac;ücs feitas pelos membros da 
mesa, candidatos, delegados, liscais c advogados de paniuos. 

§ 9°. - Aplicam-se às mesas rccc:ptoras dos municípios referidas neste artigo as 
normas constantes do Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 25/07/65), no que não· 
contrariarem esta Lei. 

< 

Art. 28 - A requerimento da maioria dos partidos participantes da eleição para 
Presidente da República ou da eleição geral, nos Estados, o Tribunal Superior Eleitoral 
poderá autorizar que nas capitais, e nos municípios com mais de cem n1il eleitores, a 
contagem dos votos se faça pelas mesas receptoras, observadas as normas estak·lecidas 
no artigo anterior. 

Art.29 - O Juiz Eleitoral, no pra,;o de trinta e seis horas após a apuração das 
eleições, dará conhecimento, na sede da zona eleitor di c>u no local onde esteja a mesma 
funcionando, dos resultados de cada boletiin de urna. c, quando se tratar de eleição 
municipal, da totalização dos votos por município. Dentro das quarenta c oito horas 
seguintes, os partidos políticos c candidatos poderão requerer, ltmdamcntadamcntc, a 
rccontagem de votos de uma dcterminaua Scção. 

§ I •. - Na eleição munícipal, sendo o pedido formulado conjuntamente pela 
maioria dos partidos participantes do pleito, consiucrauos inuividualmcnte, sejam 
coligados ou não, e que tenham obtido, no mínimo, 3(}% (trinta por cento) dos votos 
válidos no pleito, o deferimento será automático c a rccontagem pela junta apuradora se 
iniciará no prazo máximo de vinte c quatro horas, não podendo ultrapassar, salvo motivo 
justificado, o prazo previsto no art. 159, do Código Elcito)"al. 

§ 2•. - Será também assegurada a rccontagcm dos votos quando, na 
fundamentação do rccLtrso. licar t·vi<knc.:iada a atribuição de votos a candidatos 
inexistentes, o não fechamento da contabilidaJc Ja urna, bem como a~ apresentação Jc 
totais de votos nulos, brancos ou mesmo proporcionais destoantes da média geral 
verificada nas demais seçõcs do mcsn"!o município ou zona eleitoral. 

§ 3°~ -~Nos casos não cnquadrauos nos parágrafos anteriores, caberá à junta 
apuradora, pela maioria dos votos, decidir sobre o recurso. 

Art.30 - É livre a escolha dos fiscais e delegados pelos partidos ou coligações. 
sendo defeso ao Juiz Eleitoral a nomeação de qualquer deles para compor mesa 
receptora ou junta apuradora de votos. 

§ 1 •. - O fiscal poderá ser nomcauo para fiscalizar mais ,I c uma scção eleitoral no 
mesmo local de votação, inclusive se for eleitor de outra zona ~lt>;toral, porém seu voto 
somente será admitido na seção de sua inscrição. 

§ 2".-- Ao advogado, devidamente constituído por partido politico ou coligação, 
é assegurado o desempenho de suas atividades prolissionais junto aos Juizes Eleitorais e 
ás mesas receptoras c apuradoras de votos, nos termos da Lei n. 4.215, de 1963. 

Art.31 - Da nomeação das mesas receptoras, juntas apuradora e respectiva 
turmas, escrutinadores e auxiliares, qualquer· partido poderá oferecer reclamação ou 
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,'41oilt..\ com inít·io·àsas :.o.Jo (v·intc ~..~ t1i111a hora . ..;) ua. tdcvbcio. c ús 20.00 (vinte.: IH.HasL 

110 radio: 

c) na dc·içàn p:u a 1'1 ,·:;idl'nl e da lteplil>lica. nos <•O (sessenta) dias antcr imes ir 
. :wtc·\'~.:spc1i1 das d":irül.'S~ lP! I (\.'L'IltJ minutos di;u1os .. st:ndo a m~·tadc .ú noit<.\ t:o1n inicio. 

ús 2(Ll0 (vinte c trinta ilo1::s) na td..:-.i.<~u. c às 20.00 (viittc.l~oras). no rildio; · 

11 - quando homTI c•.•incidénci:I. d,· cki\·:!o presidencial com eleição gc1 ai. o:; 
· hpi:üios diúrioS-fi:xadth nas alíllt'a" "a''. "h" l~ "c~~~ do inc.:ho anterior. s<.~rão reduzido:> 

... :t~l.i ttm ~·m 2.')1~;, (\i;l{l..~ <.' ri:h'tl 1)1,, tvúl,t,J, ~.nHio·t) hcll;·lfio~ltll;tll·onstituíd<.> da sonht 

d,>s hur:Üi(>S destinados :1 c:,;!a dc·i\·:1", t'<llll a rL·dul'iitt dc!<'rminada m:ste inciso: 

III ~ a' Justi1·3 l;kit<>l:ll distiilmii:i os horúrios .rc·s.:rvados entre os partidos 
··1',\·lhti'cos qu~ ll'llham dtgidn. n:1 (ll_liz_ll:t ~·!_t.:it;jo !!t..'l'a.l,. m) ntí11imo. um representante p~1ra 

o (ungi ,·sso Nacional c t10~ rq11 c:.,·nl:lllll's para i\sscrnuléias J.cgislativas, c tenham 
c·andidatos rcgbtradus ús dc·iç(>cs majo1 itiu ias, ils clci\:Õ.:s proporcionais ou a ambas, na 
1cspc~.:tiva circtmscliçüo, ol1·s~rvúdos ~'s scgqint\;s cti~C:Iios: ·_ - . ·-- ·{ · .. -

a) 1Ía clci>à<> riumicipal. os lwriu ios sc1 ào: 

I) 20 (l'inic:) minulo's diúrios divididos iguairitcÍnc entre os pan_idos 

2) JO (tlinta) lllÍIIUtPs diários distribuídos entre os partidos p(>liticos. na 
.propor~·ão do número d~ sc·us tcprcscntantcs no Cun~:;rcsso Nacional; 

3) .lU (trinta) mirHitú:; diúrios disuihuidos entre os partidos ptJ!ític~s. na 
proporção do numc1o de !;cus representantes na A:;scmblt·ia ou Cümara Legislativa; 

b) na clcÍI"à<> l~L·r;tl, o:; hor:irios serão: 

.I) 30 (liÍnla) nliiiiiios di\·idiJC.1s igualmente entre os partidos políticos; 

2) .J5 (quarc11i,l c cinw) minutos distribuídos entre os partidos políticos 
na propon;àu do Iltuncro d·c:~scus rcpr,·scntant<:s no Congresso Nacional. 

3) 4S(quatcnla c ci11co) minutús dlst1ibuidos entre os partido~ políticos 
na propc'I çiiL> do númcm d..: seus n:pr c·:;entanll'~~; na .'\sscmblé,ia ou Câmara Legislativa: 

c) na clcil·ão prcsiLkncíal.' os hor.'u ÍtlS serão: 

I) ~S (vinl<: c cinco) minutos divididos igualm~ntc entre os partíd(>S 
poliii,·os; 

2) 75 (s<.:Icnta c cinco) minutos distribuídos entre os partidos pL>Iiticos na 
proporção do número de seus rcprcsentantc•s no Congresso Nacional. 

IV- Na disuibuição il<ls krnpus. a que SL' relere o inciso anterior, observar-se-fio 
ainda: 

a) - ao partido politico a que tenha sido dist1 ibuíc.lo tempo diário inferior a tllll 

minuto. t:.eultar-sc-ú a soma desses km pus pa1 a utilii.<Ição cumulativa até o limite de llc's 
minutos; 

--------~~-~---~ 
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h)_os partido:-; pP!ttiro:; qt!• .. ·. ~·v~·.i~•llarem CJndid:Jto~i a tl(H.:nas uma das cleiçúl's. 

l'"'l'"rciuual oumajoliu,i::. ki:"JO <iill·ito ú 111dad~ do t~1npo qu~ lhes caberia de awlllo 
co111 tlS clitéfios do ÍJILiSll i11ttcii<.H'~ iiJt:lu."ivc no que se I~..:fl:rc aos tcJllpos mínimos~ . . . 

c) a _rL'dlli,'tlí.l p1c\·i:~la na alint.:;J <lllh'llnl' u:H' ~:e ap!iça s.e Ú\crt:m sido rcg1.'~l1ado:-; 
"·andida1 ús a amh.:ts n.s dt'i~o, tu .. ·~ c111 t:lllira:,·:·tn, 

d) a coliga<;;io usuliui1ú r.IHllldati,·;llli<'lllc' "'' tc'llll"' atlibuido iudividuailllclll<' a 
cada p:utic..io que· a illtf!:,'.la. dt· aco1du l.'O!ll o:; critl·,io~·. lk dislrihui~~Ü.J de lcmpo l)>.Hhl:-; 

no irH:i~o antt'I ior: 

\' - a u.·p1 ~~Sl'llla:,"·:1o 'de (.:ad.J p:tr 1 ido fHI <. 'on)'.' c~;~;p l\!,H:Íoll~il ·: ·la As~l'lllld·:i:t Dll 

<.~ün1a1a l.l·gislativa. pa1a dCito dá -di~t1ihui(;ún do lt.:mpo. Sl'riÍ a qtJe o Pani.l(l tenha 
dcgidu na ultima eki1·ào ~~eral. · 

· VI· - 1 tompclt..: ,\os pm1 ídt)~ ou coligaçi,cs. por meio t.h: cori1is~l'Ío ~_specíali11CIIIC 
designada para esse IIm, disliilouir, ent1c Ôs candi<iatos registrados, cm cada eleição. os 
hm iu ~'.>S·quc lhes coubc1 cm. 

VIl - dc~ae qul' haj;1 conco1J;inci~ cnt1c toJos os p;u·tidos participantes, cm cada 
p;u te do h o riu i o gratuito !'<>dei ú ser adotaJo CI it<.'rio de di~ll ibui,·ão diferente do lixado 
pela Justi<,:a Eleit<~al, à q~wl cal>c:rà IH'lllOiogar; 

VIII -as cmissor;Is de 1údio c tckvisüo >.-Jo oh1igadas a divulgar. gratuita1nentc, 
comunicados ou instru~·õcs da Justi1·a F.kitoral. até omúximo de quinze minutos di;'u i<'s. 
con!->c~utivos ou não, nos t1 inta dias antcl iw cs ao pk·ito~ 

. . 
IX- indcpcndl'lltCIIIClltC do hoi;llio giatuito de JliOpaganda eleitoral. é r:lctJitada a 

lran.'IÚi>sào. pelo rúdio c pela telcvi,;io. de ddoatcs l'IIIIC os candidatos registrados pelos 
partidos pohtiC(ls c colif!al·õcs. as~egurada a participa1:ão de todos os pa1 tidos que 
tenham candidatos, cm conjunto ou (~lll blocos c dins distintos; ne~tc última hipútcsc. os 
dc:!Jatc's d.:vcrào fazer parte· de pwg1 amac;;ln pr~vi;ullc::tc t'stal•dccid;J, c a organi1açào 
dos blocos f:tr-sc-â mcdi.mtc S<lrtcio, salvo aco11.lo c'Iltll' o!; pallidos interessados; .. -- . ' . 

X- a manifesta prdi:lêm:ia <k uma cmissorn de rádio c televisão, após o registro 
Jus candidatos, cm favor de um ou mais c cm Odi imento d<: outro candidato. cm 
qualquer horário da programac;iio norn•al ou nos notici;'u i os jornalisticos regula• cs. 
acarrctarú a sua suspensão por até dez dias. por ddcrniinnçào da Justiça Eleitoral. 
mediante Ul'llÚncia dos pa1tidos politicos ou Jo 1\li11isté"io l'úlolico, lkamlu os 
responsáveis pela t•mprcsa sujeitos its pcn;IIidadc!; prc\ista,; no art. 3:3, do Cútligo 
Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15í07íó5). 

X( ~ OS partidos pnJitÍl'OS CJ1l COtliUlll iH.:OJdo (:()Jil a~ Cllli.SSOI'aS de rúdio e 
tdcvisào, devidamente ClllllllllÍC'ado ú Justip Eleito! ai, podei ;i o dcstinarpartc do tempo 
que lhes couber no horario gratuito. na forma do inciso III, para a proraganda de seus 
candidatos ou tlansmi>sào de rncnsngens partitlúlias. mc·diantc insCI\'JCS de t1inta 
segundos ouu,nmiuut<l, nt's inte1valos da p1og1am;wãonormal das cmiss<llas 

§ 1°.- Ocorrcmf<, a hipótese de clci1·;io cm segundo turno, o tempo <kstinatlt> ao 
ilor:'u i o gratuito, prcü,tn 110 iul'iso I, dcstl' mli~o. é reduzido à metade, di,·idido 
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igualmente entre ,,. camlidatos, semlu a, pmpagarida ckitoral no radio e televisão 
realizada nos vinte dias anteriores à antevéspera da eleição, aplicadas, no que couber, as 
normas deste artigo, especialmt•nte a> dos itll;"''" I, II, III, IX, X e XL , · 

' ' I ' ' " ' ' ' 

~2•, - Nas localidndc·s omk :-.,.,,;.,,,,, emissora geradora de imagem e som, a 
propaganda eleitoral gratuita podcrú ~·,-r veiculada através de estações retransmissoras. 
mediante programas ao vivo ou grc1\·a;:Jo cm fitas magnéticas, aplicadas. a essa 
tetranmlÍ:>sào todas as nu:mas csta!>dccidas. ncS!-a l..:i, para a propaganda eleitoral 
gratuita. 

~.\",-Na hipotc·::c do P""""al\1 antctiut. <>S partidos políticos devctão 
t·:-.ta[Jdt·ccr os ClltcndinlL'Iltl)S nn·c:~!--úri<ls ço1n as estações retransmissoras. 
~·t nnunicanJu-os__ ú Justiça i :1...: it(H ai, que os IH 11111 ,[~,.)!.:a1 :·t 

ArU7- Da proJiaganda eleitoral gratuita poderão participar, além dos candidatos 
registrados. pessoas devidamcnlc crctknciadas pelos partidos aos quais couber o uso do 
tempo. mediante comunica\·:"' às cmissom:: pda comissão rclcrida no inciso VI do artigo 
anterior, resguardada aos candidatos a dcstinaç;io dc pdo menos dois terços do tempo, 
cm cada programa, 

CAPiTULO III 

Das outras turmas de Propaganda Eleitoral 

Art.38- Será permitida. na imprensa escrita, a divulgação paga de propaganda no 
espaço tmiximo a ser utilizado, por edição, para cada candidato, de um oitavo de página 
de jornal padrão e de um quarto de pagina de revista ou tabloide. 

Art.39- A propaganda através de quadros ou painéis de publicidade e "outdoors" 
somente será permitida após o registro de candidatos, 

§ I 0 • - As empresas de publicidade deverão indicar ao comitê interpartídário os 

seus pontos disponíveis para vcieulaçào de propaganda eleitoral, os quais não poderão 

ultrapassar 50 %(cinquenta por cento) do total dos espaços existentes no município. 

Esses locais serão divididos cm grupos. de forma eqüitativa, com ponto de maior c 

menor impacto visual. para serem sorteados entre os partidos e coligações concorrentes. 

para utilização em qualquer período ou durante todo o processo dcit9ral. 

§ 2•. - Os partidos c coligaçücs dt·verão comunicar às empresas. por escrito, os 
períodos e a quantidade de quadros ou painéis que ut ilizarào dos grupos a que se refere 
o paragrafo anterior. Os que deixarem de ser utilizados não poderão ser redistribuídos 
entre os demais concorrentt·s. autorizando-se a venda desses espaços. nos intervalos dos 
períodos estipulados. somente para publicidaJc sem fins clc,itorais. 

~ 3°. - O custo estimado pelas empresas para a propaganda eleitoral de que trata 
este artigo não poderá ser superior aquele praticado para publicidade comercial. 
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'"··' ·' ~Art.40 ·1\:us bens i1ue dt:pcndam de concessão do Poder Publico ou que a ele 
í1crtcnçam, bem como nos de uso comum~ é proibida a propaganda, inclusive por meio 
de faixas ou cartazes afixados em quddros ou painéis, sitlvo cm locais indicados pelas 
prefeituras, para uso gratuito, çom igualdade de condições, ouvidos os partidos c 
coligaçües. Em bens particulares. desde que com a pcrmissüo do detentor de sua posse. 
fica li v r c, indcpendelllemelllc de licença de qualquer autor idade, a tixaçào de propagdnda 
eleitoral. cxceto: . ·. 

I - a traves' de anúncios luminosos. filixas lixas. cartazes colocados cm pontos n;io 
especialmente. designados c inscr içõcs nos lcit'!s tias vias públicas, inclusive 'rodovi'as; · 

· .11 -.através de F• uj..:,ào de: viueo, de cartazt:s afixados cm cinemas. teatros. 
dobes. lojas. restaurantes, bares. I Hei caJus, exposiçéics,_ estações rodoviá1 ias. 
!i.:rmviúdas, de mctrós c acr,>ponos; 

" 'III -.- çom utiliLa~·iio de firi.xas ou callazcs instalatlos Clll ginásios c estátlios 
~esportivos, de. propriedade particular ou púiJiica, ou por meio de faixas c cartazes 
ponátcis 1pvados. mcs11to voluntiu ia c g1 atuiiamente, por li..:qúentadores de ginásios c 
estádios; 

IV por intermédio de circuito fcdtadó de som ou de simples imagem t:m 
recinws a que o publicu tt·nila ace~;so. corno cinema:;. t·~atros. dubcs. lojas, exposiçúcs c 

· semclltantcs. 

Art.41 - É asscgurnda. indcpcndcntcntt:nlC de licença, decretos ou posturas 
municipais. a propaganda através de distribuiçf•o tlc folhct<lS, volantes_ c demais tipos de 
publicações impressas. · - ·· · · · - · · · -- · 

CAPÍTULO IV 

Do Oi1 cito dc Resposta e tias ltcdamaçõcs 

Art.42 - ·Após a t'>eolila dos candidatos pdos partidos. na cnBvcnç:io, ii c a 
:1sscgurado o dircifo de r~sposta aos candidatos. pat tidos ou coli!!nç(-)CS, atin1;.i.dos por 
atos ou aii1maçõcs caluui~l:.as. dit:unatúiias ou inj1uio.sas. pr:lliL~:tdt).S nos hurali<ts 

tlcstinados às programações normais das emissoras de radio ou televisão. 

s I 0 . - O o:cnditln ou seu representam~ kgal podcr:'t f(mnular pcdidn pa1 a o 
cxcrcicio de uircito Jc rcsp<•sta a,, órg}u compl'tente da Justiça Ekitn1al, ct>nl(mnc se 
trate de eleição municipal, t:ki~ào geral ou elci~·;;(, presidencial, dentro de quarenta c 
oito horas da ocorr~ncia d·J lirto, dc•·cndo a tlccisão ser pr ola!ada improrwgavclmemc 
nas quarenta c oito horas scguinles. 

. . . s 2°. - Para eleito de ap1 cciaç;lo do cxcrci(io do dirt:ito de resposta previsto neste 
:irtigo, a Justiça Eleitoral dcvc1.i n<>tiiicar imt·diatar.ncntc a emissora respons:ivel pd<.> 
prog1am:1 para que t:llll\:_sue. nas \imc e qnat:i) htllas subscqucilh."s. soU as penas <.h1 a1t. 
.l-17 Jo Código Elcitmal. t<>pia da fita da t•:m:;mi";;i,, pc·la tdevis:icl "li pelo r:'•dio. 
conforme o caso, que scrú tkvolvida apus a <kcis;to. 
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§ 3°.- Dcfi:Jido o [H.:dido, a rc~po,ta ~c•á dada cm até quarenta c oito horas após 
a decisão~ 

§ 4°. - Se a olcnsa ltlr produzida cm dia c hora que inviabilizem sua reparação 
dentro dos prazos cstabd..:cidos nos parúgralos anteriores, a Justiça Eleitoral determinará 
que a resposta seja divulgada nos hlmirios que deferir, cm termos e na forma 
previamente aprovados, de modo a n;io ensejar treplica. 

Art 43 - É asscgur ado o direito c.lc resposta a qualquer pessoa, candidato ou não. 
cm relação a quem sejam !citas alirmações ou transmitidas imagens caluniosas, 
diüunatúrias ou injuriosas, no horin io gratuito da propaganda eleitoral; o ofendido 
utilizará, para sua ddi:sa, tempo igual ao usado para a ofensa, nunca inferior a um 
minuto, dcdu<:ido do tempo reservado ao partido ou coligação cm cujo horário _esta foi 
cometida. Se o tenipo rescn·ado, na forma prevista no art.36 desta Lei, ao partido ou. 
coligação a que pertencer o ofensor, for inferior a um minuto, a resposta será levada ao 
ar tantas vezes quantas sejam ncccssátias ~para soa col11plcméntação, devendo. 
nccssariamcntc, responder aos làtos veiculmlos na ofensa. 

§ 1°. -.O oli:ndido ou seu rcprcsentant<' legal poderá formular pedido para o 
L'Xercicio de direito de resposta ao órgão compclt'ntc da Justiça Eleitoral dentro de vinte 
c quatro horas do término da transmiss;io, devendo o Juiz ou Tribunal determinar a 
requisição da fita oiiginal dn pmgrama \·ci~t;lado pda televisão ou pelo rádio, a· qual será 
devolvida, cwÍipt ida a dcl"isJo · 

§ 2°.- A Justiça Eleitoral, no prazo não superior a vinte e quatro horas, notificará 
de imediato o olensor para que exerça seu direito de defesa, também em vinte e quatro 
horas, após o que, no mesmo pra7.0, deverá proferir sua decisão. 

§ 3°. - Deferido o pedido, a rt•sposta ocorrerá crn "até quarenta e oito horas após a 
dt"~isiln 

§ 4°. - Se a o!Cnsa l(JI protlu.éiúa ern dia c hora que inviabili~cm sua reparação 
dentro dos prazos estabelcciúos nos parágrafos anteriores. aplica-se o que dispõe o § 4°., 
do ar1igo anterior. 

§5° -Da decisão proferida calll:rit recurso, sem eleito suspensivo, à instância 
imediatamente superior da Justiça Eleitoral. no prazo de vinte e quatro horas da data da 
sua publicação, juntando o recorrente a lita rt>fcrcnte ao progr~Una e assegurando-se 
igual prazo ao recorrido para t"tHttra-raLücs. 

§ 6° .. - O Tribunal Regional Eleitoral c o TI ibunal S1.1perior Eleitoral deverão 
pr oli:rir sua decisão no prazo rnàxiino de vinte c quatro horas c, no prazo. de provimento 
do rrcurso, observado o disposto nos parâgrafi>s 3°. ~c 4°. deste artigo. 

§ 7°. - As rcdamaçücs c representações sobre a propaganda eleitoral gratuita nas 
rmissoras de rádio e tdevisão serão julgadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral 
t>U dos TI ibunais Regionais Ekitorais c pdo Jui1. Eldtoral da respectiva zona, quando do 
interior, assegurada ampla dcli:sa aos a'us.1dos. 
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J\rt.-14- Í! ns:-;c!:~Ut;ufn o djH~ito l!c resposta na imprensa c:'iciita aos caru.lidatÚs. 

partidos·'ütr coligações atiir1;:idos por ali11naçõcs caluniosas, dif:unatúr ias óu injuriosas. 
utili7.ando-sc o ufcmlido, para sua ddi:~;a, do mesmo espaço. página. tamanho c 
t·irractcrcs usados na ofi:nsa. 

·§ !•. - Na'hipútese dc,tc ailigr'. o ofendidt> ou seu rcprescntantc legal poder;i 
i,.np<'lrar o dirc.:ito ~c resposta ao irrg;io compctc•nte da Justi1:a Eleitoral, dentro de dois 
dias da d;lla da. vciculaçào, irrstruimlo o pedido com um exemplar da publicação. 

§ 2". - A Justiça Ucitoral nutilicarú imediatamente o ofensor para, cm igual 
prazo. c"crccr o seu direito Jc ddcsa, devendo a decisão ser prol atada no prazo máximo 
de seis dias da data do afi.>ranrcnto do pedido. 

§ 3". - Deferido o requer imt·nto. a divulgaç<io da resposta ocorrerá até quarenta c 
oito horas após a decisão 

Art.'15 - Em ncnhurHa hipútcsc c sob nenhum pr ctcxto será admitida a censura ao 
programa eleitoral.. 

·Parágrafo Único - A Justiça Ekitoral coibirá, imediatamente, de ollcio, toda 
propaganda eleitoral ofensiva à honra do candidato, à moral c aos bons costumes. 

Ar t.4(> - As rcd.unaçõcs ou rcprcscnta\'Õcs contra o não curnpi'imcnto das 
disposições contidas cm ki por parte das emissoras, dos partidos ou coligações, seus 
representantes ou candidaltls, deverão ser dirigidas ·ao órgão colnpctcntc da Justi1·a 
Eleitoral, conlurmc se trate de cleiçào municipal, eleição geral ou clci,·ão presidencial. 

§ 1 •. - Se o municipio for dívidido cm mais de uma zona eleitoral, o Tribunal 
Regional Eleitoral dcsigrrarcá --mrr- dos respectivos Juizes par a decidir as· reclamações otr 
H'J>I CS(.'nla,·lk·s referidas ne~ll' ;u tigo~ indusivc as que ver s~trcm propaganda eleitor ai 
gratuita nas emissoras de rádio c televisão. 

·§ 2°. - Se a reclam;rção ou rcprcsenta,·àp for de partido ou coligação co!llra 
t•missora ou· autofidadc púhlka que esteja impedindo o exercício (lc propaganda 
assegurada por lei ou permitindo o cxNdcio ue propaganda proibida. o órgão 
competente da Justi,·a Eleitoral decidirá. imcr.liaiàmcntc. a lim de que, no prazo máximo 
de vinte c quatro horas da data da reclamação ou rl'prescntaç·ão, seja assegurado ao 
irlt<.~rcssadu acesso ao rúdio 4..'1ll à televisão para init'iÜr ou prosscg~1ír na pn)paganda 
d.c-itoral ou para que s~..~_ra imedi,llamt..·n(c suspcrl~;a, Sl'lll llr'l'jlií;.o das sanções que possam 
ser aplicadas à cmÍ$SOia otr aur;-,-ridadc rc:sponsúYd. . . · -

§ 3".- O Tribunal Superior Eleitoral c os Tribunais Regionais Ekitorais mantcrüo 
sempre um dos seus Jui,cs de plantão p;ua conhecer c julgar reclamações ou 
1 eprcscnta~·,.)cs não dcddidas nn pr alo t•stahckcido no parúg1 afo anterior. 

§ 4". - O disposto nos parúgrafi.ls a11ter i ores não c•xdui o uso de habeas-cor pus 
ou mandado de segurança, quando cahivci~. 

§ 5". - No caso de n Jui1. l'leitoral iudl'fl.·rir a redanra•;üo ou representação. 
podcoú o interessado rcnovit-la perant<: o Tribunal ltegional Eleitoral, que resolvera 
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dentro de vinte c quatro horas; 110 ca~ll do i11delcrimeuto ser do TRE. o pedido poderá 
,..,,. renovado no Tribunal Superior ckitural,quc o rc~ulvcrá dentro do mesmo ~razc· 

§ ú". - O iutcrc~~:Hl<>. quaudo 11~0 for atc·uditlo 110 prazo a que se refere o 
t•ar:'Jgralu ar;](,rior ouowrr·n dcllltH:t, po<krú lt:var o !:rto ao conhecimento doÍ-ribun;rf 
Regional Ekitoral ou do Tribunal ~uperior Ekitmal, quando lur o caso, a fim de que 
-.~..=janl aJotadas as providc.."~Jilias nt..~~cssúJias. 

t 'AI' i 1'1 JLO \' 

Das l',,,jl>i\·õc·s c f'enalidadc·s 

Ar t •17 - Nenhrm.. ··"a1·iio de r;niiodilltsào de propr iedadc da Uuiiio. dos 
E~tados. dos t-.funicipios c• do llistt it<J J'ederal, c de <iual<fller outra entidade de direito 
pirhlic:o. ou nas quais P"'"ll:Jill eles mainr la de COI as lllt. açõês •. · bem assim qualquer 
serviço de alto-falante nwutitlo pelas mesmas pc·ssoas, poderão ser utilizados para fazer 
propaganda politica ou difuridir t>piníôl':i fà\'or:·Jveis ou contrúrias· a qualquer partido ou 
roligaç:io. seus órgãos representantes ou t·amlidatos, nos termos do art. 377 c sob as 
penas do art. 3-.lú, do Cüdigo Ucitorpl. ressalv:rda, quanto às estações de radiodifusão, a 
propaganda gratuita de que tr:1ta esta Lei. · 

AtL4iS- A partir do registro da ~cspc·cti,·a candidatura. é vedada a transmis'são de 
propagandas ou progr arnas de r údio ou tdt·visiin <.Jllrcscntados ou C<Jmcntados pt>r 
camlídatos, c se o noníc do' programa f(>r ci mcsmt> que Ô dt; canditlato. lica proibida a 
sua divulgação, sob pena de c;r~;sa\·~u do rcgistr(, corresporidcntc. 

Parágrafo l 1nic:o. Apús o rcgii;tto-ôa~ candidaturas. as emissoras de rádio c 
tcil:visiio poderão co1ividar. at.: a antt.:v~·;per'a das deições: carididatos para participarem 
de suas program:u,:iies, Jc·sdc que ~cja g:u antida igual opot1unidadc aos demais 
com:on elites. 

Art.49 - C'tlllstitur u.r i me eleitor ai. puriivd com a pena de detenção de 6 (seis) 
meses a I (um) ano c .:assa;,·ão do registro. se u rcsponsáwl for candidato, a divulgação 
de qualquer csp.;cic de propaganda politica n~ data da eleição, mediante publicações. 
lhixas. cartazes. di~tic"o~ t•m vcstuiu ios. po~to; Je distr ihuição ou entrega de material ou 
qualqru.:r IC.mna de alíc:i:mrt'rltti, cna~·ão ou manifestação tendente a influir 
t:OcrcÍtÍV3111Cntc, ona Voiit;idc• tftl ele-itor, jUIItO :·JS SC\OÔCS t:kitorais OU vias· pÚblicas de 
acesso às mesmas. 

Ar t 50 - A Jut>ti1oa Lkitoral poJcr á n<Jtilicar os rcspons.iwis por qualquer 
emissora de rádio ou tck' i:,àtl, sob as penas do art.3·17 do Cúr.ligu Eleitoral, para que 
cessem c desmintam inmliaiarircntc transmissão <JUC constitria ·. infraçJo à legislação 
eleitoral. 

Ar! 51 - N<> crso de :ll>11su (>li "'i me ckit(lral praticado na propaganda a traves de 
>:rdindif\rS:ro. a t•missora. üii k(c'onhl'Cimc·nto d., ,knimcia. através da Jtrsti~·a Llcitmal 
ntl dt: Cl>í'; .• protn.:t>laJ que r ccdn·r do dcnuJJeiantc. nrantcrá a gra,<tçào à disposição da 
.lustip Eleitoral, até a dcós:iu final dtl processo 
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·i Art.52- No que se relere à propa~anda dl"itoral c ao uso do rádio c da televisão. 
obscrvar-sc-ão, no segundo turno, as prorroga\·lks, n:paraçõcs c ,penalidades previstas 
nesta lei. TiTULO IV 

DA ARRECADAÇÃO E DA AI'I.ICA(ÃO DE RECURSOS EM 
CAMPANIIAS ELEI'l'ORAIS 

CAPiTULO I 

Das disposições gerais 
Art.53 - Toda as despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a 

responsabilidade dos partidos ou coligações ou de seus candidatos, c por eles paga, 
'imputando~sc-lhe solidariedade no cxcc~so praticado pelos candidatos e adeptos. 

. . .Ar1.54 - Os recursos linanccims c de qualquer outra natureza, arrecadados 
para as campanhas eleitorais, c os dispêndios cletuados na sua realização obcdccclão as 
normas e critérios-desta lei ç sujcitar-sc-ão aos seguintes princípios: 

I -limites para as contribuições c doações de pessoas fisicas c jurídicas: . 
II. - limites máximos para as despesas a serem realizadas com a propaganda 

c a campanha eleitoral, por cargo elctivo: 

III. - eqüidade na distribuição de recursos destinados ao custeio de 
campanhas elcit'orais, · c, bem assim, na sua aplicação pelos partidos políticos e 
coligações; 

. IV- publicidade das contribuiçôcs c doações c das prestações de contas: 

V - possibilidade de opção. pelos t:andidatos, pda administração financeira 
direta de suas campanhas eleitorais com recursos recebidos do partido ou provenientes 
de contribuições e doações por ele arrecadados. 

Art.55 • As despesas do pmtido ou coligações com os seus candidatos 
serão efetuadas em igualdade de condições para todos que disputarem cargos de mcsrna 
·categoria em cada pleito. 

Art.56 - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias após a escolha de seus 
candidatos cm Convenção, os partidos ou coligações registrarão no órgão. competente 
da Justiça Eleitoral, Comitês de Propaga1-1da, compostos de três a cinco membros. que 
promoverão a arrecadação c farão a aplicação dos recursos financeiros destinados à 
propaganda e demais despesas da campanha eleitoral de seus candidatos. 

§ (0
. - Os Comitês s'crào constituit.los por p:irtic.lúrios que não disputem 

qualquer cargo cletivo e um dos seus memuros será, obrigatoriamente registrado como 
tesoureiro 

§ 2°. - Na clci<;ão prt,sidencial, serão tcgi~;trados um Comitê Nacional no 
Tribunal Sllpcrior eleito• ai c C omites estaduais nos Tribunais Regionais Eleitorais: na 
eleição geral, serão registrados Comitês estaduais nos Tribunais Regionais Eleitorais e, 
na ekição munidpal, Comitês 1\lunicip:tis nos Juízos Eleitorais das zonas. 
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Art.57- (_) ~,.~andidat0 a c.:~u.so clctivo pod~.,·,ú. Jcntro Uo JHazo a C.JUC se rdC1c 
o ;u tigo anterior. optar pela administ ra,·;io linancc.:ir a de sua própria campanha clcitmal. 
t calizando as despesas cmn recursos rcccbidus do partido uu coligação. pelo qual é 
c·andidato. e provenientes de.: con!l ibuiçiics c doa<;iic·s por de.: arrecadadas. 

§ I •. - O candidato sú podc.:r ;, arrecadar rc.:cursos c realizar despesas com sua 
c·arnpanha clt:itoral mediante dc.:si~;naçào de.: Tesoureiro. que ser à responsável pela 
administração linanccira da campanha c.: sua pr c:>taç:itl de contas. c sc•rà regisirado ua 
Justiça Elc.:itoral jtuttamcntc com o Comitê dt.: Propaganda d..:signado pdo partido ou 
coligaç;io. ~ 

§ 2".- O candidato que opiar pda adrninistra<;ào linanceira de sua campanha 
5ujeita-sc a totlas as notrnas de liscali;.oH,:àu c as proibições. vedações c peualidacks 
C.'tabdcdtlas nesta lei par a os partidos políticos. iudusivc no tocante à obrigator ied:rdc 
tlc prcsta•;ão de contas. 

§ 3°. - As in!i aç<>cs as norrms k:;ais c cstatut;trias , que regem a 
administração tinanccira da campanha ckitoral sujeita o c:anditlato a pena de cassação tio 
registro ou. se elc.:ito. à pc1<la do rmndato. dcm:tada pela Justi\·a Ekitoral nos tenuos 
das tlisposições constitucion;.tis c legai~ c·m vigor. 

CAI'Í"! I !U! !I 

Dos Limites r>lúximos ck DL·spcsas com as Cmnpanhas Eleitorais 

Art.58 - As tlcspcsas com a propaganda c demais atividadcs tia campanha 
dei torai. para quaisquer ear gos cktivos. cslàt> sujc·itas aos limites rnúxirnos lixados nos 
termos tlcsta lei, que serão ubscrvau'>S olH igator i;unc·nte por totlus os partidos c 
candidatos. 

Art.59- O Tribtlllal S11;· ·rior Ekitoral estabelecerá os limites maximos de 
despesas com a campanhil ckitoral para cada cargo cletivo. observados os seguintes 
procedimentos e critérios: 

I - até 15 de al>r ii do ann da ckit;àu. os partidos politic:os encaminharão ao 
TSE estudo ~:om pwposta de ~:ustu da campanha deitoral p.tra cada GHgo que pretcmla 
disputar. indicando a previsão pu: • .o.:mu izada das despesas com a propaganda c as 
demais ativitlatlcs da campanha. wis coiUo propaganda pelo rúdio c televisão. em 
"outdoors". publit.:a\·u.:s. c ar taLes. <nlhctos. l"ornicios. pcsquisois de opiniao publíca.
~ssim como as despesas com manut,ll\·ão de comitês, alugueis de il'nóvcis. aquisição c 
manutenção d~ vciculos, contrata\·ão de serviços de transporte. contratação de pessoal. 
de serviços prolissionais c outras; 

li- até 30 de abril. o T::iE instalará m11 Comitê lntcrpartidário intcgratlo por 
representantes de todos os partidos com rcprcsentaçoio no Congresso Nacional. que terá 
por atribuição tliscutir c unilonHizar as propostas de wsto para as campanhas eleitorais. 
propondo os limitcs máxinlc>S de dcspL·~·l·: para o plclilo a cada cargo -ele! i v o; 
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III --até J.O de maio .. o TSE ap1 ov<u .ú. co1n h ase nas propostas ofCrccidas 
pelo Comitê lnterp;utiJ;'uio, u~ limit<'S m;"~.,imos de despesas com a campanha ekitoral 
para <.:ada ..:argo, cornunicam!o.;l\)S dcmais úrg<losda Justiça Elcitoml, , ·,. · "' .. , , , 

i V _ .. if~t' 1{i~~;\_:.i~l ·~t:::, · :f0sl}~sa-S 11i t[t:~'ün':ú 'tia~; '-=ampanl~;~lS· ·Jic.:Ü~nais pa'rti · ~üda 
,·argo serão observados como obrigatórios os valorcs globais rnitximos estabclcciuos 
para cada cargo c P,Or <.:andidato. 

' ., ':\rt.t>t)- Apr;;,:"dos ndo ·.l·.,;l>unal ~;,p,;;;" Ucitoral .:~. lunit<.:s IÍia\iiii<>S. de 
;.k~sp~~aS .. para ~is Caiupan!l~~~ ·t·h.·ih.;IÚÍ~ 'a \.·ada i•kilo. n;1 f(,nua do''iúüg.o anterior~ tls 
partidos. coliga~t1t!s ou ~al~t..Ji,Iatos rl'd.thorar.io suas prcvisCH.·s de gastos. que ·llü(t 
p<ide~;io ultrapassar aquele,; limites ruúx·imos. c sn;rs L'stiiiJativas de Jcccitas c rcspcctiv,Js 
Migens . ..:·ümunicand<J·as à Justiça Ueitu1alno p1azn <fc llté I 5 (quiru<.:t dias. a contar da 
dat;i de publica~·ào da rcsult•1·;io d<I'TSI '· · · ; · 

ParágralO Úninl · Nl'rthnm patlido, ~oliJ;a,·;1o olt -n~~Ítu.Iíd~llO j)~l·de,}; 
,lcspendcr ·na campanha deit01 ai ljn;ml ias Sllfl<'l i ore,; aos li1nitl'S n1ú~i mos est .II><!kcidn' 
no artigo antci·ior: "sujcitand•.>-s<.: o p<irtido <Is p<'nas cstahdecidas rícst<llci c o <.:andidatu 
ú pcn.1 de c:issação Jo seu tt'!•.istro' ou. sé eleito,· à 'Jil'ld:t do mandato, l>or motivo de 
abuse· do poder cconúniico. nos tL'IliH>s das disposi~úes coustitucionais c legais cm 
,v1gor. 

Art.ól -Os candidatos poderão 1:11,e1 despesas com a propagamla destinada 
à sua escolha na convenç:H> partid;ii ia. as '(lu:iis 11ão f'L>dcl ão exceder a I~;, (um por 
cento) do limite máximo de Jispcndio lixado, na l\mua do ai·t. 59, do.:sta lei, para o <.::ligo 
a que pretende se candidatar 
•l!o ''· • 

Parágrafo (111ico - Excedido o limite de despesa cstabdeódo neste artigo, o 
~.:andidato sujeita-se à pl·na llc .wulta, decretada pda Justi1·a Eleitoral, uo valor 
corn:spo11dcnte ao excesso confJHovadol. · 

, I 'Al'ÍTiJ.[.O III 

Das Collll ihui,·ücs e D<><H,;ü~s para as Campanhas Eleitorais 

A1U>2 - t\ pat!ir da comimi<:a,·;in à Justiça Fleih)r,,i, no prazo a que se 
relere o art.56, desta Lc•i, o~ (\)mitcs dos partidos ou coligações ou os Tesoureiros dos 
candidatos poderão rcccbl·r conll ibui1·ües c doações de pessoas tisicas c jurídicas para a 
êampanha eleitoral, observadas <juanltl às ultimas. as veda<;iks estabdc..:idas nesta lci, c 
rcspcitados os seguintes limites máximos: 

I- n;l elci~ão geral c municipal: 

a) contribuiçôcs do.: filiados l' dua,·ücs de pessoas tisicas: até 25.000.1vintc c 
cinco mil} UFIR's; 

. b) doa,·õcs de pc~so;Js ju. íJ;cas: até 50.000 ( dnqticrua mil )lJ FlR's. 

II - na eleição presiu..:ndal: até o dobro dos valores lixados nas alincàs "a" c 
''b", do inciso anterior. 
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§ 1°. - As coutriLuiçõcs do candidato, como pessoa tisica, para a sua 
própria campanha não se sujeitam aos limites fixados no estatuto do partido para os 
demais filiados ou neste ~rtigo, podcudo atingir até o total· das despesas de sua 
campanha, dentro do limite máximo fixado nesta lei para o respectivo cargo cletivo. 

§ z•. - As úoa<;lies c contribuiçúcs de que trata este artigo serão feitas 
úirctamcnt<: :ms Comitês nacionais, estaduais ou municipais dos partidos ou coligações 
ou aos Tesoureiros dos camlid:ltos. os quais remeterão mensalmente ao Juiz ou Tribunal 
eleitoral, couforme o caso, demonstrativo das import<incias arrecadas e a relação 
nominal das pessóas liskas c jur ídi<.:as doadoras. 

§ 3°. - As doaçües c contribuições cm· recursos financeiros deverão ser 
obrigatoriamente cfctuadas por cheque nominal, cm nome do Comitê do partido politico 
ou coligação ou do Tesoureiro do candidato, ou por depósito bancário, com a 

1dcntilicaçào do dcpositautc, cn1 conta ham::'uia cm uomc do Cornité ou do Tesoureiro 
do candidato ou, ainda. por chamada tdcl(inica, mediante .o débito da doação ou 
cor111 ibuição cm conta tcldliuica de que o co1111 ihuiutc ou doador detenha a titular idade. 

§ 4°. As conll ihuições c dna1·l>c·s a que se rl'll:n:m os incisos I e II. do capul 
deste artigo, poúcr<io ser d~duzidas na dderminaç;io da ba"c de cákulo do imposto de 
renda das pessoas fisicas c ju1 idicas. 

§ 5". As contr ibuiçücs dos candid.11os a 'tra prúpria campanha poderão ser 
deduzidas do imposto de renda, na ((mna di' par ágrat(> anterior, até o limite das 
contribuições lixadas para as pessoas tisicas, nos ter mos deste artigo. 

Art.63 - É vedado aos partidos poluicos ou coligações, candidatos. comitês 
c tesoureiros sob responsabilidade de candidato receber, direta ou indiretamentc, sob 
qualquer forma ou pretexto, coniribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em 
dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de: 

I - entidade ou governo estrangeiro; 

11 - autoridade ou órgão pirblico, ressalvadas as disposições desta lei; 

III - autarquia. empresa pilblica ou concessionária de serviços públicos, 
sociedade de economia mista c fimda<,,ão instituídas cm virtude de lei c para cujos 
recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; 

IV- entidade de classe ou sindical; 

V - pessoa jurídica de direito privado que, mediante contrato vigente, seja 
prestadora de serviço. realize obras ou fornecimento de bens a órgãos públicos, ou que 
esteja participando de licita<,'ão pública para tal fim. 

Parâgralo Unico -O Partido que receber recursos vedados nesta lei perderá 
o direito ao Fundo Partidário do ano subscqüentc; se o !izer o Tesoureiro de candidato, 
o registro da candidatura será cancelado c, se diplomado ou empossado, perderá ele o 
mandato, por motivo dl· abuso de poder político ou econômico, nos termos das 
disposi1·ôcs constitucionais c legais l'fll vigor. 
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CAl'iTlJI.O IV 

Ua Fist:aliza\·iiti da ·Jusli;·a l'kiloral c da Prcsla,·ão de Contas das 
Campanhas Eleitorais 

Art.ú4 - A Jusliça Eleitoral 1:1rú o exame da escritlll'a\·ào cÔntúbil c das 
prestaçües de conta dos partidos. dos comitês c dos tesoureiros de candidatos, dcvl•ndo 
julgar a sua regularidade c cmn·ção c se representam a movimentação financeira. o 
recebimento c a aplic:Içào dos recursos nas campanhas eleitorais, f<I~cmlo observar as 
normas estabelecidas no art. 93, ln<.:isos I a X, da Lei n°. 5.682, de 21 de julho de I 971 
(LOPP) c alterações postcr i ores, c, cm especial, as seguintes normas: 

I -escrituração coutát..il, com dcKumcntação que compr uve a entrada c sai da 
de dinheiro c bens, recebidos. c aplicadoS, que deverão, após o encerramento da 
campanha eleitoral, ser i:onser\·adus pelos l'anidos por prazo não inferior a 5 (cinco) 
anos: 

•. , •. i . , 11. - ob,igaturi~dadc de abertura de wnta uancária especifica para a 
movrrnentação dos rccur sos da campanha eleitoral; 

III - obrigator icdade de us pari idos enviarem à Justi~a Lkitor ai halancclt's 
mensais da t:ampanha ckitor ai. apr'l·scritados pelos Comitês ou Tesoureiros de 
c·andidatos, a partir da sua constituiç;1o c nos Juis meses apús o pleito, devendo a Justi<.;a 
"leitora! apreciá-los até oito dias antes da diploma,·ào dos eleitos; 

IV - exigência tk rcgistrô 'dus Cumitês ou Tesoureiros de Candidatos que 
d~..·vetüo atuar nas campanhas ekilol;ú·:; 

· V - obrigatoriedade· de p1 estação de contas pelos Comitês de Partidos ou 
Coligações c Tesoureiros de Candidatos. até úO (sessenta) dias após a realização da 
ekição. 

§ I". - Reccuidos os balanceies ou a prcsta<yào de contas, sobre eles se 
manifestará o órgão de auditoria intcma da Justiça Eleitoral, que procederá àos exames 
ncccss;:u ios a atestar a rcgul~u idade c correta apresentação das contas. bcnl como ·o fiel 
registro da movimcnta\·iio linanceira, dos recebimentos c da aplicação dos recursos na 
campanha eleitoral. 

§ 2°.- Para a aprccia,:ão a que se refere o parúgrafi.> anterior c para as 
diligências que se f<tçam neccs:;(uias. a Justiça Eleitoral poderá requisitar a colaborac;ào 
do Tribunal de Contas da União ou <il>s Tribun:üs ou Corte ck Contas dos Estados e 
1\lunicipios. 

§ 3°.- A Justi,·a J:leitoral pod~rá, sempre que julgar neccssiuio, requisitar 
dirctamcnte às instituiçücs linunccira os cxtrutos c comprovantes de movimentação 
linanccira das contas relcridas no inciso 11, do caput deste artigo. podendo, inclusiw, 
determinar a quebra do sigilo bancário c.las contas dos partidos ou candidatos, desde que 
autorizada pelo Tribunal Superior Ek,itoral, para o esclarecimento ou apuração de f<llos 
vinculadns a denúncias. 
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§ 4°. - Reccbiuos os l>al:mc·ctes mensais c as prestações de conta dos 
C omites ou Tesoureiros de c:andidato~ d<.; cada p;u tido ou coligação, a Justiça Eleitoral 
determinará sua imediata public:ação, pdo p1azo ue quinze dias, na Imprensa Olicial, ou, 
inexistindo essa, detcrmimuá sua afi~a1·ào na Secretaria do Tribunal ou no Cartório 
Fleit01al, para o exame dos demais pallidos c ~andidatos. 

§ 5°. - Encerrado o praw :1 que se relere o Parúgraf(J antelior, os partidos 
politic:i>s, coligações c c;uiifiuatos podc'riln ofcrcc"cr impugnaç:1o no prü.o de cinco dias.-

§ 6°. - Ofereci\la impugnação, em igual prazo será _ouvido_ o partido, 
culiga,:ào ou canuidatu cujas contas J\Ham.ir~Ipugnadas. para o ofcr~.-~inwnto de contra-
li:IZÕCS 

§ 7". - Enct'll ado o pra:o coni ou St'lll impugnação, será ouvido -o 
tl.linisté·rio Publico Eleitoral c, a st·guir. o juiz ou Tribun:il correspOI!dcnte julgará as 
rorttas apresentadas 

· § 8°. ·- A Justí1·a Elcítol~.l poderá determinar diligências: necessarras à 
wmplt-rncntação de infouna\"ÕCS ou ;10 s:111earncnto UI! incgularic.lades encontradas rias 
contas apn:sentadas. ·· · 

Art.ú5- Os b;d:n1\·os ·das campauh:~s clciturais.dcvcm conter, ;!entre out10s. 
o 1; s~:guintcs elementos: -

r- disc;illlill~Ç~o ddalhad;~ d:··- receitas t• de sua (ltigcm; 

II -origem evalouJa~ çvuuibui.ções c dua.,:ões, com a relação nominal dos 
l"\llltribuintcs e ,_!,adores, observado o que dispõe este artigo; 

III - disc:r irniu;~ç;iu dcta!: ... Ja das despesas. com a cspecilicaçiiti c 
(Oillpwva•;iio dos gastos nllll a pr(lp,:;:::flda ,[l, 1údio c tdcvi~ào c outras modalidades, c 
dl.~luais aiivíc.ladl·s da- ~·ampilnft-a dei101al. de..~ llhHJn a evidl'lh.:iar o•.; st~us (.'USl.O$ s~~gundo 
os principais itens cspccilióJus no inciso I. do ali. 5'.1, desta lei:- . 

§ I •. - Os bal;u·Iços tet à o, cm anexo, a r dação nominal. com nome complclo 
ou razão social, o .cmlcreço e o número do Cac.la>tro de Pessoas Física-s ou Cadastro 
( icral de Contr ibuintcs (C I' I: ou CG("), do 11-linistérió da Fazenda, de todas as pessoas 
lisícas e jurídicas que fizeram contribui\<ks c c.lualcõcs para a campanha eleitoral do 
partido, coligação ou candidato, em quarÍtias iguais ou superiores a 3 %(trcs por cento). 
no caso de pessoas lisicas, c a·s % (cinco por cento J, no caso dt, pessoas~}lllidicas. sob rê 
os limites llliiximos esiii[>chxidl'S nus ÍlKism,J l' 11. do art. ó2. Jcsta lei. · 

§ 2•. - Ocorrendo safth>s liuanceiros de campanha eleitoral, estes serão 
imt·diatarm:ntc recolhidos pelos Cmnit~s ou Tc·suur e ir os dt' candidatos à Tesouraria do 
Partido; ocorrendo "ddkit", apurado cm balanço. os débitos, se da n•sponsabilidadc de 
Comitê, scrãó transferidos ao Partido, que poderá utilizar-se de rcc>usos do Fundo 
l'artic.lúrio para s·alc.lá-los, se da n:sponsabilidaue de candidato, serão a ele imputados. 

§ "3°.- No caso de, coliga1·ão, t>s saldos ou débitos ser ii o disll ibuidos entre os 
parlidos dela integrantes, de acordo com a partidpa\·ão de cada qual nos gastos ou 
rcccit as da campanha, obsc1 v adas disJ'o,içücs dl> p;n úgrali> :mtcri<>r. 
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CAPITULO V 

Das Multas c Penalidades 

Art. 66 - Constitui crime eleitoral: 

Julho de 199:f 

I - doar, dircta ou indirefamcnfc, a partido político ou coligações, comitês de 
propaganda ou tesoureiros sob responsabilitlade de camlitlatos, recursos acima do 
definido nesta lei p:tra aplicação cm campanha eleitoral. 

Pena: reclusão, de I a 3 anos, c multa. 

ti - receber, ditcta ou intlirctamcnte, recursos acima do definido nesta lei 
para aplicação cm campanha eleitoral. 

PcÍ1a: reclusão, de I a 3 anos c multa. 

§ 1".- Consideram-se rccurs"'• para os fins deste artigo, dentre outros: 

'I- qualquer quantia cm tlinhciro; st'ja cm moeda nacional ou estrangeira; . 
II - qualquer titulo representativo de valor mobiliário; 

III - qualquer mercadoria que possa ser vendida ou trocada; 

IV - a prestação de qualquer serviço; 

V - a utilização de qualquer equipamento ou material; 

VI ~ a cessão de limcionários: 

VII - o pagamento de salário ou gratificação a funcionário de partido ou de 
canditlato a _cargo _cletivo; · 

VIII - a difusão de propaganda, por qualquer meio de comunicação, ou o 
pagamento das despesas necessárias a sua produção ou a sua veiculação; 

IX - a cessão de imóvel, temporária ou definitivamente; 

X - o pagamento a tes.:ciw de quaisquer despesas relativas ás hipóteses 
previstas neste artigo. 

§ 2". - As penas do inciso 11, do caput deste artigo, serão aplicadas aos 
dirigentes partidárias ou membros de Comitês de partidos ou coligações, e, se o 
responsável for o candidato, scr-lhc-ão aplicadas as penas sem prejuízo das previstas na 
Lei Complementar ~·· 64, de IS de maio de 1990. 

§3". - Aplicam-se as penas deste artigo ao diretor-presidentc, ou àquele que 
ocupe cargo equivalente, de sociedade anõnima da qual se originem os recursos 
destinados a partidos, coligações ou a candidato acima dos previstos nesta lei. 

§ 4". - As disposições do parágrafo anterior aplicam-se ao sócio gerente ou 
administrador de pessoa jurídica organizada sob outra forma que não a de sociedade por 
açõcs. 
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Art.ó7 - .A pessoa jmidi~•• da qual se originarem os recursos dcscritos_tlo 
artigo anterior será aplicada lnulta a ~c r arbitrada pelo juiz, nos termos do art. 286, do 
Código Eleitoral, que levarii_Cin çonta a ~ua capacidade económica. - -

Parágrafo ÚniC(' - ,\ cxe•:u;;lo da multa prevista neste arugo sera realizada 
no's ic~rnos do àn. I M _ da Ll!i i.•. 1-:.10. de li de julho de 1984, sendo seu valor 
revertido ao Fundo Partid(uio 

TITULO V 

-; . 'Ji U<·~•-'- ''DAS DISI'OSIÇÜES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

'' '·!J!i>•<:,, ''Art.68 ·_'São. vedad()S c considerados nulos de pleno dirciio, não genindci 
ob~ig;i~Õ~~ de espécie álgumà para a pessoa jurídica interessada e nenhum direito parà o· 
beneficiário, os atos que, ri& 'p.criodo compreendido entre o ·primeiro dia do quarto mês 
anterior às eleições de que trata este lei c o término do mandato do Presidente da 
República. do Govcrnaoor de Estado ou do Prefeito do Município, contorrile se trate de 
eleição presidencial, ekir;ão gc'i'al ou rnunjcipa!, importarem na concess.'io de reajuste de 
vc~cimerÍÍos ém per~c'tiiual ,superior 'it ít;flação acumulada desde o último reajustamento 
ou cm nomear, admitir. contratar, ou exonerar, de oficio, demitir:· dispensar. transferir, 
designar, readaptar ou suprimir vantagctis: 'de qualquer espécie oc servidor público, 
estatutário ou não, da administração pública direta ou indircta c fundações instituídas e 
mantioas pelo poder público da União. dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
c oos Territórios. licanoo igualmente vedada a realização de concurso público no mesmo 
período. . 

§ I 0 • - Excctuam-sc Jo oisposto neste artigo: 

I ~a iiomcaçãiYdc aprovados cm concurso público: 

1,1 -a nomeação ou-exoncràçãu uc ""I'J;os cm comissão c des1gnação ou disp·ctisa' 
de fu;lção.dc contiança: .. . . . . 

:1!1 - a nomeação para cargús do Poder Judiciário, do i\linistérío Público. de 
Proçuradorcs do Estado c dos T1 ibun;tis c Conselhos de Contas. 

§ ·2°. - · 9s atos ctlitados com base no parágra.to anterior deverão ser 
timdamcnta(los c publicados dcntw de tjuar'L'nta c oito h(>ras após a sua coição. no 
respectivo órgão o!icial. 

§ 3°. ~ O atraso na publicação do órgão oticial, relativo 'llos quinze dias que 
antecedem aos prazos iniciais a que se rdcre este artigo, implica a nulidade automática 

dos ato,s relativos a pessoal nele inseridos,' salvo se provocado por caso lortuito ou 1\xça 
maior. 

Art. '69- O§ 2°, do árt. lOIJ, da L~i é 4.737, oe 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral). pàssa a vigorar com a seguinte rcdação: · 

"Art. I 09: ............ -----·---- ·--- .,. ................................................................. . 
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•§ zo-Os partidos que não li\'crcm obtido quociente eleitoral poderão concorrer à 
distribuição dos lugares nãn preenchidos, considerando-se, para os efeitos da aplicação 
dos, procedimentos cstabclcddos nos Incisos I c 11, do caput deste artigo, os votos 
válidos atribuídos a cada um. • 

. A~t.70- O Poder Excc~ti~o editará normas para regulamentar o modo e a forma 
de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio c televisão, pelos espaços dedicados ao 
horário de propaga11da eleitoral gratuita, previstos no art. 36, bem como a dedução da 
base de cálculo do imposto de renda das contribuições c doações das pessoas fisicas e 
jurídicas, na forma do arl. 62. §§ 4". c s•., desia lei. 

Art 71 - Caso já tenham sido ultrapassados, com a entrada em vigor desta lei, os 
pr~z:os ~xados 110. a~t. .n. para a liliação y_<~rtidáriaedomicílio eleitoral de candidatos, 
prc;:y,ah;ccrão, para~ ~lei5ã~ .. dc 199}

1 
rcspcctivamcnlc, os prazos estabelecidos na Lei n•. 

1.454, de 30 de dezembro ,lc 1'185. c no arl.55, do Código ElcitJral. · · 
-~1, !oo~•J:• ', ._, ,,.-o,-0'-1, J 'o , /o\j /•-'•"• ,J, / ·' -' 'o•' '' ' • 

qArl. 72 - O Tribunal Supc• ior Eleitoral expedirá instruções para . o fiel 
cumprimento deste Lei. 

,i, j:.,uA;Ó)- Est~ Lei c~1lr;~·~j,;·~ig(;r ch:i'd~ta'dc sua p~blicaçiÍo, observado o que 
' )• i' •'!" !) . ' • ·- ~ . ~ -- - -' '_ . -- '.- .,, . . . . 

displie'árL 16 da Constitui~•io Federal. .... ., · · · 
. :: ,;t~r:.: .. i .-:r.·~r;:.. ·: · ......... ; . .~ .... ·.-.-r.-~:.:;,.: .-~cl:;;p;· .. _, , :"' 
.. : ,.i.J:-ArL 74.- RcxoganJ-sc as disposi~'õcs, cm contrário. 

" Brasília, 

JUSTIFICÁÇÃO 

Em 1994, pela priml·ira vçz, haverá coincidência da eleição para 
Presidente da República com a eleição geral para os Governos dos Estados, o Senado 

· Fcdérid,' a Câmara dos Deputados c às'Assen1bléias c Câmara Legislativas: É oportuno c 
urgente que o Congresso Nacional examine c edite un :.1 nova lei destinada a disciplinar o 
processo eleitoral daquele ano. Se não o fizer a tcm(;O, o país ver-sc-á na situação de 
cnfi·enlar um complexo processo eleitoral sem normas legais específicas, ocorrendo, 
então, uma grande lacuna que terá de ser suprida pela Justiça Eleitoral, nos limites de 
seu poder normativo. · · · ·· · · · 

Em face da disposição do ar!. 16, da Cuusliluição Federal, adquire earáter 
de extrema urgência a aprovação Clcssa nova lei eleitoral. Só tendo vigência após um ano 
de sua promulgação, a p<trlir de ah.'i! corrente começam a se vencer prazos de eventos 
imporlitntcs para o pt occsso eleitoral de 1994, um dos quais o de filiação partidária. 

· Encoritra-sc no SenadoFcdcral uma Proposta de Eménda à Constituição 
(PEC n".2-3/91, ó1iginfuia da Cfunara dos Deputados), que visa alterar a redação do art. 
16, da Constituição, para determinar que a lei que alterar o processo eleitoral só entrará 
em vigor se aprovada até um ano antes da eleição, Em sendo aprovada essa proposta, o 
Congresso Nacional passaria a dispor de prazo até 3 de outubro do corrente ano para 
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aplo\'tll ,ti lei <.kstinatl,l a di•a.·iptill:JI' O JliOI..'!..~~\SO ckÍtOJitl de JC)t)•J, prat.O l.'SSC ha•.lalllê 

ra~<'úvc•l.-sc houvt•r dcci,;1o p-olilit;a de· amha,; as Casas cm dar I" ioridade a essa I !la I<·• ia 

'Por essas razões, tolltúnos -a iníci~ítiva de ofc1 ~ccr à aprcc..:ht\·rio dessa 
Casa do Congresso Nal'i•.)llal, 1qn-cst·nte pn•jl'lo 1k lei qut', cm rd<Jção aos· anlt'tÍl.Hes, 
inclusive ao que ilJHcSt'IILIInos cm 1'1'.11 p<ua 1lisciplinar <IS clciçôcs municipais dt· I<J<J.~. 
rem a ca•~tc.::l<.'rÍsli<.::l dt'_ __ )iC con~tituir cm uma norma geral c permanente de 
disciplinamento do IIIUCt'ssu clcito1al, aplicando-se ao plc·ito de I'J'J.l c a todos os deniais 
que: se lhe sucederem. 

Na sua concep\·ão geral, o presente projeto consolida c apcrfl:i.,:oa a 
ll"gisla,·ãn dt·itoral ault.'li(lf', inn.HpOiand<, todas as normas que se revelaram clicall'~ IHtS 

pl<.:itos antc1 i ores c, pml ielllarmcntc, as inovações introduzidas pcli lei que disdplinou as 
elciçôcs municipais de I 'J<J:!. 

Ademais, o projeto modilica substancialmente a legislação vigente ao 
oferecer uma pruposta de regulação da importante qucslão do financiamento das 
campanhas eleitorais, maló-ia que-está nas prcocupaçôcs da consciência pública nacional. 
abalada com os csc<indalos do Governo Collor de Mcllo, cujas raízes foram a.l.ltili.~.ação 
i lega r de rc.::ursos cm sua ca.111pauha eleitoral para a Presidência da República. 

Pda compk~;iuadc do projct<> c carútcr inovador de vários dos se"' 
dispo~ilivos, convém desl:~ç;~J os s.·us priucipais pontos. 

CONSOLIDA(,'ÃO l•: AI'ICRFEIÇOAMENTO OA LEGISLAÇ1\0 
ELEITORAL 

O país cxpclimentou, de I 9~5 a esta data, sem computar o recente 
plebiscito, cinco eleições democrúticas. n:alizadas sob a égide de leis eleitorais aprovadas 
especificamente para ocatla pleito. Em 198'1, realizou-se a eleição presidencial regulada 
pda Lei n•. 7.773, de 8 de junho desse ano. Em l9<JO, tivemos a eleição geral para 
Governadc>rcs, um terço do Scna1lo, Deputados l'cderais c Deputados Esladuais, para a 
qual, não tendo sido ap1 ovada lei e~pccili~a. o TSE baixou normas com flmdamcnto no 
Cudigo Eleitoral c nas disposições das Leis n". 7.4<)3, de 17 de junho de 1986, n•. 7.50b, 
de 4 de julho de 1986 c n"_ 7.5 1·1, de 9 de julho de 1986, qr1c disciplinaram o pldt<.J de 
1986. Ainda nesse pcliodo, sem cousidcrar a ckição para Prcl'ci_tos dos municípios-~ 
recuperam sua autonomia (Lei n. 7.332, de 1°/07/~5), foram r~alizadas mais duas· 
eleições" municipais, UI na cm 1988, imediatamente após a aprovação da nova 
Constitui,·ão Federal. dis~iplinada pela Lei n". 7.664, de 29 de junho de 1988, e a out1a, 
cni 199:!, disciplinada pela Lei n". 8.214, de 24 de julho de 1991. 

Esta última ki, assimilamlo a cxpctiência dos pleitos democráticos até 
então realizados, incorpowu vá1ias inovações ao processo eleitoral brasilcii·o, tendo, por 
isso. constituído um avan1·u no dis<:iplinamento das eleições c na prática dcmocrúti~ 
manifc•stação popular at1 avés do voto. •·• 
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O pu.·s<.'lllt: JHojc.:lo l('lll, <:omo um de seus ubjctivos principais. o tk 
Cllllsolidar c apcllc·i,·o;u· aquc·la kt~isla\·<io ck-ilut ai, sol H clttdo <ts disposições da ki d<· 
19'12. Para issp, pr<lcrdc·II-Sl' ii sisll'lltnli;ao,:ão de todas a malétia, agrupa11do-a por 
tltulus l:t'<tpíluhs se['.ttlldo a sua td·:1·:111cia c pcrli110ncia i\o r.m:--lo. o projeto inltod11~ 
modific:wõcs cm v[u i os disposilivos dc~sa legislação anterior, i11dusivc alguns que f(ll am 
ol.>jcto de vl'los. vi;ando, t•m alguns casos, comp<tlibilizil-los com ·as normas da 
Constituição Federa! dl· I '188 c, cm viuius outtus, incorporar a rica jurisprudência do 

Taihunal Supcaior l:k-il<>r.tl O pto_i,·ro l:nlll>L·m intt01h11. <tlgllluas medidas nova~. 11<> 
pttKcsso dàoa ai. cOnl'ind. •. as:;im. ac:;:;a!wr as p1 incipais- alterac,:ües propostas. 

I- I'IWCLSSO 1-;u:rroRAL 

a) NlÍllll'ro 1k va;_;:1•: n::s C:tsas L~gislali\'aS - Além de regular. com 
arrimo nas disposi,~õc;s (:(ln~titw.:ionai~;. '-IS datas de posse dos eleitos para mandalos 
m<1joritários c para a n·prcso:nta\:ão p:ulantcrttar. o projdo regulou tamb~m. com base 
nessas mesmas disposiçt>e·,;, a qucstrio ôo número de vagas para as Casas Legislativas. U 
ponlo a ressaltar é o que· se conlém no§ 2°., do art.2"., do projeto, que buscou rcsolvo:r 
a questão da aplicação das di:;poúçücs do § 1•., do ar!. 45, da Constituição, quanto ao 

•ner<~ m.'"imo daaepte·scntação estadual :tssc~guradu po:l:l rclcaida norma. O Ttibunal 
:c·itoral, ao exp,·dir as it.,IIÍr\·ões p:u a a eleiÇão geral de I 990, lixou, através 

~~·'. 16.J.J(l~ dt• 22í03/')0. na ausl-nda de norma legal cspedi~~a, a rcpJesenUt\·iio 
ôos Estados à Câmara d1>s De-putados, wm base na de !986, assegurando aos Estados 
do Amapá c Roraima, cr iad'" por di,pDsição da Caata de 88, o mínimo de 8 (oito) 
Vcptltadns, asseg11rado 11(> texto con:.titucional, mas omilindo qualquer dcfini,·ão pata 
assegurar a 1 q •t<·sent :r,·ão mitxima e.,tabdc~ida pda mesma disposição constilucional. A 
qucslão já esteve sob aprc(Í;tçito dessa Corte c do próprio Supremo Tribuawl Federal, 
sem ter cl11~gado a bom ter mo. Assim, l'allemkndo que tanto a representação mínima 
como a máxima, lixadas naqudc disposilivo constitudonal, devem ser aplic:adas. 
indepcndcntcauenle da lei cuanplenrentar, que terú por objclo regular a representação dos 
demais Estados, inscrinros norma expacssa no texto do § 2". do art. 2°., do projeto. 
colimando garantir à unidade' da f<·dcraçào de maior representação na aluai legislatura. 
no caso o Estado de São Paulo, o dircilo àquele número múxinro. Busca-se, assim. 
corrigir, embora parc_ialmeute', unta l1agrante di:.torção d:t rcprcsl'nlaç:ão estadual na 
Cãmara dos Deputados, nté que: a edição da lei complementar venha a aplicar o cril(•rio 
da proporcionalid<tdl' ao~: lkmais Eslados. 

b) l'artidos fJU~ pod<'lll participa•· do processo cki!ontl - Este ponlo 
não constitui propriam<·nll' inova,,ão, pois já lc>ra objcto de discipli:mmcnlo na Lei 
Eleitoral de I 992. I\ las. como essa medida não tevl' vigência ant<·rionltcnt.:: por fl1a\·a da 
disposiçiio do art. 16, da Constiluiç:io, convém rcssahar que o projC'to rcituou a norma 
que limita a participação no pro<.:e1;so clc-iloml sonu:nte aos partidos com estatuto c 
dirclório nacional rcgistra<los 110 Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, partidos J~ âmbito 
nacional c com rt·gistro dcfi11itivo (art.5".). 
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c) Coligações e conHnçõcs t•m·a escolha de candidatos. Dentre as 
normas que disciplinam as coligações c escolha dc•éandidatos, o projeto introduz 
inodilkaçõcs nàquclas que disciplinam a iniciativa para proposta de coligação c a 
compo~ição do colégio deliberativo das convenções. 

Moçlilicando normas aluais da LOJ;I', o projeto, no tocante à iniciativa de 
propo~ta de coligações, para a eleição cm municípios corn mais de um milhão de 
habitantes, atribuiu-a tamhérn aos Dirctórios Zonais (art.7•. III). Também, tornou mais 
claro o processo de deliberação sobre coligações, exigindo o quorum qualificado de 
maioria absoluta para a aprovação da proposta e o de maioria simples de voto para 
escolha dos partidos que irão integrá-la, c incorporou norma que permite aos partidos 
escolher llltcrnativamcnte candidatos próprios, cuja escolha prevalecerá se a proposta de 
coligação aprovada não vier a se concretizar (arl.8°.). _ 

No tocante à comp<>,ição das-Convenções, o proj~to alterou o colégio de 
deliberação das Convenções Regionais. e Municipais para escolha de candidatos e decisão 

s1>btc ~ollgaçõcs. l'do cnÚI<:t dnuonatinnlc da incdida, o projeto amplim1 a 
participação no corpo dclibc1 ativo dc·ssas Convenções, recuperando uma prática que já 
teve vigêúcia ria eleição d..: !985, attavés da Lei n•. 7.332, de t•./7/85, que regulou o 
pleito nos municípios cuja autonomia fora recuperada, como uma das primeiras medi~as 
do inicio da rcdcmocratização do Pais. Por essa inovação, acrescentou-se (art.l O, §§ 2°. 
e 3°., do projeto), na Convenção Regional, a participação dos membros do Diretório 
Nacional e dos Delegados à Convenção Nacional, com domicílio eleitoral no respectivo 
Estado. Na Convenção cm municípios com ·menos de um milhão de habitantes, 
acrescentou-se a participação dos membros do Dirctório Regional com domicílio 
eleitoral no respectivo município. Nos municípios com mais de um milhão de habitantes, 
as alterações foram mais amplas. pois. pelas disposições atuais da LOPP, as .convenções 
nesses municípios têm um colegiado muito restrito. Acrescentou-se à composição dessa 
Convenção, a participação dos membros de todos os DirctÓrios e Comissões Provisórias 
Zonais c os membros dv Diretório Regional com domicilio eleitoral no respectivo 
município. Com essa ampliação, a escolha de candidatos nos pleitos municipais, 
sobretudo nos municípios das capitais, far-se-á por uma Convenção partidária muito 
mais representativa e democrática. 

Outra modificação que aperfeiçoa a LOPI' atual (art.60, § 1°.), amplia a 
iniciativa de convocação da Convenção em municípios com mais de um milhão de 
habit~ntes, atribuindo-a também aos Dirctórios e Comissões -J'rovisórias Zonais, pela 
decisão de um terço. e disciplina a quem cabe instalar c dirigir essas Convenções (art.IO, 
§ 4°.). Incorporando jurispmdência do TSE, o projeto (art. 10, § s•.) estabeleceu 
expressamente que as Convcnçõt·s para escolha de candidatos e deliberação sobre 
coligações poderão se realizar cm qualquer cidade da respectiva circunscrição eleitoral e 
em qualquer dia da semana, diversamente das convenções para eleição de diretórios que, 
pela lei atual, só podem se realizar nas capitais c aos domingos. 

d) Filiação partid:íria '-' d0mkí!io elt'itor:tl dos candidatos. Estes 
pontos também foram modilicados, tendo o projeto estabelecido o prazo mínimo de um 
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ano para a filiação panid:uia c o dl>lllidlio eleitoral Jc canuidatos (art.13). Todavia, cm 
fitcc do problema da vigi'n~ia desta lei. por lurça do art. ló, da Constitui<;ào. 
estabeleceu-se, 1ias dispo:;içõ-.:s tinais (art. 71 ), um artigo determinando que, com a 
entrada.~m vigor di1 lei, se aquele prazo já estiver ultrapassado, aplicar-se-ão, para as 
eleições de 1994, quanto à liliaçãl> c ao do111icilio, respectivamente. as disposições da 
Lei n°. 7.454, de 30/12/85, c do art.55, do Código EleitoraL 

e) Apuraç'ãu de \'ntos pd:1s llll'sas receptoras - Uma inovação da Lei 
Eleitoral de 1992 foi aJa obrigato1 icdaue de apuração dos votos pelas mesas receptoras 
Jas capitais e municípios com mais Jc cem 111il eleitores. Apesar das rcsistêndas que se 
opuseram a essa inovação e dos vúrios problemas dela decorrentes, geralmente de 
carátcr administrativo c pcrfcitan1cntc sanáveis, mantivcinos esses dispositivos no 
prt>jcto, pelo alcance que de tem ·no combate à fraude, mantendo a sua obrigatoriedade 
quanto às eleições municipais c c• ianuo a f.1culuadc de sua aplicação à eleição geral c à 
de Presidente da República (arls. 27 c 28). 

,., I) Rccunt:;;:,l'ln :wtom:i!ic:1 de votos - O instiiuto da recontagem 
automática de votos criado pelo art.25, § ! 0

., Ja Lei Elcitoqf de 1992, trouxe grande 
inovação à~ p.ráticas do sistema :ck·itoral, principalmente qu~nto à preclusão. ~las o 
institui<? ai mia carece dt· ser apcrli.oi,·oauo, pois apréscnt:1 alguns defeitos, principalmente 
quanto-aos prazos. jú apuntauus pelos comentai istas l v. Rollo, Alberto e 13raga, OEnir ~ 
"Comcntúrios às Flciç(ks de 1992", Editora Saraiva, São Paulo. 1992, pag.109/lll). O 
projeto buscou aperfeiçoar esse iustituto, estabelecendo (a•t.29 e § 1°.) que, para ser. 

requerida a rccontagcm automática dos votos. alem da adesão da maioria dos partidos •. 
estes devem ter obtiuo, no mínimo. 30 ~~dos votos válidos. Também buscou corrigir os 
prazos. modificando o termo inici::l , <.lo prazo de 36 horas ;·~•a que o Juiz Eleitoral 
divulgue os resultados de cada boktim de urna ou da totalização, determinando que a 
contagem se de a partir da apuração c não da realização das eleições, como constou da 
lei anterior. O prazo para a cfctivação <.la rccontagem passou a se vincular ao previsto no 
Código Elcit'lral,. cm seu arL 159, que é de, no máximo, dez dias, cm vez de ser 
obrigatória a sua conclusão cm 4 S horas. 

!:) Voto em tdnsito c no exterior- O projeto disciplinou também essa 
nwl<'ll:l, que diz respeito ao voto t'm trânsito c no exterior (art.32), a primeira 
constituindo. de certa forma, inovação no sistema eleitoral brasileiro, e o último já 
previsto nas pr6prias distw>içõcs do Ciluigo Eleitoral. Para· a definição do sistema do 
voto cm trànsito adularam-se os conceitos Je circunscrição eleitoral c de domicilio. Se o 
eleitor se encontra na circunscrição, mas fora do seu domicílio eleitoral, ele poderá V<'' ar 
cm trânsito para os cargos disputados na respectiva circunscrição. Assim, se ele se 
encontrar no seu Estado. mas fora do município onde tem seu domicílio eleitoral, poderá 
votar na eleição geral que ocorra na circunscrição "estadual e na eleição para Presidente 
da Republica, que é naciond c se st:pcrpõc à estadual. Se estiver fora do Estado, votarà 
somente na eleição presidencial. Por fo1 ça desses conceitos, não há voto em trânsito cm 
ele-ição municipal. 
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A p• áti<:a du voto em 11 ãnsito fui exercitada por ocasião do plebiscito de 
21 de abril último, por dl'l<:rminação da lei que disciplinou essa consulta popular. A 
p1útica indicou ser viitvcl a sua ado1:ão, pois a Justiça Eleitoral já adquiriu a experiência 
indispensável para viabi!i?.ar a sua aplicação já a partir das próximas eleições de 1994. 

h) Distdhuição dos lu~:u·rs não Jll'rrnchidos (sobras) -O § 2°, do art. 
109, do Código Eleitoral, vigente, exdui da distribuição dos lugares não preenchidos os 
partidos que não tiverem obtido quociente clcitmal. Essa norma tem gerado situações de 
gritante injustiça e distorção na representatividade politico-eleitoral, excluindo da 
representação parlamentar segmentos signilkativos do eleitorado em vários Estados da 
Fcdc~ação. Na eleição de !990; ocorreram situações de Partidos de expressão nacional 
que perderam rcprcscnta\:f>es cm (kt.:nuinados Estadt>s, por pequenas margens de votos, 
cm virtude de a legenda não ter conseguido votação correspondente ao quociente 
eleitoral. Em alguns desses casos, os candidatos prejud!cados tentaram reparar a 
injustiça junto à Justi\'a Flcitoral c ao próprio Supremo Tribunal Eleitoral, sem lograr 
êxito cm seus intentos, dada a constitucionalidade das disposições legais vigentes. 

Com a nova rcda\·ão proposta para o § 2°, do art. I 09, do Código 
Eleitoral (ar!. 69, do projeto), busca-se reparar essa injustiça e corrigir o caracter 
antidemocrático daquela norma, para permitir que os Partidos excluídos da primeira 
etapa de distribuição das 'cadeiras com base no quociente eleitoral possam concorrer à 
divisão das sobras, valendo a votação por eles outida para os cálculos previstos nos 
Incisos I e II, do caput do citado artigo. Com essa medida, aperfeiçoa-se o sistema 
eleitoral vigente, com a melhor adequa\·ão da representação ·parlamentar à vontade dos 
eleitores c garantindc>-sc mdhor aplical·ào ao Jl' incípio da proporcionalidade que preside 
ao sistema eleitoral pma as Casas k•gi!-.Iativas 

11 :.('J{OI'AGANDA ELEITO !tAL 

a) llor:írios pam a propaga11ua gratuita 110 radio e na televisão- Um 
ponto a ressaltar, nesta pitrtc do projL·to (ar!. 36 ), é o da fixação dos horários gratuitos 
para a propaganda no 1 údio c na televisão. Por se tratar de questão que já foi 

exaustivamente discutida 110 Congresso Nacional, por ocasião da votação de cada uma 
das leis anteriores que regularam as dc·i,·f>es geral, presidencial c municipal, preferiu-se 
simplesmente incorporar os mesmos t••ntpos c horúrios já anteriormente aprovados para 
cada uma dessas eleições. Assim, para a cl«ição presidencial, as emissoras de rádio e 
televisão, nos 60 dias anteriores à antevéspera das eleições,. reservarão· 100 minutos 
diários para a propaganda eleitoral gratuita, sendo metade à nÕit~ com início às 20:30 
horas, na televisão, c às 20:00 horas, no rádio. Na eleição geral (Governadores, 
Senadores, Deputados l'edc•'ais c DqJutados Estaduais), serão reservados 120 minutos 
diários, nos 60 dias antcdorcs, com metade à noite, naqueles mesmos horários. Na 
eleição municipal, o tempo reservado é de 80 minutos, nos 45 dias anteriores, com 
utilização de metade à noite, nos mesmos horários. 

IJ) Redução do tempo do itoníl'io gmtuito na eleição casada - Na 
eleição de 1994, ocorre a p;u1icularidadc de uma eleição casada, cm que haverá votação 
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para Presidente da Repúhli~a c p;mt todós os cmgos majoritários c- ptopordonais da 
clei,·ão geral. Em d~com.'ncia, o hot iu i1> eleitoral gratuito no próximo ano seria de 220 
minutos diúrios, ou sl;ja, T horas c ·1U minutos. com metade desse tempo à nQite. Isso 
. daria um jmp~cto n1uito grande na opini;lo póhlica. pois haveria, nos horúrios r;obi·es do 
rádio c tdcvisào, a utili/.a<;ão dl• n·•.:a de I hora c 50 minutos do horiuio notumo, a 
partir das 20:30, na televisão. c da:> 20:00 horas. no ráúiv. Para dosar a utili7.a,,ão úa 
rnidia, nessa hipútc!.C, irÚI\J<h11.iu-se um;t nova regra (atUó, 11) que torna obrigatória a 

.rcdu,,ão cm 25.% dos tempos lkslinados a cada uma das eleições, nos anos cm que 
ocorram eleições casadas. Por cs~a norma, o tempo tolal para a propaganda dos 
candidatos na eleição presid~ncial ~ na ckiçJo geral dv próximo ano, ficará reduzido 
pata .165 minutos, s~ndo 82,5 minulos à noite, ou seja. I hora, 22 minutos c Jfr 
segundos.· No no~o hor in i o rcdtv.ido, <.:àhcrá, na parle da noite, 37 minutos c JO 
. ségundos para a propagamhr dos <.:andi;l;ltos a l'rc~identc da ·Rcpóbli<.:a, distribuídos 
pr(rpmdonalmcrilc às bancadas no Cougrcsso Nacional, c 45 minutos para a propaganda 
dos candid<\los na clci~ão g<" ai ( Govet nador, Smador, Deputados Federais c Deputados 
Estaduais), distribttidos também pn>porcioualmcntc aos Partidos. conforme suas 
representações no Congresso Nacional c nas Asscrnbll-ias Legislativas. . 

Convém regi~lrar !JUl'. na clci,,ão de 1989 para Presidente da República. 
t•m que concorreram cerca de 20 candida!os, muitos representando meras legendas de. 
~lugucl, os tempos ft>ram disltibuídos. segundo a determinação legal, obedecendo a um 

·i o escalar, com tempos cc1 tos por tamauho de bancadas. No presente projeto, 
'', 'mizou-sc o critério. adotando-sc também na clá;ão presidencial a regra da 
distribuição dos tempos propurcion:thucntc às bmu;ad;;s no Congresso Nacional. 
conforme adotado nas clciçüc:s gerais de 86 c 'lO c nas municipais de 88 c 92. 

c) lnsrr·çól'S nos intcr·va!os da pro~;nuuação normal das cmissoms- O 
projeto introduz um inovação na utilintção dos horiü·ios de rádiv c televisão (art.36, XI). 
adotando o proccdimculo já cmprc·gado na rct:cntc propaganda do plebiscito. Por essa 
regra, os partidos. crn contunl acordo com a~ ~missoras de rádio c televisão, poderão 
utilizar parte do tempo que lhe couber para a propaganda de seus can(lidatos ou 
t1 ansmissão de llll'nsagl'ns pat I idút ias lll\'tlianl c _insen;iks de trinta segundos ou tmt 
mimrlo, nos inlcrvalos da prog1 antaçãu uormal d<ts emissoras. desde que connmic.ado à 
fustiçaEicito~ . . . 

d) · Transmbs:io <k prnp;t~;arula pm· rstaçõ<•s r·ctnursmissoras 
Tamhc'm se. regulou um pm!JJ,·ma. que ocorre de· modo mais típico na eleição municipal. 

·relacionado com a propaganda clciloral nos municípios cm que não estejam sediadas 
emissoras geradoras de som c imagem. Incorporando sugestão de projetos cm tramitação 

·naCasa(Projelo de I.d do Scuado n". 1.121'>2. do Seuador Nabor Júuior, c l'wjcl,> de 
, Lei do Senado n•. J 1/92, do Senador /l.l;"trcio Lacerda). estabeleceu-se norma permitindo 
que nesses municípios as cstaçi)cs'icli'Ttlismíssonis de rádio c televisão possam trausrnilir 
propaganda eleitoral gratuita. ao vivo ou gravadas cm fita, observadas as regras 
estabelecidas para a transmissão normal da propaganda, c mediante entendimento dos 
partidos com as respectivas cslaçõcs, submclido à homologação da Justiça Eleitoral. 
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e) 1\lnuui<·n~·iio d<· outnt." iun,·a\'Ô<"S na Ju·op.agant.la elt.•icontl - ,\s 
inovaçi)es já introdu/idas I ta Lt•il'.lcilor ai de I 'J'J2, li!Ís como propaganda cm "outdoors", 
normas prtKt·s~twis para v cxcrck:io dt> ditt•ilo de resposta c rcdama~,·õt•s, ~ 
obrígatt>ricdadc de conlttttí<.:a<;fto prüia das f't'Stluisas de inten<;·ões de votos à Justiça 
Eleitoral, pcl<ts institutos c cnlitlad..:s dt• 1wsquisas, assin1 como o direito dç os Jl<]rtidos 
lúcn'm vcrilicaçõt·s n<ts sistt•tttas irttt'Jitos de co1111 ole, ve1 ilicaçào c liscaliza<;'àtt de~ 
cokta de dados, l<.uam tod:1s ttlaiÍiid:"' ntt presente ptojcto, alguns commodilica,:õcs de 
tt·da<;::lo. 

FIN.\1\CIAi\IENTO !lAS DESPESAS JH: Ct\1\li'ANIIAS 
EJ,EITOR,\IS 

Nesta pari<.'. o proJt'to inova pn>rundamctttc cm relação à legisla<;·ão 
vigctttc, ittcorporanJo propo:;ta para disciplinar a imp01tanle questão do financiantcllto 
da~ canrpanha~ elcitorni:<. I'ssa medida tomou-se uma exigência unânintc da opinião 
pública nacional em ÜKt· úos csc:indalos revelados pela Comiss;io Parlamentar de 
Inquérito sobre o Sr. l'<tttl. Cés;u· huias - CPI/I'C, cm cuja origem esteve presente a 
qüestão da utiliza<;·-ão ilk:ita tle rc,-·.,··.os na campanha presidcnual do candidato Collor 
úe Mdlo. 

Em ci~rco c:rpílulos l:u.h.5J a 67J: o proj<.'lo olcrccc. uma proposta tJIIC 
altera suhstant'ialntl'tilc a 1 rgulam,·ttl <1\';lo tkssa maté1 ia. calcada nos princípios da plena 
tr~lrlspar êiH:ia ·dos gÚslos 'c ar rcçadaçiio Uc ; CC UI ~us nas campanhas clcirorais c da sua 
cJi~·az liscalização c controle pela Ju;t i<;a Eleitoral. . 

As aniili~:cs·c sugcsl<ies da CI'I/I'C foram de granue valia para a dctmi<;ilo 
das no1mas que contpÜl'lll essa p;utc Jo projdo. 

A; poucas nollttas vigc·ntcs, cono:t:ullc:;' da Lt.'Í Orgânica dos Partidos 
Políticos- LOPP (Lei 11°. \682/71 ), adulam o principio de centralizar a arrecadação c os 
displ:ndios ~ em ~ cantpanhas clcit<"'''' cxdusi\'an1cntc nos l'anidos, vedando aos 
candidatos a rcaliza.,:ão de despesas cm seu notlK', c estabelecendo como fonte de 
linanciamcnto da& campanhas eleitorais exclusivamente as contlibuiçõcs c doaçucs de 
pessoas físicas, limiladas ao tcto ilc 200 salúrios-mínimos (LOPP, arts. 93, § 2°_, c 95, 
III). Esse sistema, conrormc ressaltou o relatório da CPI-PC, gerou um regime de 
hipoc1isia na arrecadaçiio c nos gastos cm campanhas dcitorai>. com a aprcscnta<;:ão de 
balanços absoíu!alll<.'ltte in cais, c ll estabelecimento de 1 ituais dt.• 'fiscalização inclicazcs, 
at1avés de Cvntitês lntcrpartidúrios de lnspeção, sem ingt'léncia 'efcliva da Justiça 
Eleitoral. Desse shtcn1a rl·sultou a prática da utilização de rccu1~ns dand~tinos, quase 
sempre provenientes dos caixas invisíveis das empresas, ptt• vi:>s 1lcgais. Conrormc 
observou o Relatório da C'Pl/I'C'. os recursos obtidos através das contribuições dc1s 
militantes estãq longe de dar conta dos montantes de gastos. Assim, o a;,clo ao sctor 
privado l< ti cantinho sahaclor, apesar ele proibido por lei. E resume o Relatório: "O hiato 
entre a neccssidadt.• tlc gastos c o montante arrecadado legalmente dá a medida da 
hipoet isia, tida por quase todos conto necessária, c assim as campanhas eleitorais fazem-
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se sabida e assumidamenlc ao arrepio da lei" (Relatório final <la CPI/.PC,. Scn,tdq 
Federal, agosto/92, pag_ 302)_ 

·Para reverter esse quaclm. inspi1ado nas contribuições dessa CPI-PC c n<l 
amplo debate que se vem processando na imprensa, no âmbito partidário é no'
parlamento nadonaC estruturou-se _um novo sistema, regulado nesta .parte do projeto·. 
com base no principio da transparência c do controle c fiscalização eficazes da Justiça' 
Eleitoral, cujos poptos básicos são os seguintes: 

a) Rc.'spons:ihilid;ad(•s do~ l';u·tidos e Candidatos pelos disp~udios nas 
t':unpanhas c.'lc.'itorais - Allcrando radicalmente a orientação da' legislação vigente 
(LOPP, art.9J, § 2".). o projeto atrit,ui tambétir aos candidatos a possibilidadc:de 
assumir a· responsabilidade pela arrecadação e gastos cm suas campanhas eleitorais,· 
sendo obrigatório, nesta hipútese. que o candidato constitua um Tesoureiro, registrado· 
na Justiça Eleitoral juntamente com o Comitê Partidário, c assuma todas as obrigações e 
rt'S!'<HlSabilidades atribuídas ao l';ntido. inclusive o de prestação de coritas. Esse é o 
proccdime,nto adct1uado para dar transparência ao sistema financeiro das· campanhas. 
pois os ca.ndidato§_, no si;tcma eleitoral vigente no país, são os maiores responsáveis· 
pelas despesas elcitorai,; c conseqüentemente pela busca dos recursos necessários ati 
· .. · :iamcnto das canlpanltas. 

b) Límih·s m:í ximos de dt'spcsas com as cam11anhas eleitorais ~·No 
sistema atual, cabe aos l'a•:tidos, ao se iniciar a campanha eleitoral, informar à Justiça 
Eleitoral os limites máximos de dispêndios que pretendem làzcr para cada cargo elctivo. 
dcven'do suas despesas cingirem-se a esses limites (LOPP, art_93,X)_ A consequêrlcia é 
que não há limites c os que-são inli.mnados são absolutamente irreais_ Assim, alterando 
esse procedimento. adolou-se no projeto o principio da fixação de limites máximos de 
despesas que serão exigidos por igual de todos ·os partidos c candidatos na eleição para 
cada cargo_ 

As despesas com campanhas eleitorais dependem de fatores e condições 
de mercado e, como tal. caracterizam-se como um fato cconômico e não apenas-politico. 
Assim, fugiu-se à tentação de estabelcc,•r por lei determinados valores como padrões de 
gastos. que rapidamente seriam ultrapassados pda realidade do mercado_ Prefcriu~se 

estabelecer no projeto (art.59) um processo para a discussão c aprovação dos limites 
máximos de despesas para cada cargo clctivo e cm cada eleição, conduzido sob a dinição 
do Tribunal Superior Eleitoral, com d participação ativa dos partidos, atravcs de seus 
representantes no Comitc lnterpartidário, que assim adquiriu uma função mais efetiva jó 
qúe a que a lei lhe confere atualmcnte na inspeção de prestações de conta. 

· A fixação de um tcto máximo de despesas para a campanha eleitoral tem 
um alcance jurídico digno de realce. pois permite. como foi previsto no projeto (art.60). 
estabelecer que os excessos de gastos cm relação a esses limites constituem abuso de 
poder cconômico, fhto que pode fundamentar a cassação do registro do candidato ou a 
perda de seu mandato . 

. c) CóiHdbüiÇõC.~ e doaÇões pilrà as c:üiiJ)arilurs eleitorais ~ O projeto 
modifica substancialmente a legislação atual, ao instituir, com base no principio da 
transparência, a làculdade de os partidos c candidatos receberem doações de pessoas 
jurídicas. ou seja. de empresas privadas. Esta é uma das proibições da legislação vigente 
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questão que só deve ser tratada quando se vcrílicarem no país as pré-condições 
assinaladas. 

d) Fisr:tli.r.;t\';io e l'n·stação l)ç 'Contas' ·- o· projeto apcrfCiÇoa as 
disposições da: LO PI' aluai c estabelece normas· específicas e. nials. rigoro-sas· p'ai-a. a 
liscalização e prestação de contas de campanl1às cleitor'als · (arÚ4 e 65). Modifica'·o· 
sistema a tua!, dando à Justiça Ekitoral função importante na fiscalização e 'verificaÇiro. Jà· 
gestão financeira das campanhas eleitorais, pelos partidos c ·candidatos. ·Elimina o papel · 
dos Comitês Interpartidários· na· ai1rcdação das contas. que deverão ser apreciadas e 
julgadas pela Justiça Eleitoral, após a devida auditoria, inclusive co.m o aúxilio· das 
Cortes de Contas. Para o cumprimento de sua missão, o projeto atribui à justiÇa Eldtorai 
o poder de requisitar dirctamcnte às instituições financeiras extratos c comprÓvantes da 
movinientação financeira e, inclusive, o poder de quebra dq' sigilo b~ncário~ d~~dc que 
para apuração de fatos vinculados a denúncias e autorizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. Estabeleceu lamb(·m (art.ú5) que os balanços da~ campanhas eleitorais tertham, 
cm ant:.xo, a relação nominal, com a respectiva iuentificação, de todas as pessoas fisicas e 
jutidicas que fizeram COttl ribuiÇÕCS OU doaç'Õcs Clll valores iguais OU SUpCri<Írcs. 
rcspectivatitcnte, · a 3% c 5 % dos valores niáximos de contribuições ·e doaçi:ícs 
cslabclccidos no projeto. Outra ~disposição dó projeto ii a que estabelece a 
obrigatoriedade de recolhimento imediato, pelos Comitês e Tesoureiros de candidatos, à 
Tesouraria do Partido, .de lodos os saldos de carn!Janha apui-;tdos, e disciplina a que:.tào 
uos débitos ocorrentes cm campanhas eleitorais. .'. · · . . , 

. . e) Multas e pl'nalidadt•s- Deu-se especial a\cnção no projeto, ao sistema 
de sanções, pois urna das deficiências da legislação a tua! é ,a, falta de sanções adequadas. 
Por isso. estabeleceram-se penas para todos aqueles que,. tr;msgredi_ren) os limites e 
normas de arrecadação c aplicação de recursos, atingindo tanto os Partidos, como os 
candidatos e os próprios responsáveis pelas pessoas jurídic<Js que incirlarn nas proibições. 

. I --
'L . _r"~,_-·:7,,~-·~- /'l'!J. Sala -das Sessões. em '1 . ~1(f 1 " 

••• '·' 1 •• ' 

\ \ 

"- .... •. "" 
•..'. 

Senador Mário Covas 

<.r• • .... 
C.Jpilulo V 

DOS PAHTIDOS POLJTICOS 

Art. 17. É livre il cri<.Jçiio, fw;.io, inc·orpor;tc;:m c l;xtinçiio de 
pilrtidos políticos, rCSfJU.trd.Jdo~; a sob(·r.mi.tll•lC'ÍOilill, o ri~~Jirn~ 
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democrático, o plurípartidarismo, os dir("itos fundamentais da 
pessoa humana e observados os seguintes preceitos: · · - · · - · · · 
,:;; ,:o a.. o •:, ..... l, .... • • C• 

· § 1• É assegurada aos partiJos politkos autonomia para 
definir sua estrutura interna, organização c funríonamento. d~
vendo seus cst.Jtutos estabelecer normas de fiJelidade e disd-
plina partidárias. · · · · · · -

o 

· Art. 27. O número de Deput<.~dos à A~~··mf>k:i.t Le!Jbfo~tiv<~ 
·corresponder.] ao triplo d.J rcprest:'ntaç.jo do l:~tddo n.t c;mtara 
dos Dt•put<.~dos e. atingido o número Je tlinld c ,;eis. st•r,\ .tcn•s- -
cido de t.mtos qu.Jntos forem os DcputaJos FcJerais ar:ima · 
de doze. 

_ § 'I" ~cr.J de quatro anos o mando~ to do~ Dcput<.~do~ E•,ta
du<.~is . .Jpli• .mdo-se-lh<•s as regras c1 .. ,t.1 Cun~titui~:;ro sobre ,;,,JP
m.J dei h" o~ I, it~viol<.~bilidildc, imuniJ,JJt·s. r<·mur wraç<io. pt•t d.1 

âe mandt.llo. HccÚ\d. i~np(•dunl'nlu:, t.: iiH·urpcHd·\~U u~ I ul•
1 

•. ; 

Armadas. : · · . . . 

_ § 2 · A H:nnmct "~o~ o d< ·~'r Jq>iJI, ;d, i·, !::.t .. du<.~is ~t:rd li,,,:. 
'em Cildd feqi:.lo~llltd, pdtd ,, ~~~l>~•·qll•'nh·. p.-l.t A~s .. mbiPia I"'':; 
"l<.~tivd, observado o qtH' di··l""'lll '-'" .uts. 150,11. 153.111." J); 
§ 2", I. . 

. § :{· ·cumpd<' ·;-,~ A·.··•·n•J,f<·i,t·• I.<'!Ji•.l.tliva•; Jispoi '>Qbrr 
S~"U r<"~lirll<'tlto intPrllO.J'Cih• i.t f' t;f'rvir;r•·~ .uhllini•,tr~Jtivos t1c.!>-W 
sccret ... ua,l, c pr<Jv•·r o·~ I(''•IH'' tivr1·, (',lrrJr, .... 

§ 4' A l,·j ,·Ji~l'ur,r ~,,,),,.·.1 illi, i.1tiv.1 P~I'Uidr no prvt...CY • .; 
lt.!ublc~tivo cbt<~Ju.ll. 

Captlulo IV 
l)Ç)S 1'1UNICIPIOS 

Art. 29. O f.luniupio r• ·q••t- : .. <' -.1 por i<·i uru.jnica. vot.td.-, .-m 
dois turnos. <.om o int<·r•.Iwin mutimn de d<'l di.J~. e ilJXOV.l•!: 
por dob t<'rços do~ mc·mluo•• .J" Cimara Municipal. que a (Jlo 

rnulgor<J. dl<•nditlo~ u•; I" innpiu> r•;tdb<'i••cidos n<"sl.J Con•.I, 
tuiçilo. ·na Con~tilui~ .iu do rc-~•l"'<·tivo [st.:Jdo e os seguinh", 
preceitos: · 

.... ·-
IV - nunH~ro dt! Vt•rt:.;dort:~ i>~~-~PIHI ional à popult-~c;~o du 

Município, ol.>scrv.:tJos o,; ~<'(Jllintc", limitt·--.: 

Julho de 1993. 



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 8 6515 

(Lül'l', art.91. IV). apontada corno uma oas causas do regime de hipocrisia do sistema 
at11al de fínanciamcntn . das campanhas eleitorais. inteiramente dependente das 
corllr ibuiçQcs de pessoas li,i,·as. A partic:ipa\:ão de empresas privadas com ooaçõcs de 
fimuos p<lra campanhas dc:itorais, d.:sJ~ que sulnnctidas a Jetcrminaoos limites. c· 
deviJ,unente contabilizadas. constitui medida de uso gc"r<d nas legislações de vários 
países. Estados UuiJos, F•ança, Espanha. Itália c Israel, dentre outros, já adotam esse 
sistema. Em nosso pais, a recente lei que rcgulamcutou o plebiscito de 21 de abril.(Lci 
11°.8.624, de 4/2/93), inaugurou essa nova prútica, prevendo a doação de pessoas 
jurioicas para as Frentes Wll';tituiJas para defesa <fc caoa forma c sistema de govcr~o •. no 
limite máximo de até 45·.oríú. UFIR's. No projcio, estabeleceram-se limites diferenciados 
para as doações de pessoas juríoicas e as contribuições c doações de pessoas físicas c 
também se dilcrenciaram os limites das contribuições e doações para a eleição 
pn:sidcncial c para a eleição geral ou a municipal (art.62). 

Na fixação dos limites máximos de contribuições. e doações de pessoas 
físicas, partiu-se daquele jú lixado na LOPP atual, estabelecido cm 200 salários-mínimos, 
correspondentes, cm valort's de lo. de maio de 1993, a Cr$ 660.660.600,00. Em UFIR's, · 
essa importância equivale a 33.868,67 unioaocs cm valores do dia primeiro do mesmo 
mês c, cm dólar pawlcln do ·mesmo dia, corresponde a US$ 18.100,27. No Projeto 
(art.62), estabeleceu-se como limite de contribuições c doações para as pessoas físicas, 

· n~s eleições geral c municipal, o valor de 25.000 UfiR's c como doação das pessoas 
jurídicas, o dobro dessa importància, ou seja, 50.000 UFIR's. Para a eleição presiocndal. 
por ser de âmbito nacional, elevaram-se esse tetos, respectivamente, para 50.000 e 
100.000 UFIR's. 

Cabe destacar outra inovação, que diz resp"ito à liberação dos candidatos 
para contribuir, com recursos pr(>pi ios, para suas próprias campanhas até o limite 
máximo das despesas fixadas cm lei. Todavia, para os fins do benefício da dedução do 
imposto de renda, eles só poderão descontar o montante alé o limite estabelecido para as 
contribuições das pessoas físicas (art.62, §§ ! 0

• e 5°, do projeto). 
Uma mediJa que não se adotou no projeto c que o· diferencia dos sistemas 

vigentes em vários países do primeiro mundo é o da destinação de recursos públicos para 
custear dirctamcntc as cmnpanlws eleitorais dos partidos e candidatos. O sistema de 
llnanciamcnto dcllnioo no projeto repousa exclusivamente na obtenção de fun.;os 
privados, sob a lorma de contribuições de fíliaúos e doações de pessoas llsicas c 
jurioicas. Evitou-se estabelecer a destinação dircta de recursos públicos para as 
campanhas eleitorais por cntcnocrmos que ainda não há as pré-conoições necessárias e 
não é oportuna a adoção ocssa rncdioa. Convém ressaltar que, indiretamente, o poder 
público já estará contribuindo com recursos consideráveis para as campanhas eleitorais, 
seja com o ressarcimento, pda via liscal, às emissoras pelos horários utilizados na 
propaganda eleitoral gratuita, seja pclt> montante de imposto de renda que deixará de 
arrecadar ao deouzir oa basl' de cálcult> dt> imposto de rcnoa os valores das contribuições 
c doações das pessoas lisicas c jurioicas (arts. ú2 c 69, do projeto). 

Dentre as razões que contra-indicam, no momento. a destinação di reta de 
recursos públicas para os partidos c Gllldidatns nas campanhas ckitorais. deve-se 
destacar, cm primeiro lugar, a incxistcncia de paorõcs· de custos aceitáveis para os 
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diversos tipos de campanhas . eleitorais, pois as itifonnaçõcs hoje existentes nas 
prestações de co.nta~. das eleições passadas são ;~bsolutamente irreais e, dentre os 
próprios especialistas, reina total divergência. Dechiraçõcs veiculadas na imprensa, no 
ano pàssàilp, p.' exemplo, esiiriíavam que um cairdidato para chegar ao segundo turno 'tià 
eleição pára Prefeito' de São Paulo deverià despender importância equivalente a US$ 30 
milhões. ·segundo i:sscs mesmos· especialistas (Jornal do Brasil, 21/6/92), o préço padrão 
cobrado pelas produtoras para um programa de televisão de 7 a 13 minutos uiários,' 
durant.e 60 dias, custava US$ I ,5 milhão. Outros diziam que esses C!Jstos sejusti!icaríarú 
em gra.rides çida~es comt) ~~-~ Pau!o ~n] Rio de Janeiro, mas cm muiricípios. menores,_ 'de 
até 200 niil habilaritcs, pod~rlam variar de US$ 350 mil a US$ 500 rúil. Dados recolhidos 
rio próprio reiatõrio: da CPIIJ?C (Relatório ·Final, agosto/92, pags. 30!Í302); ~stima~Íilli 
ein US$ 20 milhões os gastos com a çampanha dos candidatos a P_refeito nas grandes 
capitais, enquanto os candidatos a Vereador, nesses mesmos municípios, deveriam gasta~ 
em média US$ .100 mil. Na campanha de 1990, segundo estirnativ~s do Dli\P 
(Oepa~amcnto lntersindical de Assess01:ia Parlamentar), citado no Rclatôrio da Cl'i/PC, 
cerca de 80 candi4atos eleitqs à Câmara dos Deputados, gastaram cada um mais de US$ 
I niilhão. Declarações..' rec.entes de parlamentares, veiculadas na imprensa (Correio 
Braziliensc, 18/4/93), estimàm como despesas necessárias à eleição do Presidente da 
República, valores que variam de US$ 300 milhões à US$ I bilhão de dólares. 
Espécialista norte-americano, em trabalho recente, informa que, na eleição presidencial 

o republicano George Bush gastou cerca de US$ 93,7 milhões em sua 
~"'"panha, enquanto o .deniocrata Michad Dukakis despendeu US$ IOG,S milhões. 
incluída uma subvenção pública de· US$ 46, I milhões (Herbert E. Alcxandcr -
Financiamento das Campailhas Eleitorais .Presidenciais nos G;tados Unidos, resumo da 
palestra proferida na UnB, etJI ~0/ I 0/92). · 

Em face dessas incertezas, é preciso que as contabilidades dos Partidos, 
sob o regime da transparência dos gastos, se abram e .sejam conhecidas para que se 
tenha, no futuro, informações mais confiáveis quanto aos custos de camp·anhas eleitorais 
e se possa cogitar .da destinação direta de recursos públicos para ·os partidos c 
candidatos custearem suas campanhas .. Por outro lado, é imprescindivcl a existência de 
sistemas eficazes de fiscali,...ação e controle de prestação de contas e que estas' sejam 
fidedignas. E para que ;sto ocorra, faz-se necessária a edição de normas específicas, 
como as que estão inseridas neste projeto, e que a Justiça Eleitoral venha a se aparelhar 
adequadamente para o exercício da liscali7.ação financeira dos Partidos que a 
Constituição Federal lhe atribuiu. Outr.o fator, é o próprio sistema eleitoral vigente, pois 
é sabido que o sistema proporcional implica cm maiores gastos nas campanhas do que. 
por exemplo, o sistema distrital misto. 

Além desses filttlres estruturais, há outro de natureza conjuntural que 
contra-indica a adoção do sistema de financiamento público de campanhas eleitor ais: a 
crise fiscal crônica do Estado brasileiro, cujos recursos já são insulkientes para atender 
aos próprios encargos do poder público na área social e naquelas cm que sua atuaçào é 
essencial. 

Por todas essas razões, entendemos t]UC a regulamentação das 
contribuições públicas dirctas para o linanciamcnto de campanhas eleitorais é uma 
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Capitulo V 
DO DISTRITO fEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

ScçJo I 
Do Dijiltito Federal 

Art. 32. O Distr itu r(,,]<,, .ri. wdc~J<J sua Jivi5cio em Municrpios. 
reger-sc-b por lei oru.Jnica. voto~dacm dois ~urnos com inte;sticio 
mínimo âe dez dic~s; c aprovada por do1s terços da Camara 
L~gislativa, que a pr?~ulgar.:í, atendidos os princípios estabclc-
crdos nesta Con5trtUJçao. . 

§ 3o Aos Deputados Di;Írita·b·c·à Câmara Legislativa apli
ca-se o disposto no art. 27 . ... . e 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de represen
tantes do povo, eleitos. pelo sistema proporcional, cm cada Esta
do. em cada Território c no Distrito Federal. 

..... c.> 

§ 2• _Cada Território Cleger.:í quc~tro Deputados. 

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos
Estados e do Distrito F edcml, eleitos segundo o princípio majo-
ritário. · · · 

§ I• Cada Estcido e o DiStrito Federal elegerão três Sena
dores. com mancJ:rto de oito anos. 

§ 2• A rcpresentaç.lo de cada E5t.:rdo e do Dbtrito Federal 
será renov<:rd,J de qu<:~tro cm quatro anos, alternadamente, por 
um e dois terços. 

§ 3" CaJa Senador ser .i clt.:ito com dois suplcnt~~ 

' "'· 
Seçào W 

Das Rcutliõcs 

Qüinta..:feifa 8 6517 

Art. 57. O Congresso Nacíon.:rl reunir-se-á, anualmente, na 
Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e "d~· I • de 
agosto a 15 de deLcrnbro. 
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§ 4' Cada uma cJ,Js Casas reunir-se-á em s~s<w•. r·• · r· • · 
ratúlias. a vartir d•.' I ·de fevereiro, no primeiro ano da I< ·q~e .i. :I, " , . 
pata a ÍJ05S<' d<• :.i·u,, nwmuro!; c eleição das rc!>p<•ctiv"'· :·1· ... ,· .. 
pam mand,Jto de doi!. anos, vedada a recondução para o n "· 11" • 

ca~go na clciçiio imedi<.~t.<Jmeutc suuseqüente. 
~---'~ ·-

LEI N9 4.737 ;DE 15 DE JULHO DE 1965 

(Texto consolidado) 

Julho de 1993 

Institui o Cooi;;o E!d•oral. 

J Ar1. 27. Servirá como Procurador Regional junto a cadél Tribunal Regional 
-:,~~~"ralo Procurador da República no respcclivo E!>tadu. e. onde houver mais de 
;...: , , aquele que Cor designado pelo Procurador-Geral da República. 

§ 1• No Distrilo Federal, serão as funçúes de Procurador Regional Eleitoral 
exercidas pelo Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal. 

1 Z. Substituirá o Procurador Regional em suas faltas ou impedimentos o seu 
substituto legal. 

1 J• Compete ·ao:'> Prot.·uradurc!ô Regionais e"'erCer, perante os Tribunais junto 
aos quais servirem. as atribuições do Procurador·Geral. 

1 4• Mediante prévia autoriz-a-ç!io do Procurador·Gera1, poderá" os Procura· 
dores Regionais requisítar, pafa aux.iliá-los nas suas fum;óes, membros do Ministério 
Público local. não tendo estes, porém, asscnlo nas sessões do Tribunal. 

_ ..... 

TÍTULO IV 
Das Juntas Eleitorais 

Art. 36. Compor-se-ão as Juntas Eleitorais de um Juiz de Direito, que será 
o Presidente, e 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos de notória idoneidade . .. 

§ :Z• Até'lO'_{dez) dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas 
para compor às J.Üntàs serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer 
Partido, no prazo de 3 (três) dias, cm petição fundamentada, impugnar as indicações . ... ~-
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;,,'_§ 1•.;; Da 'dcc:ido do Juiz Eleitoral caberá recurso para :o Tribunal Regional, 
interposto,dcntro'~3 (tr~s) dias, devendo, dentro de igual prazo/ser resolvido. . ..... ... ... ',.... .. .... . ' .. - ~ 

· '-' § 2• . Se o vício 'da constituição da Mesa resultar da· incompatibilidade prevista 
no n• J. do §'1• do :art.' 120, e o registro do candidato for· posterior à nomeação 
do Mesário, ·o' prazo para reclamação será contado da publicação: dos nomes dos 
candidatos registrados. Se resultar de qua1quer das proibições dos n .. II, III c IV, 
e em virtude de fato superveniente, o prazo se corltará do ato da no_meação ou eleição. 

§ 3• O partido que não houver reclamado contra a composição da Mesa não 
poderá ~rgüir, sob. esse fundamento, a nulidade da Secão respectiva . 

• . . ~ .. A • 

.. CAPÍTULO II 
Da Apuração nas Juntas 

SEÇÃO I 
Disposições Preliminares 

·Aii: 'is~~:LA.:'apuração-começará no dia seguinte ao das eleições c, salvo motivo 
justificado, deverá'terminar dentro de 10 (dez) dias.(~ 

§ 1• Iniciada' a apuração, os trabalhos não serão interrompidos am ~;íhados, 
domingos e dias fÚiados, devendo a Junta funcionar das 8 (oito) às IX (uezoito) 
horas, pelo inenós. 

§ l• Em caso de impossibilidade de observância do prazo previsto ne~re artigo, 
o fato deverá ser imediatamente justificado perante o .TribunaL Regional, mencio
nando-se as horaS ou dias necessários para o adiamento,. que·. não. poderá exceder 
a·cinco dias. · 

§ 3• Esgotados· o prazo e a prorrogação estipulada neste artigo, ou IÍão tendo 
havido em tempo hábil o pedido de prorrogação;a respectiva·Junta Eleitoral perde 

a compet~ncia ~ara prosssguir na,apuração, devendo o seu Preside':l~e remete(· imedia-
tamente, ao Tnbun.al. Regional todo o material relativo à votação. · · 

§ 4• .' Ocor~endo a hipótese prevista no parágrafo anterior, competirá ao Tribunal 
Regional fazer a aparação. 

§ S• . Os membros da Junta Eleitoral responsáveis pela inobservância inju~tificadá 
dos prazos fixados neste artigo estarão sujeitos à multa de dois a dez salário~ mínimos, 
aplicada pelo Tribunal Regional. 

CAI'ÍTULO Vll 
Do Voto 110 r:.Atuior . 

. , Art. :US. Nas clcii'Õcs para !;residente e Vic-c·Prcsid<ntc do Repüblica, poder~ 
votar o eleitor que se encontrar no cxteriüt. . 

· 1 1• Para esse tâm, "crô'io organiLadas Sc!jÕC!. Eh:ituzai!lo, nas sedes das embai· 
xadas c consuladus-gcrais. 
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§ 2• S.C:ndo neccs~áno w~wl:tr Ju:a~ ou ma1:. ~C\Út"S . ;.Jl._,Jcr;i ser uhl~Lf~_C;Jv local 
cm 4ue ÍjJr:'lli19UC s.c:r)'~~o d\)_Çu~crn~ bw .. _ll~·~r\_J._ 

... .:"• 

A.rt.' iJJ~ ·o TnbuOai Su.pcriUr f::lc:âo'rafe" o Mmi~tério Ja~ h.cla~,-4ks [xtcfiorc:S 
baixar;1,u as ubtrut;t)cs nc~c!.:.áu.t!lo c adutaráv as_ mcJnl.as ;nk'4uada~ para P v~to no 
exterior. 

,·: '' 

Art. :i~. A pena d<; muha CCJ:n>rs~c no pag:uucnlo a~ 'Tesouro Nã~ior;al.- dC 
uma Wmá de c.Jmhciro. (jUC é lixada crtl diâ~-t"nul1a. Scu·mohlant~ ~. no m'nimo, 
1 (um) dia-multa c, JlO mch.imu, 300 (lracntos) t.lia).·multa. 

§ 1' O montante do tlla-multa é fix.aUu :"tq;undu <> pruúcnlc arbílrio du Juil, 
Jcventlo c~le ter cm conta a!- c<.mdiçôc!l. pc).soais c e<.:onómicas do condenado, mas 
não pod.c ser inferior ao ~aládu lllílumo diáCio Ja região, nem ~uperior ao valnr 
de um salário mínimo n\cn!>iJI. 

§ 2• A multa pode !.Cf aumcntcHJa até u tupl~~. embora não possa exceder o 
máximo genérico (,·aput), :..c o JuiL ~.:vn~it..krar 4uc, cm vinullc da ~ituação cconõmh::a 
do condenado,. é indkaL a cominada, ound~ 4uc nu m<íx.imo, ao crime de que '3e 
trate. 

Art. Jll. F.a1..c:-r pwpagant.b L'lcilo.rai pnr meio •.li.~ alto-f..tlantcs in!!ttaladus nas 
setlcs partlt..lánas, em qu.illljut·r uutra dt.·pcnt..ll:nt.:ia du partido ou_cm VCÍ( . .-ulos, fora 
do pciÍodo autoriLado ou, nc!!t!-.l.' pc.ííuJu, cm horário-. não permitidos:(''") 

Pena- dctcn,ão até u1ü mé!) uu pagantC'niH Jc W a 90 Jia:..-muita. 
Par~nato único. lu~o:~olfrcrão cm multa, além do agente, o diretor ou rue1_nbro 

du partido rcspon:...ivcl pela tr:m!oomi'!.!!táo c o c_ondutor de veículo. 
Art. 32J. Divulgar, na propagomJa, (a'tus. que sahe iriVc'rídlcos. cm relação a 

partidos ou candidaros c capazes de exercer inOuêu.:ia sobre o elci_torado: 
Pena- dcten~ão 4..1c· dui:,. mc!oor:S a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. 
PadzraCo úuko. A pena é agravada se o crirnc é cõmctiúu pela imprensa, 

ráJ.io o,u telcví!Hi;o. 

Art. 346. -Violar o disposhl no art. 377: 
Peoa- dclençáo até seis meses c r••~amt·nto tlt.~ 30 a()() Uias·multa. 
Par~rafo úniro. lncorr('rão na pt~na, alt!m d:a autoridade respons:ivel, os servi

dores que prcswrcrn ~t.·nh;os cu~ <.:;indad.Jh~. mcmbw!i ou dirctorcs de partido que 
derem causa à infra\·âo. · 

Art. 347. Rccu-.ar alguém l'UillJllllliL'nhl ou oht•di~·ncia a d11lgéncias, on.Jcn$ ou 
instruções da Justiça Eleitoral ou opor cmh;:ua\'OS :\ sua e~ecuç;io: 

Pena- dclt'n\'át.l de três nu.•_~;cs a um ano c pagamento de JO a 20 újas-multa . 

. · 
. . , 

Art. 377. O M:rvi\O ÚL' tlualqul'r repallit;:ac), kdt.'róll, c.,l;ldu.JI, mumraJ•.JI. autarM 
quia, fundação tln E~tadt~, Stlt'l~d_ou.lc..· d~~.· ct:onomia mÍ!.I;a, entidade mal\li(lit cu subvcn· 
clon-ada pelo po,.kr públko+ ou 4tfC' rcali1a contrafi) ~orn c~lc:. inclusive o fC!o:-:cctivo 
prédio e suas dcpeni.l~ncia!i. n5o poJcr.1 ser utdiLaÜt) para beneficiar part~tlo ou oryani
z.açâo de carátcr polítku. 

Parágrafo único. O úi~pt)~lu nt."~tc :uti~o será h)rnaUu cfcÚvo, a qualttucr tempo, 
pelo órgão competente da Ju:..ti~a Ekitoial, conforme o âmhito nacional, regional 
ou municipal du órgão infrat~.,r, mediante reprcscnta~;lo fundamentada de: autoridalk-
pública, de rcprc~cntantc pastiJ.1tio ou de ~u.Jif.iucr eleitor · 

...... 
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LEI N• 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971 

(Texto consoliJ:.Jo) 

l.t-i Or~:íanK-a du~ Purtidu!i Puliticos. 

~- 34~ A ~nvocação dos órgãos de delibcnçáo e dircção pelas respeçhvas 
Comiuócs Executivas. deve roi obcdeçé:r aos seguintes requir.itos. wb pena de nulKiaUe: 

. I- publicaçiu de edital na imprensa local ou. em sua fall.a, a alixaçóiu no Canóriu 
Eleitoral da ~na, com a antecctl~ncia miníma de 8 (oito) dias; 

U- notdicac,·ão pessoal, sempre que possível. àqueles que tenham direito a voto. 
no mesll\o prazo; 
. III~ indicação do lugar, dia c hora da rC'união, com a declaração da matérha 
mcluída na paut.1 c objcto de delibcraç.:ít>. 

~ .... 

Art~ 59. Para os Eslou.lns ~lntb: nJ.o houver Dirctório RegiOnal organizado, a 
Comissão Executiv~~ do Diu!hlpo Nacionalc..ksigmuá uma Comis!.ão Provisória, consti
tüíc.la de 7 (sete) membros, prC.!.iU.ida por um Uclcs. indicado no ato de designação, 
que se inctimOirá. coill á ctlmpct~nóa tlc Dirchlrio c c.k Comissão Executiva Regi(mal, 
de organizar e dirigir. dcntr«:> tlc 1)0 (noven-ta) ~ias, a Convenção Regional. 

1 l' OruJe não houver Duchírin MuniCipal organizado, a Comissáo ExecutiVa 
Regional designará uma Comi!oosão Provisória de 5 (cinco) niembros. cleitore5 do 
Município, sendo llm deles o Pn.:!ooidcnte. a qual se incumhirá úe organizar e tliri~ir 
a Convenção, denlro de (l{) (!OC~!.Cnta) dias~ c exercerá as atribuições de Dirctório 
c de Comisso1o EXecutiva locais. - · -

c ·'"" 
(_, 

Art. 93. A Ju:.tiça Eleitoral cx.crccJ .. u~~ulaçáo sobre o movimcmo financeiro 
dos partidos. compreendendo recebimento. tlcpós.ito e aplic:u;âo de recur~os, incluiivc 
c5&rituraçãó contáhil. razendo observar, entre outras. as seguintes normas: 

1- obrigatoricüaJe de s4o rcc.:ebcrcm ou aplicarem recursos frnanceiros. cm cam· • 
panhas p.:tUticas, detcrminadc.lh dingcntcs dos partidos c Comitês legalmente consti· 
tu(dos e registrados para fins elcitorôli!lo~ 

II- caracteriza.c;ão dói. responsabilidade dos dirigentes de pari.idos e Comi1ês, 
inclu~vc do Tesoureiro, que responderão civil e criminõ~.lmcnlc por quaisquer irregula· 
ridades; 

m- escrituração contáhll, com documentação que comprove a entrada c szída 
de dinheiro ou bens. recebidos c aplicados; · 

IV- obrigatoriedade de ser conservada pelos partidos c ComitCs a documentação 
comprobalória de suas presta<;l>cs de contas, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos; 

V- obrigaloric<ladc de depositar. no Banco d<> Brasil, Caixas Económicas Fede
rai5 c &taduai• ou sociedades bancáría!. de economia mista, os fundos financeiros 
dos partidos ou Comitês e, inexi!!."linllo c!l.ses estabdccimentos, no banco escolhido 
pela Comis.são Executiva, t\ ordem conjunta dC um dirigente c de um Tesoureiro 
do partido; 

VI- obrigatoncdat.le de prcsta .. ão dt.: contas pelos partidos políticos c Comal~s. 
ao cncerrar·sc cac.b. campanha eleitoral; 

Julho de 1993 
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VU- organiz.;u;ão de ComltC:!io lnterpartu..lários de lnspcção. bem como publici· 
dadc ampla de su.as conclusões e relatórios wbre as investiga~ões a que procedam; 

VW- obrigaconcdade de remcua das prestações de contas, de que trata o núme
ro V'- 105 Comitê$1nterpartido1nos de lnspc:._áo ou, ainda, ls Comissões Parlamentares 
do Jnqu~rito que solicitarem~ 

IX- ex.igCncia de registro dos Comitês que ·pretendam atuar nas. campanhas 
eleitoral$, bem assim dos responsáveis pelos recursos financeiros a 5eré:m recebidos 
ou aplicados; e 

X- fixação, nos pleitos eleitorais, tJc limites para donativos, contnbui~õcs ou 
dcopeus de cada Comi!~. 

I J• Os Comitês de que lrala o número I Uc:~te artigo serão constituido5 por 
partidários que náo disputem quaJ"'uer cargo clctivo. ~ 

.. c• 

LEI COMPLEMENTAR W 64, DE lS DE MAIO DE 1990 

Ü(.abt.-trce, de acordo cura o Mrt. 14, § 'J•, d.ll CmL..Ci«u~Mu Jo'edrnd• ~ 
de IDde"bUidadc, pr.KUS dr ~çilu e dt"terruiua uutras providéndu • 

• 

Art. 15. C~>nstüui crímc eleitoral a argUiç;io de inclcgíhiliJac.Jc, ou a impugnaçãu _ 
~e rcgh..lro de cam.hd.tlo fc:itu por inh~rfl!rêncm do pth.kr ccunõmico, desvio ou ab~~ 
do poder de auloriJacJ.e, di:t.IUliÚa de: fmma teme-rária ou de manifcMa má-fé: 

Pena - t.h:lençãu de 6 (~eis) meses a 2 (t.lui!~.) ;mos, c mulla de 20 (vinlc) a 
50 (cinqucnla) vezes o valor do hünu~ do TcMJuro Nacional (BTN), e, no caw de 
sua cxlim;áo. de litulo púhln:o lJUC tl !oouh!>tltua. 

· · - Justiça e Cidadania A Comissio de Const1tu1çao, 

Decisão Terminativa 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão comp-e1ente. 

e bem assim dos correspondeD.tes encargos decorrentes dos 
atrasos, a preços e na forma do item 1 acima? 

- 3-Qlúlis as medidas que estão s~ndo tomadas, pelo 
Poder Executivo. para solucionar o pagamento dessas dívidas? 

Sobre· a mesa, requerimentos que s.erão lidos pelo Sr. 
lo:> Secretário. _ 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 687, DE 1993 

Requeiro, nos ternios dos arts. 50, § 2<:> da Constituição 
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicit'adas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta
do da Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presi
dência da República, as seguintes infOrmações: 

1 -qual o montante das dívidas das Empresas Estatais 
para com :i Previdência Social (INSS), a preçOs de -junho 
de 1993, por tipo de contribuição (empregado, empregador) 
e dos encargos decorrentes dos atrasos, detalhado por empresa 
e agrupadas por Ministério segundo estejam vinculadas? 

2-qual o montante das dívidas das Empresas Estatais 
_ para com a Secretaria da Receita Federal, por tipo de tributo, 

Justificação 

O Ministério da Previdência Social tem feito saber, desde 
o mês de abril do corrente ano, das dificuldades com as quais 
se defronta o INSS para honrar os seus compromissos com 
os aposentados e pensionistas, tendo recorrido, inclusive, ao 
expediente de não repassar, ao Ministério da Saúde, parcela 
de recursos (cerca de 15% da arrecadação sobre Folha de 
Salários) para o custeio do SUS. 

Corroborando essas dificuldades, em recente informativo 
intitulado_ "Nota da Assessoria de Comunicação Social do 
Ministério da Previdência Social sobre Recursos para as Des
pesas com a Previdência Social e Saúde, em 1993", são citadas 
dívidas dciSetor Público e do próprio Tesouro Nacional, essas 
últimas já atingindo Cr$15 trilhões, a preços de junho de 
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1993, além- de informar que, dos cerca de US$5_,7 bilhões,_ 
"de passivo, três bilhões e quinhentos milhões já foràm equa
cionados, sem aumento de alíquotas". Resta, portanto, um 
·déficit de US$2,2 bilhões, a ser resolvido, ainda neste exer 
cício. 

Como se vê, as questões financeiras da Pie vidência Soda 
estão relaciojadas, inclusive, às do próprio Tesouro Nacional 
e do Setor Público como um todo, incluindo-se as Empresas 
Estatais. 

Apesar do corte de US$6 bilhões anunciado no Orça
mento Geral da União de 1993, para fazer face, entre outros, 
ao déficit da Previdência Social, cabe saber as demais medidas 
que serão tomadas para a solução dos débitos. Assim enquanto 
a Previdência Social não repassa recursos à Saúde, porque 
não recebeu o que deveria do Tesouro Nacional, e também 
porque ambos não arrecadam, das próprias estatais, os mon
tantes totais que estas deveriam recolher, fica evidenciadc 
que não só a sociedade cívil deve ser convocada para cobrir 
os déficits de caixa do governo. 

A presente proposição baseia-se ainda no disposto nc 
inciso X, do art. 49 da Lei Magna, o qual atribui ao Legislativ< 
competência para controlar e fiscalizar os atos do Poder Exe 
cutivo. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1993. ~Senador Gilberto 
Miranda. 

REQUERIMENTO N• 688, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos art. 50, § 29 da C_o_nstituiçãc 
Federal, 215 e 216 do Regimento Jnte_rno do Senado -Federal, 
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhoi Ministro de Estã
do Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coor
denação da Presidência da República;·as seguintes informa
ções: 

1 -Quais as empresas firiancíad3s pelos agentes Finan
ceiros do BNDES e os respectivos valores concedidos a cada 
uma dessas empresas, a preços de junho de 1993 e um UR. 
e qual a data de sua concessão? 

2-É possível, aos Agentes Financeiros do BNDES, fi
nanciar projetes próprios e/ou de empresas em que participem 
ou controlem seu capital? Em caso afirmativO, identificar esses 
projetes em cada empresa, bem como os valores em UR .• 
a preços de junho de 1993 e a data do contrato. 

· . 3- Quais as empresas diretamente financiadas pelo BN
DES, ao longo do tempo já citado no Requerimento do Sena
do Federal de no;. 297/93, os valores de cada contrato; em 
UR., a preços de junho de 1993 e a data de concessão? _ 

4- No caso dos projetes indiretamente contratados, isto 
é, pelos Agentes financeiros do BNDES, há, por parte destes, 
cobrança de taxas, comissões ou alguma outra forma de remu
neraç~o, tal como a retenção, por certo tempo dos repasses 
recebidos do BNDES? Em cãso afirmativo, explicitar as taxas 
percentuais de comissão ou número de dias. 

5- Quanto tem custado, para 0- Tesouro Nacional, em 
cada exercício- financeiro, em UR- ·e a preços de junho de 
1993, os ressarcimentos feitos ao BNDES, mencionados no 
Anexo I ao Ofício P- 142/93, de 27.05.93 do BNDES? · 

6-No caso de eventuais inadimplências ou falências 
de empresas financiadas por esse sistema, tanto no casO"- dos 
projetes de financiamento-indireto quanto no cios diretamente 
contrata~os, qual a responsa_bilida<!e ~os A_g~ntes Fipanceiros, 
do própno BNDES. ou ainda, do Tesouro Nacional, em cada 
um dos casos? 

7- Quais os projetas financiados pelo Finsocial e pelo 
Proálcool. mencionados ilo Anexo I do Ofício P-142/93 do 
BNDES; especjficando-se as operações feitas a "fundo perdi
do" e demais financiamentos, em UR., a preços de junho 
de 1993 e as datas dos contratos? 

8- Finalmente, pede-se que essas inf\)rmações sejam 
detalhadas conforme cada item do questionário, isto é, a cada 
pergunta correspondendo urna resposta específica. 

Justificação 

_J;m ate11dimento ao R~querimento no 297, de !993, do 
Ser)i3.90 Federal, a Secre~<1-ria de Planejame'nto,_ Orçamento 
e Coordenação da Presidência da República, através de seu 
Ofício n' 645/SEPLAN·PR, encaminhou resposta do BNDES, 
a qual, em seu anexo II, contém uma "Listagem de Clientes 
Beneficiados pela Limitação da Correção Monetária DL's 
1.452176 E 1.679179". 

Este Requerimento é um adendo ao de n·) 297, visando 
complementar e esclarecer as informações recebidas. A Justifi
cação mantém-se a mesma, portanto, do Requerimento ori
ginal. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1993.- Senador Gilberto 
Miranda. 

REQUERIMENTO N• 689, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos art. 50, § 2o;. da Constituição 
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas ao excelentíssimo Senhor Mínístio de Estado 
das Minas e Energia as seguintes informaÇões:· 

1-qual o valor das dívidas de cada um dos Estados 
do Norte e Nordeste para com a Petrobrás, decorrente da 
compra de petróleo para uso em termoelétricas? 

2- qual o volume mensal de petróleo fornecido, para 
tais fins. em cada Estado. 

Justificação 

A presente proposição visa a obtenção, para esta Casa, 
de dados concretos acerca das dívidas de cada um dos Estados 
dessas duas regiões do País para com a Petrobrás. 

Tais elementos informativos se revestem de grande im
portância, -tendo em vista os constantes aumentos nos preços 
dos combustíveis, aliados às também constantes manifestações 
dos Estados do Norte e Nordeste sobre indisponibilidade de 
caixa para suportar encargos dos mais diversos notadarnente 
para com os órgãos federais. 

Ademais, ora por outra, têm-se a manifestação de deter
minados Estados de que a interrupção de energia elétrica 
em certos municípios é quase sempre ocasionada pela irregula
ridade da entrega de petróleo às termoelétricas. 

Por essas razões, e porque ao Congresso Nacional é atri
buída as funções fiscalizadora e controladora dos a tos do Poder 
Executivo, entendemos que se faz necessária a manifestação 
desse Ministério, através da Petrobrás. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1993. ~Senador Gilberto 
Miranda. 

O SR. PRESIDNETE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão despachados à mesa para decisão, nos 
termcis do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a_mesa, ofício que será lido pelo Sr. lo;. Secretário. 
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Ê lido o seguinte 
Of. 040/93 ~ GL i'.P 

Brasília, 6 de julho de 1993 
Senhor Presidente, _ 
Diri}o-me a VOSSa EXcelência, _na qualidade- de "Lídet 

do Partido Progressista- PP, em exercício, no Senado Fede
ral, inforMando que substituo o Senhor Senador II_"apuan Costa 
Júnior n3-função de- titular_, junto à Co~issão responsável 
a oferecer o parecer à Medida Provisória n9 332, pelo Senador 
João França; informando, ainda, que permaneço na suplência 
da aludida Comissão. 

Pela atenção dispensada, antecipo a Vossa Excelência 
meus agradecimentos e elevados protestos de ~stima e apreço. 
-Senador Pedro Teixeira. Líder do PP em exercíci<?· 

O SR. PRESIDNETE (Chagas· Rodrigues)- Serão feitas 
as_substituições solicitàdas.- - - -

A Presidência comunica a:o. Plenári9 que se encontram 
sobre a mesa, à disposição dos Srs. Senadores, as cédulas 
para a eleição da Comissão Rep-reseni3.tiv3-do Congr~ssó Na
cional, prevista no § 49 , do art. 58, da CoristituTÇãO-Federal 

A referida eleição se fará no decorrer da sessão ordinária 
de hoje. · 

A indicação dos integrantes da comissão obedeceu às 
normas estabelecidas no art. 2', da Resolução n'3, de 1990-CN 
e no,art. 99 , § 19, do Regimento Comum. 

Ao final da presente sessão, a Presidência fãiã realizãr 
a apuração dos votos e proclamará os nomes dos Srs.Senadores 
que irão integrar a comissão. ·- _ 

Os Sis. Senadores que desejarem já poderão votar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.A Presi
dência convoca sessão conjunta, a realizar-se hoje, às 19h, 
no plenário da Câmara dos Deputa<Ios,_ destinada à apreciação 
da Medida Provisória n' 32o, de 1993. 

O Sr. Mauro Benevides -Sr. Presidente, antes de exer
citar o direito de voto, gostaria que V. Ex~ me permitisse 
fazer uma comunicação de pesar. 

O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente, peço· a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concédo· 
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides e, logo em 
seguida, ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. MAURO BENEVIDEs (PMDB-·CE. Para uma co· 
municação. Sem revisão do orador.)- Sr.·Presiden_te, Srs. 
Senadores, ocupo, hoje, a tribuna do Senado Federal para 
fazer o registro do desaparecimento, ocorrido nas primeiras 
horas da manhã de hoje, em Fortaleza, do Deputado Estadual 
José Maria Meló, integrante da Bancada do.~artido .do Movi
mento Democrático Brasileiro e representante da zOna norte 
junto ao Poder Legislativo do Estado do Ceará. 

Recordo, Sr. Presidente, que depois de haver exer.cido 
com uma proficiência inquestionável, e por duas vezes, aPre~ 
feitura Municipal de Guaraciaba d9 Norte, na Serra da Ibiapa~ 
ba~ José Maria Melo credenciou-se à admiração dos seus con
terrâneos, o que o estimulou a postular uma vaga na Assem
bléia do Ceará. Nas eleições de 1990, com expressiva votação, 
conseguiu lograr seu terceiro mandato, o de Deputado Esta
dual. Logo em seguida, seria o escolhido pelos seus pares 
para exercer a Více-Presidência do nosso Legislativo. 

Qtier como prefeito reã1íiador de obras e empreendi
. me:ntos de Jarga envergadura, quer comb deputado estadual 

de atuação equilibrada, voltada para os interesses do desenvol
vimento do Estado, o ilustre extinto capitalizou dos seus cole
gas o maior respeito, da mesma forma como já ocorrerà desde 
o tempo em que, junto aos seus conterrâneos, exercia O man~ 
datO de prefeito municipal de Guaraciaba do Norte. 
_ Durante a minha última estada em Fortaleza, fui visitá-lo 
ná. UTI do hospital em que se encontrava intemado. Fie:-lhe 
um aceno expressando o desejo de todos os peemedebistas 
para o seu restabelecimento, o que lamentavelmente n~o ocor
re_!.!1dado o agravamento do seu estado de saúde nas últimas 
72 horas. 

Nos primeiroS minutos da madrugada de hoje, recebi 
uma comu_nicação do Pr.esidente da Assembléia Legislativa, 
Deputado Francisco Aguiar, dir.igida a mim, Presidente do 
PMDB, Partido a que pertencia o pranteado extinto, dando
me conta do larnen~ável fato que contristou não apenas a 
nós companheiros do PMDB, aos integrantes da Assembléia 
Legislativa, mas também ao povo cearense e, de forma particu
lar, aos Municípios da zona norte do Estado. 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ext ulll: aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não, nobre Líder, 
Senador Marco Maciel.' 

O Sr. Marco Maciel- Senador M"ã.uro Benevides, desc;jo 
expressar em nome pessoal e em nome da Bancada do Partido 
que tenho a honra de liderar no SenadJl Federal, o PFL, 
os nosso~ sentimentos de pesar pelo falecimento do nubre 
Deputadó José Maria Melo e r.ogo a V. Ex~ que transmita 
este sentimento de tristeza aos integrantes do seu Partido, 
lucidamente presidido por V. Ex~, à Assembléia Legislativa 
do Estado, onde o extinto exercia mandato de Deputado, 
·à prefeitura e ao povo de Guaraciaba, terra que o viu nascei· 
e da qual foi operoso prefeito por duas vezes. Muito obrigado. 

·O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Líder Marco Maciel, que traz a manifestação de solida
riedade de sua Bancada a esta homenagem de pesar que tribl!
to, neste instante, a um ilustre co-estaduano, o Deputado 
José Maria Melo, falecido às pr~meiras horas do dia de hoje. 

_-o sr. EPitácio Cafeteira- Permite-me v' Ex~ um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Pois não, nobre L'fder 
Epitácio Cafeteira. 

o sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Mauro Rene
vides, o Partido Progressista Reformador, por meu int~rmé
dio, transmite o seu voto_de pesar à família, aos companheiros· 
de Partido do Deputado José Maria Melo e ao. povo do Ceará, 
que perde um homem público de primeira qualidade 1 o que 
entristece a todos nós. Aproveito o pronunciamentO de V. 
Ex~ para fazer chegar os nossos sentimentos_ até o povo do 
Ceará e, em es-pecial, à fâmllia do pranteado Deputado José 
Maria Melo. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Expressa também o no·. 
bre Líder Epitácio Cafeteira a manifestaçãô. de condolências 
de sua Bancada, o PPR, pela perda, ocorrida hoje, do Depu
tado cearen.se José Maria Melo, que pertencia aos quadros 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o que agra~ 
deço sensibilizado. 

O_Sr. Magno Bacelar- PeJ;mi~e-me V. Ex~ um_aJ?arte?_ 

O SR. MAURO BENEVIDES - Ouço o aparte do nobre 
Senador Magno Bacelar . 
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O Sr. Magno Bacelar ~ Nobre Senador Mauro Bene
vides, V. Ex• traz a esta Casa notícia, que_pranteamos, do 
falecimento de José _Maria Melo, Deputado do EstadO--e dO 
Partido de V. Ex~ Eó1 meu nome pessoal e etri- norite da 
Bancada do meu Partido, trazemos a nossa solidariedade ao 
Partido de V. EX•. aO Estado do Ceãrá c, principalmente; 
à famflia enlutada, reconhecendo a perda que significifpara 
a classe política bra~ileira o desaparecimento do_ nobre líder 
do seu Estado. Era o que tinha a dizer. Obrigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Líder Magno 
Bacelar, os meus agradecimentos por essa sua adesão à home
nagem de pesar que presto em nome da Bancada cearense 
nesta Casa. E creio que, se aqui estivessem, os Seii"adoreS 
Bení V eras e Cid Sabóia de Carvalho estariàm tclmbérrioSOlícfá
rios nesse iristante em que homenageio o Deputado JoSé Mari3. 
Melo, que será sepultado ao final da tarde de _hoje no seu 
Município de Guaraciaba do Norte. na Serra d3 Ibla-paba. 

Realmente, como já de~taquei, esse homem foí"um pre
feito com atuação exemplar em doís mandatos; foi um depu
tado estadual cumpridor dos seus deveres e respeitado pelos 
seus pares, a ponto de haver sido guindado à Vice-Presidência 
da Mesa Diretora do Legislativoocearense. Sua morte -foi ~ma 
grande perda para o meu Estado, para o meu Partido, para 
a famfiía Melo, já que José_ Maria soube, ãO longo da__sua 
atividade política de quase 30 anos, demonstrar, inequivo
camente, a sua vocação para a vida pública, essa-mesma vida 
pública que ele s_oube honrar, dignificar e enobrecer. 

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

O SR. MAURO BENEVIDES -Pois não,- nobre Líder 
Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Em nome da Liderança'âo PRN 
e em meu nome pessoal, Senador Mauro BenêVides_, quero 
me solidarizar com v~ Ex" e com o Estado ao Ceàrá, que 
perde uma das suas figuras mais ilustres. Sabem9s que o_ex
Deputado José Maria Melo foi um_ homem que lutou brava
mente e que muito bem representou o brioso povo cear_ense. 
Os mandatos para o_s__quais se elegeu são prova evidente da 
confiança que Q povo do seu estado depositava nessa figura 
que Deus levou nesse momento. Quero me solidarizar ao 
pranto de sua terra, da brava -gente do Ceará e às- últimas 
homenagens que V. Ex• está prestando, neste momento, àque
le grande homem público. Muito obrigado .. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', 
nobre Senador Ney Maranhão. que traz assim a manifestação 
de pesar do seu Partido, o PRN, no instante em que, ocupando 
a tribuna do Senado Federal, homenageio a figura imperecível 
do grande Deputado José Maria 1\-felo que, como já disse, 
honrou e dignificou a vida pública no mel! Estado. 

O Sr. Lourh·al Baptista- V. Ex~ me concede um aparte, 
nobre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo a palavra a 
V. Ex• -

O Sr. Lourival Baptista -Eminente Senador Mauro Be~ 
nevides, desejo associar-me ao pesar de seu Estado pelo faleci
mento do grande Deputado José Maria Melo. O pesar de 
V. Ex•, aqui externado, faz com que Sergipe, pela minha 
voz, pela nossa Bancada diga que está solidário com o paSsa
menta desse eminente -homem público que muito fez pelo 
seu Estado. Meu sentido pesar, o sentido pesar do Estado 

de Sergipe pela perda desse homem que soube, como Parla
rilent~r, cóiDo Político, honrar as tradições do pOVO cearense .. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato. a V. Ex•, 
nobre Senador Lourival Baptista, que expressa ·sUa solidarie
dade pessoal e a do Estado de Sergipe a esta homenagem 
ql!~ presto a um ilustre cearense ex-Prefeito, ex~Deputado, 
ex:-Vice-Presidente da Assembléia LegislatiVa, que faleceu às 
primeiras horas da manhã de hoje na capital do meu Estado. 

- É uma homenagem, Sr. Presidente, que me sentia no 
dever de tributar neste instante ao Deputa: do José Maria Melo, 
levando à Assembl~ia Legislativa, à Prefeit-ura de Guaraciaba, 
à sua ~~~mli~ a manife~tação do f!l~U profundO pesar. 

O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente, peçO a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues}:- Tem- V._ 
E~·_a pala_yra na forma regimental. ~ 

O SR._LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Para uma 
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 26 de 
setembro de 1991, o Senado Federal aprovou por unanimidade 
o ProjetQ de Lei_n"' 77 ,_que teve a assinatura de 72 Srs. Sena-
dores. -

Com a aprovação desse Projeto, esta Casa do Con:gres-só-· 
Nacional fez justiç~_ ~os- relevantes méritos a ao reconheci
mento público do Hospital Sarah Kubitschek, situando a sua 
credibilidade acima de todas as divergências e distinçõeS parti
dárias, porque essa institüição tem honrado a medicina,-eno
brecendo a classe médica e os_ profissionais de saúde pelo 
nível de qualidade -~'-eficiência_ cotTI_ que presta valOrosos servi
ços à co-munidade. 

Por ocasião da aprovação do citado Projet() de Lei, refe
ri-me aos critérios qUe ã adininistraçáo dO HoSpital Sarah 
Kubitschek leva em conta no desempenho de suas funções 
e no atendimento à sua vaSta clientela: a competência e a 
especialidade dos seus profissiomi.is, o espíritO ãe caridade 
e solidariedade humafla e o empenho em servi!, cada vez 
melhor, à_ população. 

No dia 28 de abril deste ano, em ·solenidade muito concor
rida em Salvador, foi inaugurado, conforme plano previsto 
no projeto de lei que instituiu a Associação das Pioneiras 
Sociais, o Hospital do Aparelho Locomotor da Bahia, com 
~sua Unidade de Apoio à Criança com Paralisia Cerebral. 

Essa unidade da rede que está sendo implantada vem 
sendo conhecida como o Sarah-Bahia, situado no início da 
Avenida Luiz Viana Filho. Ocupa um tereno de 90.000 metros 
qUadrados, que foi cedido pela Prefeitura-de Salvador, e terá 
25.000 nietróS _quadrados ~e área Construfda._ ~_á__já fundón(· 
a Escolinha de Fisioterapía de Criã.nças, dentro dos objetivos 
e finalidades do hospital, que é, sem sombra de dúvida, o 
mais especializado em medicina do aparelho locomotor rio 
Brasil, talve.z o melhor da América Latina nesse ramo. 

Sendo o sistema Sara Kubitschek a primeira instituição 
públic~ não-estatal criada no País, por força do Projeto de 
Lei n9 n, de 1991, que instituiu a Associação das Pioneiras 
Sociais, é mantido em experiência piOneira, pelo contrato 
de gestão entre o Governo Federal_, através do Ministério 
da Saüde,_e a referida Associação. Portanto,_ uma experiência 
de administração pública e hospitalar cujo sucesso é do maior 
interesse nacional, tendo em :vista as imensas necessidades 
de ampliação, de maneira económica e_ viável, dos serviços 
públicos de saúde em nosso País. 
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E a segurança que se tem dos resultados desta importante 
experiência, Sr. Presidente, é a de que o Sarah Kubitschek 
tem à su_a frente, como inspiração e estíriiulo, a liderança 
e a orientação do eminente médlco e cieritista Dr. Aloy~io 
Campos da Paz. 

E quero aqui reafirmar, Sr. Presidente, o que já mani
festei em pronunciamento anterior relativamente ao p3.drão 
de atendimento do Hospital Sarah Kubitschek, no sentido 
de que "A competência profissional e a dedicação dos_ _seus 
médicos, enfermeiros e servid_orcs, coordenados pela sáhia 
e eficiente orientação dirctiva -do médico e cientista Aloysio 
Campos da_ Paz, são um exemplo estimulante e_ admírável 
para a rede hospitalar pública e privada do País, um paradigma 
edifiCante para todos aqueles qu_c lidam na Medicina, com 
a saúde dos seus semelhantes". 

Sr. Presidente, desta tribuna do Senado, quero manifestar 
o meu aplauso, como médico, parlamentar e brasileiro, pelo 
andamento das obras de conclusão do Hospital Sarah Kubits
chek, na Bahia, e de suas unidades nos outros estados, confor
me o plancjamento já -aprovado, e ressaltar os resultados ani~ 
madores que vem alcançando com a expansão do atendimento 
à grande parte de sua clientela, que antes teria que vir a 
Brasília, com enorme sacrifício, para se traüi.r, e que doravante 
terá mais condições de ser atendida no seu próprio Estado, 
com o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados 
na Capital da República. 

Finalizando, Sr.. Presidente, peço a tranScrição nos Anais 
com o pronunciamento da notícia publicada no jornal A Tarde, 
edição de 4 de julho de 1993, intitulada: "fisioterapia do 
Sarah está funcionando". 

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

FISIOTERAPIA DO SARAH 
ESTÁ EM FUNCIONAMENTO 

O Hospital Sarah Kubits_chck, de Salvador, que será co
nhecido como Sarah-Bahia, está sendo construído no início 
da Avenida Luiz Viana Filho e deverá custar, até sua conclu
são, US$30 milhõeS_. Ocupa um -terreno de 90- rilil metros 
quadrados, cedido pela Prefeitura de_ Salvador, sendo 25 mil 
metros quadrados _d_e área cOnstruída. Já tem uma parte con
cluída e em funcionamento, a Escolinha de Fisioterapia de 
Crianças, que fica na parte mais illta. - -- - - -

Quando será sua conclusão _e qual sua capacidade de 
atendimento não se sabe porque o gerente geral administrativo 
e financeiro, Francisco Alves Nascimento, que rião é médico, 
não quis responder, dizendo que só consultando a direção 
em Brasília. 

O hospital será dirfgidQ pela Associação das Pioneiras 
Sociais, hOje uma fundação muito grande e do maior eonceit6 
nacional. O Sarah-Bahia receberá verbas federais, estaduais 
e municipais, de_vendo ser um hospital da maior importância 
na sua especialidade, a traumatologia e recuperação de defeí
tos locomotores; igual ao conceito _do Sarah de Brasília, consi
derado o melhor do País. 

O médico Wellirigto·n __ Çã.valcant! é -um_ dos especialistas 
em Mediciria do Trabalho já em função .. Ele_ informou que 
os médicos, fisiolOgistas e enfeirneiros (J_tie trabalharão no 
hçspital serão em regime de tempo integral. Para serem no
meados farão testes de aptidão .e conhecimentos, IDas terão 
obrigatoriàn'ienfe_ de fazer um curso de aperfeiçoamento no 
Sar_ah~Brasi1ia, com duração de seis meses. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência Convoca sessão extraordínária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 53, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

53, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer no 205, de 1993), que 
autoriza o Governo_ do Estado do Rio Grande do Sul a emitir 
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grand~ do Sul -
LFT-RS, destinadas ao giro de 4.770.271.444 - LFT-RS, 
vencíveis no segundo semestre de 1993. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 55, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 
55, de 1993 (aprese-ntado pela Comissão de Assuntos Econô
micos como conclusão de seu Parec.er_ no 201, de 1993). que 
autoriza o Governo do Estado de São Paulo a ampliar os 
limites fixados no art. 3?, inciso II, da Resolução n\' 36, de 
1992. do Senado Federal e contratar operação de crédito exter~ 
no, com garantia da União, no valor de até quinze. milhões 
de marcos alemães, destinada ao financiamentO parcial do 
Projeto "Preservação das Florestas Tropicais - Mata Atlân
tica". 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Lembro aos 
"Srs." Senadores -que já Se está realizando -a vOtaçãO dos inte
grantes da Comissão Representativa do Congresso Na~ional. 
De modo que a urna se encontra aqui, ao lado esquerdo 
da Mesa. Portanto, os Srs. Senadores que desejarem vOtar 
já pOderão fazê-Ia. _,- - -~------- ~ 

· - Concedo a palavra ao nobre Senã.dor João França. (Pau
sa.)_ 

COncedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
gUinte discurso. --Sem reVisá<) do oradõr:) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, venho hoje à tribuna para levar ao oo•nheci
mento desta Casa a visitá que os integrantes da Frente Repu
blicana.Presidencialista fizeram pela manhã ao Ministro Sepúl~ 
veda Pertence, Presidente do Tribun3l Superioi Eleitoral. 

O objetivo dessa visita. Sr. Presidente. foi entregar a 
s~- E:Xa a -prest:içáo de contas da Frente Parlamentar Repu
blicana Presidencialista. Como as Frentes foram, na realidade, 
frentes parlamentares, inclusive tiveram seu registro feito pe
rante a Mesa do Congresso NaCional. vale dizer ,-a Mesa presi
dida pelo Presidente do Senado Federal, julguei de bom al.vitre 
trazer este fato ao conhecimento da Casa, para que daí resulte 
um pleno conhe_cimento das despesas e receitas da Frente 
Republicaria PieSidencialista. - - - -

Ao visitar o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
eu me fiz acompanhar de dois iluSües coordenadores do Movi
mento Republicano Presidencialista: o Deputado Paes Lan
dim, do Piãuí, e o Deputado Osório Adriãll:o, representarite 
do_Distrito Federal. Este último, foi, inclusive, o coordenador 
de finanças de nossa Frente Presidencialista. 

Como se sabe, o plehiscito ensejou, além da prática da 
democracia participativa, algo que considero muito significa
tivo: uma total transparência das receitas e gastos da cam-. 
panha. 
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Talvez no plebiscito, pela primeira vez no Brasil, se fez 
uma campanha com as regras sobre financiamento publicadas 
em Diário Oficial, com todos os seus doadores operando as 
suas contribuições de forma aberta, com registro nos livros 
das doações feitas, quer pC.ü·-·pessOas físicas, quer por pessoas 
jurídicas, e também com ampla divulgação das despesas efe
tuadas. Isso, quem sabe, vai servir de modelo para avanços 
que certamente precisamos fazer no território do- processo 
eleitoral. . 

Vou mais além; entendo que cabe, neste instante da vida 
nacional, não somente cogitarmos da transparência dos gastos, 
mas, muito mais que do isso, tentarmos reduzi-los. A campa
nha no Brasil ainda é extremamente cara, sobretudo se obser
varmos que somos um pais em desenvolvimento, um país 
do Terceiro Mundo. 

Recentemente, lendo trabalho feito pelo Professor Ro
berto Aguiar, da Universidade Federal4e Pernambu_co, pude 
constatar que nas campanhas do Brasil o custo do voto é 
bem mais elevado do que nas campanhas dos chamados países 
do Primeiro Mundo, notadamente os Estados Unidos e os 
países da Europa Ocidental. 

Sr. Presidente, na hora em que se fala em processo eleito
ral - e no próXimo ano vamos ter praticamente eleições ge
rais, de Presidente da República até Deputados Estaduais 
- temos que cogitar de estabelecermos uma legislação que 
busque reduzir os custos das eleições no Brasil. 

E, a meu ver, o melhor caminho para que isso venha 
a ocorrer é justamente começarmos por reduzir o prazo de 
campanha. No Brasil as campanhas são extremamente longas 
e, em conseqüência disso, obviamente terminam tendo um 
custo relativamente alto. 

Quando falo em custo de campanha, não me refiro só 
às despesas de candidatos e partidos, refiro-me também às 
despesas da prática-eleitoral. Ademais, Sr. Presidente, enten
do que se deva cogitar também, como ~ssim já ·se discute 
aqui nesta Casa e na Câmara dos Deputados, de se estabele
cerem formas de financiamento público para os partidos políti
cos. 0 fundo partidário, iité hoje, é uma ficçãO,~ ·posto qu~ 
as suas contribuições decorrem basicamente de multas e, como 
todos-sabemos~-tOdã ve* -que-}iá-uma--eteiçao-no-nrasa~-togo 
após a proClamação dos seus resultados, há sempre uma lei 
que abona os eleitores faltosos e os dispensa, conseqüente
mente, do pagamento das multas. Assim sendo, a contribuição 
que o fundo partidário ofe-rece aos partidos políticos é irrisória. 

Temos, como assim já o _fiZeram a Alemanha, a Espanha, 
·a Frànça, os Estados Unidos, que cogitar formas de financia
mento público aos partidos e como maneira, inClusive, de 
dar-lhes condições de cumprirem o papel que lhes foi assinadO. 

Aliás, Sr. Presidente, na Espan~a e na Alemanha as con
tribuições do fundo partidário aos partidos políticos são feitas 
observada a proporcionalidade da sua representação parla
mentar. De tal sorte que os partidos de maior representação 
naturalmente dispõem de maiores recursos; ao cOntrário sen
so, os partidos de menor Perfil eleitoral vão dispor de recurso-s 
menores. 

Um outro ponto, dentro dessa busca de melhorar a ques
tão do financiamento das eleições, é a possibilidade - que 
já está fnclusive no chainado substitutivo José FõgãÇa --de 
cogitarmos também de fmanciamentos de pesSoas físicas e
jurídicas, estabelecidos determinados limites e, dentro desses 
limiteS; podendo inclusive deduzir-se o financiamentO do Im-
posto de Renda. · 

Creio que- ã.ssinl fazendo teremos al~çado_ UJll grande 
avanço, quer no sentido de se prestigiar os partidos políticos, 
instituições indispensáVeis à prática democrática, Quer no sen
tido - faço questão de frisai'- da transparência, da morali-
dade, da ética política e partidária. -

E penso também que devemos, ao lado de todas essas 
regras, cogitar da desejada transparência, ou seja, dar visibili
dade ampla aos desembolsos eleitorais feitós quei pelos parti
dos quer pelos candidatos~ Entendo que assim fazendo estare
mos dando uma boa contribuição não somente ao fortaleci
mento democrático, mas à busca da verdade eleitoral, que 
não se compatibiliza com a fraude, com a manipulação das 
eleições, com o mercantilismo político, que há de ser banido 
em nosso País, vez que é tão ou mais lesivo do que o ·corone
lismo eleitoral. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Marco Maciel? · 

O SR. MARCO MACIEL - Ouço o aparte do nobre 
Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Meu amigo, Líder do PFL nesta 
casa, Senador Marco Maciel, V. Ex~ tem uma grande expe
riência, é um líder nacional e, nos cargos que ocupou, seu 
desempenho sempre ficou à altura dO mandato que o povo 
de Pernambuco lhe confiou. - - "-- -

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Ney Maranhão - Haja vista a sua capãCidade de 
comando nesse plebiscito, qualldo o povo brasileiro optou 
pelo presidencialismo, dando V. Ex~ uma prova cabal da sua 
competência e sensibilidade, indo ao encontro do desejo da 
maioria da população. Não preciso citar mittas áfeas onde 
V. Ex•, como Líder do segundo maior partido desta Casa 
e do País, Ú:m dado uma grande contribuição, não só na 
área administrativa, mas também na área política. V. Ex~ 
está trazendo a esta Casa um terria de suma importância, 
porque essa lei eleitoral, da maneira como foi aprese_ntada, 
constitui-se numa farsa. E há mais um detalhe: é uma lei 
que está_ prejud~cando _a hon9_raPil!dade da classe poJítica. 
v: -Ex~ sabe, Como todos nós, que as despesas eleitorais neste 
País são bancadas com recursos dos empresários, embaixo 
do pano, rCCui-sos esses gastOs pelos candidatos a Senador, 
a Deputado, a Governador, quando o Código Eleitoral exige 
a transparência, Cfue devemos ter agora. V. Exf está vendo 
homens como Joaquim Francisco e Jarbas Vasconcelos sendo 
chantageados, em Pernambuco. Mas, graças a Deus, o povo 
sabe a trajetória dessas personalidades, tendo a mais recente 
pesquisa nacional apontado Jarbas Vasconcelos como o pre
feito de maior prestígio administrativo neste País. Mas isso 
tudo nos preocupa. Temos que fazer uma lei transparente, 
que resolva esse Problema que V. Er mencionou, com muita 
propriedade, de gastos de campanha. Temos que unificar essas 
ca-mpanhas. O Senador Valmir Campelo apresentou uma 
emenda constitucional para a reeleição de governador, pre
feito· e presidente da república, diminuindo o mandato deste. 
em --um ano, para unificar -essas=--eleições. Acho que isso é 
muito importante no contexto que o Senado e o Congressp 
irão-discutir dentro _eq~ breve. Parabenizo V._ Ex~ por. esse 
pronunciamento sobre matéria que tanto interessa o povo 
brasileiro, seus representante e a clasSe política. O problema 
de financiamento de camp3nh3:, em países desenvolvidos como 
os Estados Unidos, é que o governo tem uma verba específica 

.. de acordo com cada partido. Aqui no Brasil não acontece 
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o mesmo, sendo, portanto, motivo de preocupação para todos. 
Tenho certeza que _as palavras de V. Ex• encontrarão resso
nância no Congresso Nacional, só assim teremos uma lei elei
toral transparente para benefício do Brasil e tranqüilidade 
da classe política. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Ney Mara· 
nhão, desejo solidarizar-me com as palavras expressas nO subs:.. 
tancioso aparte de V. Ex~ e, de modo especial, às conside
rações feitas a: respeito do Governador Joaquim Francisco, 
meu amigo e companheiro e a respeito do Prefeito Jarbas 
Vasconcelos. Gostaria de dizer que, com relação a ambos, 
faço o mesmo" julgamento, o mesmo j_uízo que-Taz __ V._ Ex~ 
ao exaltar as qualidades cívicas e condutas probas e honfadas 
de S. Ex~ - - - - --

Devo também dizer que este instante é fértil porque acre
dito que toda discussão que perpassa o País, no que diz respeito 
à questão da ética na política, eStá encOntrando uma resposta 
muito positiva não só da_sociedade, mas também, de modo 
muito particular, das instifuiçôes representativas. 

De nossa parte, cabe fazer aquilo que neste momento 
se impõe. Qual seja, aprimorarmos as instítuições, fortalecen
do-as, sobretudo tendo em vista a necessidade de consolidar 
a proposta democrática em ilosso País e de criar -condições 
para que o exercício das atividades públicas seja caracterizado 
pelo rigoroso respeito aos princípios éticos. 

Como dizia, Sr. Presidente, acreditamos que com o ple
biscito se deu um passo muito significativo, não só para conso
lidar as instituições democráticas, de modo especial a Repú
blica, a Federação e o Presidencialismo, mas também no sen
tido do aperfeiçoamento das nossas instituições políticas, por
que ele ensejou a prática da democracia participativa, fazendo 
com que a sociedade brasileira pudesse reafirmar a sua convic
ção de que a ·solução de nossos problemas passa pelo processo 
democrático. 

Sr. Presidente, não desejo apenas me referfrà\i1s1ta que 
fizemos ao TSE, pois acredito que cumprimos um ato que 
de alguma forma se impunha à Frente Republicana Prrsfden
cialista, o de prestar contas, mas também dizer a V. Ex• qUe 
desejo ir além posto que desejamos deixar ã-disposíÇãõ desta 
casa-as nossas contas para que elas possam ser devidamente 
apreciadas e para que se verifique a lisura com que -nos -com
portamos, como também a forma transparente e correta como 
se desenvolveu a campanha do plebiscito e a campanha da 
Frente Republicana Presidencialista, que tive a honra de coor
denar. 

Aproveitando a oportunidade, Sr. Presidente, desejo di
zer que agora, concluído o processo do plebiscito, precisamos 
dar .novos passos no sentido do aprimoramento das nossas 
institUições. O povo, ao votar na República e no Presiden
cfalismo, não votou no statusquo, votou acreditando nas refo"r
mas. Urge, pois, cogitarmos de refundar a república, de fórt.a
lecer a federação, de aperfeiçoar o presidencialism-o. 

Recentemente, Sr. Presidente, em artigo que publiquei 
em jornal do País, tive a oportunidade de dizer o seguinte: 

''A vitória da República, da Federação e do Presi· 
dencialismo, no dia 21 de abril, não será a vitória do 
imobilismo. Ao contrário, tem que ser um passo deci
sivo no processo de modernização do País.~· 

Disse mais: -
"Em outras palavras, propomos uma discussão em 

duas etapas: -o que fazer- , qu_e deverá ser consen
sual, e depqis o - corno fazer - , que não exigirá 

mais o consenso, mas sim o confronto entre as várias 
hipóteses, as várias alternativas e os __ diferentes mo
delos. 

Se qui.sermos outra imagem: por consenso escolhe
mos onde cheg~r. Pelo dissenso, votamos o caminho 
a tomar para alcançar esse onde. 

Devemos aproveitar que temos três consensos fun
damentais, que são República- que precisa ser refun
d~da - Federação - que necessita ser fortalecida -
e Presidencialismo- que precisa, também, de aperfei
çoamento. 

Se houver princípios, preceitos ou diretrizes, sejam 
de que origem for, monarquistas, parlamentaristas ou 
presidencialiStas, que não sejam incompatíveis com- os 
delineamentos básicos. do plebiscito, não há por que 
não discuti-los, não examiná-los ou não, eventualmen
te, adotá-los. 

O povo· brasileiro tem o direito, depois de suces
sivas e reiteradas demonstrações de equilíbrio - e o 
plebiscito foi mais uma demonstração disso - bom 
senso e maturidade, de esperar dos políticos um plano 
dessa natureza, apto a preparar o País para os desafios 
do século que se ~proxima. '" 

É evidente que na proporção em que aperfeiçoarmos 
o_sistema político, de modo especial os subsistemas eleitoral 
e partidário, estaremos concorrendo para robustecer as insti
tuições democráticas brasileiras. 

"Permitirá, também, que, a partir de sua defini
ção, o eleitorado possa, no decisivo ano eleitora_! de 
1994, saber quais candidatos se comprometem com o 
progresso e quais, caso existam; optam pelo imobilismo 
e pelo regresso" 

Creio que nós, os políticos, -independentemente 
das legendas, ideologias ou facções que representamos, 
devem~s isto ao nosso País e a seU povo". -

Sr. Presidente, devo também dizei- que entendo que o 
povo ao votar República e Presidencialismo, de alguma forma, 
também sancionou a Federação, porque, como sabemos, Fe
deração é irmã siamesa da República. Ou seja, República 
e Federação, no Brasil, surgiram ao mesmo tempo e se consoli~ · 
daram institucionalmente com a primeira Carta Republicana, 
de 1891. 

Entendo, Sr. Presidente, que, ao se consolidar a Repú
blica em nosso País, não podemos também deixar, sobretudo 
riO instante da revisão, de tentar robustecer a Federação. A 
Federação brasileira padece de debilidade congênita. Ela nas
ceu num Estado unitário, diferentemente do que ocorreu, 
por exemplo, nos Estados Unidos ou na Alemanha, onde 
nasceu, praticamente, de pactos confederados. No Brasil, não; 
a Federação nasceu de um Estado unitário, e, conseqüen
temente, por ser, no início, uma mera imposição legal, não 
tem raízes tão profundas como observamos em outros países 
que nasceram de confederações. 

Daí por que, Sr. Presidente, ainda hoje padecemos de 
um federalismo caracterizado por enormes disparidades entre 
os Estados. Ainda estamos muito distantes de um verdadeiro 
e adequado federalismo. Precisamos cogitar, portanto, na revi
são constitúciorial, de robustecermos os passos nessa direção. 

O Sr. Márcio Lacerda- V. Ex~ me permite uni apãrte, 
nobre Senador Marco Maciel? 

O SR. MARCO MACIEL- Concedo o aparte a v: Ex• 
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O Sr. Márcio Lacerda- Ilustre Senador Marco Maciel, 
~pesar de ser parlamentarista, em primeiro lugar queto cum
primentá-lo como dirigente da Frente Presidencialista por essa 
demonstração de lisura no comportamento da campanha da 
Frente Presidencialista, como também foi a da Frente Parla
mentarista e a da própria Monarquia, com essa preocupação 
na apresentação das contas, mas acho que V. Ex~ aborda, 
de passagem, um dos temas que, a meu ver, está no centro 
das questões brasileiras no momento. Não sei nem se seria 
provavelmente o fortalecimento do sistema federativo, mas 
seria a implantação em definitivo, no nosso País, de um sistema 
efefivamente federativo. Somos uma federação. Pela Consti
tuição, somos uma federação~ institucionalmente, mas somos 
de fato um Estado unitário. Tenho a impressão de que esse 
modelo unitário de Estado esgotoU-se completamente e gran
de parte da incapacidade brasileira de enfrentar a crise de 
cada uma das Regiões brasileiras- como o Norte, o Nordeste 
e o Centro-Oeste, particularmente, regi6es h-õje- consideradas 
periferia do Brasil - encontra-se exatamente no sistema de 
organização. Quer dizer, o Estado unitário, corno proposta 
de administração, de gestão das questões das coisas nacionais, 
esgotou-se. Acho que temos que definir, neste momento, qual 
é o papel da União, qual é, em definitivo, o papel dos Estados, 
qual é o papel dos Municípios, mas, fundamentalmente, temos 
que definir qual é a autonomia negocial de cada uma dessas 
Unidades da Federação. Esse é- o cerne da questão da incapa
cidade brasileira hoje de enfrentar a crise. Quero cumpri
mentá-lo por essa abordagem do sistema federativo, tema 
do qual tanlbc!m tratarei num pronunciamento que devo fazer 
logo mais nesta Casa, abordando também a questão do Siste
ma Tributário Nacional. 

O SR. MARCO MACIEL -Nobre Senador Márcio La
cerda, ouvi com muita atenção o apa-rte de V. Ex1' e já conhe
cia, por conversas que mantivemOs anteriotnierite, -o seu posi
cionamento com relação ã questão da organização do Estado 
brasileiro. 

V. EX-~ é, de longo tempo, defensor de um Estado unitário 
e, em entendimentos com V. E~, sempre recolhi tendênciaS 
nessa direção. Mas prefiro a tese de que este País - que, 
como disse o Papa João Paulo II ao nos visitar, "é um conti
nente dentro de um continente" - não pode ter uma Repú
blica que seja despartida de uma concepção federativa. Por 
quê'? Porque tal é a dimensão do nosso território, e o modelo 
governamental não funcionaria devidamente se não houvesse 
uma adequada descentralização funcional e espacial de compe
tências e atribuições. 

Lembro-me, a propósito~ que; mesmo no Império, mes
mo dentre aqueles que defendiam a Monarquia, encontramos 
ilustres homens públicos que entendiam que o caminho deve
ria ser o da descentralização, o caminho da federação. Dentre 
eles, gostaria de citar o eminente homem público pernam
bucano que foi Joaquim Aurélio Nabuco de Araújo, que, 
em mais de uma oportunidade, fez questão de, defendendo 
a Monarquia, recomendar que ela se convertesse numa Mo-
narquia federativa. · 

Se olharmos a própria evolução do Império no Brasil, 
tanto no Primeiro quanto riõ Segundo Reinado, vamos verifi
car que houve uma tendência que a História registra no sentido 
de surtos de descentralização. Aliás~ devo dizer que, de algu
ma forma, o Ato Adicional representou um esforço no sentido 

da descentralização. Infelizmente, aqueles esforços foram cor
tados pela Lei de Interpretação, de 1841. 

Mas, de alguma forma, eu gostaria de mencionar que 
entendo que o que mais convém ao Brasil, sobretudo ao Brasil 
República, é o Brasil República Federativa, que foi o mesmo 
caminho que países, de extensão territorial semelhante à nos
sa, percorreram. Vejam que, hoje, os grandes estados do 
mundo - sob o ponto de vista demográfico e sob o ponto 
de vista espacial -são estados federativos, que são aqueles 
que mais se compadecem, conseqüentemente, com a desejada 
descentralização, tendo em vista a diversidade social, cultural 
e económica das diferentes regiões. · 

É evidente, nobre Senador Márcio Lacerda, que, ao de
fender a federação, obviamente eu a não defendo num fetichis
mo de formas e conceitos, eu a defendo como algo que seja 
efetivamente operacionaL E talvez aí esteja o nosso grande 
ponto de encontro. Quem sabe, por caminhos diferentes, pos
samos chegar aos mesmos resultados, no sentido de fazer 
com que a República Federativa seja capaz de superar não 
som~nte as disparidades interespaciais de renda, que desafiam 
a paisagem brasileira, mas possa também ensejar a correçáo 
das disparidades interpessoais de riqueza, de renda, que tam
bém constituem um grande desafio a ser ultrapassado. 

Aliás, Sr. Presidente, a propósito do assunto, devo dizer 
que entendo que, na revisão constitucional, devemos propor 
um novo modelo federativo, que deva resultar num processo 
de integração escalonado e planejado, a fim de que os serviços 
públicos essenciais não sejam ofúecidos aõs cídad3os com 
diferentes graus de efkiêricia, segundo as possibilidades eco
nómicas de cada região ou, como em inúmeros casos; deixem 
de ser oferecidos por falta de suporte econômíco;- Da mesma 
maneira, friso, deve o texto constitucional prever- e prover 
- idêntica solução nas relações institucionais dos Estados 
com seus Municípios. 

O processo de delegação de prerrogativas, poderes, deve
res e encargos em diferentes áreas de atuação política, econó
mica, social e cultural só deve ter por limites as atividadeS 
hist6riCas e tradicionalmente reservadas à União nOs sistemas 
federativos: segurança, relações exteriores, administração da 
Justiça, planejamento económico e energia nuclear. 

Em contrapartida, todos os serviços públicos essenciaiS 
devem ser assegurados com um grau mínimo de efiCiência 
a todos os cidadãos, corno a única forrria de promOver-se 
a integração e a solidariedade social, pondo fim à discrimi
nação de que são vítimas milhões de brasileiros. A obrigação 
de prover educação pública obrigatória e gratuita, de assegurar 
saúde e saneamento, promover habitação condigna, gerar 
oportunidades de emprego, ampliar sistemas de transportes 
de massa e garantir proteção social adequada na velhice e 
na diversidade a todos não pode ser um encargo privativo 
da União, dos Estados ou dos Municípios, mas sim do poder 
público, seja ele federal, estadual ou municipal, isolado ou 
conjuntamente. 

O federalismo que se impõe praticar no Brasil é o da 
cidadania, não o da União, dos Estados ou dos Municípios, 
numa disputa inc3bível em um país cOm as·Ca-rências dramá
ticas que temos e as abissais diferenças de renda, bem-estar 
coletivo e desempenho económica-que hoje separam os brasi
leiros de diferentes origens e condições. 

Para isso, todos os serviços públicos essenciais, ísto é, 
aqueles que afetam o cidadão no meio em que ele vive, devem 
ser serviços compartidos, sempre que não possam ser susten
tados pelos Municípios, pelo Distrito Federal, pelos Estados 
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e pela União, separadamente. Eles podem ser do Município, 
'do Estado ou da União, independentemente; mas onde o 
Município, o Estado ou a União não possam ass.egi.Ii:"á-los 
com o grau de cficiênciã. desejada, devem ser de responsa
bilidade dos três entes federativos conjuntamente, atraV-és de 
um sistema de administração única. E_ aí é que eu penso que 
o ponto de vista do Senador Márcio Lacerda se concilia com 
as idéias que aqui estou e-Sposando, que aqui estou expen
dendo. 

Enfim, acho que isso significa dizer que União, Estados 
e Municfpios devem aportar recursos c soluções na medida 
de suas respectivas possibilidades. Este ~. na miriha opinião, 
o novo federalismo, que deve, ao lado da refundação republi
cana e do aperfeiçoamento do presidencialísni.o, brotar da 
revisão constitucional. 

Mas, Sr. Presídente, feitas essas considerações, gostaria 
de aproveitar também a ocasião para fazer, através da tribuna 
desta Casa, o nosso agradecimento a todos aqueles que partici
param da Frente Republicana Presidenci~dista. Gostaria de 
agradecer a todos os Deputados Federais e Estaduais, Senado
res, governadores, prefeitos, vereadores e lideranças políticas 
de um modo geral, pela contribuição que apertaram à causa. 

Desejo também agradecer a todos aqueles que, direta 
ou indiretamente, colaboraram para o êxito da nossa campa
nha. Aos doadores de recursos, sem os quais não poderíamos 
ter feito a campanha, aos veículos de comunicação social, 
às empresas que trabalharam na campanha, quer na produção 
de programas de rádio e televisão, mas também produzindo 
peças de publicidade, àqueles que se engajaram de forma 
espontânea na defesa da opção r~publicana, na defesa do 
siStema presidencialista de governo. 

GoStaria, pois, ao tempo em que praticamente encer
ramos todo esse processo político, de_ fazer o nosso agradeci
mento, de expressar, conseqüentemente, a rioSsà gratidão a 
todos daqueles que colaboraram. Acredito que o êxito da 
campanha republicana presidencialista brotou, antes de mais 
nada, de uma grande convicção popular de que este era o 
melhor caminho para o País, que não poderíamos ter outra 
conduta a não ser continuarmos a caminhar nas trilhas da 
opção republicana federativa e nas trilhas do sistema presiden
cialista de governo. Mas, evidente que não fora a contribuição 
de muitos, não fora a presença idealística de tantos e quantos 

· expoentes da política brasileira, não teríamos chegado aos 
resultados que alcançamos. 

Por isso, Sr. Presidente, desejo, ao concluir as minhas 
palavras, mencionar, portanto, o nosso agradecimento. Dese
jo, também, cumprimentar a Justiça Eleitoral que se houve 
muito bem em todo o processo, de modo especial, oferecendo 
os resultados do plebiscito em tempo que poderíamos dizer 
recorde, sobretudo se compararmos com outras eleições e 
se levarmos em consideração que a campanha do plebiscito 

foi; até certo ponto, inédíta, porque talvez tenha sido-o primei
ro verdadeiro plebiscito que realizamos em nosso País, vez 
que o anterior, o realizado no início de 63, não foi bem um 
plebiscito, mas um referendum. E, de mais a mais, a_ expe
riência de 63 foi feita com uln universo eleitoral bem diferente 
do Colégio eleitoral que hoje temos. Atualmente, somos o 
segundo maior colégio eleitoral do mundo ocidental, com mais 
de! 90 milhões de eleitores. Para a formação desse colégio 
praticamente concorre todo o universo da população brasi
leira, porque votam os analfabetos, os jÔvens a partir de 16 
anos e, como no Brasil o voto é obrigatório, o comparecimento 
às eleições é extremamente alto. Então, isso sobrecarrega 
a Justiça Eleitoral e esta se houve muito bem, inclusive ofere
cendo as conclusões e o resultado do plebisci.to num tempo 
extremamente ágil. 

Por isso, Sr. Presidente, desejo, encerrando minhas pala
vras, entregar a V. Ex~ a nossa prestação de contas e os três 
livros: o de Diário, o de Registro de ·Doações, e o de Razão 
que consigna toda a nossa movimentação financeira. 

Portanto, Sr. Presidente, concluo as minhas pal~vras fa
zendo questão de mencionar que deixo nas mãos de V. Ex\ 
como Presidente do Senado Federal, e assim, ipso facto, Presi
dente do Congresso Nacional, as nossas contas solicitando 
também que elas sejam publicadas como parte integrante do 
meu pronunciamento. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO: 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

SEÇÃO lii 

5 de julho de 1993 

FRENTE PARLAMENTAR 

REPUBLICANA PRESIDENCIALISTA 

Senhores Filiados: 
A Frente Parlamentar Repuhlicana Presidencialista ini

ciou suas atividades operacionais em 10 de março de 1993 
e as encerrou em 28 de junho de 1993. 

Para que a movimentação financeira e os atos praticados 
no período sejam aprovados, estamos apresentando a pr,esta
ção de contas, devidamente analisada e aprovada pelo Conse
lho Executivo. 

No período foram arrecadados Cr$13.766.367.299,23, 
sendo Cr$12.257.354.456,00 de doações e 
Cr$1.509.012.843,23 de Receitas de aplicações financeiras. 

Os recursos foram aplicados na campanha. conforme do-
cumentos à disposição. .-.---

BrasHia, 30 de junho de 1993. -Marco Maciel, Coorde
nador-Geral. 

BALANÇO FINANCEIRO REALIZADO EM 28-6-93 
,, 
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Brasília, 28 de junho de 1993.- Marco Maciei,-Coordc~ 
nador~Geral - Osorio Adriano Filho, CoordCnador~Finan
ceiro- Marcelo Barbiere, Coordenador-Executivo- Jesuina 
Varandas Ferreira Contadora - CRC 2064. 

PARECER DO CONSELHO EXECUTIVO 
Examinamos as corita-S da Frente Parlamentar Republi

cana Presidencialista c_m 28~6~93, compreendendo a movimen
tação ocorrida de 10-3-93 a 28-6-93. Os exames foram condu
zidos com base nas demonstrações contábcis e documentos 
apresentados. · 

Pelo exame realizado, somos de parecer pela sua apro~ 
vação. 

Brasilia, 28 de junho de 1993.- Vivaldo Barbosa, Coar- · 
denador de Mobilização - Vladimir Palmeira, Coordenador 
de Propaganda. 

RELAÇÃO DOS CONTRIBUINTES E DOADORES 
Em cumprimento ao art. 6n do Decreto n\' -756, de 19 

de fevereiro de 1993, que regulamenta o art. 6" da Lei n'·' 
8.624, de 4 de fevereiro de 1993, a Frente Parlamentar Repu~ 
blicana Presidencialista faz publicar a relação individualizada 
contendo nome, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
CPF ou Cadastro Geral de Contribuintes- CGC, dos seus 
contribuintes e doadores, com respectivos valores; 

Astroma-rftima Navegação S/A, 
CGC-42.487.983/0001-82, Cr$50.88.200,00 Atlântica Seguros 
S/ A, CGC-33.183,.641/0001-88, Cr$359.763.500,00;- Auro
ra Seg., Vig. e Transp. Valor-es Ltda., 
CGC-76.719.715/0001-60, Cr$662.525.000,00; Banco Brades
co S/ A, CGC-60.746.948/0001-12, Cr$279.817.494,00; Banco 
Cidade S/A, CGC-61.377.677/0011-00, Cr$150.000.000,01J; 
Banco E c o_ nó mi c o S /_A~ C o n s. A d m. , 
CGC-15.124.464/0001-87, Cr$290.420.000,00; Bradesco Segu· 
ros S/A, CGC-33.055.!46/0001-95, Cr$279.817.494,00; Bra
de se o S/A Corretora de Tit. Mobiliários, 
CGC.37.992.229/0001-60, Cr$204.763.500,0ú;.Cargomar Cia. 
Marítima S/A, CGC-30.697.'494/0001-76, Cr$71.421.000,00; 

Cl'a. Bancredit de Serv. de Vig. e Transp. V-alofes, 
CGC-61.157.087/0001-08, Cr$295.876.575,00; Cia. Elo de 
Participações, CGC-57.621.336/0001-98, Cr$341.817.494,00; 
Cia. Itauleasing de Ari-endamento Mercantil, 
CGC-49.925.228/0001-48, Cr$295.876.575,00; Cia. Textil SãO 
Martinho Ltda., CG-C-61.219.192/0001-05, 
Cr$250.000.000,00; Const. c Com. Camargo Corrêa S/A, 
CGC-61.522.512/0080-06, Cr$689.330.250,00; Curinga dos 
Pneus Ltda., CGC-00.041.327/0001-00. Cr$334.000,00; Dura
tex Mad. Aglomerada S/A, CGC·87.266.357/0001-93, 
Cr$298.750.275,00; Empresa de Navegação Aliança S/A, 
CGC-33.055.732/0001-38, Cr$75.366.000,00; Eterbras Telec. 
Iode. Ltda., CGC.40.447.120/0001-56, Cr$100.000.000,00; 
Focom Fomento Comercial Ltda., CGC-57.982.480/0001-50, 
Cr$295.876.575,00; Fortaleza Cia. Nac. de Seguros, 
CGC-33061.854/000!-37, Cr$359.763.500,00; Frota Oceânica 
Brasileira S/ A, CGC-33.478.009/0006· 76, CR$74.589 .000,00; 
Gráfica Bradesco S/A, CGC-44.312.908/0001-06, 
Cr$211.290:496,00; Indústrias Reunidas São Jorge SI A, 
CGC-61.417.077/0001-56, Cr$250.000.000,00; !tau Capitaliza
ção S/A, CGC-61.379.764/0001-24, Cr$295.876.575,00; !tau 
Gráfica Ltda., CGC-60.834. 769/0001-37; Cr$295.876.575,00; 
ltauprev Seguros S/A, CGC-53.031.217/0001-25,· 
Cr$344.005.000,00; Itausaga Corretora Seguros Ltda., 
CGC-60.897.907/0001·27, Cr$339.461.250,00; !tau S/ A Cor
re!. Val. Mobil. e Câmbio, CGC-61.194.353/0001-64, 
Cr$295.876.575,00; Itauseg Adm. de Imóveis S/A, 
.CGC-54.&40.053/0001-40, Cr$295.876.575,00; Marco Maciel, 
CPF.000.145.404-87, Cr$1.000.000,00; Massas Alimentícias 
Mazzei Ltda., CGC-50.746.882/0001-07; Cr$250.000.000,00; 
Mundial Seguradora S/ A, CGC-33.498.41 1/0001-08, 
Cr$292.053.995,00·; Pátria Cia. Bras. Seg. G_erais; 
CGC.-84. 290.097/000 1·04, Cr$341.81 7 .494,00; Prudential 
Atlântica Cia. Bras. de Seguros, CGC-33.061.813/0001-45, 
Cr$323.053.995,00; Real Encomendas e Cargas Ltda., 
CCC-21. 773.395/0001-35, Cr$334.000.000,00; Real-Expresso 
Ltda., CGC-25.634.551i0001!38, Cr$334.000.000,00; Sertec-
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Corretora Seguradora Ltda., CGC~43~.135.870/DOOJ/80, 
Cr$339.461.250,00; SGA~Sístemas e Serviços de Informática 
Ltda., CGC~02.611.903/0001~34, Cr$332.000.000,00;Skandía 
Bradesco Cia. Bras. Seguros, CGC~33.302.33210001~80, 
Cr$341.817.494,00; Transroll Navegaç~ão S/A, 
CGC~42.513.580/0001~60; Cr$75.000.000,00; Umuarama 
Com._e Múketing Ltda., CGC~43.146.703/0001'35, 
Cr$660.000.000,00; Unifina Imobiliária Part. Ltda. 
CGC~33:239.237/0001~89, Cr$339.461.250,00; Vibra Vigilân~ 
cia e 1ransportes de Valores, CGC~57.478.01810001~10, 

RAZÃO N•OI 

TERMO DE ABERTURA 

Contém este livro, 22 folhas impress·as por ProCessamento 
de Dados, numeradas de 1 a 22, servirá de livro razão ·número 
001, da Frente Pa-rlamentar Republicana Presid-e"ndali.sta, es
tabelecida nesta capital no Senado Federal Gabinete 1, Bra
sflia- DF, inscrita no CGC, sob o n" 37.992.22:9/0001~60. 

Brasília, 28 de junho de 1993. -Senador Marco Maciel, 
Coordenador Geral- Deputado Osório Adriano Filho, Coor
denaOOr Financeiro - Jesuina Varandas Ferreira, CRODF 
2064/Contadcira. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Cr$204.763.500,00. ~ 

Marco Maciel, Coordenador Geral. 
(Ne 9.257- 2~7~93- Ci$18.018.DOIWO) . 
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~~?.N. 3ANCO_ ECONOM:~o C.A 290.420.000,00 
DE:P .. N~ R.ti:'i~- ~XPR2.SS~ 38..; .. 000 .. 0r~0,t0 

!)E:~".t\. seu, s:s--:- .. E ssR·,: .. :~ 3:2~00~Ne.:;o,e0 
SH 70é.7!.0 
::-.: 70õ7~l-
DE? .. N ~ -C~-~ ::\1::;,;- ?NE:JS 
~EF .. N. c:A TEXI~~ S .. MART:~ 
J2P.N. MASSA ALIM.MAZZEI 

c:-~-7067:3 

::h 7:J67:"~é 

::-i _7067!7 

' 324 .. ~00. ,)0~ '~~0 
25_r .... 00e. 0e-.c 7 0~ 
250.C;)0.000,~;0 

~0e.0~e .c-~-c~~,~-

223 .. 236 --(~00 1 02 
i3c-c .. e:ee.0ce,0e
i000:;;00.000,00 
~C~ .. 00C .. 2:0C,0~ 

2!~000.000,00 
· es. 000. eoe, 00 

7". 2"00 .. ·2.0~, 00 
2.-50 C~ 000 7 00 

-77 .. 4-",0. e v;,~~-:)~ 
---~.s:t- . .s~~~~c;~ 

4 .. 759 .. (:':!::-~3~ 
!.::i .. 424 .. 6.6E:,0<~. 

.::. ~ •Z"~c '2.: n \~:-\::f.l. ~ 00 
-2 .. c~---;J .. i·(~(~ r 00 
~.-·:.;:-~~~~~r0-0 

~ ~-CZ<~ ~~e c, e c 
.t:e .. 2-;;8 ~ :: :;;;_.; •. 0.0 

-.6e? ~e·;e.-:0(~·?:~.0~ 



Julho de 1993 

::\7~;.~~~02.i~i 

....... "';,._ 
'-'l-· ' ~·, ~. :JOC 

22J04/93 ii ., 
w 

23/04/98 ,., 
' ... _ç.. , 

23/~-4/93 i2 2 
27/C4/93 13 1 
02/06/93 15 1 
02/:)6/93 iS 2 
04/06/93 16 1 
08/06/93 17 i 
09/06793 18 i 
09/06/93 18 2 
09/06/93 iS 3 
ii/06/93 19 . i. 
i4/06/93 20 i 
15/06/93 21 1 
i5/06/93 2i 2 
~5/06/93 21 3' 
2 '06/93 22 1 
21:.:/06/93 

..,., 
~~ 2 

22/06/93 22 3 
25/06/93 23 i 
25/06/93 23 3 
:'3/C6/93 24 i 
23/061?3 24 2 

sr..:...:)Q ===> 

:CNTA:iii.03.00i 

JATA 
!S/03/93 
~.9/03/93 
25/03/93 
26/03/93 
26/03/93 
" '03/93 
3:../03/93 
3!./03/93 
05/04/93 
07/04/93 
~._.<!te.t./93 

:...-:- DOC 
3 i 
6 i 

.6 1 
7 i 
7 2 
8 1 
8 -2 
8 3 
i 3 
3 3 
7 5 

~e:/04/98 ;';,~ 
!:S/04/93 !.0 
~6/04/93. s 
22/04/93 !i 
2.3/04,'93 i2 
23/0-4/93 !:2 
:7/0~/93 1.3 
30/04/93 13 
30/04/9:!: ~3 
'3-i ~~~5/93 i 4 

2 
i 
i 
2 

1 
2 
1 

F:r:· 
"· .., 

. ~-

i 
i 
.i 
2 
2 
i 
2 
2 
2 
i 
2 
i 
2 
2 
1 
2 
2 
i 
2 
2 
2 

PRT 
i 
2 
i 
i 
2 

2 
2 

2 

2 
2 
i 
i 

2 
1 

~4/06/93 l6~ ~ i 
:: S/06:/93 :'..7 
.:.4/06/98 20 -

22/06193 22 
~:S?~679~ 2:!: 

i 2 
i 2 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

... ; -- ... -. 
'. ''"· ~- ,.,, ' 

~R~~SF~?/~?~::~:~-: 

RESGATE A?:...:t-,;CAO 
RES3A7E AP~:tACAO 
~ESGA~S -A?~::~:AC 
AV.D~B. EM EY~RATO 
""!"Rt-,NSi= .. ? / AP :..:Cr.ú:AC 
RESGATE AP~:CACAO 
CH 706723 
CH 706720 
CH 706721 

... .:.. ::; - r 
. ' 

::~,:--(lt?~Z.Ji?. .. :)~ 
~~. 00<' ... C0(· • 0C· 

393 i ..-57 é-,. 534 l' 79 

AV.DE8. CH.706723 CANC.RA.i000.000.G00,00 
TRANSF.P/APLZCACAO 
RESGATE APLICACAO 236.000.000,00 
CH i06i24 
CH 706728 
RESGATE APLICACAO 
c:--; 706725 
CH :706726 
RESSATE A?~:CAGAO 
c:-: 706729 
Ci-! 706730 
CH 706727 

-FUNDO OURO BANCO S~ASIL 01/01/93 

H ! S T O R : C O 
TRANSF.P/A?LICACAO 
RESGATE APL:CACAO 
TRANSF.?/APLIC~CAO 
TRANSF.P/A?L:CACAO 
RESGATE APL::ACAO 
TRANSF.?/APLICACAO 
~EEMS .OESP. !...':AGEM MES 
AV.DEB. lOF APLIC.MES 
RESGATE AP~CACAO 
TRANSF.P/APL!CACAO 
RESGATE AP~!CACAO 

O E: S - T O 
570.000.000,00 

1991.980.000,00 
~46.42~.ee0,ee 

74.500.ece,ce 
03/9 37.054.555,8$ 
e3/9 

74e.600.00e,00 

Quinta-feira 8 6535 

_:;-'""<_=:·E·:~: -~-

.. - :- .. ~34 ~._:-;~,~}r;:-.::· 
~:?s-·. 7·2~ .. ~.:;~ ~ 0(~ 

- -2-~- .. -::oe, 0c 
3!.?77 -000 .. 1200,0:!!~ 

i000 .. 000.000,00 
s50.e00~0~e .. 0e 

!700.000.000,00 

381.000.000,00 

236 .. 000.000,00 
1000.0~0.000,00-

4õ.453~30er00 
ii.3:f2~800,00 

23.000 .. ~e e-; 00 
::7 .. 0CC.~0•2. 7 0\-:.-
58~622 .. 590,~~ 

1.800.000.000,00 

~0 .. ~68.~26r~ . .; 
6. ser" -~-0~ r:::~ 

~ESGA7E A?:...::AcA: ~:~.~-~~~-00~,~~ 
RESGATE AP~:CA:AO 40S.00~~00~ .. 0e 
TRANSF~?/A~-:CACAC 607.00€.000,Z0 
TRANSF.P/AP~ICACAO S99~70~.00Cree 
:::~A'rE rl?:..:·~~.-:Ao -50.000.00~-~~·2-
RESGAiC: A?:..I:A:AO ~ .. ·e·e·0.000~ ~0 
Rt::E!-'18. DESP. V! AGEM MES 04/9 277.937.649 r 57 
A\..:";:.Ea-~ IOF .~2$ 0~/93 S?~ .. -:.:&6.4_.;; 
RS::: !"'iS. :tESP .. · .. /:AG;::!"': :-:2S 05/9 ?~f5. 597. 92~ 1 7 6 

TR A~~SF.? I:;?-:_! :;'ACAO
RES3A"7'E ~o:_:cA8A{l 

~RANSF.2/A~-:8ACAO 
R_ESGATC: A?~::~.:Ac 
R~SGATE APL!CACAO 
R2SGP.~E A?:_:sA:AO 

23-6 .. ~00. oee,. ~.z 
39.000 ~ 0<v~' ~ 0iz• 
?E' • .;e-::,: 6'7'..: ,2( 



6536 Quinta-feira 8- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Julho de 1~93 

:•A7A - ~~ J0C 2~~--
2Gt'0~/93 23 Z ! 

SALDO ==:;:::) 

D?,TA - LT--DOC 
10/03/93 i 1 2 
~i/03/93 2 
!. !/03./93 2 
11/03/93 2 
ii/03/93 2 
!.i/03/93 2 
~.1./03/93 2 
i-- '03/9.8 -2 
ié:/03/93 
24/03/93 
24/03/93 
24/03/93 
24/03/93 
24/03/93 
24/03/93 
24/03/93: 
24/03/93 
24/03/93 
24/03/93 
24/03/93 
24/03/93 
24/03/93 
241'03/93 - -5 -

3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

5 

30/03/93 6 
05/,04/93 i 
05/04/93 i 

. ·ã ";04/93 2 
07/04/93 3 
~7/04/93- 3 
i2/C!4/9'2- "~ 
:!.3/04/93 5 
~3L04/S'2 .5 

i 2 
2 "2 
3 2 
4 2 
5 2 

--6 2 
7 -~2 

i 2 
i 2 
2 2 
3 2 
4 2 
5 2 
6 2 

-7 2 
8 2 
9 2 
i -2 
2 2 
3 -2 
4 2 
5 '2 
i -2 
1 2 
2 2 

2 
i. ~ 2 
2 

,. -
2 

2 

:. 2/04/93 
::.4./0~/5'3 
~ .. 4/04/93 

~s · -3- 2-
2-
2 

6 
6 

K I S T O ~ I C O 
DEP.N. SENA~OR MARCO MAC:E 
DEP.N. C:::{1 SAt,r:RE:::l:::"," 

-DE?.N. FOC0M-f0~ COM •. 
OSP.N. C:A :::TAULEASING 
DEP.N. ITAU GRAF!CA 
DEP.N. :TAU CAP:~A~!ZACAO 
DEP~N. IT~U ~/A CORRETORA 
-~EP.N. ITAU SEG.A~M. 
DEP.N. OURATEX S.A: 
:·EP .N. ::RA-~-rs·RoL-~ S;A 
~EP.N. BRADESCO-S.A. CORR! 
DEP.N. SARGO~~R S.A. 
DE?.N. CIA ELO DE PARTIC. 
DEP.N. FORTALEZA CIA NAC 
DEP.N. GRAFICA SRADESCO 
DEP.N. PRUDENTIAL AT~AN.SE 
DEP .N. __ ATLANT:CA SEGUROS 
DEP.N. 8AN80 BRADESCO 
jt~.N. SRêDESCO SEGCROS S. 
DEP.N. MUNDIAL SEGURADORA 
DE~.~. PATRIA C:A BRAS SEG 

-DEP.N. VIBRA VIG.TRANSP.\/A 
D~P.N. SKANDIA oRAD~SCO CI 
DEP.N. FROTA OCEANICA 
JEP.N. EMP.NAC.AL:ANA _ 
DE?.~. AS7ROMARIT:MA NAVE. 
DEP.N. CONST.COM.CAMARGO C 
JEP.N. AURORA.SEG.V:G.TRAN 
DE?.N. UMUARAMA COM. MARK. 
~SP.N. BANCO CI~ADE 
DEP.N. UNirAR!1A IMOS. 
JE0 .. ~ ~ SEi\TES. C0RRE:T ._SES 
:;:;::;p. ~:·, :·:·~.:,'_aAGA C:~R~:::; .2:::;3 
t-:1/ .. c~i:> .. ~_ .. P .. ~.f.-!..· .. 3 .. ---

-·JE?.N .. FORTALEZA CIA NAC 
:z:-?- .. N. SXANÓ!A 3RA:)ESCO_ 
JE?~~- ?R~~ENT:A~ AT~A~. 

:.-4/04/.~3. 6 
~. 4 /C-4/93. 6 
:;_ 4/-04/93 6 
:..4!0..',/93. 6"" 
.:.~/0~/93" "6 
::. 4/0~/S'·3 6 

-4 2 JE?.N .. V!2~A v:t. 

6 2 ;:..s;:; .. N. :-!~~~::A~ SZ3. 
7-- a-- ~ JE"?" ~-1< ~ Af:t-.NTIC:~ s:::;~2CS. 
8 2 J::.::P.N-. s~>,-t,;::Es:tJ -~L.!I .. ·:c::<~:: 
9_ 2 JE:, .. ~~- c:~~~ 2:...c ::·E: ?_?',;:'~ft. _ 

-~/04/93 7 ! 2 
.4/C4/92 7 2 2-
:.4/0-r./93. 7- "3- 2-

::;=:? .. N. :T.~UP~E\.,J __ S~ .. 
JZ:? .. ~(. -GRAP':t:t~ BR_A!JS:S.CO 
DE? .. N. SRAC.~S:~ SS:S:.:2C -

~-4/04/93 7 
~ ~/04-_/92 7 

4 2 
6 i 

DEP.N. BANCO 8RA::JE:SCQ 
.P\: .. JE2 ~ E.:X":"ORNC O? F?NVG 

--

·- ... /Ç<:: ~- ~: .. ::--::::.~ ..,....::.~:::. 

:: J -~ ..:.;-.------

J~s ... :o c.-~E:Jr;c 
!. ,, 000 ~ 0-00 )' '210 

=- 29~ .. e7 6 ~ :7~ ,.e c 
295.876.575100 
295:-,.·876 .. 575,.00 
295.876~575700 
29:::~876 .. 575700 
295.876.575700" 
295 .. 376 .. 575,0e 
2.98:.."7~0.275;00 
7:;-~ 000 .. 000 7 00 
4~ .. 7 63-..-:::ee. 0® 
7~~42: .. 00C,~~ 

248-. 8!7 .494,.00" 
49.763 .. 5~0,00 

149.290.496,00 
i 99. es:L 995,00 
4~ .. 763.5~0 .. 0:2: 

24B.ei7 .. ..:;s:47t,-e 
2t;2.S~7' .. 4'>4,~0 
~ 9S". e~3 .. 9~~5,00 
24·n~-õ~7 .474 7 00 

49-.76Z- .. 50é 7 C0 
24a .. si7.4~4:r'->C 
74 .. 589 .. .:.·0er~e· 
75.366.0007~0 
~o.ses .. 2e~0.~e 

.689 •. 330: ~ 250 l 00 
6é·2. ~2:; ii 000 700-
660.000 .. 000,00 
~50.000 .. 000,00 
339 ~ 46::. 2.5.0 :r 0"0 
.339:-46-: .. 2~.;_i.C,zt.: 

-.:::::._~ . .i:.f:. _:_:;_:~~-:-·:
?:\.:;:; ,; ..::,_...:_ ::....-2.::.:;~ '~ ~> 
889 • 4-:': ~c";::;,::~; .:;;0 

-3::A: .. r~?_ g ..::00"~ .. t:J-~ 
93 .. 0~-,z- .. -~ Jei ~ ~-~ 

-~2-~ • ::~<~-.:~~o e~,~-~--
.::.;::E.: .. ::-0_0 .. -i;O·'J, :·3 

9_3 .. 00(:. .. 0-z-. 0 )'_c e~ 
9:i ft 0t:6 ---~~.a:- 00 

-~~e .t~\:'-2_ .. ~?0 .. 00 
i 8: . ~· ~ ~,...::_:;_;: ~ :--:· -

93 ~ r: .. :~~~-t-0~i.-~~~ 
3-~ ã .i 0·?.~~ é J.;.:· .... '::;~. 

~ 62.000.0C~rCC 
- --2::: .. ~z--~c- •. ~-c ~Y~ é:>: 

678 .. 922 .. 500100 



Julho ,,k i:t:iJ 

:)(.;T~. 

i6/04/93 
i9/01'~/?3 

19/04/93 
19/04/93 
19/04/93 

!... -:· 0.08 
8 1 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 

20/04/93 i 0 i 
.20/04/93 i0 2 
20/04/9S 10 3 
20/04/93 10 4 

i='i\T 
2 
2 
2 
'>. 
~ 

~ 
~ 

2 
2 
2 
2 

UIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) 

:; t.. : .e,- ~~ -

,: .. ::s;·;:;-p::: 
~E?.N. =~~~-~!~~.SAC ~:t:z 
!JE? .1\. B?•~:Ç;_ t:(.;;\·:J~:::~~::; 
::?-~NM ~E~~ ZX?R~SS~ 
DE?wK~ REA~- E~:. ·E CARGAS 
DE?.N. SGA s:s7.Z SE~~.:~? 
DEP.N. CURINGA P~E~S 
DE? .. N. c: A ·;:::X7:':... S. H1~i;~ -:-:~i 
DEP .. N.. RAss~~.s A:...:: M ~ MAZZE: 
DtP .N. ETE:R9RAS TE!:.. :ND. 

.... - --.... - ... -

SAL.::)O ==-:;::-> -i-2257. 354.456 r 00 C 

SONTA:31i.02 .. 00i -RENDIMENTOS APLIC.FINANC 01/01/93 · 

-~--- :- - ·-- ..:. . 
~ ·:_ ~ ~ :.- ~ ·~ -.. -~ ~;,:; r ~-Ç;-

:9C ~ ~-_:;:·•[ .. C0 e:·~ iZ. 
334 .. 0-Z-0 .. ~z.0~0e 
334 .. e~e: e c .z .t ~;) 
332.000 .. 00~~00 
334 .. 000 .. 000,0e 

-~50-,. ~000 "-000 .t ~~~ 
-2sC .. ~00 .. 000,C'~ 
-~00.000.0~0,00 

DATA LT DOC ?RT K I S T O R ! C 0-
REEMB.OESP .. VIAGEM MES 02/9 
R2EMB.:JESP.V:AGE:M MES 04/9 
?.C:.:MB .. :JES-F .. VIAGEM MES 0e/9-
REEM8 .. :JE:SP .. v:AGE:M MES 06/9 
RE:ND.APLIC .. 

: ~ s I T c c P. E-~- !-T c 
3 - .03/93 8 2 2 
3()/04/93- l:3 i 2 
31/05/93' i4 . ~-. ~ 

25/06/93 23' 2 2 
25/06/93 24· o 2 

SAL~O ~==> 15t9 .. 012.843,23 C TO.TAIS ===> 

:ONTA:321 .. 04 .. 005 

JATA-
07/04/93 
~5/04/93 

3 
~0-

ooc 
4 
3 

SAi-DO ===> 

CONTA:321.04.010 

~·ATA LT DOC 
i.5/03/93 3 2 
i5/03/93 3 4 
~6/íl3/9Z 4 i 
~- 7/02/93 s i 
,_9/03/93 6 2 
02/06/93 i5 2 

SALDO ===> 

PRT 
i ,--

-ALUGUEL DE 'AERONAVES 0~/01/93 

H I S i ·o R I C O J---E- B I -:" C 
Dll? LN. 035/93 FI ANA 7AX: 116. i80. 600,00 

-- DUPL.N. 025 AJA~ TAXI- AERE ~23.236.000:00 

339.4!6.600,00 o TOTAIS :c:} 339.416.600,00 

-DESPESAS BANCARIAS 0i/0i/93 

PRT H s--r o R I c o D i:. s r ... o . 
~ AV.OEB. EM EXTRA TO i0.400,ee 
1. AV.DEB. OP tVT PROO.E COc1, 230.900:00 
~ AV.OEB. EM XTRATO i0.400,0e-
1 AV.DES. EM EX":"~~iO 10.400:,00 
i ~~v .. J2:3 ~ El": i::XTR{:';'0 :.0. 400, e.:1 
i 4V.OEB. "" -" EXTR,ATO 2!.500r00 

294 .. 000~0~ ;) T-OTA:S '===) 294 .. 000,00 

87.054 .. 555,8;:: 
277 .. 937.649:.57 
985 .. 597 .. 92!;76 

39 .. 199. 735",.. :.-(7 
:. i 9 .. 2-22 .. 980, ?:5 

1509.012 .. 843,23 

~ R E D - - c ~ . 



., ' 

9ATA LT DOC ?RT 
?-5/06/93 23 ~ i 
28/06/93 24 1 1 

DIÁRIO DOCONGRESSO NACJONAL (Seção II) 

R~A JES~:\~ ~.FCi~~~:RA 

RPA JESU:NA V. ?~~RE:~A 

:; ?.: ·:- :;: - 0 
2~~ :. ~0~7 • 0~(: I ;;z,~~· 
i 7 ;, z ;~•fê- N 000 T 00 

SA~DO ===> 40.000.000,00 D TOTAIS ===l 

CONTA:321.04.0i9 

DATA LT DOC PRT 
31/03/93 8 3 1 
30/04/93 13 2. i. 

-IMPOSTOS, TAXAS E MUL 7AS 0i/~!i/9~ 

HISTOR-}CO DEB:TO 
AV.DEB·. I0F A?~IC .. MES 03/9 10.468.1.26,~.4 
AV .. ::>EB. !OF MES 04/93 59! .. ~66J'44 

SALDO ===> 11.059.292,58 D TOTAIS ===> !1.059.292,58 

uATA ~T DOC P~T 
!2/04/93 4 3 i 
14/04/93 9 5 i 

-PORTES E TELEGRAMAS 

H ~ S T_O R I~ O 
R~C.N. 3i730i ECT 

"REC.N. 317305 ECT 

0i/0i/93 

: E i3 ! T O 
33 .. !37 .. ~00,00 

1 .. 826 .. 500,.00 

SA!..DO ===> 34.963.500,00 ::i TOTA:S ===> 34.963.500,00 

CONTA:32i .. 04.028 

:>ATA 
25/03/93 
07/04/93 
14/04/93 
i4/04/93 
16/04/93 

LT DOC 
6 2 

PRT 
i 

3 
7 
9 
8 

22/04/93 i:!. 
22/06/93 22 
22/06/93 22 

5 'i 
i 
1 
1 
i 
1 
i 

7 
3 
B 
3 
2 
3 

-PASSAGENS AEREAS 

H I 8 T O R I C O 
FAT :N. 0iSi/93 DECOLA TUR. 
REC.S/N V!VALDO SARSOSA 
REC.S/N VIVALDO BARBOSA 
REC.S/N PR!NCO VIANA 
REC.S/N MARCEL~ BARBIERI 
REC.S/N MARCELO BARBIERI 
REC.S/N PAES LAND!M 
REC.S/N VIVALDO BARBOSA 

0:1./01/93 

DE 8_~ TO 
6.490.800,00 

21.504.000,~0 

5.187.900,00 
31.806.500,00 

5.5B6.800,e0 
9 .. 454.600,00 

48.453.300,00 
11 .. 3!.2.800,00 

SALDO ===> 139.796.700,00 D TOTAIS ===> 139.796.700,00 

- :>A~<'. 

:_ ·;·:.5/03/93 
i9/03/98 
-~i9/03/93 

',· õi.6/03/93 
. ; :26/03/93 

~6/03/93 
·.· -~2/04/93 

•"•'},. - '.{3/04/93 

;_: :)OC 
3 3 
ó 3 
6 4 
7 3 
7- 4 
7 5 
4 2 
5 6 

·-~::;;0~/98 :e .. 1. 

i5/04/93 10 5 
,i6/04/93 6 3 
~6/04/93 8 4 
:~ 6/04/S'3 S 7 
20/04/93 10 9 

22/04/93 1i 2 

1 
1 
' ·' 1 
1 
i 

i 

i 
1 

i 

-PROPAGANDÃ. E PUB~IC!DADE 0~/0ó/93 

;.; -'::: s i o· ~ ::: c o J _ .:. - - J 
--· ;;:.;?:....N. 17~6 -:-~ .• r; ?t~oJ .. ~ :o::.P<:C.JJ00~.:S00T~c 

JUP~~N. ?ARTE OUP~IC.0i516 i5~.000.000,.00 
-DU?L.N. 404~82/81 ALMAP _ 5~ .. ~73.6!1,.~4 
S.(!P:... ._N. SA!.::::-o DUP !...IC. 0!516 j,3 ~ 250 .. 00ü,. 0<3 
OUPL.N. PARTE 0~5466 ~EKIS 48~.650.eee.ce 
DUP~.N. !746 TVT PROD.5 C0i300.000.000,00 
DUPL.N. 1785 TVT PROD. E C1300.000.000,00 
~~?~.N. 5786 GRAF!CA !?:RA 23i.200.0e0,00 
O~P~.N .. ::.797 7V7 PROJ. ~30e.C0C~eetr~C 
N.~ N. 015466 OENISON ?R0Pi0~2N030"000:00. 
·:J~p:_.,r.: .. 99583-A S.t., C.BRAS 2f .. 000 .. 00er00 
:'·_;P:...~"'• .. ;:;-320 :::::>.GRAF.:·?:::RA S5 .. 000.;;:0c;)'e0 
N = ~- i769 :No .. cc~.T~~A F 77.44?.c~e,ee 
D~P~.N.40660,7~6~2~40996~ 
40948 AL~ÀP L0k208.500~00 
JUPL.~. 1805 TVT ~XOD. 2 Ci000~000.000100 
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CQ~7t.c ~ 32i,. 04. C-30 

::r-;;.c, JOC P~7 
:..~?/06/93 ~.8 f ~ 

C9/fl.6/93 ~8 2 ; 
09/06/93 18 3 
c"/06/93 i9 c 

i 
2 

~:..;-;:. :__...__,),(___., 

r>u?:_ .. r..:. 
:)L.!i-:...ft N .. 
AV.~t:f;'. 

1289! ~EJE ANTE~,A ~~~~-000.~~~~1~ 
1869 TV~.pR:Jft E ~ SSC.00e.000,ee 
0i54t.s :::::>-i:so~~ P~J~7Q!Gi.:-00~.e~_0;~e· 
G:.-... 706;'23 Si' ... ~v:.r:r::· :t.:C"~~·~eC.:·C· .. ~0-Ó.,OiG 

::.5/06/93 2i 2 1 
"5/06/93 2i 3 _i_ 

28/06/93 '24 2 1 

!.9~3 -;··v-c ?~J!). 80~ 236.0(n).,·20(~t:•{/ 
!::!UP:...~~t._ i239~.RSJE: fü .. -:·s·~P. ~(H)e.C00.0C-Cr{1C 
DUPL .. t-(. -!"924- íV7 ;:r;:;:o;y,:::: :~O 58.622 .. 59-0-~-s---::- ;:,__ 

CONTA:32i.04.03i 0i/0i/93 

DATA LT DOC PRT 
i5/04/93 10 6 1 

i-! r· S T Q R ! C O D E B I T O 
~wp:_,.N. 27~8 INSTITUTO GAL 400.000~000700 

.. SA!_DO ==== > 

:ONTA:32i.04.032 

DATA :..T DOC 
1.4/04/93 7 8 
!.4/04/93 7 9 
1. 4/04/93 9 i 
~-~~/04/93 9 2 
16/04/93 8 5 
i6/04/93 8 6 
20/04/93 10 5 
2C/04/93 i0 6 
20/04/93 i0 7 
20/04/93 10 8 

SA!...~O ===) 

:o~~A:22~.04 .. 039 

DATA LT ~o c 
~~3/04/93 5 7 

:. ::/04/9~. 5 a 

~9/04/93 9 5 

~? /(:: -~ /?3 " 6 

SALDO==~> 

400.0CI.000,00 D T07AIS ===l 400.000.000,00 

-SERVICO_S DE TERCEIROS 

PRT H I s·T ~ R : ~ o v ~ 

1 REO.S/N GENIVAL S.NOBERTO 
i REC.S/N ~::::...SON S.SAó:TOS 
1 REC.S/N JOS<: C.R.F!RW.::No 
i REC.S/N ~AR:....E:NE J.BA7:STA 
i REC.S/N IVAL:JO F. s;LVA, 
i Rt:C •. S/N DIL80-N s. SAi\TOI> 
1 REC.S/N ;)!LSON S.SANTOS 
1 RE.C,,'S/N. !VALO O D.DA s::::...' .. ..:A 
1 REC.S/N MARLENE ' SATIS'!'.~. 

~· 
i REC. 8/N ~AR~A A .. F. ~OSTA 

18.00jj.000,00 D TOTAIS."'==> 

PRT 
1 
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H ; JLI O S. : C O 
CANHOTO 2~89097 A 2iBi00-

01/0i/93 

D E 5 ::: ; O 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
'1.000.000,00 

500.000,00 
7.000.000,00 
2 .. 500.000,00 
i. 000 .. 00·~ t .(;0 
2.000.00e,o0 
!.000.0eel'00 
i·. 0ee .. eec l' 00 

18.000.000,00 

0i/0!./93 

:)ES1'i0 

i04 VARIG i2.263 .. 357te0 
~ 

i 

i 

CAN:-i0i0 7 463'?~ r 3':t2 7 3?~ ~,3-;7 
~00 A 402,405 A 4i0 V~S? 38.22ew609,00 

~Ot~J .. ;s;o .. 1\. 7:t.,570·e· ~~. 70-3 r 71. e· 
A 71.7,?24 ~ ~28 VASP-

7€',.667.726r00 J _TO_JA:S =;;,= > 

H : S T O -~ .: C O 

4.75? .. 09!,00 

70 .. 667 .. 7261 0(~· 

:- 2: 3 -- ' 
14/04/93 9 4 i R E-C ~S/~; ??: :::s::: ·~·:;:.::_;.:!:~ 

SALDO ===> i:. .. 524.779700 J 

C R ::-. D I T .C 
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3&1.11.&1$ RES'J~ TliOO ECO<!IUI;O 

3!1.11.111 REJ:<JTAS OR::!I'BITA!S 
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3!i.t1.tll ~~~EHAS 

3!!.bi.H1 COl!TilBUlOO E DMCOES 

3!i.t2.Ht REH!IAS !lllf/ F!NII!Cf:!RAS 
3!!.12.11! REfm!~.OOOS AP~IC.F!~M':. 

32 ·.KI DLSI'E"SAS O."CM!ffi111IAS 

321.!1.m DESPESAS 

32!.i!.ltf IESl'ESI.S CORRE11!1 
32i.l4.m D'51ESAS BAI\C.IIIIAS 
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:::?::n ~ t.:.::~ ~ ~.c::~:~~:~;Jt.J: 
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3 

~ 

s 

3 

, 
s 
~ 

~,9S 

~.~ 

e,et 

1,1> 
9,&9 

1,11 
MI 

~.M: 

1,91 

~,$6 

9,61 
1,11 

I,H 
9,ti 

&,e~ 

1,11 

MI 

'·" 1,11 
1,11 
1,11 
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?. ~~~.39!.2~:,~~ ~ •. $~J.~~. ~3/ ,:.!'J S'J~.s~.í/{,~tü 

t:.:.;s~ •. ~~&.;.::;~.~~ :..:'9&.fi:1/' .'il~.~': ( ,t;(-.5 .te: I' I,{; 
6.~8~. 'i:l~.lô~, s~ ~.zre.az·. ~!!,! 4 ~. ~~: .6~~.! ~c 

~.~b~.~.'J~,~ ~.&i:•.~!te.S2~,1~ '-'7 .~fi].~;~ ,/li' 
~-~6~. ~~;::;.:1~,B!i ~.&~ ~ .46t.52~.14 ~~·? .~!'?.~:~ ,í'~/l 

f ., (; ;:(··-·: 

:..1.ii.. k~~.~2;· ,:'S ~.6~\·. ~~~.f:}! ,1::1 i::ii.H~ .• n~p~ 

,,~e 1,.&69.~7~.il:!,8:5 ~-~~·t.~9~.S!~,BJC 

~.Er~ -t.u~· •. ~·;&.f;n,S' .. ~.66l·.1.~.a!J ,f~c 

e,e& 4.:)S~."J&.?.:.i~,v~ 4.5R:l.tJ6.~6.~: 
&,Mi ~.~«~.~~6.:".;6,&& ~.!i82.~:iô,;·~.MH: 

MI 
t.ee 
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3.al!.!n.í!1,H 
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o.' A ' •'· • v,, >- ... I< 
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.'~aift ~A~~~~:NTA~ RF?.P~::::SJDat~:A~r.lt. 
:.:~~~ ~ ~~=~~ -~~;:\!!:.~~~:·E 
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sa.et.eee RECEITAS 
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,, 
"' 

.• 111 lk'SPES!S 'OICAi'.EliiH:AS 

321.11.111 O!S?ESAS 

32!.1UII DES?ES!S m~9fl! 
22!.1~.ees ~:.L VUEL OE AEROHMES 
32!.H.tU OES1fi1\S BAI'CMrlAI 
~2~.f~.t19 !H00Src:, T~X~S E l!liLTAS 
2?!.&1..126 P01T!S f ~liiCI.IAS 
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e,ee 211. 9'!1.64~ .~t lit. n· ,64'1 ,~7~ so~.9~:.~:i,~~~: 

3.t18.~6~.63~ ,tsJ 6.~~d.~~~ .67i,H ~,6S t-.~~::.:~;;":.~75/~: ~, r:r~. ~·;J. ;~~. ;r~J 

3.a1a.~.C37,lSO ~.e-..a.;;~l.et!,« 'i,tt 6.t93.:JJ2.~/t,H;.'! l.~z·,,\'S/,I~.no 
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1,11 3:l9.414.6ii,il t,tlf 3:l9.H6.666,M~ :r2~. U4 •. ~~~.$tlo 

m.!itt,M!l I,JI $,t~ &,6? 2n~.:.~~.Mm 
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111.19.111 C!ICII:.A.~TE 
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TERMO DE ENCERRAMENTO . 

Contém este livro, 22 folhas impressas por p-rocessãmento 
de dados, numeradas de 1 e 22, e serviu de livro diário númerO 
1 d~ freJlt~ parlamentar republicana presidencialista, estabe
lecida nesta Capital no Senado Federal Gabinete 1, Brasília 
-DF inicrita nó CGC sob no n' 37.992.22910001·60. 

Brasília, 28 de junho de 1993. -Senador Marco Milciel,
Coordenador Geral- Deputado Osório Adriano Filho, Coor
denapo~- Financeiro- Jesuína Vai-andas Ferreira, CGC/DF 
2064- Contadora. 

LIVRO REGiSTRO DE DOAÇÕES 

TERMO DE ABERTURA 

Este livro contendo 4 (quatro) folhas, nUmerada"s -d-e 1 
a 4, servirá de Livro Registro de Doações e Contribuições 
n~ 1, da Frente Parlamentar Republicana Presidencialista, esw 

KICltaiCO """" '""' Astr-ritfi!WI N~IÇio S/A ~2.487.9el/G001 ·112 50.885.200,00 

AtUntiCII S~g~~ros S/A 33.183.641/0001-115 359.763.500,00 

.turor1 s.aur~nçe, Vlg. e Tr-p. V1toru Ltde. 76. 719.715/0001·1Wl 662.525.000,00 

BlOCO lk"adoiCO S/A IWI. 7~6.948/0001·12 279.517.494,00 

Banco Clcllde S/A 61 .377.617/0011·00 150.000.00Õ,OO 

IIOC:o Econ&ltic:o S/A Con11Lho de Aàlllnlstrlçlo 15.124.46/;/0001·87 290.420.000,00 

Br.clnc:o Seguros '&/A 33.055. 146/0001·9S 279.517.494,00 

Dreduco S/A t:orr. fftUiot; e V1lor111 MClblll6rlot; 37. 992.229/0001·60 204.763.500,00 

C.rgOMr Cfl. llarft.e S/A '30.697.494/0001·76 71.~2.1.000,00 

Ci1. IIOC:red,it de S1rv. de Vhg e Tr.wp Valorn 61. 157.087/000Hll 295.876.575,00 

Ci1. Elo di Plrtlclplç!Su 57 .621.3l6/0001·9tl 341.817.494,00 

Cl1. ttiMlliUing di Arrcndancntao 141rc:sntil 49 .925.228/0001·48 295.576.5'75,00 

C! I. Tlxtil Slo M1rtlnho Ltdll. 61. 219.192/0001·05 250.000.000,00 

Construç6os e Cólnin:lo Carurgo Corres 5/A 61.522.512/0060~06 689.330.250,00 

Curing1 00. r>notM Udll. 00.041 .3:!7/000'kOO. 334.000.000,00 

Ouratex Madeln AIIIOIItrada S/A 87 .266.359/0001·93 298.750.275,00 

Ellpl'lll de NIVejjlçlo Al fii'IÇI S/ A 33.055 .732/0001· 38 75.366.000,00 

Etorbr'h Tete.:. lrd. Ltde. 40.447 .120/0001·56 100.000.000,00 

Foc011 F_,to c-rchl ltdll. 57. 982:.480/0001·50 295.876.575,00 

fOt'tlliZI Ci1. NIC!OOil do SogurOII 33.061.8S4/0001·37 359.763.500,00 

Frotl oeelnlc1 Jrultclr• S/A 33 .475. 009/0006• 76 74.589.000,00 

Gr6flc• l.rldHco Ltdll. 44.312.908/0001 ·06 211.290.496,00 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Este livro contendo 4 (quatro) folhas, numeradas cie 1 
a 4, serviu de livro Registro de Doações_ e contribuições no 
1, da Frente Parlamentar Republicana Presidencialista, ésta· 
belecida no Gabinete n!> 1 do anexo do Senado Federal, Brasí· 
lia·DF, inscrita no CGC do Ministerio- da Fazenda sob o n!> 
37.992 22910001-60. 

I 

,. •' 
" " 

tabelecida no Gabinete n~ _1 do anexo do Senado Federal, 
Brasflia-DF, inscrita no CGC do Ministério da Fazenda sob 
o n'37.992. 229/000I-60. 

Brasüia, 28 de junho de 1993. -Senador Marco Maciel, 
Coordenador Geral- Deputado Osório Adriano Filho, Coar-, 
denador de Finanças- Jesuína Varandas Ferreira, Contadora 
-CRC-2064. 

Relação dos contribuintes e Doadores 

Em cumprimento ao art. 6~ do Decreto n9 756, de 19 
de fevereiro de 1993, que regulamenta o art.- .69 da Lei n~" 
8.624, de 4 de fevereiro de 1993, a Frente Parlamentar Repu
blicana PresidencialiSta relaciona abaixo os Doadores e Con
tribuintes, conteDdo inscriÇãO ilo Cadastro de Pessoas Físicas 
--CPF ou Cadastro Geraf dOS ContribuiriteS - CGC, conl 
respectivo~ Valores: 

IIIT~IOO - ..... 
ll'ldúf;trlu Rll.l'lldll• Slo Jorge SJA 61.417 .07?'10001·56 2.50.000.000,00 

lt.u C8pitlllzoçlo S/A 61.379.X6M0001·24 m.tl76.575,oo 

!t.u Gr6flc• Ltdol. 60.834.76910001·~ 295.876.!U''5,00 

tt~ s.Quros S/A 53.031.;m'/000'1·25 344.005.000,00 
~· 

Jt-~ COrretor• doi SIOUI'ot; Ltcll. 60.597. 90710001·27 339.461.250,00 

ltau S/A Corntora V1tor" MobHUrfot; e Ca.blo 61.194.351/0001·64 295.5U.575,oo 

lt-111 Adilfnl•troçlo doi 1116veh S/A ,14.840.05310001·40 295.876.575,00 

!Circo Maclel 000.1~5.404·87 1.000.000,00 

Mul'l AliMntfCill KIZZif Ltdll. 50.746.882/0001·07 250.000.000,00 

Mo..ndhl Segurldor• 5/A 33.498.41 1/0Q(J1·0S 292.053.995,00 

P6trl1 Cl1. l.rullelra de Seg. C.nis 84.290.097/0001 ·04 . 341.117.1.94,00 

Prldlntl1l Atlint!CII eh. l.rnllelr• doi S~g~~'"" 33.061 .ai3t0001·~5 323.053.995,00 

A11t Enc~ 1 Clrgu Ltdl. , 21.m.395/0001·:JS 334.000.000,00 

Rul Ellpl'- Ltdl. 25.634.551/0001•30 334.000.000,00 

SERU:C Corretor• SeQurldor• Ltdll. 41.135.570/0001-110 339.461.250,00 

SGA • Sht-• e S.rvlços do lnfonMtle. Ltdl. 02.&11. 903/0001·34 332.000.~,00 

Sk.OOi• lrldHco cr •• lriSHIIr• de Seguro• B.302.332/0001·80 341.817.494,00 

Tr-rott NIVIIIIÇio S/A 42.513.5M/0001·60 75.ooo.ooo.oo 
Ululr- Collfrcio e Mlrkltlng Ltdl. 43.146.70]10001·35 660.000.000,00 
Unlflne 1110bltl6rl• Part. Ltdll. 33 .239.237/0001·89 339.461.250,00 

Vlbr1 Vlgl Llnc:la e Tr-p. V1lores 57.475.01tl/0001•10 204.763.500,00 

TOTAL 11M DOAÇ('O I! CDID:Iailçl!EI 12.Z57.354.-456,00 

Brasüia, 28 de junho de 1993:....:. Senador Marco Maciel, 
Cuordenador (J_eral- Dep_utado Osório Adriano Filho, Coor- · 
denador de Finanças- Jesufna Varandas ?erreir8~ Contadora · 
-CGC-2064. 

I,IVRO DIÁRIO N• 1 
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TEREZA.& A~ICE - CONT~8ILIDA~E· 

R E L A T O R I O ~ : A ~ ! O - - G E R A ~ 

LT DOC ?RT COD CONTA HISTOR c . o DEBITO 

L.ANCAMENTÓS DE 10/03/93 
1 1 1 1.1.1.02.0.01 DE?.N. SENA::JOR MARCO MàC:EL _ 1.000.000,00 

1 1 ·2· 3;1.1.01.001 DEP.N• SENADOR MARCO MACIEL 1.000.000,: 

T O T A L D O D I 10/03/93 1.000.000,00 1.000.000,~ 

LANCAMENTOS DE . 11/03/93 
2 i i i.1.1.02.00i DEP.N. CIA BANCREDIT DE SER 295.676.575,00 

2 ·1-·2 3;1.1.01.001 DEP.N. CIA BANCRED!T 295.876.575,~ 

2 i" .1.1. L 02.001 DEP. N. FOCOM. FOM.COM.LTDA 295.876.575,.00 

2 2 2· 3.1.1.01.001 DEP .N. FOCOM FOM COM. 295.876.575r'i: 

2 3 1 1.1.!..02.001 DEP.N. CIA ITAULEASING 295 .. 876 .. 5751'00 

2 3 2 3.1. i. 01.001 DEP.N. CIA ITAULEASIN!l 295.676.575,~· 

2 4 1 •1.1.1.02.001 DEP. N. ITAU GRAFICA 295.876.575,00 

2 4 ~-
-e.;..' 3.1.1.01.001 DEP. N. ITAU GRAFICA 295 .. 87.6 .575, li 

2 5 1 1.1.1.02.001 DEP.N. ITAU CAPITALIZACAO 295 .. 876.575,00 

..,. 
~ 5 2 3.1.1.01.001 DEP.N. ITAU CAP ITALlZACAO 295.876 .. S75,~ 

2 6 ' i!i.1 .. 02.00i DEP;N; ITAU S/ A CORRETORA 295 .. 876.575,00 . 
? 6 2 3.1.1.01.001 DEP .N. ITAU S/ A CORRETORA 295.876_.575;~ 

. 7 1 1.1.1.02.001 DEP.N. ITAU SEG.ADM. 295.876.575,00 .O· 

2 7 2 3.1.1.01.001 DEP.N. ITA_U SEG.ADM. 295.87 6-.575,. ~ 

- o T A L D o :> " 11103/93 2.07~.136 .. e25,0e 207~ ... ~3é .. C2~rf 

LANCAMENTOS DE 12/03/93 
3 1 1 1.1.1.02.001 DE?.N. DURATX S.A. 298.750.275,00 

3 . 1 2 3.1.1.01.001 Ji:P.N. :JiJ?ATEX S.A. 298~750.;.:::::·,-. 

~ o T p, L D o D I 12/03/93 298.750.275,00 290.750.275,{ ' 

:...ANCt"·M!::N7CS ~-_.;;:. ~5/03/93 

3 1 ~- .. ~.i .. 08 .. 00~ ~RANSF.?,'A?~:SASAO 570.000.000,0(; 

~. TR ANS? C· R:'" A~ DIA !5/03/93 ':;70.000.000,00 
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R E ~ A i O R ! O G E R ~~. L 

LT :lO C PRT COD CONTA H r s - o ' C O D ::: :; ::- -.7" O- S ~ .:: !) 1 i 
DE 7RÃNSPORTE D:A ~~;;e3/93 

3 1 2 1.!.1.02.00! TRANSF.P/AP~:CACAO 

3 ~ i 3.2.i.04.0i0 A\l.JE8. EM EX;i~ATO ~ 

3 2 2 ~-·1.!.02 .. 00!. ~~v. ;:.;:3. EM EXii~A;o 

3 3 1 3 .2. L 04.030 Dt.;PL .. N. i7i6 TVT PRO:l.E COMi800~0C0~000,00 

3 3 2 i.1.i.02.00i AV.DEB. 045202 1s00.000.~00,e 

3 4 1 3.2.1.04.010 AV.DEB. OP TVT PROD.E COM. 230.900,00-

::> 4 2 i.i.!.02.0:0i AV.DE3. OP TVT PROD. E COM. 23e.900~0 

T o T A L D o D r 15/03/93 2~370n24i.30€r00 2370.241.300,e 

LANCAMENTOS DE i6/03/93 
4 i i 3.2.1.04.010 AV.DEB. EM EXTRA TO i0.400,C'0 

4 1 ·2 1. 1.1.02.001 AV.DEB. EM EXTR.áTO 10.400,0 

T o T A L D o D I 16/03/93 i0.400,00 .f-0 .. 400,{: 

LANCAMENTOS DE 1//03/93 
s i 1 3.2.1.04.0'10 AV.DEB. EM EXTRA TO 10.400,00 

'5 i 2 i .i .L02.00i AV.DEB···-EM -EXTRAT.O i0.400,e 

T o T A L o o D I i7/03/93 i0.400,00 !.0.400,.~ 

LANCAMENTOS OE 19/03/93 
6 i 1 i.i.i.02.00i RESGATE APLICACAO 202.000.000,00 

6 1 2 i • 1 • i • 03. 00.i RESGATE AP~ICACAO 202.000.00·Z.:r2 

6 2 ~ 3 .. 2.!. .. 04.0~0 t.:.v. oss .. EM EX:R~~:o ~0 .. 400,.00 

6 2 2 i .. !'.1.02.001 AV.DES. O:M EXT;~A":"O :'..,z· .. 4~Ç:;,,. 

6 3 i 3.2.1.04.030 DUPL.N. PARTE OL!P!...IC.0i5i68 1'50.000.000,.00 

6 3 2 1.1.1.02.00! ,. .. 
-n 8!7i6: !5<;' .. 000.0C0,C 

6 4 i 3 .2 .. i.. 04.030 DUPL.N .. 404i82/81 ALMAP 51.173.6iiri4 

6 4 2 1 .. !..1.02.00.1. CH 8!7!62 C",$ • "'!'':' .~ ~ ~ .t ._._ ~-- ...... .;./ __ ,_ 

T o T A L o o D r ~9/03/93 403.~84.0i!.,.!4 40'3 .. :s4 .0:.!,.:.. 

LANCAMENTOS DE 24/e3/93 
A TRANSPORTAR DIA 2'Sf/03/93 
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:oc PR7 CO~ CO~TA fo-: : 

_..:: -~:. l\ 

s 

' . . ·~ .... 

4 1 1 1.1~i.02.00i DEP.N. TKANSRO~~ 8/A/ 

4 i 2 3.1.1.01.001 DEP.N. 7~ANS~.fc:....;_ S/A 

4 3 l 1.1.1.02.001 ~EP.N. CARGOKAR S.A. 

4 3 2 3.1.1.01.001 ~EP.N. CARGO~AR S.A. 

~ 4 i i.i.i.02.001 DEP.N. C:A E~O ~E PART:C. 

'·· 4 2 3.i.i.0i.001 OEP.N. C:!:A ELO !:tE PART!_C •. 

4 ~ i 1~1.1.02.001 DEP.N. FORTA~EZA s:A ~~=.SE 49.763.500r00 

4 5 2 3.i.i.01.00i DEP.N. FORi~LEZA C!A NAC 

4 6 i 1.1.1.02.001 DEP.N. GRAF:CA BRA~ESCO 149.290.496,00 

4 6 2 3.1.1.01.001 DEP.N. GRAFICA BRADESCO 

4 7. i ~.i.i .. e2.00i ::>EP.N. PRUDENTIA:... ~.T:...A~\.SE:G 199.053.995,.00 

Quinta-feira 8; 654i 

..... - ..... 

.• 

71.421.000' 0 

149.290.496,0. 

4 7 2 3.1.1.01.001 !)EP.N. ?RUDENTI~L· ATLAN.SEG 199.053.995,0~ 

4 8 i i.i.i.02.001 AV.DEB. ATLANTICA SEGUROS .49.763.500,00 

4 8 2 3.1.1.01.001 DEP.N. ATLANTICA SEGUROS 49.7~3.~0~,0 

9 i !.i.i.02.00i DEP.N. BANCO BR~DESCO S.A. 24S.8i7.494,00 

4 3.i.i.0i.001 DEP.N. 9ANCO BRADESCO 248.817 ,..C-94,(•'. 

5 ~ i 1.1..1 .. 02.00:!. DEP .. N .. BRA'6ESCO SEGUROS S .. A 243 .. 8::.7.494,e:0 

~.1.1.e2.0e~ OEP.N. PATR!A C:A SRAS SE3 ~45.8~7.494,00 

5 2 3.i.i.0i.001 D~?.N. PATR!A C:A 3~AS S~G 

·~ 

·.'· 

.--.. -.. _-
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:o;.;; AE ::: ;_:: ;:;.~::- ~: 

·- T ;) ·"' .... v- PR'"!" -ço!) :O I"( i r~, " : s o J•, ~ ~ - s -. o 
~)::: 7R?:NS?0RTE ;:;:·P: ;z.-~/'êS/93 " 23Z-~-:4: 

-~-.· ., ........ ,~:., r-Q~~ 
5 ~ i i 1 i .02. 00i D"" .N~ SkA-;\::>:A 6i\t.;:.i::3CO c:A -·- õil 4~4;-00 "' . . O:::"t-::l . " 

5 5 2 3. i i li 0ei Ji:::- • N • St<,!tN!:I:::A Bl~f.'.::.-;::s·:-c, 
__ ... " . . . ._ ..._ r·t 

T O T A L ~ O ~ : 24/03!98 

LANCAMEN70S DE 25/03./'?3 
6 i 1 i. i. i ... 03.00!. 7RANSF .P/A?i....:;::ACAO. 

6 i 2 f.i.1.02 .. 001 TRANSF.~/A?LICACAO 

' 2 i 3.2.1.04.028 FAT.N. 0~5!./93 DE::c:_A T~R. 

2 2 i. i. i. 02. 00 i CH Bi7~.63 

T O T A L D O ~ :;: ~5/03/93 

LANCAMENTOS DE 26/03/93 
7 i i 1.1.!.03.001 TRANSF.P/APLICACAO i46.42i.0e0,00 

J ui hoJe 1 ~9-

. , ~ c- :-<_-<: 

.... R· r· :J ::: -:
~:_.:c~ ::...::.3. 462 .. -~ _ 

6.490.80C,(~ 

7 2 2 i.i.i.03.00i RESGATE AP~:CACAO 1800.000.~00,~ 

7 3 i 3.2.1.04.030 ~UPL.N. SALDO DUPLIC.0i5i6B 13.350.010,10 

7 3 2 !.!.1.02.001 CH 8171~4 

4 ! 3.2.1.04.030 DUPL.~. PARTE 015466 DENISO 486.650.000r00 

7 4 2 1.1.1.02.001 CH 817164 

6 ' . ~A~CAMEN70S ~E 30/03/98 
~.~.i.02.00i ~CP~N. F'ROTA OCEA~:Cê S.A. 

' c - A :._ ::> ~ D - 30/~3/93 v -
LANCAM::NTOS ~-~r. 3i/03/93 

A TRAt~S;,OR7AR :>:A 3i/03_/93 

436. 6~~ .. :;\;.;'{:;; 0 
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.• 
no: PRT COO :ONTA ~ - S v R C O J,E E_: -~--0 

:JE "'!"J~ANS?OR"'!"E: _ J::~ 3i/03/93. 
a 1 l. i.i .. i.03.00~ TRANSF .. P/A?:..:CACAO 74 .. 5Ce-~~-ee,.0~ 

a i 2 i.i.1.02.00i TRANSF.P/AP~:CACAC 

8 2 l. 1.1.1.03.001 REEMB.OESP .. V!ASEM ~~9 03/93 S7.054.~S~~~5 

8 2 2 3 .. 1 .. 1 .. 02.001 REEMB.DESP.V:AGEM MES 03/93 S7.054.5S5,.S 

8 3 l. 3.2.l..04.0i9 AV.DEB. IOF AP:...:C.ME:S 03/93 •t0 .. "46_8 • ~.26 Ti 4 

8 3 2 i.l..1.03.00i AV.DEB. IOF APLIC.MES 03/93 :L0" 468 .. i26,._~ 

T o T A :... D o D I 31/03/93 i72.e22.68i,.99 172.022.68!,-S" 

LANCAMENTOS DE 05/04/93 
1 i i L.i .. i .. 02.00i DEP ~N. EMP.NAC.AL.IAA. 75.366.000,00 

i i 2 3.i.l..0l..00i DEP.N. EMP.NAC.ALIANA 75.366.000,00 

' 2 i i .. i.i.02.001 DEP .N. ASTROMAR!T!MA NAVE. 50.883.200,00 .• -

1 2 2 3.1.1.01.001 DEP.N. ASTROMARITIMA NAVE. 50.888 .. 200 .. 0. 

1 3 1 1.1.1.02.001 RESGATE APLICACAO 6.800.000,00 

' 3 2 1. i .1.03.00i RESGATE APLICACAO 6.800_.000.~ . 
T o T A L D o D I 05/04/93 i33.054.2M,00 i33.t54 .. 20e~ec ' 

LANCAMENTOS DE 06/04/93 
i 1 1.1.1.02.001 OEP.N~ CONST.COM.CAMARGO c. 689.330 .. 2'50:~00 

2 i 2 3.1.1.01.001 DEP. N. CONST.COM.CAMARGO c. 689 .. 330 .. 250,0(: 

T o T A L D o D : 06/04/93 689 .. 330 .. 250,00 6S9 .. 330 ~ 25::;-, e·.: 

LANCAMENTOS DE 07/04/93 
3 1 i !..i.~.e2.e0i !JEP.N .. AURORA SWEs.v:su-:-r:~N 662 .. 525.000,€·0 

3 i ~ 
~- 3.i.1.01.00i t:E:P.N. A:JRORA SSG.V:G .. TRAN_S 662 .. 525 .• 000:~0' 

' 3 2 1 i.i .. i.02.00i DEP.K. ~MUAR AMA cox MARK. 660 .. e0c.~te-,~:z 

3 2 2 3.i.i.0i .. 00i i:lE?.N. tiM~ARA:-lA ~"" ...,.v, ... t~AR:<. 66_0. 000-. 00C, •â: 

3 3 " i.L.~ .. C·3.0C~ 7R(.:f.;S~ .. ? /t~.p~::ACAG 740 .. 6ee.ee0_,~0 

3 3 2 1.i.i.02 .. ~~!. ~~ANSF.?/Ao~:cqc~O 740 .. 600.C0~,,z.~ 

A ':'RAO(S?ORTAR DIA 07/04/93 2.063.i25.eee,ce 2063 .. i25.00e,ec. 



6550- ~Quinta-feira 8~- DiÃ.RiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) Julho de 1993 

;_; !)OC 

3 4 

3 4 

3 5 

3 ~ 
~ 

~. i 

i 

4 2 

4 2 

4 3 

4 3 

5 1 

5 i 

2 

<; 2 

5 3 

::; 3 

5 4 

5 4 

5 ~ 
~ 

5 5 

~ 6 ~ 

5 6 

PR7 :o:; :c~TA 
JS 

' 3.2.1.04.005 • 
2 1.1.!.02.00! 

i 3:2·.-!..04 .. 028 

2 L i. i. 02 .00i 

H , ,, ; o ::! . "' . . ~ 

..,!:I"' \'C':! '"'"""r""" • "1""11\,.,., ..... , • .:. ::l:;~ e7/04/t7: 
:;~p;_~j\. ~';'.L"' :•tl'".) . F:~.F~~- --~ ... v+ 

'-' >J..JI ' ._ :H, • .-,-

CH 8!.7166 

l~Et. S/N v!V;;:..:;o BA~E:.OS~. 

c:H! 8i7i67 

-. ":"'" =· .... "'r' ' '":" .... .... ... . .... 
.2.0~3.125~00070~ 
A --~~-e.~~ae.~,q,--~~00 

•M !", f:. _,- -- -
~ -i\ - .... - ' 

:2~'~~6 2 ... !.2"S N° 000 ~ -~ 

!~._6 .. ~80.60~,~ 

·i O T A ~ D O ~ X 07/04/93 2.200.809.600,00 2200.ae9~60e,0 

LANÇAMENTOS OE 12/04/93 
i i.i.i.02.06i DEP.N. BANCO c:::DA:iE 150.000 ... 000,00 

2 3.!.i .. 0i.00i 00::? .N. BANCO c:OA:J::: i:::0~000 .. 0001'e 

i 3.2.1.04.030 ::>UP:...N. 17B5 ;v r PP.O:J. E :0~300.00C.00ÇJ00 

2 1.i.1.02.001 C fi 817168 1300.000.000,~· 

i 3.2.1.04.026 REC.N. 317301 O'~T 
__ .... 

33.i37.000,00 

2 i.L1.02.00i CH 8~7169 23."i37 .. 000,0 

T o T A L D o o I 12/04/93 1.483.137.000,00 :í.4SS .. ~37-. 00e r~· ' 
LANCAM!õNTOS DE 13/04/93 

i i. 1. 1 • 02. 0~ 1 DEP.N. LINIFINA !MOB .. PART. 339 .. 461.250,00 

2 3.~.~ .. 0i .. 001 :)E? .N. UNIFARMA rMOB. 339 .. 461~25~,?-

1 i.i.f .. e.2.e<?:~ DE?.t-:. SERTEC cókkEi'.s::::í. 339.461.2S~,00 

2 3.1.1.01.001 ::lEP.N. SERT!õC CORRET.SES 33?, . .:;6::. .. 25~1'0 

1 i.i.i .. 02 .. 00i DEP. N. 
,. 

ITWSA3A CORRE:T.SEG. 339 .. ..;61 .. .250,00 

~ 8 .. !. .. i .. e! .. e0i o:::?. N. :::7AUS4~~ :o~~z-:- .. s=::G. 3.3S:: .. 4t:.~~ .. 2::~7-'=-~ 

ó ~ .. ~ .. ~ .. c::·;. e e~~ ~·. ~--- ... -......... "::.. ..... p.,;:-.,!\.,\.'.G~ 339 .. 4.!.:.. .. :::::.~' \;~ 

2 3.! • .1..01.00! AV .. :RE!:'-.. ;:--.. P.!\ .. '~ .. :1. 229" t,é.: .. ~30' .z. 
~ i.~ .. ::. .02~00::.- ~-V .. SRCD. F .. P.r.::V.-G. 3.39 .. 46::. .. 250 ,.-t3(', 

2 Z.i.! ... 0i • .Z0!. A\..'.S~!:J. - ti "' •• r' r .o, • .~ •.,.. •..," 339.46! .. 250,.0' 

~ Z .. 2 .. !. .. ~4~e3C "'. '!"!' ) • 
~.~~r- .. ,,. Z7S6 G?.t..r::-.:. ---:?:-Rt .• 28!. .. 2C(> .. ~0~ ~ ::-::-

2 :. .. :. .. ~ .. 02 .. 2'~! s:-: C::.7i70 - - 23:: ~ 1·Z~C§ ~ -~·00 t 0< 

!': TRANSPORTAR ;:,:;:A ~3/04/93 i.929.506.250,ee ! 928.50:. .. 2:: ~I' 0·: 



Julho de 1993 DLÁRIO DD CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

;;----
~ 

Quinta-feira 8 6551 

- ~ .... - ...- ... ~ -. 

--

LT ~OC ?RT COD CONTA 
:JE 

5 7 i" 3.2.1.04.039 

H - E: ----:- -_ õ - rf C O ~.;:::::8 ... ,C~ZT-:S'~::c:--
7RANSP0"2.TE. JI~1 !.3/,r,.~/93-
8ANHOTO ~:._~_d9E.-97';.;. ~~~- ;:.~:\10··
j,04 .;,q~::; 

·l. .. 928 .. -!:06" 2::r"G 00 J.--12.8 .. 506 ~ 250 z ~ 

5 8 i 3.2.!..04-.0-39 CÃ-NHOTO 74l,J70~±s-.::.: .. :.73~~;~s7 
400 A 402,40~ A 4~0 ~AS? 

5 8 2 i.1.i .. 02.00i CH 8i7f72 

T O T A L D O D I ~3/0-.\/()13 

LANCAMENTOS ~E ~4/04/';'3 

J. i i.i.i.02.00i DE?. N. FORTAL!::ZA ,., 'T .... :\P.:: .. ~ '-'""'""" 

6 i-- 2 3. i .1. 01.001 DEP .N. F'ORTAL.E:ZA c::: A 'iA C 

6 2 i i •. i .. 1. 02. 0~L- DF.:P .t-:_.._ S!<At-::l:A BR{:,DESGO 

6 2 2 3.1.1..01.001 DE?.N. SI<ANDIA e~AD:s::o 

6 3 i i.i .. 1 .. 02.00i DEC .. ti. PR;,;;:>EI'\T:A:... AT!...AN. 

:, 3 2 3.i.i.0i.001 ::)E?.N. PR'JóENTIAL ATLAN. 

6 4 i !. .. ! .. !~02.001- DEP. N. 'v':BR.A_ :J:G .. 

6 4 2 3.1.i.0i.00i DEP. N. VIBRA VIG. 

6 5 i !. .. i .. i .. 02 .. 00i DEP.N .. ?ATRIA C!A BRAS. SEG 

5 2 3 .. i.:L0i .. 001 DE?. N. PATRIA CIA BRAS SEG 

6 6 1 1.!..1.02.001 DEP.N .. MlJN!)I_A~ SEG. 

6 6 2 3.!.i .. 01 .. 00i DEP.N. M:JNY~:t"AL ·SES ... 

6 ~ ::. .i .. !._.! .. C2 .. -~-0~ ::;·:.:? .. 1\: .. (.:,-"';~--~-.-.::-::r-~- s:::G~-~Ç;.S--
' 

" 
~ 2 ~ : ~-. 0! ... ,. .... ~ :)ZP .N. A"!"-;_:~T~":"::f -_s:;:::;;_::~~ :)2 
' -· . "V• 

6 8 é : . " . ~< .. 02 .. 00!. :)EP .,_N .. BRf!.:>ESC0 S .. ç:-. CONRET 

..::: 8 2 ·'" i . i . e:: ·~0i c-2:::--~;-..r. ::::~~:~i::'':"~B-2~ - . :.<YRRZ7 . C). .. ,;''\ .. 

7 i 

~2 .. :.:::,:.::. :-::.:;-;· ,. ~(·; 

3!.0 .. C0C.00eroê 

310.000 .. 000',0 

- 93 .. ~-00 .. 030-~ 00 

93.000.000,<'' 

124.000.000,00 

i 24 .. 000 .. 0C:0 ~ ~ ~-

i55.000 .. 00~r00 

155 .. 000 .. C"00,0f 

93.000.000,00 

93 .. 000 .. :<;0"0; z··· 

~-3 .. 000 .. 00~· l 0,~ 

93 .. 000 .. :::~0r·~-

3f'-:- .. ê~~-:::-.:--::· .. c~:; 

i55 .. 0C0 .C0C l (: Ç; 



6552 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Julho de 1993 

!...T :)OC PRT 

7 1 2 

CCD CONTA i-:! S 0 .. ... 
::>E TRANSPORTE :J:A i4/04/93 

3.i.i.0i.00i ~~P.N. :TAUPREV. SEG-

7 2 i 1.i .. i.02.00i ::JEP.N .. - GRAF:::C~; BRA:JE:S!:O 

7 2 2 3.1.i.01.0~i DEP.N. GRAFICA 8RADESCO 

7 3 i i.1.1.02.00i DEP.N. BRADESC.O SEGURO 

7 3 2 3.1.1.01.001 DEP.N. B~AD~SCO SEGURO 

7 4 1 1.1.1.02.001 DEP.N. BANCO BRADESCO 

~ 4 2 3.1.1.01.001 DEP.N. BANCO BRADES~O 

5 !. 1.1.1.02.00! RESGATE-APL:C~~CAO 

7 5 2 1.1.~.03.001 RESGATE APLICACAO 

7 6 1 3.1;1.0i.00i AV.DEB. EXTORNO OP FPNVG 

7 6 2 1.1.1.02.001 AV.DEB. EXTORNO OP FPNVG 

7 7 1 3.2.1.04.028 REC.S/N VIVALDO BARBOSA 

7 7 2 i.i.i.02.00i CH 817173 

7 8 1 3.2.1.04.032 REC.S/N GENIVAL S.NOSERTO 

7 8 2 1.1.1.02.001 CH 817174 

7 9 1 3.2.i.04.032 REC.S/N DILSON S.SANTOS 

9 2 1.1.1.02.001 CH 8i7175 

9 i i 3,.2.1.04.032 REC .. S/N JOSE C.R.F!RM!NO 

9 i 2 1.i.1.02.001 CH 817176 

9 2 2 i.i.i.02.00i C!..! 817:17-7 

9 3 i 3.2.i.04.028 REC.S/N PRIN80 ~:ANA 

9 3 2 i.i.!.0~.001 CH PARTE 817176 

9 4 ~ 3.2.1.04.041 RS:.S/N PR:SCO ~:ANA 

.... - ;;·· ·....- .,.-; -· 

o 5 E~ :~-o- w ~ ~ J _: 
1.770~ee5.000r00 ~42é.000.000r~ 

344. 00!5 .. 000 r:· 

62.00~.(~00,00 

31.000.000,00 

!.55 .. 000.000,00 

i55.000.000,<: 

678.922.500r00 

678 .. 922.500,'3' 

5 .. 187.900,00 

1.000.000,00 

:..000.000,0 

1.000.000,00 

1.000.000,0· 

1.000.000,00 



-~--------------

Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção li) 

72~SZA.& A;_:C:E: 

::>. : t... R : C 

:... T DOC PRT COD CONTA H s o 

9 5 2 

i0 1 1 

10 1 2 

10 2 i 

1~- 2 2 

10 3 1 

~- 0 3 2 

~.0 4 1 

10 4 2 

10 5 i 

i0 5 2 

~ 0 6 i 

i0 6 2 

8 1 1 

8 1 2 

8 2 i 

8 2 2 

8 3 i 

8 3 2 

8 4 i 

8 4 2 

s 5 !_ 

OE TRAI'-'S?OR;"E J::t: 14/CI:-.'?3 
1.1.1.02.001 CH 8!7179 

T o T A L ::J o -~ •. l.4/04/93 2.78!~773.if9,00 

LANCAMENTOS Dê:: 15/04/93 
i.i.i.03.00i iRANSi='. P /AP r...: CACA()-·-

.. 
25i a .. 70e. 000 ,·0e 

.i.i.i.02.001 TRANSF.P/APLICACAO 

1.1.1.02.001 RESGATE APLICACAO 2180.000.000,00 

1.1.1.03.001 i~ESGATE A·P:.:!CACAO 

3.2 .. 1. .. 04.0'05 DUPL. .. N. 025 AJAX TAXr AEREO 223 ."236: 000 r ~f0 

1.1.!..02.001 CH 817!80 

3.2.1.04.030 DUPL.N. 1797 T\!T ?RO!). 1300.000.000,00 

1.. i,, i .. 02. 001 CH 706701 

3.2.1.04.030' N.F N. 015466 DENISO~·PROP.1000.000.000,00 

1.1.1 .. 02.00! CH 706702 

3.2.1.04.03i :)U?;_.N. 2719 INST:::T!JTO GAL. 400.000.000,00 

1.1.1.02.001 CH 706703 

T o T A L o o D I 15/04/93 7.621.936.000,00 

LANCA~.ENTOS DE 16/04/93 
1 • i. i . 02. 001 DEP. N. IND.REUN.SAO JORGE 250.000.000,00 

3.1.1.01.001 ::lEP.N. !Nn':'REUN.SAO JORGE 

i.i.i.02.00i RE:SGATE. ~.PLI:A:~.o 4~8 .- 000 .. 000, 0C· --

i .. :i .. i .. e3 .. 00i ~:::SG~~:=: APL:CACAO 

_3 .. 2.!..04 .. 030 JUP:...N. 99583-A S.A C .. SRASI 2~ .. 000 .. 00e, 0e· 

i.i.i.02.00i c r. 706704 

3.2.1.04.030 ;)' ~~,. ,, ...,r .... " ,, " 5820- t:..; GRAF .. :i:~ Ii'XAN es.eíM..cee,e0 

!..i .. i.02 .. 00i :;..: 706705 

3.2 .. i.04 .. C32 RE:C .. S/t\ : ~·r--.:....:w F .. s:=~vP. 7,.00C.e00,0C 

A TRANS?0~-:-:;R -::r::: A :[6/04/93 77!.. 000.000' 00 

Quinta-feira 8 6553 

;:- : ::/ ..... :: 

. ·:. :-.:;: · ... ; ..• 

.; .... , /'~-..... , \.' .... 
. . ::. ;'( '2 ;) ·:: ·.-: 
277'?.9~6.679:-C: 

i.S26.300r;,-

2'7'8 { .. 773 .. ~ 79 7 é 

-25iS .. 700. 000 ,0· 

2i 80. 000. 00'0 ~ 0' 

223.236. 000 7 t;:f 

i300.00~.000,Q: 

1000 .. 000 .. 000,0 

400.000.000.~' 

762!.936.eec,~·· 

250.000 .. '2;20,~·-: 

40-3 .. 00~ .. :0:..1~:- .. .G 

2i .. 0e<C .. 00e,.z-

85 .. •;}0'.1 .. 000, Z·, 

764 .. 000 .. 0007 :)-' 



6554 Quinta-feira 8 · DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

: E ~ ~ T O R : O 

:...T JCC 

8 5 2 

CO!) :ONTA __ -. _:..: S _,.,._ 1J 
:)E TRt.r-:~::'OF:-E ::::~. :-~-'-?t:.'92 

i.i.i.02.10! CH 706706 

8 6 i 3.2.1.04.032 REC.S/N D:LSON S. SAt{70S 

8 6 2 1.1.1.02.001 CH 706707 

(: ::- -: --- .--:· ~. 

'-' --
~ .. 7:: .• .:. ;--~ .. .: ..:JC' l' 0(: 

Julho de 1993 

8 7 2 1.1.1.02.001 CH 706708 77.440.000,.~ 

8 8 i 3.2.1.04.028 REC.S/N MARCE~O 3AR8!ER! 

0 8 2 1.1.1.02.00~ CH'706709 

,. 
~ é 

9 i 2 

9 2 ~ 

9 2 2 

9 3 i 

9 3 2 

9 4 i 

4 2 

9 <; i 

9 ~ 2 w 

" < : 

, 6 2 

; O T A.-;_ C 0 :J : ~.6/0tr/9_3 _ 

!...ANC~~MENTOS DE !9/04/93 
i-.• 1 .. 1.02.00i ;)EP.N. BANCO EC_ONQM!SO c.~ .. 

3.1.1.01.001 JEP.,N. 3ANCO- ECONO~INCO 

1 .. !.1.02 .. 001 DEP.N. REAL EXPRESSO 

3.1 .i.ei..00i DE:P.N. REAL EXPRESSO 

1.1.1.02.001 DEP.N. REAL ENC.E CARGAS 

3 .. i.i .. 0! .. C0i DE?.N .. REi!1L <:NC. E CARGAS 

i-~~1.02~00i :)EP.N. SGA SIST. E· SERV. INF 

3.i.i.01.001 DEP.N. SGA S!ST.E SERV.INF. 

3.2."i .0-4 .. "'039 CONHCTO.N.2189505 A 9509. 
VARI3 

~·· .. 

!. .. !..i.02 .. 00::. c:-: 7067f-e· 

3.2K~ .. 0~.J:'9 SO~H:70.N.746700 A 703.,.7:!.0 
~. _,,_ ---I ... ' :r; ~:-.._, ,-!1; 7~8 VAS? 

1 .. 1 .. 1.02.00~ ::-~ 7067i! 

~ O T A L D O O : 19/04.1 93 

:...A~~:.:::-::::-~:--r~~~Tcs- :rs 20/0--4/93 
! .. !.i.e2.00: J~~-~- =~~=~3A P~~~s 

290.1.,20 .. CC0,.C0 

290.420.000 .. ~ 

334 .. 000 .. eec·~~0 

334~000 .. 0·2'0 .. 0 

334.000.000,00 

334.000.000,0 

332.000.000,00 

332.000" 0•:70 :r c 

4.759.095,00 

4 .. 7:::9.\::;'"~.f\'" 

i5 .. 424 .. 66:,oc 

!.5 .. 42~.6.::5.,.-: 



I 

Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

R _ L A T O R I O ;:; .: A :-i :: ~ ..::. -· 

?RT 

i0 2 1 

COJ CO~T~ ~ S T 0- R 
OE TRANS?ORTE DIA 20/04/?8 

1.1.1.02.001 DEP.N. c:A TEX7~~ S~~AR7:~.-

-~ -= a-: T c 
324.00e.0ee,e0· 
.25_0" ('J 1f~~ "N~0 r 00 

i0 3 1 i.i.1.02.00i DE?.N. MASSA A~!~.MAZZEI 25C.000.0e0,00 

. Qufnta-feira 8 6555 

..,- ..... - "' 

: ;..,_ ·:'::.'\_! .. -

CRED·:r_;-;-
334. 0~0. ·~0-(i~ -~-

2:s-0 .. -2'00 .. 000 r·-~ 

10 3 2 3.1.1.01.001 D2P.N .. MASSAS ALrM. MAZ:z: 250.000.000,~ 

10 4 1 1.~.1.02.001 DEP.N. ETERER~S TE~ .. :N~. 

!0 4 2 3.1.1.0!.001 DEP.N. ETERBRAS iE~.IND. 

iP 5 -1 3.2.1.04.032 REC.S/N ~:~SON S.SAN70S 

i0 5 2 i.i.i.02.00i CH 7067i3 

10 6 1 3.2.!.04.032 REC.S/N :VALOO O.nA S:~V~ 

i0 6 2 !.1.1.02.00! CH 7067!4 

10 7 i 3.2.1.04.03~ REC.S/N MARLENE ~. BAT:STA 

!0 7 2 1.1.1.02.001 CH 706715 

"0 8 " 3.2;'i~4.032 RE:::.S/N M.~RIA A.F. COSTA 

i0 8 2 1.1.1.02.0e1 CH 706716 

10 9 1 3.2.1.04.030 DU?L.N.40660,70672,40996, 
40948 ALMAP 

i~ 9 2 i.i.!.02.00i CH 7067i7 

T O T A ~ O O O I 20/04/93 

LANCAXEN70S-.:;DE 22/04/93 
ii i i !.i.i.03.e0! TRANSF~?/A?LICACAO 

;.00.00C.00e,C0 

!..000.000,00 

"-000.000,00 

i-000.000,00 

40.208.500,00 

607.000.000' ·~0 

ii 2 ! 3.2~~.04.030 ~C?L.~. 1805 7V7 PROD. E CC1000.000.000,00 

'' 

.ti 

~i 

3 i 3.2.1.04.028 REC.S/N MARCE~O 3ARB!ER! 

-· '· ' " -
~AN:~~t~TCS ~E 23/04/93 

A T~~~S?ORTAR D!A 23/04/93 

9.454.600,00 

i00 ... 000. 000, i 

'1.000.000' i 

2.000 .. 000:r:: 



6556 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Scção II) Julhode I993 

::: ~. 7 o i~ - o " -- '· -:; i\ ·' - - . - - ··- - - - !". -
:__ ; :<OS PRT COJ CONTA H . s .,. : c• 

DE T~A~S?ORTE ::J:r-. 23/0 .. ~/93 
i2 i i LLL03.00i T~ASSF.?/A?L:CAC~O 

12 i 2 i.i .. i .. 02.00i TI~ ANSF. e I A-P ;_: :r.;:t 'J 

12 2 i i.i.:!..0Z~W0i ::i:ZS3A-:-E- AP:...ICACAO 

'"' ., 2 2 1.1. 1 .03.e·0i RESGATE i!:I?::.;:RCAO 

T O T A L D O D I 23/04/93 

LANCAMSNTOS DE 27/04/93 
i~ 1 1 1.1.1.02.001 RESGA7E APLICACAC 

!3 f 2 i.i .. i.0S.00! RESGATE APLIC~CAO 

T O T A L D O ~ : 27/04/93 

LANCAMENTOS DE 30/04/93 

.. ·•·.;;, .. ~ -~- -

.. 
599.700.000~00 

~:e .. 000 .. 00e-, 00 

649.700.100,00 649.700.110,t 

1.000.000,00 

i.000.00C,C 

1.000.000,00 i. 000.000' 0 

i3 1 i 1~1.1.03 .. 001 REEMS.DESP.VIAGEM MES 04/93 277.937.649,57 

13 i 2 3.1.1.02.001 REEMB.DESP.V:AGEM MES Ç4/93 

:t3 2 i 3.2.1.04.019 AV.DEB. :oF MES 04/93 591.166,44 

i3 2 2 i;i.i.03.00i AV.DEB. IOF MES 04/93 

T C T A L D O D I 30/04/93 27.8 .. 528.816 7 0! 278.528M8:6,: 

!..Ar~:AMENTOS DE 31/05/93 
1: 1 1 i.i.i.03.001 REEMB.DESP.VIAGEM MES 05/93 985.597.92:776 

~4 ! 2 3.1.1.02.001 REEMB.DESP.VrAGEM MES 05/93 

::.5 i 

j_5 i 

:5 2 

'~ -'-' 2 

i 

., .. 
i 

2 

T O T A L _D O : : 3i/05/93 

LA~CA~S~-~r ~- C2/0L/~8 
i.~ .. i.02~0~i ::lSSOt-~::: ,e,~:....::.~:~~o 

O T A L ;; O J :;: ·~2/06/.93 

~ANCA~EN-OS ~E 04/06/93 
;. 7~ A~s::: OR: c~ R J~-r.r'-04/06/98 

985 • 597 • 92·,!. t 7..:. 985 n 597-,S2: ~ '; 



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 8 6557 

. ·-
-; ~ :::-, ;~ ·-

R E ~ A 7 O R : O "' - ' !: .... . 
.,. é ~ - c ,, -DOC PRr :oD CONTA X ! S 

J2 ;F;ANS?OR'":'~ :_:!!: C-'~.-·'J,;~/s;i 
16 i i j .• i.1..03.f•0i ·:-RAi"s·=-.;:/:~?;_:;:~AC,;.,J . 

T O 7 A L J O ~ : 04/06/?3 

:..AN8AKE:N70S _JE 08_/(~6/S':::. 
17 ! ! !.i.i .. 0;;': .. 00i RESGA'iE AP:....:tCAC.AC 393! .. 576.534,79 

393i .. 576 .. 534,7 

T O T A L ~ O D I 08/06/93 3 .. 931.,376n5:54,.79 393i .. ,.576.~34,7 

:...~-.~CAMEN'!"OS ~E 09/06/9~' 
!8 i i 3 .. 2 .. !.04.030 ~U?L.N. i289i REDE AN;'ENA 11001.000.101,00 

~8 ' 2 !.1.!.02.001 ~,· 706723 ~000.000.000,C . ~-, 

:1.9 2 ! 3.2.1.04.030 DUPL.N. 1869 TVT PROD. E c o 850.000.000,00 

iS 2 2 1.1.1.02.001 CH 706720 e50~00e.00e~t 

1. B 3 ! 3.2.1.04.<.'30 DUP'L.N .. 0!546.5 DENISON PROP1700.000.000,00 

i8 3 2 1.1.1.02.001 CH 706721 i 700. (~00., 000 r (i 

T 9 T A L D O ;:) ! 09'/06/93 3.550.000.000,00 2~~0.000.000,C 

LAI\CAMENTOS DE 1il06/93 
i~ i i 1.1.1.02.001 AV.DEB. CH.706723 CANC.RA.i!000.000.00e,00 

19 i 2 3.2.1.04.030 AV.DEB. CH.706723 CANC.RA i 

T O T A L D O :1 ::: ii/0.61_93 

-~;~;:A~;Et\7CS :5t ~4/06/93 
20 ~ i i .. :i.!.03.~'?0~ T2ANS;::'.?/A?:...:CACAO 

T V T A L O O O ! 14/06/93 

:_~·.t-.::A~:::N-OS :;;:;:: !.S/06/93 
:1- -1. i· :_M~w-!.-.02 .. (fC: ~.::s_;::;-:'_:"2.._f:.?;;_::~~2·'!J0 

~. 00~. 000. 0~e, e·· 

3S~ .. 00?7 .. eee:: c 
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--::· ::-_-:;_: 

R E ~ A T C R I O ~ .. :-: " -
o T DOC P!\T cor:> co~~TA ;-1 s :::::::3-T-o s~-z-:J:-T c ;; - () "· -

::I E :-RANSPOi-~7::: :;:,~ !5/05/92 2:~t-. 0teYe .. ""0~e Te e- 236 .. eee .. 00e, ~ 
21 2 1 3.2 • .:!..04.030 ~UPL.N .. i903 7V7-?~~~. :c~. Z36._000.~0~,-00 

21 2 2 i.i.i.02.001 CH 706724 

21 3 1 3.2.!.04.030 O~P~.N .. i2S9! R!J~ A~1:E~A ii000 .. 000.000,e0 

2-1 3 2 i.1 .. i.02.00i CH 706728 i000 .. 000 .. 0e~·,;:; 

T O T A L D O D I 15/06/93 1.472.000.000,00 1472.000.000,0 

C.ANCAMENTOS :>E 22/0619::~ 
2? i i 1. i. i .02.00i RESGATE APL!-SACAO 59.000.000,00 

22 1 2 1.!.1.03.001 llESGATE AP~:::CACAO 59 .. 00·~· .. 000,.( 

22 2 1 3.2.1.04.028 REC .. S/N PAES ~ANDIM 48 .. 453 .. 30-~' 00 

22 2 ~ 1. i. i. 02.001 CH 706725 46 .. 453 .. 300,(:' 

2-2 3 i 3.2.1.04.028 REC.S/N VIVAC.DO BARBOSA 11.312.800,00 

12 3 2 i .. i .. i.02 .. 001 C!-! 706726 ~i .. 2:2 .. 8~"0 r~~----

T o - A c. D o o I 22/06/93 ii8.766 .. !00,00 !:8 .. 766 .. 100',~ 

LANCAMENTOS DE 25/06/93 
23 1 1 1.1.1.02.001 RE:SGATE APLICACAO 9S.4eS.694,20 

23 1 2 1.1.1.03.001 RESGATE APLICACAO 9S .. 403· .. C:?4,2 

2: 2 i i.1.i .. 03 .. 001 REEMS.jC:SP.VIAGEM MES fí6>93 3_9. 199~7357 i e 

23 2 2 3.i.i.02.00i REEMB.D~SP.VIAGE~ MES 06/92 39 .-i 99- .. 73~ li· .. 

23 3 i 3.2.i.04.0i7 RPA JESUINA· V.FERREIRA 23.000.000,00 

23 3 "' ~-i.-~ .. ~~ .. 00;~ .... :M~ 
~ .. 706729 z: .. c~.: .. .2~;,: ~·:.: 

24 i ~ i:-.~ .. !.~03 .. 0~~ R-ZNO .. A?:..::: .. ~! ';' __ ., 222 .. 9.8.C: 7 75 

24- i 2 3.!..:\. .. 02 .. 0(.1'~ REND .. A?:...:: .. ~ ~ ~ .. 22Z .. -~[~':I"-~-~ 

T c T A L D o ~ : 25/06/93 279.83i.4i0725 279.831.410' ;::: ~ 

:_g~~:t-.~EN70S 2.270,/S"'3--
24 i 1 3.2.:. .. 04.0:.7 Rr:'A ""·::::s:..:-:~:A ·.,·. :-:-:::~q::::~.~ -::7 .. 0-e~r~ e0"0-,0-0--

24 i 2 ~ ... : .. ~- .. e2 .. 00~ CJ .. ; 706730 ~ :-- .;~ 0 0 .. c :-..e-; . .-'.: -

A TRANSPORTAR .J:::A 2s;..e6/93 :.7 .. 000.000,00 ~.7~~:021<: .. ~:')0:0' 
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~ E L _A ! C R : ~ 

24 

~~~ ?RT COD CONTA ;.; . s c ::: . c Q -v~ 

., 
~ 

DE "7R-AN!3? OF:"\"'i: ::r-. 22706/98 
1 3.2~"1.04.030 DUPL. N .~- i924 :;,.:: ?RO::J.i:: COM 

::; :.... ,g_ -'~ ·') 

;.00.00.000 

~10.00.000 

iii.00.000 

111.01.000 

111.02.000 
iii. 02.001 

111.03.000 
ii1.03.001 

J.i1.04.000 
111.04.001 

1!2.00.000 

112.01.000 
ii2.01.001 

!.12 .. 02.000 
.1.12.02.001 

ii2.03.000 
112.03.001 

H2.04.000 
112.04.001 

112.05.000-

[12.06.000 

T o-- T A L O O D :L 28/06/lf:J 

T O T A L G E R A L 

., 
(: 

,. ~ A 2 - ··'! 

~ ;.~ ~c -~ .. . r-. ~ i> .. - . ~' . 

' : v ~ r> 

c:Rc;..;:...A~·-.-~= 

:>:s? ON!B :t:...!LY~~D:::S 

:A:XA GERAL 

3ANCO-S C/MO_VIM2NTO 
BAN:C ~o BRAS:'- s ... ~ ~ 

APLICACOES LI<il IMEDIATA 
FUNDó .O'CJRO BANCO BRASI!. 

OPERACOE.S MERC :.~PITA!S 
COMPRA E VENDA DE: OURO 

~EALIZAIJEL A CURTO PRAZO 

DUPL.IC-ATAS A- -R ECE:B ER 
DIVERSOS 

;'!TULOS A RECEBER 
DIVERSOS 

RE;)UCOES CREDORAS 
PROV. P/::lEVEDORES DUVIDOSOS 

ADIANTAMENTO A !"ORNECE::lORES 
o:;:VERSOS 

CO~TAS DO EMPREGADOS 

CONTAS DOS SOCIOS 

;; S i.L_:': :·--C 
~- z ... ~ .:; ~ ~ ~~-~·- .: ... ~1\~ 
S8 .. 6Z2M39~·f,5l 

- ,_ ' ... ,,. .,.. 
.:~-·, ..:..·~--' ~- ~ 

' s 

2 ··e. 

3 s 

4 s, 

4 s 

" l\ A 

4 _s 
5 N A 

4- s 
:.; ~~ ~-

3 s 

4 S-
5 .A 

4 s 
5 A 

4 N s 
5 N A 

4 N s 
5 N A 

4 N s 

4 r; s 

b 
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CO:>IGO ;:>p, CONTA 

1!.2.07.000 
1!.2.07.001 
1.!.2.C7 .eo2· 
~!2.07.003 
i!-2.07.004 

!.2~ .. 00.000 

!.3!. .. ce.c00 

j,:!.. 02.000 

i3i.03.000 

i31. 04-000 

132 .. 00 .. 000 

i32. 0i. 000 
132.01.001 
i32.0i.002 

i32.02~000 
132.02.001 
132.02 .. 002 
!.32.02.003 
.~32.02 .. 004 

:!. 32.02. 005 
132.02.006 

200.00.000 

2!0.00.000 

211.01.000 

2!!..02.000 

212.00.000 

2i2.01.000 

213.00.000 
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-r. -· ·-, .. ..,._ .._w!'"' 

2'~· ,:.;~~/;\:; :---;:, ::::;~:ê-- 3 

32 :,;:.~.:: S/ A . }:,~·r 

IMPOSTOS E TAXAS A RECUP. 
!.R.~.F (3~~ 
CO"'TR:B.SOCIAL 
! .. :...:... .. 

A?;_: C. P /:NCSNT IVCS FISCA;: S 

INCENT~VOS F:S:A:S 

:~cs::...:z,;oc 

:::1'-:0B. Nt,O (YPEf~A:IONAL 
TERRENOS 
PRE:J:::OS 
DEP~ .. AC~M .. P~SD .. 32:Nf.E!T.-

!MOBILIZADO OPERACIONAL 
MAG FERR E EQUIPAMENTOS 
MOVEIST~TENS.E INSTA~ACOES 
"JE:::cv:..os 
::>PR CUt"': :--;AG FERR ~G\.::F 
DPR ACUM ~TENS !NSTALACOES 
DPR ACUM VSICU~OS 

FINANC ~E ESTOQUES 

RECEBIMENTOS ANTEC:PADOS 

FORNECE::> ORES 

OSRIGACOES BANCARIAS 

T:TU!..OS A PAGAR 

DEBITOS DE FUNCIONAM~NTO 

~ 

5 
5 
~ 
e-
~ 
~ 

3 

' ~ 

" ~ 

2 

4 

4 . 
~ 

' 
3 

4 
::; 
~ -· 
5 

4. 
5 
c· 
~ 

5 
5 
~ 
w 
~ 
~ 

~ 

-- 2 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

~· E D 
N A ::J .. ,, A D 
;; . ;) 

" 
' "-

s 

s 

N s 

s 

~ 

s 

" 
s 

s 

s 

ti s :J 
- l'':-t 

P. 

" A :; 

s 
A 

N . 
M D 

N A D 
·- A 

A 
A 

E 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 
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, .. L A N C 

213.ei.000 
2!3 .. 0!~001 
213.01.002 
213.01. 0e3 
2!3.0!.004 
213.01.005 
213.01.006 

213.03.000 
2!.3.C3.0C!. 
213.03.002 
213.03.003 
213.03.004 
2i3.03.00.5 
2!3,'03. 006 
213.03.007 
'213 .. 03.008 
<13.03.009 
2i3 .. 03.0i0 

2~3.04.000 

213.05.000 

230.00.000 

231.0i .. 00C 
23:...ei.ec:.. 

23~.00.000 

232.01.e0e 
232.01.0~j 

233.00-000 

233.0i.000 
233 .. 01.001 
233.01.002 
233.01.003 

234.00.000 

234-01.000 
234.01.001 
234-01.002 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção li) 

:) - ~.· 

OBIRGACOES iRf,8ALK:STAS 
SALARIOS A PAGAR 
i3o.SALARIO A PAGAR 
?ROU!SOES ?/FERIAS 
PROV. P/13o.SAL.ARIO 
GRATIFICACOES A PAGAR 
PROV. P/ENCARGOS SOCIAIS 

OBRIG TR:S/PREVI~ENC!ARIAS 
:.N.s.s. 
F G i S 
CONTR SINDICAL EMPREGADOS 
I S S 
I R R "-
IMPOSTO DE RENDA P JUR!DICA 
PIS FATURAMENTO 
FINSOCIAL/COFINS 
CONTRIBUICAO SOCIAL. 
~· ' •.- .1.. ..... 

CONTAS A PAO(.IR 

FORNECZ~OR~S DIVERSOS 

CAP!TA:._ SOC:<'\:._ 

CA?:!i'A!... 
.:AP:7-A:... It\TE:GJ~A:..:ZA:JO 

RCSERVAS ~~ CP~:7A~ 
_ :o~xzc,;c MC:~Z7, C~?.: NTE::?R. 

R~SE~V~S DE LUC~CS 

RESERVAS EXERC:CI0S A~7~ 
L~CRCS A:~MULADCS 
RESERVA P/AC~ENTO SAP:TA~ 
RSSERVÀ ?/INCENT:vo éiSCAL 

RESU:..TA;)O EXERC .. A?\TERIOR 

LUCROS OU PRSJU:ZOS 
LUCRO EXERCICIO 
PREJUIZO EXEP.C. 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

4 
5. 
5 
:s 
.5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

4 

4 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

.5 

3 

4 
5 
5 
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' _, ._ ~ .... - .... 

N 
N 
N 
N 

N 
N 

N 

N 
N 

N 
N 
N 

s 
A 
A 
A 
A· 
A 
A 

s 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 
A 

s 

s 

s 

s 

A 

8 

i\ s 
N A 

.. ,, 

N 
N 
N 

A 
A 

s 

s 
A 
A 

c 
c 
c 
c 
c 

c 

c 
c 
c 
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800.0(;.000 

3~0.00.000 

3U..01.000 
311.01.001 
3i1.0!. .. 002 

311.02.000 
31i .. 02 .. 00i 
31.!.02.002 
3~:1 .. 02.003 

320.00.000 

321.00.000 

321.01.000 
321.01.001 
321.01.002 
32i .. 0i.003 
321 .. 01 .. 004 
321 .. 01 .. 005 
82l .• 01.006 

321.02 .. 000. 
321.02.001 
321 .. 02.002 

321.03.000 
32~ .. 03.001 
321 .. 03.002 
321.03 .. 003 
321.03.004 
321.03.005 
321.03 .. 006 
32i.03 .. C07 
S2i.03.()08 

:::.2:'.. .. 04.0.;::(~ 
321 .. 04.00!. 
32i .. C4 .. 002 
32! .. 04 .. 003 
32~ .. 0~.004 
321 .. 04 .. 005 
32~ ... 04.0e'6 
32~ .• 04 .. 007 
32: .. 0-~ .. -0~8 
32~ ... 04.009 
:::2~ ... 04 .. e:.0 
32~ .. 0.!1-. 0! :!. 
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---:;:.J-"'3 

RECE:::TAS 
CONTR:S~ICOES E DCACOES 
VE~~~S ~E ~Eqc~~OR:Ae 

RENDAS AOM/ FINANCEIRAS 
RENDIMENTOS APLIC.FINAN~. 
~ESCONTOS OBT:DOS 
RENDS .. APLI8AC .. FINAN:E:RAS 

~ES?ESAS ORCAMENTAR:AS 

DESPESAS 

DESPESAS TRABALHISTAS 
SALARIOS E ORDENADOS 
~CC.TERCE!RO SALAR!O 
FER:AS 
RESC:SOES 
VALE nASNPORTE 
AUMENTACAO. 

ENCARGOS SOCIAIS 
I.N.S .. S. 
F.G.T.S. 

O~SPESAS TRIBUTARIAS 
CONTR.S:ND!CAL EMPREGADOR 
-!~S~S. 
COF!NS/F!NSOCIAL 
:=o:::s FAiURAMENTO 
I .. R.P • .J. 
:::.::!.M.S. 
CO~-:; .. SC!:"I A!... 
A:::R - G:JF 

JSS?~S~S =~R~:~TE 
A3WA,!...UZ Z ~O~CA 
~sso::~CAO 02 :~ASSE 
.~;_:.;suE:_ :>E :MOVSIS 
ASSESSORIA E CONSU~ro~:A 
ALUGUE!... OE AERONAVES 

SON0~CAO ~ ~S7AC:::ONAME~7~ 
=o~sJsr:v~:s E ~ue~:~::~~7t 
:':~S? ~ P.':.:?:;:~s::. "':"A::~ô 
~ES?ES~S ~~S ~~:AS 
:_:E:S'':j~S~S ;:;:v RSAS 

4 

4 
5 
5 
5 

2 

8 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
·-~ 

5 
5 
5 . 
~ 

5 
s 
5 

N 
I" 
N 
N 

N 

N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
r; 
\' 
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·- ~ - ........ -

s 

s 

A 
A 

s 

s 

s 
A 
A 
A 
A 

.A 

A 

s 
A 
A 

s 
A 
A 
A 
A 
A 
-~ 
A 
A 

s 

A 
p, 
A 
c. 
A 

~--· --. "'· ·~ .. -· "' .,...-

D 
::> 
:l 
D 
D 

-:J 
D 

D 
D 
D 

,) 
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A ~~ ,., - .... ·~ " 

321.04.0!.3 
321.04.014 
821 .. 04.015 
321 .. 04.016 
321.04.017 
321.04.018 
32i.04.0i9 
321~04.020 
321.04 .. 021 
321.04.022 
321.04.023 
321 .. 04.024 
321.04.025 
321.04.026 
321.04.027 
321.04.028 
32i.04~029 
32i ~ 04 .. 030 
321.04.031 
321.04.032 
321.04.033 
321.04.036 
321.04.038 
321.04.039 
321.04.040 
321.04.041 

321 .. 05.000 
321.05 .. 001 
321.05.002 
400.00.000 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

:.ssP. 7E:...:::70Nl:r~.s 
:iESP .;_EGP.::S , ... J~JJ::-:,~.:::s 

FOTOCO~:AS,:O~IAS~:~st~riO~ 

FRETES E:- --C"AP.f::ETCS 
HCNONAR:cs COt~7A3. 
IMPRESSOS E MAT.:SC~I:OR!O 
IMPOSTOS,TAXAS E MW~1AS 
JORNAIS E REVISTAS 

. JUROS 
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 
MANUTENCAO DE INSTALACOES 
MANUTENCAO DE VEICULOS 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 
PORTES E TELEGRAMAS 
PROCESSAMENTO DE DADOS 
PASSAGENS AEREAS 
PRO LABORE 
PROPAGANDA E PUOL!C!DA~C 
PESQUISAS DE O?INIAO 
SERVICOS DE TERCEIROS 
VARICAO HONETARIA PASSIVA 
DESPESAS LEGA~S E JU:ICIA~S 
DESPESAS COM VEICU~OS 
FRETES E CARRETOS 
PROPAGAN~A E PUBLICIDADE 
VIAGENS E ESTADIAS 

CUSTOS DE VEN~AS 
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS" 
MAO DE OBRA VENDIDA 

ABERTURA 

RECEITA OR;f.lMENTARIA 

RECEITAS CORRENTES 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

N 

.. 
" N 
!'; 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 

4 N 
5 N 
5 t\ 
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-... _ ............ . 

A 
A 
A 
A 

.• 

t-. i'\ 

" 
·" o j 
r-. o 

{::, ~ 

A D 
A D 
~~ D 
A D 
A D 
A D 
A ~ 
A D 
A D 
A D 
A ~ 
A D 
A D 
A D 

A D 

s o 
A' D 
A D 

REceltas de Doa~oes ·········"·········· i2.257.354.45~700 
.Receitas Financeiras •••••••••••..•••••• :.509.0~2.843723-

TOTAL GERt-.L 
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D E S P E S A S 

~ESPESAS OR;AMENTARI~S 

DEPESAS CORRENTES 
Despesas de Custeio ...................... 13.755.0i4.006~65 
De~pesas Finance:ras ••••••••••••••••••• 11.353.292,58 

TOTAL GERAL ....................................... 13.766.367.299~23 

----------------------'-·--------------------------------
BRASILIA,28 DE JUNHO DE 1993. 

SEN. MARCO MAC:EL 
COORD.GERAL 

DEP .OSORIO ~ .• FIL.J-:0 
COORD.FINACEIRO 

DSP .MARCE:...O · SAR8 :::ER:::· 
COORD.EXECUT!VO 

JES~:NA VARA~~AS FER~S:RA 

FRENTE PARLAMENTAR RE:PUSI_ICANA PRES.IDENC!AL~SJA 

V A R I A C O E S A T : V A S 

Receitas de Ooaçoes ..... CR$ i2.257.354.456r00 
Receitas Flnancéirás · CR$ i-5~9 .. 012.843,23 

PAG:25 

VARIACOES ATIVAS •••••••••••••••••••••••• CRS 13.766.-367.299,23 

Y A R: A~ O E.S P A S_S I V A 

Despesas de Custeio .... CR$ 13.755.014.006,65 
DE5pesas Financeiras · CR$. · 11.353~292.,58 · 

VARIAÇOES PASSIVAS ••••••••••••••••••••••• CR$ 1~.766.367.299,23 

SEN.MARCO MACIEL 
COORD.GERAL. 

BRASILIA,. 28. DE JUNHOcDE~1.993. 

DEP.OSORIO A.FILHO 
COORD. FINACEIRO 

DEP.MARCELO BARB!ERE 
,COORD.EXECUTIVO 

.. .!iSSU:NA lv'A~!~i'\DAS FERREIRA 
Ci~C I D-F 2064 

CONTADO:XA 
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PARECER DO CONSELHO EXECUTIVO__ __ _ 

Examinamos aS contas da Frente Parlamentar Republi
cana Presidencialista em 28-6-93, compreendendo a movimen
tação ocorrida de 10-3-93 a 18-6-93. Os exames foram condu
zidos com base nas demonstrações contábeis e documentos 
apresentados. 

Pelo exame realizado, somos de parecer pela sua apro
vação. 

Brasi1ia, 28 de junho de 1993. - Vivaldo Barbosa -
Vladimir Palmeira. 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém este livro 27 folhas impressas por processamento 
de dados, numeradas de 1 a 27, e serviu de Livro Diário 
número 1 da Frente Parlamentar Republicana Presidencia
lista, estabelecida nesta Capital no Senado Federal, gabinete 
1, Brásflia/DF, inscrita no CGC sob o n• 37.992229/0001-60. 

Brasília, 28 de junho de 1993.- Senador Marco Maciel, 
Coordenador-Geral- Deputado OsórioAdrianôFllho, Coor
denador Financeiro - Jesuio& VarU.ndas Ferreira, CRC/DF. 
2064. ~ Contadora. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)'- A Mesa 
recebe as contas mencionadas por V. Ex• 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, nos termos do art. 58,§ 3" da Constituição Federal, 
e art. 145, § 19 do Regimento Interno, requeremos a consti
tuição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta 
de 11 membros, para, no prazo de 180 dias, levantar os reais 
números das contas públicas de 1993, e nos últimos cinco 
exercícios. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a matéria é muito-long:i 
e tem dados impressionantes que recolhi da minha Assessoria, 
que, queira Deus, não estejam certos. Tive o apoiamento 
para a constituição-desta Comissão de quase setent~_Srs. Sena
dores. Vou mostrar ao Plenário do Senado Federal o porquê 
da CPI das Contas Públicas, ou seja, um resumo do que tem 
aqui dentro, onde onze Srs. Senadores irão aprofundar na 
transparência da "caixa preta" das contas públicas do Go
verno. 

a) A idéia surgiu-em face dO desenCOntro dos números 
apres_entados pelo Governo Federãl e pelo EStado de são 
Paulo sobre a dívida deste para com a União. 

Conforme o M-inistério da Fazerida, o Estado de São 
Paulo deve à União treze bilhões e quinhentos milhões de 
dólares. Segundo dados esposados pelo Governador Luís An
tónio Fleury Filho, seu Estado deve apenas um bilhão de 
d6lares.A diferença é de doze bilhões e quinhentos milhões 
de dólares que equivale a dois anos de arrecadação do IPMF; 

b) A idéia materializou-se quando tomei ciência de que 
o Congresso Nacional não tem conhecimento do perfil geral 
das receitas federais e por isso não está em condições de 
contestar as cifras encaminhadas pelo Poder Executivo. 

A minha opinião é que o Congresso Nacional ainda pode
rá e deverá contestar os números fornecidos pelo Executivo, 
como aliás é de praxe nos países desenvolvidos. 

A atividade fiscalizadora e de_ controle dos ato$ do Poder 
Executivo, incluídos os da administração indii-eta, previstos- -
nos incisos IX e X dq art. 49 da Constituição Federal não 
estão tendo eficácia alguma. 

c) A convicção enraizou-se quando tomei conhecimento 
dos dados apresentados pela minha Assessoria sobre: 

19) O problema da remuneração dos servidores públicos, 
onde os dados apontam para um brutal declínio em gastos 
com pessoal e encargos sociais 

2~) Remuneração das disponi~ilidades do Tesouro Nac_io
nal no Banco Central, que é bem abaixo daquelas vigentes 
no mercado, sem o controle do Congresso Nacional _ -

_ 39) Ao contrário, a evolução da_despesa do Tesouro Na-
cional com a dívida interna é galopante. Em 1993, atingiu 
64.6% de toda~ as despesas e, para 1994, estima-se em 75%. 

49) O descumprimento do dispositíVo constituciorlal coffi 
relação aos repasses para a área de educação. 

59) A enormidade dos recursos colocados à disposição 
dos fundos de existência questionável, ao mesmo tempo que 
ficamos solidariamente passivos diante da fome, da miséria 
e do desemprego vigentes em nosso País. 

69) A grandeza de recursos aplicados em programas de 
subsídios e incentivos a atividades empresariais no orçamento 
das Operações Oficiais de Crédito, sem avaliação do Con
gresso Nacional, ao mesmo temPo que a irrigação do Nor
deste, o atendimento ao pequeno produtor rural, o dçsenvol-

----vimento do turismo, a- pesquisa agropecuária e a cOnstrução 
de casas populares conseguem escassos cruzeiros no Orça
mento. 

79) Qual O'tesultado efetivo do Banco Central do Brasil? 
O Tesouro tertf exigido remuneração adequada sobre seus 
recursos colocados à disposição do Banco Central? 

89) Quando tereinos o demonstrativo claro, autoexpli
cativo do orçamento de Seguridade Social? 

99) Qual é o verdadeiro montante das 1-eceitãs :Previden
ciárias? Será que se justifica o péssimo ·aieildimento médico-
hospgalar em nosso País? _ 

109) Quem. saberá informar com precisão a alternativa 
que exiSte para não se tributar tão pesadamente o assalariado 
em nossa economia? 

119) Qual a situação verdadeira--dos fUndos constituídos 
com recurso-s _da classe trabalhador~, em especial o FGTS, 
o PIS/PASEP e o FAT? 

12t') Quem saberá informar com precisão O valor das dívi
das dos Estados para com a União e o das dívidas interna 

_e externa? -
139) Por que a Lei Orçamentária não cumpre o dispositivo 

do § 6• do ªrt. 165 da Constituição Federal, que diz: 

"Art. 165 
··-· ... -. ~~·-'" ~~--~;'-'"• .•... ____ ,,,_,___ ··~' .. -'· ..... .-.-.. ~-.. ;. -~-
§ 69 O Projeto de Lei OrÇamentária ·será- acomPa

nhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre 
receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de natUrezã financeira 
tributária e creditídas." 

149) Por que não se tenta modificar as estruturas das 
despesas? 

Através das estimativas feitas pela minha Assessoria, caso 
· isso não aconteça,teremos uma situação verdadeiramente dra

mática e cruel para os servidores' públicos civis e militares, 
cujos .números indicam: 

Análise Compar-ativa. 
Orçamento Geral da União (em % ). 

__ Encargos financeiros da União: em _1992, g~stou-se 
45,64%; em 1993, serão gastos 61,29%; em 1994, 76;29%. 
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Pessoal e encargos sociais: cm 1?92, 9,95%; ~m_ 19-93, 
5,16%; em 1994, 3,2%. 

Transferências:_ para Estados e--MifiildjJiOS: em 1992. 
8,62%; em 1993, 5,55%; em 1994, 2,4%. -

15') Por que o FUNDAF (Fundo de Desen,olvimento 
e Aperfeiçoamento das Ati v idades de FiscalízaçáoJ é COntem
plado com Cr$ 30 trilhõcs, e o Judiciário como um todo consu
mirá Cr$-40 trilhões? Há algo errado, já que a fiScalizaÇão 
não está tendo eficácia e o Judiciário é lento? 

16") Por que a legislação tributária enseja tã.ntos questiO
namentos judiciais e_-grã.nde evasão fiscal? 

17~) Quanto foi lançado pela Receita Federãl a-través de 
autos de infração e revisões fiscais nos últimôS trêS exercidOs? 
E quanto, do que foi lançado, ingressou nos cofres públicos? 

189) Quanto saiu- do FUNDAF nos mesmos exercícios 
para remunerar o pessoal da Receita Federal? 

19"') Por que o orçamento do Bahco--ccntl-al ê relativa
mente maior do que o do Congresso Nacional ~ Câmara 
dos Deputados e S_enado Federal - e Tribunal de -Contas 
da União juntos? 

20~) Por que uma minoria (funcionários do BancO-Central, 
Banco do Brasil, PETROBRAS~; EI:ETR-uBRÃS, Caíxa 
Económica) detém um património líciuido de mais de US$23 
bilhões dos fundos de pensões (mais de dois terços desse mon
tante foram recursos dos contribuintes, recursos públicos), 
enquanto a regiãO nor-destina precisa apenas de US$3 bilhões 
para- resolver, em definitivo, o problema de 40_milhões de 
habitanteS através da irrigaçãO? 

A Sr' Júllia Marise - Permite-me V. Ex~ um aparte, 
n?bre Senador Ney Mar~nhão. 

O SR. NEY MARANHÃO ~ Com muito prazer, nobre 
Senadora Júnia Marise. 

A Sr' Júnia Marise - Senador Ney Maranhão, estou 
acompanhando o pronunciamento de V. Ex• exafamenú~-COils
truído na justificação qUe V. Ex~ apresenta ã-Sua propOsição", 
para que o Congresso Nacional viabilize uma comissão d_esti
nada ao exame cristalino, profuOdo das contas públicaS aeSte 
País. Parece-me que essa iniciativa se reVeste, -Sobretudõ; da 
oportunidade da transparência com que toda a sociedade bra
sileira prétende acompanhar, passo a passo, o andamento 
dos trabalhos desta comissão que, sem dúvida, os fará com 
seriedade, procurando a análise de todos os dados, números 
e documentos pertinentes a essa questão. Essa iniciativa de 
V. Ex• vem cm boa hora, nobre Senador, pois estamos, toda 
a Nação e _toda a vontade da sociedade, a vontade política 
do Congresso Nacional e de_ todos o~ de~~j,s _s~gmentos forma
dores de opinião pública, desejosos de passar este País a limpo. 
E, sem dúvida alguma, _esta ~ uma iniciativa oportuna para 
que o País possa corihecer esses dados, para que o trabalhador, 
o homem do campo, o profissionallibcral, enfim, todos aque
les que participam efetiVamente da construção desta Nação 
tenham conhecimento e acesso a esses números que sempre 
foram guardados nos arquivos e nas prateleiras, e muito bem 
guardados. 

O SR. NEY MARANHÃO~ A sete chaves, Sr' Senadora. 

A Sr' Júnia Marise - Exatamente, o que impossibilita 
à sociedade brasileira deles tomar conhecimento. Por isso 
quero ressaltar aqui que quando subscrevi a proposta de V. 
Ex~ tive a oportunidade de me deter rapidamente em alguns 
dados colocados na proposição; Temos certeza de que, quando 
todos esses dados das contas públicas deste País vierem à 

luz do diã, certamente a: Nação será tomada de perplexidade 
pela constatação daquilo que os governos, que os governantes 
ser:np-re esconderam da opinião pUbliCá, sempre guardaram 
a sete Chaves, sem revelar a origem, a destinação. Por isso, 
senador Ney Maranhão, tenho muita eipedátiva em felaç3o 
a essa Comissão que V. Ex~ pretende, com a sua proposta, 
instalar neste Congresso NacionaL A expectativa de quem, 
como cidadã e como Senadora da Re:r:}ública, espera, possamos 
trazer para a mesa do debate com toda a_sociedade brasileira 
as informações sobre tudo aquilo- que diz-reSpeitO aOs direTtOs 
inali~náveis- de toÇI.a a Sociedade. Cunlprimen-to V, .Ex~ por 

_ ·eSsa iniciatiVa e·lei1b0 a certeza de que neSta hora ela oferecerá 
·ao· país os resultadps mais positrvós da sua instalação. 

O_ SR. NEY MARANHÃO ~ Senadora Júnia Marise, 
o aparte_ de V. Ex-a foi muito importante, em primeiro lugar, 
porqu-e V. Ex~ representa uma das grandes parCelas do povo 
brasileiro, já que seu Estado é o s_egundo mais importante 
deste País. Além disso, V. Ex\ pela trajetória que teve até 

_ cheg~r ao Senado da República, conhece os problemas, a 
misér:.ia qu~_ grassa por este País e por seu Estado. _ 

Sei que V. Ex• está deveras preocupada e que irá dar 
-uma grande contribuição a essa Comissão- Parlamentar de 
Inquérito pela sua experiência, pela sua competência e, acima 
de ,tudo, porque V. Ex~ quer o bem deste_ País e O de seu 
povo. Agradeço a V. Ex• 

Continuo, Sr. Presidente: 

21<:>) Por que o Congresso Nacional ainda não tem uma 
matriz de informações de_ todos esses indicadores? 

-Não temos porque nunca interessou a tecnoburocracia 
do Executivo, que domina as grandes_ corporações públicas, 
como o Banco Central, Tes_o_uro Nacional, Banco do Brasil 
e Caixa Económica. -

O poder político deCide, na maioria das vezes, deSinfor
mado. 

22Q) Portanto, só a CPI para abrir todas as "caixas pretas" 
-existentes no País. 

- 23<:>) Precisamos tornar visíveis os beneficiárioS da renda 
nacional, seja em termos se to riais ou ·regional, seja, Prihcipal
mente, em termos pessoais. 

24º) É preciso abrir uma grande excursão nacional, a 
fim de mostrar que o Senado Federal e a Câmara" dos Depu
tados são me;recedores da Confiança da população- brasíleira. -

25°) Essa CP! vai passar o Brasil a limpo. Ela vai ajudar 
o Presidente Itamar Franco e o Ministro Fernando Henrique 
Cardoso a implementarem o Plano de Governo anunciado 
à Nação. 

26") E, por último, a Lei Orçamentária de.1993 preVê 
uma receita e uma despesa iguais a Cr$ 4,896 quatrilhões 
com pessoal e encargos sociais, absorvendo apenas Cr$717 
trilhões, correspondentes a 5,16% da despesa totaL 

27~) Os senhores acham que os salários são responSáveis 
pela inflação? 

Sr. Presidente, Sr~s. e Srs. Senadores, com esta Comissão 
Parlarri.entar de Inquérito, apoiada por quase 70 Srs. Senado
re_s, vamos discutir esse tema, vamos passá-lo a limpo com 
transparência, vamos verificar onde está a inflação, onde estão 
tantos problemas sociais com os quais nos preocupamos, onde 
vão ser gastas as verb~s públjcas, porque, tanto eu quanto 
o Congresso, temos muitas dúvidas, e o povo brasileiro tam
bém as têm. Caso seja feito um plebiscito, Será ateStada a 
má aplicação das verbas públicas neste País. 
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Portanto, sr: Presidente, encaminho, neste momento, 
à Mesa do Senado as 64 assinat~ras dos Srs. Senadores para 
instalação da CPI. Tenho a certeza de que a rriã.íóna absoluta, 
ou seja, a unanimidade do Senado não assiriOU_ pO-rque ~lguns 
do colegas estão viajando, outro~ não foram encontrados, 
coincidentemente, trabalhando em éomissões ou visi~iiào mi
nistérios. Mesmo sem o prazer de estar -com _;1s ªssinaturas 
dos 81 Senadores, tenho certeza de que neste momento falo 
pela unanimidade do Senado. Será criada _esta ~missã~, a 
firii de que o povo brasileiro saiba onde realmen~e está aplica-
do o dinheiro público. __ __ _ ~---

Portanto, Sr. Presidente Chagas Rodrigues, encammho 
à Mesa as assinaturas para regimentalmente determinai" a cria
ção desta Com_is_s_ão· Parlamentar de Inguérito: Muito obri
gado. 

DOCUMENTO A QUE SE R.Efl':_RE.OSR- NEY 
MARANHÃO EM SEU DiSCURSO: 

REQUERIMENTO N• , DE 1993 

Nos termos do art. ·ss, § 39; da Constituição, e 145, § 
19, do Regimento Interno, requeremos a·constitilição de uma 
Comissáó P~rlamentar de Inquérito, compoSta de 11 mem
bros, para, no prazo de 180 (cento e 9itenta) dias, levantar 
os reais núrileros daS cojltas públicas de 1993 e nos úlçimos 
cinco· exercícios. 

Justificação 

O presen~e requerimento justifica-se pela evidência de 
,descontrole e inalversação de recurso_s públicos e pelo desen
contro dos números das contas públicas apresentadas pelos 
Governos· Federal e Estaduais, conforme têm sido den_un
ciados pelos meios· de comunicação e pela degradação obser
vável dos serviços públicos, tais com_o deficiência no atendi
mento médico-hospitalar, reb&ixamento de pensões e aposen
tadorias, falência do sistema educacional, inexistência de sa-
neament_o básico, etc. __ 

Ademais, justifica-se pelo clamor naçional da· sociedade 
indignada com a distribuição irtjusta de verbas pela tecno-bu
rocracia míope e descomprometida c_om as necessidades bási
cas da população, que deixa de canalizar um volume adequado 
de recursos para áreas merecedoras de prioridade, como é 
o Nordeste brasileiro. · 

Constata-se, em todos os níveis de governo, a: íriexistência 
de planos, programas e projetos elaborados a partir de diag
nósticos obtidos de coletas sérias de dados e informações, 
sem a distorção da realidade e matlipÜlação dos resultados. · 
Havendo ausência dessas funções. de efetivo planejamento 
governamental, verifica-se que a administração pública nacio.: 
nal tem se caracterizado pela busca de solução nqs momentos 
de crise. Parece que a falta de planejameilto no Poder Execu
tivo é proposital e atende a interesses d_os grupos de __ inte_resse, 
das "corpOrações", uma vez que dificulta o exercício de efe'tivo 
controle sobre as suas açóes e impede a avaliação dos resul
tados pelo Congresso Nacional. 

O diagnóstico- feitõ por Peter Drucker, há vinte anos 
atrás, para o Brasil parece que hoje é ainda mais válido, 
9_13!_a$H_I!_ã9 __ ~ ~~- p~ís subdesenvolvido, o sim um país subge-rericiado. - --- -- -- ---~-- --------------------- --

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito_ justificã.-se ain
da pelo descaso do Poder Legislativo federal, que tem como 
competência exclusiva "julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apre~iar os relatórios sObre 

a execução- -elos planos de governo" e "fiscalizar e controlar, 
diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do-Poder 
Executivo, il;lcluídOs os da administração indireta" (incisos 
IX e X do art. 49 da Constituição Federal). 

É grave o desconhecimento geral do perfil-das receitas 
públicas e de como o Executivo chega às cifras que submete 
-às suas Casas legislativas. A nível federal, por exemplo, obser
va-se total desinfOrmação do Congresso __Nacionàl quahtõ ao 
real montante das receitas, sentindo~se inteirame:D.te impossi

. bilitádo de contestar as cifras encaminhadas pelo EKecutivo. 
- Todo ano, na época da apreciação da propoSta otçamentária, 
os Parlarp_entares defrontam-se com receitas subestimadas, 
o que corresponde a uma fixação minimizada das despesas. 
Essa prátiéa vem diminuir a margem de manobra do Congresso 
Nacional, enquanto que favorece a manipulação de verbas 
públicas pelo Executivo, através da conhecida sistemática_ de __ 
solicitar créditos adicionâ.is suplementares e especiaiS, até nO 

- último mês do exercício financeiro, os quais são aprovados 
mediante a utilização do clientelismo e fa"ores palacianos. 

Convém indagar ainda a respeito dos recursos da fonte __ 
188 (remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional), 
que são utilizados_ para cobertura de enormes despesas orça
mentárias. Uma..demonstr:;~.ção cristalina desses recursos nun
ca foi feita pelo Executivo, mantendo o Congresso Nacional 

.~éln completa ignorânciã do" s-eu valor refll: 
· -···· O Congresso Nacional, na apreciação da última proposta
orçamentária, entendeu que tã.is recursOs poderiam-ser usidàs 
para financiar vários projetas de seu inte_resse. O Tesouro -
Nacional, por outro lado, foi taxativo eni só perinitir a SUa 
utiliz:lção para amortização da dívida. Essa disputa acabou 
cOnduzindo a um dilema, resultando na não-liberação dos 
recursos pelo Tesouro e cujo-desfecho ainda está por eclodir. 

Há muitos anos, o econOmista Décio· Garcia MunhÓz 
vé:rri defendendo a idéia de que a remuneração dos recursos 
do Tesouro pelo Banco Central é muito aquém àquel(!; vigente 
no mercado, compatível com a_ taxa de juros_ praticada por 
determinação daquela autoridade monetária. 

Quanto à receita, cabe ainda lembrar que inúmeras aut~
ridades têm vindo a público denunciar que o índice- de sone
gação de tributos federais çxced_ç 50%. _Quando pronunciamos 
aquela frase de efeito, que todo mundo sonegava, iq,clusive 
nós, queríamos simplesmente chamar a atenção da Nação 
para es-se grave problema, Sabemos que fomos riiuito infelizes. 
Isso significa que· o potencial de arrecadação do Governo 
Federal é no mínimo_ d~as _vezes- o oferecido à apreciação 
dos Parlamentares n~s propostas orçaméritárias. A convivên
cia com a sonegação tornOu-se uma rotina em nosso País. 
õ ciue teni. levado .a Secretaria da Receita Federal a tomar 
m~didas pali~tivas, cqm o-mínimo de desagrado exripresarial, 
atr~vés de programas d_e fiscalização de baixa eficácia e pouca 
rigidez. O feito fiscal conseguido via auto de infração não 
rarO-deixa de prosperar, por inoperância das instâncias admi
nistrativas julga~oras internas à própria repartição. 

Diante desse quadro, o assalariado brasileiro devidamen
te registrado vê-se vítima de um sistçma desmantelado de 
arrecadação que apela para o imposto retidO pela foD.te paga
dora e para o imposto pago através da autodeclaração para 
Cobrír insuficiênciaS àe'caixa ào Tesouro. É íãcihnente obser
Vável que o "leão" vem a cada ano difíêUltando o aproveita
mento de deduções pelo contribuinte-pessoa física numa tenta
tiva desesperada de '.~morder" algo além da elevada alíquota 
incidente sobrç os baixos salários praticados em nosso País: 
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Sem se falar que este é o único setor da economia que não 
recebe a indexação mensal. 

Não somente por essas m-azelas institUídas contra o Poder 
Legislativo vê-se o Congresso manietado nas suas ações, mas 
até por princípios csta:tuídos na própria Carta Magna, tais 
como os constantes do Inciso II do§ 3" do art. 166 que vedam 
cortes nas dotações para pessoal, juros e amortização da dívida 
pública e transferências tributárias para Estados, Municípios 
e DistritO Federal. 

Para se ter uma idéia da magnitude~ do serviço da dívida 
interna dentro do Orçamento Geral da União, abaixo é apre
sentado um quadro mostrando a sua participação nas despesas 
totais, ano a ano nos últimos cinco exercícios financeifo's_: 

EVOLUÇÃO DA DESPESADO TESOURO . 

OlVIDA IHTE.INo\ TDTIIL I OUPES.U TOTAIS I .. , EI<MOOS I AIIOlTWUO I "' '" "' I (MI,,: 
1m: n.m.728: 2~t.Tt:I,4S.I :m.:m.u;: ~.182,1161 U,l I t .. ~.tt~Q 

"'" 711.431,~'l I 14.tM.U4.1UI l4,1:1t,t3l.~2t I 2l.,Bt,3tl.t~ll 6i,7 I El«<~t-~G 

"'" 7S,IU,243 I l~,7tM17,48ll 1"-!11,317.72& I ;5,11tf,ttl.l3.2: 34,4 I {xKUtdo 

Ll'nl 12,_,4,8al.13t l~t3,U7.?7f,27&1 W.~12,t64,214 I ;u.s?t.34~.4521 ,,,4 I hv. Lei e4t'l"2 
ltnl lt,tlt,etf,lle 13l2.12J.f2M441 322,il'f,ll3.112 I ~~~.IISI. ..... ~, "·~ I -~wn 

ComPutadas as outras vedaçõe~ constitucionajs, restam 
ao~ Parlamentares não mais de 2% a 3% da proposta orçamen~ 
tána para atender os pleitos de sua região eleitoral. Incom
preensivelmente os Governos da Nova República .insistem 
em culpar o Congresso Nacional- pasmem!- pelos desman
dos o_corridos na condução dos atas administrativos sob a 
égide da Carta de \988. 

É lícito perguntar quem se beneficia da vedação constitu· 
ci~Il~l quanto a cor~es no sc~viço da dívida, para o que_ só 
exxste uma resposta: as cp_rporaç_õcs tanto nâcionaiS quanto 
internacionais. Resta indag~tr como póde o Congresso Nacio
nal incluir na Carta Magna essa cláusula restritiva, em detri
mento de seus próprios__ interesses e criando limitaÇ_ões a suas 
prerrogativas constituCionais? CSó-mesmo õ Poderoso lobby 
das corporações poderia garantir a Íf!clusão de çláusula tão 
leonina contra o direito .congréssual de alterar a proposta 
orçamentária. -

?utro tópico que merece guarida nesta justificação é o 
relacxc>nado com o repasse de verbas para educação pela 
União, com o h_ttuito de fazer cumprir mandamento constitu
cional (art. 212 da Constit_uiç~9 Federal). 

"0. matemático Elias Antonio Jorge vem demonst_rando, 
há muitos anos, através de artigos e C!)trevistas a periódicos 
de ampla circulação como a concedida em 26-6-91 à Folha 
de S. Paulo, onde revela que fez um levantamento dos dados 
publicados no Diário -Oficial da -União, concluindo não haver 
controle do Legislativo sobre o ExecUtivo na questão orça-
mentária. -

Segundo o matemático, "o procedimento € simple·s e se 
constitui numa verdadeira burla ao orçamento aprovado pelo 
Legislativo: basta deixar para o final do ano a liberação das 
verbas destinadas aos órgãos que o Poder Executivo considera 
menos prioritários". 

Segundo ele, o Governo Federal aplicou,_ por exemplo, 
em 1990, apenas 15;69% de sua receita real em educação, 
embora_e:?'l v~lores nominais atingisse 18%. Em 1989, apesar 
de o Mmisténo da Educação ter recebido_, em valores nomi
:nais, 103,43% do seu orçamento, cm valores reais essa porcen-

tagem foí de apenas 58.26%, coÕcluindo O matemático que, 
naquele ano, o Ministério da Educação foi o 239 cOlocado, 
entre os diversos_ órgãos da União, a conseguir a parte que 
lhe cabia do orçamento votado no Congresso Nacional, con
quanto tenha sido o órgão que recebeu a maior porcentagem 
de seu~orçamento original em va_lores nominais. -

''E trabalhando com essªdiferença ent(e valores reais 
e nominais, determinada pelo fluxo da liberação das verbas 
para os diversos órgãos numa época de inflação alta, que 
o P9der Executi~o redefine sua escala de prioridades_para 
aplicação dos recursos independentemente do que foi determi
nado pelo Congresso", ~firma o pesquisador. 

O mesmo, artigo cita também o caso do Ministéi'io da 
Saúde que, em 1990, até novembro só havia recebido 42,3% 
Oe s~_l! orçamento, ao passo gue em dezembro esse percentual 
atingiu 76,2%, o que significa que mais da metade do seu 
orçamento ficou preso até o último mês do ano. 

Embora o ''recomendável''_ fosse uma destinação mensal 
de cerca de 8,33%, o :Ministério da Saúde, naquele ano, havia 
recebido até abril, um fluxo mensal de 1,2% de seu orçamento 
anual. 

A urgente investigação dessa hipótese_. principalmente 
por envolver áreas da segurjdade social, prioritárias sob a 
ótica do Congresso Nacional, faz_-se nec~~sária, se se pretende 
restãbelecer o realismo das contas públicas em nosso País. 

Outro tópico a ser avançado pela CPI da.s contas públicas 
é uma preocupação com a fiXação de montantes de recursos 
par~ atendimento dos serviços públicos federais. A peça orça
mentária que tem sido encaminhada ao Congresso Nacional 
deve ser resposabilizada pela crescente crise que assola o País, 
~is que vem do Executivo repleta de interesses corporativistas, 
atendidos pela tecnoburocracia estatal, através da ''reserva 
de domínio" em áreas pfivilegiadas do OrÇamento Geral da 
União. 
--- Os Parlamentares, muitas vezes desconhecedores das ma

nobras contábeis orçamentárias, honiologam cifras incoeren
tes e distorcidades, auxiliando o vicejar de um cipoal cada 
vez mais denso, que é aquilo em que se transformou a adminis
tração pública brasileira. 

- · Vejamos uma simples comparação éntre percentagens 
relativas a valores destinados a órgãos/funções, feita a p-artir 
dos Qr)amento~ aprovados para os exercícios de 1992 e 19~3. 

AN"t.ISE COMPARATIVA 

ORCAMENTO OERAL O<ll UNIIO C11t11 :U 

-----------------------·---
199:2 1993 v,.,rl,.,~llo 

A•ortl:ca~[o da Olvida Int•rna .;3,4? :!7,Só 14,3;:' 

JW"os e Encargos da Olvida Int•rna ••• 2 •••• ••• :2 

Encargos t'ln&nc:l'lros da Un lio 4:1,ó-4 61 ,:2? • t:S,ó:: 

P•ssoal "Encargos Social• 9,9:5 :1',16 ,_, -4,79 

lnYI'at illlltl\tO"& 6,:52 ::.::• <-> 1,02 

Ol.ltras O~tsp•aaa Corr•nt•• _ 29,3.; 21,3. (-> e.e.-
_Eri~a;oos Pr•"' i denc i4rl os da UnI i o 2,89 1,ó1 (-> 1,29 

Transt~ 11_.,.-.- E•t ados, ÓF" • MunldlP-ios B,ó2 5,:;::; ,_, 
3,.7 

011er-ao;:Õ1'S Otlclala de Cr4dlto 3,34 .... (-> 1,:52 

Aealltrva de Cont I nofnc la • ,27 •• :5 • _t,23 

Através do quadro acima, fica facilmente evidenciado 
a intenção dos formuladores da política económica nacional 
d.e promover cortes brutais nas áreas consideradas por eles 
não-prioritárias -aquelas que mostram variação negativa 
-e acréscimo proposital nos encargos financeiros da União, 
capitaneados pelo serviço da dívida interna. 
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Enquanto a maioria da população amarga a crise, os bai
Xos salários e a fome, o Orçamento Geral da União.dest_ina 
recursos vultosos para suprir determinados fundos cuja exis
tênciá.d_c_veria até s_cr questionada pelo Congresso Nacional 
e pela população. 

A Constituição Federal, no art. 36 do Ato das Disposições 
Constitucionais Tr_ansitQüas, determinou a extinção daqueles 
fundos, que não fossem_ ratificados pelo Congresso Nacional 
no prazo de dois anos. Entre_ os mais vul.tosos fu!ldos d~ exis
tência questionável, já que o orçamento· dos ministérios que 
os gerenciam já contemplam despesas correlatas que poderiam 
apenas ser acrescidas ou não, citamos, no orçamentç:t para 
1993. 

r. Crii.Mt,tt 

-------------
FUMO O 1 óR(J!O GESTOR 1 YA!..OR 

------- '-----t-----
FIJNOAF - Fundo Ea!"eC: 1 al de Oeaef\- I 

votvl11ento c 1\t>cl'tch;:o ... ento datl 

·olltlvldadca dcl"ltlc:&ltzac:lo 

FOJ.ndo de Apolo ao Oe11envolv!Ment:o I 

Soe: lal 

F'UKCAFoi - Fundo de Oefew.a da Ec:o- I 

no111ia l:afeclra 

F\mi:lo do EKt!rc: I to 

F'<.~ndo Naval 

F•~ndo da Central de Mcdlc:a*"entotl• 1 

F'11ndo da MarInha l'lcrc:u.t c 

FIMo111'1- FlUido de Invcatl•entoa da 

Alllazo5n1a 

F·INOR - Fundo de Invest IIIICI'ItOtl do 

Nordcsh· 

FMD- Fundo Nac:lonal de Ocsenvot

vl•cnta 

F<.~ndo l'luon&ut I c: o 

F'undo Acrovlil.t'lo 

Flllldo Federal Aliii'O!"CCIIárlo 

F'unda Geral do Cac:a~& 

MF 

MF 

ME• 

" 1'18/FN!J 

"' 

6.338 ... 25.::it• 

29.<14t.~2'!õ.0t• 

41.21)8.939.:573 

42.117::i.ota.oe• 

31, 2t9. 391.:576 

11.321.t:l1.2S1 

9.!582.:5:56.!5tt 

36.8t3.136 ... 73 

2,.,.,~.a•"·143 

2 .t96, B"~, 7Sl 

1.t27.4'lit."""' 

l.342.034.76'l 

O fundo, às vezes, assume proporções tão exageradas 
que quase supera o orçamento do órgão gestor. 

Cabe ainda nessa justificação questionar certas despeSaÇ 
verificadas no orçamento do Banco Central para 1993. Tome
mos, por exemplo, a despesa com_ pessoal. Enquanto o Con
gresso Nacional (Câmara dos Deputados, Senado Federal, 
Centro Gráfico, Prodasen e Tribunal de contas)~ despenderá 
Cr$21,17 trilhões em 1993 com pessoal e o Poder Judiciário 
como um todo consumirá Cr$40,21 trilhões, como pode o 
Banco Central do Brasil abocanhar Cr$23;5_3' tdlhõe_s_'l ____ _ 

Não só o Banco Central, mas todas as instituições oficiais
de crédito (BB, BNB, Basa, bancos estaduais, CEF etc.), 
contribuem para poderosos fundm de pensão, distribuem "lu
cros" fictícios aos seus direitos-·em sua verdadeira química 
contábil, pagam até quinze salários e-concedem empréstimos 

. subsidiados_ aos seus funcionários. 
Por outro lado, os programas e projetas sób supervisão 

do Ministério da Fazenda, conhecidos como Operações Ofi: 
ciaisde Crédito (OOC), ~inda não sofreram suficiente questio
namento por parte do Congresso Nacional. Eles n_ão passam 
de disfarçados subsídios, incentivoS e programas de equali
zação de preços, destinados a uma classe_ dominante interes
sada em ter suas dívida indefinidamente "roladas" a taxa de 
.Juros subsidiada. 

Os recursos do Tesouro Nacional, colocados à disposição 
desses programas e projetas, atingiram Cr$252,6 trilhões no 
orçamento para 1993, assim distribuídos: 

OPtRN;I!IE!J OI"ICIAII 01 CI!IIOITO 

O,eracin di Cr'tldlta cot~ IEatadas 1 lklrtlc:l,los 

F'ln1111cl..._nto di C!ltltllo Alre»tc:OJ.U'Io 

Fln1111clunto di 'r111r .. u ~e lnvntlllnta Atr.,tc:u!irlo 

Flnanclucnto da Politica de Foruclo da EstO'I\ICI ln11ladGI"U 

Fln'lnc:lucnto de Pro1r1e .. de In...-stlallflto lllf'Oin1111strlal 

PROEi,~ Prll!ilf' ... de Flnanc:l~nta b Exi"GI"tiC:IICI 

TOTM. 

1101\,MI,tl 

1.f2t.318.7,. 

'53.184.9\8.474 

2'5.1177.882.2:it 

B3.it5 •• 47~.:i711 

3.Ut.l73.7:it 

Q:i,U9,8<15.72& 

2:i2,,24.4i13.$2t 

------------------
Está evidente que tais programas. se destinam exclusiva

mente a suprir recursos aos interessados, sem- nenhuma avalia
ção., do Cong~esso Nacional. O que surt_iriam_ tªis. rii:;:ur"S6s, 
se aplicados, por exemplo, na irrigação do Nordeste, no aten
dimento ao pequeno produtor rural, no desenvolvimento do 
turismo_no Nordeste, no desenvolvimento da pesquisa agrope
cuária e na construção de casas populares? Certamente -promo
veriam inúmeros benefícios_ sociaiS, tais como Uma melhor 
redistribuição de renda e geração de emprego e de. mão-de
obra. 

Outro tópico relativo ao Banco Central do Brasil refere~se 
ao seu resultado (fonte 15_2), que tem sido_ usado para amorti
zação da dívida no Orçamento. Para 1993, o resultado utili

-zado para amortização da dívida foi de Cr$194,43 trilhões. 
Causa estranheza o fato de o Congresso Nacional desco

nhecer o detalhamento relativo à apuração desse resultado 
e qual o critério para sua utilização. _Acreditamos que tal 
critério tem sido fixado pela equipe admhüstratíva da Secre
taria do Tesouro Nacional, que outra não é senão de funcio
nários de carreira do Banco Central e do Banco do Brasil. 

Além disso, entendemos que o orçamento da Seguridade 
Social precisa de maior detalhamento e transparência, para 
que se extinga o descalabro verificado nos repasses de verbas 
federais a hospitais que servem ao sistema de saúde, assistência 
e previdência social, descumprindo o disposto no art. 194 
e 195 da Constituição. Achamos que a sociedade b\'asileira 
precisa conhecer :- para poder discutir ---as receitas prove
nientes de contribuições previdenciárias. 

_ Ainda: há que se descobrir uma forma prática de se dividir 
o "bolo" das receitaS pievidenciárias, de modo a se elimiriar 
o conflito de interesses que hoje vem ocorrendo entre o Minis
tério da Saúde e o órgão arrecadador que é o Ministério 
da Previdência e- Assistêricia Social. 

Cabe ainda sugerir a apuração da má gestão nos fundos 
constituídos por reCursos da classe trabalhadora em e~pecial 
no FGTS, PIS/P ASEP e F AT, considerando-se existirem notí
cias de enormes rombos nos seus patrimónios por incúria admi
nistrativa e por falta de recolhimento das empresas. 

Finalmente, pensamos que os tópicos aqui sugeridos po
-de riam há muito tempo ter sido objeto de análise e avaliação 
- crufo O sistema de contraTe integrado estabelecido no art. 74 

da Constituição Federal estivesse em operação-
O Congresso Nacional, cuja funçã-o precípua é fiscalizar 

e avaliar os atos do Poder Executivo, quase nada fez para 
se estruturar para o desempenho dessa função constitucional. 

Assim sendo~ a presente_iniciativa é factual. Ela servirá 
_para passar o Brasil a limpo e dotar o Congresso Nacional 
de u~a base. de d~dos ~ompatível com o desejo da sociedade. , 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~.Concedo 
a palavra ao nobre Senador Affons_o Carnargo. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mareio Lacerda. 

O SR. MARCIO LACERDA (PMDB-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Prcsidente,_Srs. Senadores, neste 
momento em que o País todo discute._a __ questão do IPMF, 
da lei salarial, dos cortes orçamentários e que se avizinha 
a revisão constitucional, trago algumas reflexões ao Plenário. 

O que me traz a eSta tribuna é um tema que hoje centraliza 
as discussões em torno da crise econômica brasileira: q_ Orça
mento. Todos os senhores sabem que cheguei a ser cogitado 
pelo meu partido para presidir a Comissão_ Mis_ta. d.e. Orça-
mento do Congresso Nacional. . . . _ 

Acordos parti-dários, no cntai-tto, deram OufrO desfecho 
às negociações, e acabei não integrando aquela comissão. De 
qualquer forma, no curto espaço de tempo em que lidei com 
a questão orçamentária, pude constatar sua gravidade e o 
círculo vicioso em que está inserida. - -- -- -

Quero, pois, com este díscurso,- trazer alguns- dados c 
idéias à reflexão desta Casa, bem como encaminhar ao$ ilustres 
membros da Comissão de Orçamento, principalmente à sua 
Mesa Di.retora, algumas sugestões objetivas em ton:ui da pro
posta de um pacto orçamentário. 

Antes, porém, quero dizer que sou um homem otimis_t.a, 
que acredita no Bra::;il, nas suas potencialidades _e na capaci
dade construtiva de seu povo. Caso contrário, não- estaria 
na vida pública. Não me incluo definitivamente entre_ os que 
adotaram como esporte favorito falar mal do Brasil. Muito 
ao contrário-: quero contribuir para a restauração da esperança 
conseqüente. neste País. Não significa isso, no entantQ, qUe 
devo ignorar nossas mazelas, desconhecer nossos problemas, 
que não são poucos e nem irrelevantes. - - ----

Estamos, senhores, tendo a oportunidade histórica de 
testemunhar a falência do Estado brasileiro. O modelo que 
aí está se exauriu e coloca o País diante do fantasma da ingover
nabilidade. A lei do orçamento é a escritura pública de decla
ração desta falência, nada mais do que isso. 

Não se trata de opinião pessoal, mas da realidade fria 
e precisa dos números. Entre outras coisas, eles mostram 
que: _____ o 

-a economia informal representa hoje mais de 30% 
do esforço nacional; _ 

-para cada cruzeiro arrecadado pela Receita Federal, 
um é sonegado; 

-67% do Orçamento da União são gastos -na-fOiagem 
da dívida pública, absorvidos pelo sistema financeiro; 

- 27% do Orçamento são. Consumidos com _as trans(e
rêncíã.s constitucionais para estados e municípios e com o 
custeio do próprio Estado; 

-apenas 6% do Orçamento da Uniãp, que representam, 
na verdade, apenas 2%- ou em torno- de 2%, guarido 70% 
já estão fora, pela informalidade _ou pela sonegação - do 
esforço nacional são destinados aos investimentos_d9 Estado. 

Essa é, exatamcn_te, a natureza da crise qu_e vivemos, 
expressa em mímeros, que pretendo aqui analisar. Inútil bus
car outro diagnóstico. _Se_ o fizermos, estaremos apenas per
dendo tempo e contribuindo para piorar ainda mais as coisas. 

Uns buscam culpar os partidos pela crise, outros atri
buem-na à incapacidade gerencial do Presidente da República. 
A crise, no entanto, t! estrutural e tem suas raí:z;cs no sistema 
tributário, que gerou a cultura do calote, matriZ de nossos 
impasses e aflíçõcs. 

- - -- -

Num contexto de ~ngovernabilidade fiscal, qualquer um 
que ocupe a chefia do governo fracassará. E a Presidência 
da República será inevitavelmente uma máquina de moer re
putações. Qualquer um que a ocupe será chamado de incom
petente. Assim tem sido, nos _últimos anos, com todos os 
que a ocuparam desde o início da década de 80, quando esse 
quadro começou a ruir. E assim .será enquanto essa estrutura 
persistir. 

Posso citar aq-Ui muitos dados_ oficiais que atestam a falên
cia do Estado a partir dos anos 80. Prefiro, no entanto, poupá
los. Restrinjo-me a um dado que julgo suficientemente repre
~en~ativo desse quadro. Segundo as contas públicas, elabo

. radas pelo IBGE·, a poupança pública, que nos anos 70 chegou 
a representar até 6% do PIB, hoje é negativa. Em 1991, 
foi de menos 0,37%. 

Vivemos um quadro de anarquia fiScal, onde um número 
mínimo de contribuintes carrega literalmente o Estado nas 
costas. Uma imensa maior~a sonega- ein parte ou nO todo 
-os seus tribuws e, no fim, todOs cobram do Estado obras 
que ele não faz com os tributos que não recebe. 

Para não ficar 'na adjetivação vazia, voltemos aos núme
ros. Os especialistas do SEBRAE- instituição voltada para 
a defesa do pequeno e do médio empresário - calculam, 
numa estimativa moderada, que o nível de informalidade na 
economia brasileira, hoje, é de pelo menos 30%. Um terço 
da economia. 

Essa maSsa- de agentes económicos põe-se inteiramente 
à margem, deixando de gerar tributos, muito embora não 
necessariamente de gerar demandas por serviços públicos. 
Ou seja, utiliza-se de serviços pelos quais não paga. 

Restam, então, 70% coritribuindo, em alguma" medida, 
para a sustentação do Estado. Isto é, pagando a conta. Se 
esses 70% cumprissem integralmente suas obrigações tributá
rias - o que obviamente não acontece - , certamente o 
quadro seria outro. Mas, em alguma medida, também nesse 
universo há sonegação: é o recibo do médico ou do dentista, 
que dispensamOs em troca de abatimento na consulta; ou 
a nota fiscal que, por falta de hábito, deixamos de exigir 
no comércio; ou a propina que 9 fiscal cobra do empresário 
para fazer vista giossa à sonegação. Em alguma medida, todos 
os contribuintes t{m também suã porção sonegadora. -

Dados do SEBRAE e da Federação das Indústrias do 
Distrito Federal atestam que, das 30 mil empresas registradas 
e ativas em Brasília, apenas 10.500 pagam impostos. Ou seja, 
um terço do universo formal. E, mesmo esse terço que paga, 
como ó faz? 

Segundo cálculo da R~ceita Federal, para cada um cru
zeiro arrecadado, um cruze!rO t.n_gualmente sonegado. Essa 
é a média. Isso significa que os 70% que estão na economia 
formal - e que representam o universo efetivo de contri
buintes -transformam-se, na verdade, em 35%, um tei'ç() 
do universo global de agentes económicos. Um terço da ativi
dade económica do País a sustentar três terços. Evidente-
mente, n~o pode dar certo. _ -

Mas isSo não é tudo, senhores. Do Orçarriento da União, 
cuja discussão e elaboração tornaram-se fatores de formidável 
desgaste público para esta Casa, apenas 6%, na verdade, são 
destinados a investimentos. Esta Casa discute apenas o que 
fazer com 6% do Orçamento -- 6% de 35% - üu de um 
terço. Ou seja-, 2%- do esforço nacional. 

. ~ejamos o perfil do Orçamento da União: 67% çia receita 
orçanientária são destinados à rolagem da dívida pública, sen
do, pois, absorvidos pelo sistema financeiro; 27% destínam-se 
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às transferências constrtucionais aos estadOs e municípios e 
ao custeio da máquina do Estado. Restam, pois, 6% da receita 
tributária,- que, como vimos, é fornecida pelo equivalente a 
um terço dos agentes económicos ativos. 

E aí está a lógica perversa e trágica da crise: se o Estado 
brasileiro dispõe de apenas 2% do esforço nacional para cum
prir suas colossais obrigações- que envolvem investimentos 
sociais em setorcs vitais, como saúde, educação, saneamento, 
segurança, transiJ9rte, meio ambiente etc.-. é-natural que 
não as cumpra. E mesmo inevitável que assim ocorra. E é 
natural tamb~m que todos se queixem de sua ineficiência. 

E aí temos mais uma vez o quadro insólito que mencionei 
há pouco: todos reclamam do Estado obras que ele não faz 
com os tributos que não recebe. É_ este o círculo vicioso, 
que configura o desenho clássico da cobra mordendo o próprio 
rabo. 

Ora, quando temos um País que, p~la ~ua esmagadora 
maiória, se nega a recolher os seus tributos, _e um Estado 
que não cumpre as suas obrigaçôes porque não recebe os 
recursos necessários, estamos, sem dúvida nenhuma, diante 
de um quadro pré-anárquico. uma sociedaqe prestes a revogar 
o próprio Estado. Seríamos, então, a primeira" nação anárquica 
do mundo. 

Mas não uma nação anárquica no sentido daquela nação 
que dispensaria o governO pelo seu grau de organização, mas 
anarquia no sentido do desgoverno, no sentido pejorativo 
e corrente do termo, de desordem e ruptura do equihbrio 
sociaL Não estamos longe disso, senhores. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Exn um aparte, 
nobre Senador Mareio Lacerda? 

O SR. MARCIO LACERDA- Perfeitamente, nobre Se
nador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Venho acompanhando a sua 
exposição, nobre Senador Mareio Lacerda, c V. EX!' traz dados 
impressionantes, que configuram a chamada crise brasileira. 
Tenho, porém, uma dúvida. V, Ex~ se refere ao fracasso do 
Estado, em forma genérica. Dá-me assim a impressão de que 
V. Ex\ no caso, identifica o Estado com o Governo. Porque, 
a meu ver, o fracasso, no Brasil, não é propriamente do Esta
do, como instituição que organiza a sociedade. O fracasso 
é dos governos, que devem dar ação à atividade do Estado. 
É sobretudo a forma presidencial de governo que tem acarre
tado essas diferenciações de padrão de vida no País, de inércia 
dos serviços públicos. De maneira que, aceitando, em linhas 
gerais, a argumentação de V. Ex\ apenas faria esta obser
vação; mas é preciso não confundir-se o Estado com o Gover
no. E faço a observação, sobretudo, porque há uma tendência 
muito grãnde, no meio brasileirO, neste momento, para redu
zir-se o Estado a nada, cm favor da livre iniciativa da economia 
de mercado. 

O SR. MARCIO LACERDA- Senador Josaphat Mari
nho, nosso ilustre jurista, acho que V. Ex~ me trouxe inclusive 
uma maior clareza do raciocínio. 

Na verdade, não advogo a falência do E!>tado enquanto 
agente de organização da sociedade; também não defendo 
essa tese neoliberal que advoga a diminuição da _importância 
da presença do Estado; pelo co-ntrário, entendo que a presença 
do Estado é fundamental, inclusive para dirimir os conflitos 
entre os diversos segmentos da sociedade. 

Entendo que é o modelo da organização ciO -Estado brasi
leiro que se esgotou, pelas mais variadas razões, que vamos 
demonstrar na continuidade do nosso discurso. · 

Entre outras coisas, por exemplo, temos um modelo insti
tucionalmente federativo e efetivamente ainda somos urit Es
tado unitário, que, a rigor, é conseqüência de toda a formação 
do próprio Estado brasileiro. . 

Penso, nobre Senador Josaphat Marinho, que a presença 
doEstado é fundamental. O que precisamos definir é o modelo 
do Estado. E isso supera a questão do Governo. O Governo 
gerencia, eventualmente, por determinado tempo, o Estado. 

No caso brasileiro - está aí exatamente o centro da 
discussão que deveria ser colocada - , o modelo de organi
zação do Estado esgotou-se nas suas mais diversas manifes
tações; pelo Judiciário, por exemplo, que não consegue aplicar 
uma justiça razoável, pela própria estrutura - é conversá
vamos sobre isso há_ pouco - • o modelo de organização 
do Estãdo- esgotou-se nas suas mais diversas manifestações; 
pelo Judiciário, pela incapacidade do Estado, ou seja, da 
União traduzir o sentimento de um País que não é unitário. 

Na verdade. temos pelo menos cinco regiões distintas 
com uma identidade nacional muito forte, cultural, idiomático 
etc. Porém, temos vocações económicas diferenciadas, temos 
ecossistemas e até mesmo culturas diferenciadas. Não vejo, 
por exemplo, com simpatia a questão separatista, mas entendo 
que esse germe do separatismo está se colocando exatamente 
no momento em que o Estado nacional, em que a União 
se constitui no grande entrave para definição de qualquer 
projeto de d.esenvolvimento regional, seja das unidades fede
radas. 

É nesse sentido que coloco o esgotamento do modelo 
de organização do Estado brasileiro. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. EX" que eu COmple
mente o meu aparte, nobre Senador Mareio Lacerda? 

O SR. MARCIO LACERDA -Ouço, com prazer, o 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Não quero perturbar a linha 
de seu discurso, mas apenas lhe ponderar quanto à Fe~_eração._ 
Se o funcionamento do Governo presidencial respeitasse- o 
sistenia da Constituição, a Federação funcionaria. O que ocor
re é que o regime presidencial, por natureza centralizador, 
acaba por dar a feição de que vivemos num Estado unitário 
e não num regime de partilha de poderes. 

0 SR. MARCIO~LÁCERDA -Muito obrigado, nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. MAR CIO LACERDA - Com satisfação ouço o 
nobre! Senador Cid Saboia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Mareio Lacerda, 
o discurso de V. Ex~ é fascinante pela temática que nele está 
contida. O início do discurso de V. Ex~ tem toda uma questão 
que envolve Senado e Câmara dos Deputados, respeitante 
à organização da Comissão de Orçamento. E quero dizer, 
antes de penetrar na razão fundamental do meu aparte, que 
lamentei muito não ser V. Ex\ naquela hora, o candidato 
à Presidência dessa Comissão; tanto confiamos na sua linha 
de conduta, na sua honradez quanto, acima de tudo, na digni
'dade e na fixidez de seus propósitos de homem democrata 
e que integra esta Casa com um comportamento sempre de 
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escol. Essa parte, no entanto, por incrfvc1 que pareça, que 
deveria ser a razão de todo um aparte, deixa de ter importância 
a partir do momento em que V~ Ex~ entra num campo de 
difícil trato, de difícil administração corno esse, quando toca 
na fisionomia e na intimidade do Estado brasileiro. Quero 
dizer que a teoria, já tão tradicional entre os povos e que 
separa os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, _isso 
nem merece discussão. Apenas observei, quando V. Ex• citou 
como exemplo de sua crítica o Poder Judiciárip, que não 
consegue, segundo suas palavras, administrar - digo a meu 
modo- a justiça em -nosso-País; adminiStrar ·as senteilças, 
os decretos judiciaiS que, na verdade, são as sentenças; garan
tir, de verdade, a aplicação dos princípios de lei para que 
se gere a justiça, e que essa, emanada -do Poder Judiciái'l.o, 
coincida com a justiçã social. Isso seria o ideal de todo e_ 
qualquer Poder Judiciário em qualquer parte do mundo; o 
nosso, passivo de muítas crfticas, pelas impe·rreições a que 
foi levado; mas, não, Senador Mareio Lacerda, pelo modelo 
do estado, mais pelo tresloucado decurso da República do 
Brasil. O século que viu várias insubordinações, revoluções; 
o século_que teve uma ConstituiÇãO f3.scist:i, a famoSa ''Pola
caH;--u- século que viu uma Constifuição absolutamente "ilegíti
ma, como a de 1967; e a ilegitimidade, ainda mais consagrada, 
na Emenda Co_n_stitu_cional n" 1, de 1969; o século que viu, 
logo no seu iníciO, a República, quase que nascente ainda, 
mas já Com os pas·sos :iltllito- prejUdícados __ e_Cheios de obstá
cuJos; uma República que nunca se definiu doutrinariamente; 
tudo isso haveria, sem dúvida, de refletir Sobre os três Poderes, 
mas de modo notável sobre o Poder JudiÇíárici. Aplicar a 
lei com atos institucforiais, aplic.ar a lei com uma_ Constituição 
ilegítima, aplicar a lei com atas constitucionais, aplicar a lei 
com a' violência dos próprios Tribunais, cedendo à pressão 
do movimento político que, grosseiramente;, assolou as insti
tuições em determinados momentos, claro que o defeito está 
nas pessoas do Poder Judiciário, no furiciorianiento do Poder 
Judiciário, numa cultura que-· aceita o Poder Judiciário corn 
todaS essas nuanças altamente discutíveis. Na verdade, Sena~ 
dor Mareio Lacerda, estamos diante de um_Poder Judiciário 
que é uma conseqüência -n-atUr"al de todos os atos que neste 
século marcaram a _nossa história de modo ma.is_ negativo. 
Mas a estrutura em si, o modelo cm si não está falido, apenas 
não conseguiu impulsionar-se adequadamente. A crítica que 
se faz ao Poder Judiciário poderá ser feita com outras mil 
razões ao Poder Executivo, _aí sim, Cúm um mQdelo ªltainente 
discutível, porque mantivemos o presidencialismo, que cOm
porta isso que acabou de observar o Sel)ador Josaphat Mari
nho: críticas ao Poder Legislativo, que tánto falha, que tanto 
erra, inclusive nessa questão orçamentária. Contudo, em mo
delo, não posso concordar com V. Ex_•_ em que esteja fa1ic,lo 
o sistema brasileiro quanto à divisão dos Poderes, o modelo 
de Estado. Acredito que há o que discufír, ·ainda, mesmo 
depois do plebiscitO, o sistema de Gove-rno, não a fornia. 

'O díscurso de V. Exaé, sem dúvida, uma abordagem impqrtan
tíssima sobre toda essa matéria. V. Ex• começou exatamente 
na questão orçamentári<i~que hoje é o calcanhar de Aquiles. 
V. Ex~ está na tribuna no momento em que está havendo 
corte no Orçamento da República sem urna filosofia muito 
clara. Enquanto o Nordeste sofre, num momento de seca, 
um atroz e perverso corte no seu percentual, outras destina
ções orçamentárias sofrem um corte muito menor, sem uma 
explicação dentro da filosofia político-administrativa (se e que 
podemos usar essa expressão), a filosofia política do Governo 
brasileiro. É bom que alguém chegue à tribuna e aborde asSun-

tos assim desse porte, mas quero dizer a V. Ex• que a questão 
orçamentária neste momento é básica, e que devemos verificar 
como o Congresso Nacional, através da sUa CQtnissão, pode 
se comportar do modo mais técnico possível nessa questão 
p~ra fugirmos de um tratamento político-partidário, ou de 
um tratamento fisiológico, ou de um tratamento assistencia
lista, porque, no meu modo de ent_ender, o _Orçamenfcf-ê 
acima de tudo uma peça técnica e não uma nuahça, algo 
ocasíorial que possa sofrer alterações _sem um juízo mais pró
fundo a respeito de cada consignação, de cada verba, de cada 
nem constante desse documento de tanta importância. Quero 
louvar o discurso de V. Exa, a cujo desenrolar estou atento. 
Desculpe-me o alongar deste aparte, mas quero dizer que 
bem acentuou o Senador Josaphat Marinho, porque, muitaS 

~ ve~es, nos e:xageros do presic!_encialismo, confundimos Go
verno com Estado. A sociedade nada tem contra o Estado, . 
embora possa ter tudo contra o Governo. 

O SR. MARCIO LACERDA - Agradeço o aparte do 
nobre Líder Cid Saboia de Carvalho, que respondo mais-ou 
menos na mesma linha em que havia respondido ao aparte 
Oo Senador Jasaphat Marinho. 

Na verdade, Senador Cid Saboia de Carvalho, não ques
tiono o mE>delo, a configUração do Estado. Temos um sistema 
federativo institucionalmente, mas ternos um Estado unitáriO 
de fato. A minha colocação é sobre· o esgotamento desse 
modelo unitário de Estado, que, aliás, não é um fenômeno 
brasileiro. Acho que a quebra da União Soviética e a guerra 

_ da Iugoslávia passam um pouco por isso. A tentativa da maio
ria dos países hoje - Argentina, Espanha, Chile - de se 
constituírem numa política de descentraJj~açã_o_._ leva-nos a 
uma constatação clara e óbvia do esgotamento desse_ moçlelo 
de organização com que é gerido hoje o Estado brasileiro 
e que se reflete fundamentalmente nesse e~vaziarnento. 

Continuando, Sr. Presidente: 
De tal modo a população brasileira habituou-se a não 

receber os serviços do Estado- os tais serviços de que reclama 
e pelos quais não paga- que não chegou a se abalar.corn 
a recente greve do Serviço Público, aqui em Brasliia. A máqui
na administrativa federal parou e ninguém percebeu. O País 
continuou a viver como se nada tivesse ocorrido. 

Em termos práticos, o Estãdo já~ não--existe: Q que -aí 
está são seus escombros ainda não removidos. A omissão 

- do Estado, em alguns lugares, já gerou seu substitu_to de fato. 
Vejam O que Ocorre nas favelas do Rio d.e Janeiro. O ab<\ndono 
crônico a que aquelas populações foram relegadas fez com 
que, no vazio deixado pela omissão do Estado, se instalasse 
-o crime organizado. O riarcotráfico transformou-se no ~stado, 
a impor sua ordem- uma ordem pelo aveSso, mas, de qual
quer foi-ma, urn-a ordem - , a fazer suas benemerências f! 
a recolher seus tributos. Isso acontece naJ!X-Capital da-Repú
blica, uma cidade síntese da nacionalidade, diante de todos 
nós. Essa é a semente que a atual perversão fiscal está plan-
-tanao em todo o País. -

A pergunta que faço é a seguinte: o que significam eSses 
números? Se a sonegação-fiscal é um crime e representa hoje 
algo em torno de 70% do universo de contribuição, seremos 
porventura uma Nação de sonegadores? Na verdade, _esses 
70% não significam que seja de apenas 70% o universo de 
sonegadOres: Ele-é ma:iõr~ -pois se o cídadão paga 80% dOs 
impostos e deixa de pagar 20%. ele não deixa de ser_ um 
sonegador por isso. 
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Quero fazer um hrevc registro: discuti uma questão como 
essa, há pouco tempo, na Federação das Indústrias de Mato 
Grosso_, e, lá pelas tantas, perguntei aos reprcscn(antes das 
indústrias de Mato Grosso quantos por cento das indústrias 
brasileiras suportariam, hoje, uma auditoríã fiscãf rigorosa. 
A resposta do Presidente da Federação, perante o_colcgiado 
que ele dirige - portlliH-o. um aro de responsabilidade -
foi de que, talvez, nem I !;t das empresas suportaria uma 
auditoria fiscal. Ora. será que 99% dos empresários br_~sileiros 
têm uma tendência, uma vocação para a margirialidadc? Ou, 
na verdade, temos um sistema tributário que, pela sua inaplica
bilidade. pela sua superação-; pelo seu descompasso com a 
atualidade do País, a sociedade brasileira, de fato. já revogou? 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. Ex"' um aparte? 

O SR. MARC!O LACERDA - Concedo um apane ao 
nobre Senador. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Mareio Lacerda, serei 
breve para não interromper por demais o discurso de V. Ex" 
Mas quero me ater __ ao início do pronunciamento de V. Ex•, 
no que diz respeito ao Orçamento e à -fãJCncia do modelo 
de Estado que aí está. Senador Mareio Lacerda, se fizermos 
uma análise do Orçamento, do que foi aprovadO- pelo Con· 
gresso, veremos que os encargos fmanceiros correspondem 
a 61 o/c do Orçamento da União; sendo 5,4% com. pessoal. 
Então, o modelo está errado. Quem estamus_ favorecendo? 
Quem a Nação está fa-vorecendo? Basta analisar os encargos 
financeiros. E digo mais: quando se fala na dívida mobiliária, 
que teria diminuído os juros de 30 para 16%, isso ocorreu 
numa ponta, mas não é repassado para o tomador. Mais uma 
vez, engrossa-se o caixa dos bancos~ mais uma vez, corista'fã·3t!' 
que esse modelo de Estado está errado, c é predso consertá-lo. 
Não é só a questão fiscal, o sistema tributário também está 
errado, porque quem paga neste País é aquele que desconta 
na fonte e mais ninguéJll. Portanto, quero parabt!nizar V. 
Ex•, dando somente esses dados com relação ao Orçamento, 
que é uma peça de ficção. O Orçamento no Brasil é uma 
peça de ficção. Até hoje, somente foi liberado 8% do Orça
mento, e já estamos no meio do ano, com a nova LDO, 
que vai orientar o novo Orçamento de 1994, prestes a ser 
votada. Então, a cada dia mais se confirma aquilo que estamos 
dizendo, que o Orçamento é uma mera peça de ficção. Meus 
parabéns a V. EX"' por esse pronunciame-nto- que Chama a 
atenção da Nação. 

O SR. MAR CIO LACERDA - Agradeço a V. Ex·' o 
aparte, Senador Ronaldo Aragão, pela autoridade com q_ue 
presidiu a COmissão de Orçamento. Nã verdade, o qUe esta
mos colocando é o seguinte: em primeiro lugar. V. Ex~ se 
refere apenas a 1/3 do que deveria ser o universo de--contii· 
buintes. e ainda do resultado desse terço~ a divisão _ _é essa: 
61 a 67% para juros; 27% pata as trãnsferências constitu
cionais de despesas de custeio; e apenas 6% do Orçamento 
efetivamente seriam destinados para invcstitnentos.. 

O que eu estava querendo colocar- e o Congresso Nacio
nal é o grande fórum, e, dentro do Congresso, a Comissão 
de Orçamento, que administra eSsa escdiUra de falência, ou 
que trabalha com essa contabilidade de exaustão, de falência 
- , é que toda esta turbulência política que o Brasil vive~ 
todo o processo que envolveu a CPI do PC, que afastou o 
Presidt!nte, toda essa discussã9 que a imprensa coloca e chapa 
a Comissão -de Orçamento de fl::,iologista etc. tudo isso se 

refere apenas a 6''f do Orçamento para investimento, ou seja, 
a mais ou menos 2o/c do esforço da sociedade brasileira._ 

O que eu proponho é que nós, um dia, criemos juízo 
e conversemos sobr~ os 98%, sohr~ esses 70%.que estão fora 

-do coritrole do Estado, sobre a dimensão da economia brasí
leira, que, efetivamente, não é esta que está aí. O próprio 
Fundo Monetário Internacional começa a trabalhar, agora, 
com um PIB bra~ileiro de 71 O bilhões çie dólares, quando 
o nosso PIB formal, admitido aqui no País, é de 400, e o 
PIB real deverá ser, talvez, acima de um trilhão de dólares. 
É preciso que discutamos cfetivamcnte o Brasil real. 

Na verdade, se a crise brasileira fosse: esia qUe está aqui, 
nos jornais, na nossa cabeça, ninguém mais sair~a_ às ruas. 
O que temos que discutir fundameniaJmCnte _é que __ tipo de 
Estado, que tipo de organização vamOs ter para que o Brasil 
real se exponha, para que seja trabalhado em tt_!rmos do que 
é a- realidade brasileira. 

Sr. Presidente. se a sonegação fiscal é um crime e repre
senta hoje algo em torno de 70% do universo de contribuição, 
seremos porventura uma nação de dclinqüentes? Subitamente 
teria o povo brasileiro decidido optar pela anarqu-ia, pela ilega
lidade? Recuso-me a acreditar nisso, senhores. 

O_quc h~ é algo_ muito mais_ simples: a incompatibilidade 
entrt.": a lei - no caso, o sistema tributário -e a realidade. 
seTtdo a lei o orctenamento dos costumes, nãO pode agredi-los, 
sob pena de não ser cumprida, como.acontece presentemente. 

O fato é que a revogação tácita, a não aceitação, pela 
sociedade, do sistema tributár_io está levando, por via de conse
qüência, à não aceitação do_ próprio Estado. 

Lembro, a propósito, o que ocorre com alegíslação eleito-
----ral quanto ao financiamento d_~ campani1as. Po_r __ G.sJahelecer 

liffiites i'rreaiS, cssâ. lei Simplesmente não é-cumprida também. 
E transforma o ritual democrátlCo de uma campanha eleitOral 
em mais um espetáculo público de sonegação de impostos. 

Ninguém é ingénuo de supor que os recursos que finan
ciam despe~s de campanha são apenas os prev.istos em lei. 
O!l_ muito menos qu_e saiam da contabilidade formal das em
presas. Sabemos que saem do caixa 2 - isto é, da verba 
sonegada ao Fisco. - _ __ _ __ 

De tal modo isso está- irlcorporado aos nossos usos e 
cpstumes que, em plena vigência da CPI do PC, quando o 
Congresso investigava acusações de irregularidades na campa-

--nha do ex~ Presidente Collor ,_o mesmo delito que apurávamos 
- o uso qe dinheiro do caixa 2, dinheiro _irregular - estava 
sendo cometido na campanha das eleições municipaiS, e.in 
todo o País, diante dos nossos olhos. dos olhos da Justiça 
e de toda a sociedade. 

Repito, poi~, a pergunta: seremos um País de 150 iriilhôes 
de infratorcs vocacionais? Recuso-me, outra vez. a acreditar 
nisso. 

O que há, a rigor, é que nossas instítuições estãO levando 
a _sociedade à marginalidade. A lei já não -expressa o ordena
mento dos costumes e é simpleSmente ignorada pela sacie· 
4ade. No _plano tributário, isso é de uma clareza meridiana. 
Quantas _empresas hoje suportariam uffia-fiscaliZaçáo rigorO
sa,? Um por cento, dois por cento? E o que fazer com as 
de-rriais? = 

Ainda--hoje, os _jornais indica~ __ q_ye apenas 50% -se 
iiãO me engano, é uma_: declaração da Rt;!ceita f:ederal.~.do_s 
cOntribuintes do ImpOsto de Renda que encaminharam as 
suas_ declarações de renda, ou seja, a metade_ dos çontribuintes 
sequer o fez~ numa manifesta demonstração de inconformi
dade e des_ç_untentamento. 
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Não se diga que a carga tributária é pesada. Não é. En
quanto nos países desenvolvidos ela. em média, representa 
40% do PIB, aqui está cm 24% -quase a metade, O problema 
é que é mal distribuída, injustamente distribuída. QUem pode 
não paga. E quem paga busca repassar de algum modo o 
seu custo. 

E aí temos outro círculo vicioso: O empresário que não 
absorve a taxação de seu produto repassa-o ao preço, que, 
por sua vez, pressiona a inflação e reduz o consumo. Sem 
consumo, cai a produção. Sem produção, tem-se o desem
prego, a recessão e a queda da receita tri~utária. O EStado, 
de sua parte, não arrecadando o suficiente para--manter-se 
e governar, endivida-se. E, para fazê-lo, emite títulos, que 
busca tornar atraentes a partir da fixação de juroS altos. que 
o mercado copia. --

Com jUrdS-altos. os investidores já não investem e os 
bancos já não bancam o desenvolvimento. Transformam-se 
em gígolôs do rricrcaao, a _mariipU.lar as ·roletas da ciranda 
financeira, onde a ProdUçao- c o consumo de bens - base 
de qualquer sist(.!ma eCOnómico sadio - é substituída pela 
dança macabra dos papéis. -- --

Em linhas gerais, senhores, é esta a realidade brasileira 
deste fim de século. Estamos no limiar de uma situação gravís
sima: Ou -nos entendemos cm torno de um novo modelo de 
vida- político, económiCo", social e moral-. ou não sobrevi
veremos. 

Até aqui, as sucessivas tentativas de selar um pacto social 
fracassaram por um motivo, a meu_ver, 6bvfo: -·nãO saíram 
do campo da retórica. E, neste momento, o Presidente do 
Congresso Nacional propõe a retomada de uma proposta de 
pacto. E pacto não é verbo; pacto é verba. 

O único meio de pactuarmos algo cfctivo e consistente, 
capaz de redirecionar o País e restaurar-lhe a ordem c a govcr
nabilirlade_é__a partir da recomposição do Orçamento da União. 
Sendo isso feito, ê põssíVCI suhstituir o círc_ulo vicioso que 
mencionei pelo cfr_culo que chamo de virtuoso, onde. a partir 
de uma razoável receita tributária, o Estado não recorra tão 
sistematicamente ao sistema financeiro e eSte possa retomar 
suas finalídades originais de bancar o dcscnvolvimCnto, com 
taxas de juros mais acessíveis. Dentro desse processo, regene
ra-se a economia, restaura-se a normalidade na vida nacional. 

O que proponho a esta Casa, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores- e através dela ao País- é que iniciemos a discussão 
em torno de um pacto orçamentário. O pacto orçamentário 
abrange tudo: a transparência das contas públicas, a distri
buição de rendas, a prioridade dos investimentos púhlicos, 
o equilíbrio federativo. É esse o objetivo do plano económico 
que o Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, 
chamou de Plano Verdade. 

O que aqui proponho é que _busqu_emos _transformar a 
verdade orçamentária, rediscutindo esse documento na sua 
globalidade, porque representa pouco mais que 2% do esforço 
nacional. Que o orçamento da União seja a eXPressão da 
vitalidade e da saúde do País c não a trágica escritura pública 
de sua falência. - - -

O Sr. Marco Maciel - Senador Márcio Lacerda, V. Ex~ 
me concede um aparti? 

O SR. MÁRCIO LACERDA - Com prazer. Senador 
Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel --V. Ex> .está fazendo um discurso 
hoje, no Senado Federal, que merece uma grande reflexão, 

pois está suscitando uma questão que, a meu ver, é o ponto 
fulcral da crise brasileira. E isso me faz, mais uma vez, dizer 
que, cm última _análise, a crise brasileira, em sua raiz, é uma 
crise política, porque se conseguíssemos nos entender- o 
que é algo que fazemos por meio da política - a respeito 
dessas questões, os problemas brasileiros se_ não desapare
cessem logo, pelo menos, com toda a certeza. começariam 
a ser encaminhados. O que sentímos, a partir da Revolução 
de 30 ~m diante, nesses_ últimos 60-an_os, é -que os problemas 
brasileiros não estão sendo enfrentados; eles estão sendo adia
doS, e por isso agra·vararn-se.Se pegannos qualquer indicador 
da economia brasileira, no que diz respeito ao crescimento 
daS distorções, facilmeilte chegaremos -a essa conclusão. Den
tre os indicadores, talvez o mais visível seja o problema infla
cionário e, inclusive. o desaparecimento da moeda, o que 
é muito grave para qualquer país, porque numa moeda não 
está apenas o valor de troca, mas também c sobretudo a 
confiança na Nação. Daí por que nesse debate sobre a Europa 
comunitária, na reunião de Maastricht, a grande discussão 
entre alguns países dizia respeito ao entendimento através 
de uma moeda comum, porque aqueles países que tinham 
moedas estáveis, respeitáveis, com alta credibilidade e se recu
savam a fazer parte de uma comunidade que convivesse com 
moedas que não tivesse a mesma respeitabilidade, a mesma 
credibilidade. Então, em síntese, o que queria dizer neste 
aparte, ·a V. Ex~ e à Casa, é que acredito que nunca é tarde 
para tentarmos um entendimento político, e já não falo em 
pacto social. Aliás, diria que um pacto Social em uma socie
dade complexa e numerosa como a sociedade brasileira é 
muito difícil. Mas os grandes pactos sociais começaram antes 
como um entendimento político. Fala-se muito da experiéncia 
porfuguesa, da experiência eSpanhola de Moncloa; fala-se 
muito da transição grega e tantos e tantos processos que trans
formaram o mundo; mas se olharmos esses países, inclusive 
a Espanha, ao contrário do que freqüentemente se diz. tudo 
começou com o entendimento político. Nunca é tarde para 
que os partidos com representação no Congresso Nacional 
se entendam acerca dessas questões básicas e. a partir do 
momento ·em que houVer -e-ntendimento, certamente O País 
entrará num outro nfvel de .visão dos seus problemas e certa
mente a crise económica desapareceria: por vía ae conse
qüência, a crise social. Meus \I'Otos são no se_ntido de que 
as palavras de V. Ex.> sejam devidamente escutadas, e mais 
do que escutadas, meditadas, refletidas, para que possamos 
sair da retórica para a ação. 

De Gaulle disse certa feita, com muita propriedade, que 
a grande tarefa do político, o grande: artesanato do político 
- poder-se-ia assim dizer -é converter idéías em realidade. 
Não adianta termos boas idéias, se_ não somos capazes de 
viabilizá-las. Não adianta termos_ bons planos, se não somos 
capazes de torná-los [activeis, concretos, palpáveis. 

Por isso, cuinprimento V. Ex~-. fazendo votOs de que suas 
palavras caiam num tefrítórío-- õiide venham a germinar, e 
que nós possamos - quem sabe ainda neste ano, porque 
o próximo será um ano eleitoral - andar um pouco nesse 
caminho, ~obretudo quando nos preparamos para fazer uma 
revisão constitucional, e quando sabemos que muitas dessas 
suas propostas passam por uma revisão da Constituição brasi
leira. 

O SR. MÁRCIO LACERDA- Agradeço ao nobre Líder 
Marco Macid o aparte. 

Gostaria de fazer uma qbservação: concordo que ~ crise 
é política e.que, fundamentalmente, há um processo de exaus-
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tão do nosso modelo de organização. Acr~çlitQ, Senador Mar- um8: espécie de terapia cívica dê" grupo, onde, a partir de 
co Maciel, que pe!â primeira vez o Brasil reúne_ cOndiçõ~s_ um!}_ viSão c~:mjunta dos problemas de cada segmento, encon-
efetivas para que se crie um clima de e~tc_nd_jmcnto, po~gue,. trem-~e saídas que ConteffiJ>lem a todos, 
a rigor, o que estamos vivendo hoje é um.a situação que não - -ÜJ..Lando todos os interesses estã-o feridos- e é isso que 
é convenief\tC para ninguéril, absolutamente. A recessão,_ o ocorre quando um país chega ao limiar da desordem - , 
desemprego, o baixo salário, o achatamento salarial, evidente- __ todos só têm a ganhar quando buscam o entendimento. 
mente, tudo isso não representa u~a situação con'YeníCnte -- - Ocorre~me, em meio a essa análise, unia frase do saudoso 
e nem é uma perspectiva satisfatória para os trabalhadores, Ulysses Guimarães, que julgo l!xtremamente oportuna neste 
cujo horizonte é o desemprego ou o nâo~emprego~-é O Subsa- contexto. Dizia ele que "o Brasil é um País com mais sorte 
lá rio ou o não-salário. Da mesma forma, para os agéntes que juíZO". Isso porque insiste em desperdiçar oportunidades 
do capital também_ a recessão, a taxa de juros alta etc. que que o destino coloca em suas mãos. Acabamos de ter' um 
inviabilizam a afívi"dade económica, não são uma boa pers- plebiscito, que sequer suscitou um debate nacional em torno 
pectiva. das opções políticas do País. 

Na outra ponta, para o setor público, ora uma econo~a Foi uma oportunidade desperdiçada, assim como também 
em recessão, que não gera receitas não é, evidentemente, o foram a campanha das "Diretas Já", o Plano Crt~zado e 
perspectiva conveniente. E daí o esgotamento, a incapacidade a Constituinte, Temos 3gora, a partir de outubro, á revisão 
de o Estado dar respOstas a demandas cada yez maiores. constitucional. É outra oportunidade histór~~ de dar canse-· 

Tenho a impressão de que vivemos em U:m rrioinento qüência prática, de modo pacífico e pactuado, às transfor-
que não é conveniente para 05 trabalhadores, que nãu_:::-é conve- mações que o bom senso impõe. Uma oportunidade de_p~ssar 
niente para os empregadores, que é não conveniente para o·País efetivamente a limpo. Não podemos desperdiçá-la. 

Em termos objetivos, o que proponho é que a Comissão o setor público; sendo assim, evidentemente, não é _conve-
niente para ninguém ou para quase ninguém; mas temos condi- de Orçamento e, a partir dela, o Congresso Nacional, nesses 

- d b ca 'da Ac d'to e essa e' a raza·o·- q·u· e- meses que antecedem a revisão constitucional, abram a discus-çoes e us ruma sai . re 1 -
me traz aqui _que, efetivamente, 0 Brasil_ tem c.Ondiço.-es são do Orçamento da União junto à sociedade civil organi

zada. E, desse modo, dê início, neste País, à primeira tentativa para ser visto sob outra óptica. Na verdade, partindo dess~s 
· · d COnsiStente de pã.cto sõcial, expressão que a niaforiã rejeita·'· números que estamos apresentando aqUI, ou seJa, cerca e 

70~ d forço · al tá r a do controle do Estado ou então vamos tratar de pacto orçamentário, para ser niãis -ro o es nac10n es or , 
chega-se à coliclusão de que 0 Brasil é outro. É evidente concretO, dentro da visão já referida de que pacto não é apenas 

verbO- é, sobretudo, verba. que o País, no momento em que se organizar, terá condições 
. Sr. Presidente, Srs. Senadores,_estamos diante de um de traçar um plano de desenvolvimento que coloque o Brasil 

desafio absolutamente irrecorrível: o de restaurai' as condições institucional com a cara- dO Brasil real, que é absolutamente 
outro, diferente desse que estamos vivendo aqui dentro do de governabilidade deste País. E o meio de fazê-lo é recolo-

- · cá-lo na legalidade fiscal, e para isso é preciso rediscuti-lo. 
Congresso ou nos órgãos do setor público, enfim, nas insti- Que País queremqs, que Estado desejamos? Ê na fiX3çãó 
tuições. -

ProSseguindo, Sr. Presidente: 
Não podemos mais admitir O melanCólico esp~táculo do 

loteamento da microfatia orçamentária destinada aos investi
mentos. Será que consideramos justo que 67% do OrçamentO
sejam autOmaticamente destinados à rolagem da dívida públi
ca? Que dívida é essa? Qual o seu perfil? A quanta$_ anda 
o seu serviço! São perguntas óbvias quC a Nação, no entanto, 
não faz. E contenta-se em projetar nesta Casa - que, por 
sua natureza. é aberta e indefesa - as responsabilidades por 
mazelas que não cometeu. 

E os27% que envolvem o custeio do Estado? E as transfe
rências constitucionais? Será que tem de ser mesmO como 
é, ou.é possível rever a dêstinação dessa massa extraordinária 
de recursos? 

O que proponho, senhores, é que, a partir da Comissão 
de Orçamento do Congresso Nacional, examinemos esses nú
meros. Discuti-los -Significa rever o tamanho e o papel do 
Estado; significa examina~ a jusla distribuição de recursos 
e tarefas da União, Estados e Municípios. Significa; enfim, 
rediscutir o Brasil. 

O Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, é o fÓrum 
adequado para discussão dessa magnitude, que terá de envol
ver todos__ os segmentos_ da sociedade: trabalhadores, empre
sários, funcionários públicos e políticos. E chamo a atenção 
para o fato de que nós do Senado, que somos_ a re-presentação 
dos Estados, somos a representação da Federação, talvez ain
da sejamos o fórum mais legítimo para discutir essas questões, 
especialmente as relativas ao sistema federativo. Proponho 

dos tríbutos, na sua justa distribuição - e, sobretudo, na 
alocação de seus recursos orçamentários - que se pactua 
o modus vivendi de um povo. Somente assim é possível resta
belecer a relação de confiança entre EstadO e Nação, se"m 
a <iual não há governabilidade. Não há sequer Nação. E é 
isso o que presentemente vivenciamos. 

O Brasil, sabemos todos, é um País extraordinário, ricO 
e pujante. Maior que o abismo, segundo o dito popular. Mas 
o País institucional está enfermo. E ao invés de tratar da 
causa reà.l de seus males- a crise de confiança que se expressa 
na anarquia tributária e na consolidação da cultura do calote 
-trata de seus subprodutos. 

Imagine-se um doente que padece _de um tumor que lhe 
causa náuseas, dores de cabeça e ·uma infinidade de moléstias. 
Se cuida apenas das conseqüências e despreza a causa de 
sua enfermidade, não_ terá cura e, ao contrário, sucUmbirá. 
Assim ocorre com o Brasil. O tumOr é a crise de confiança 
que se originou no rilau uso dos recursos orçamentários, que, 
por sua vez, gerou ·a sonegação, que gerou o caos gerencial, 
que gerou o que está aí. 

Para extirpar esse tumor. é preciso 'ir à sua origem: o 
Orçamento. Se queremos uma nova Nação, mais justa, racio
nal e _equilibrada - e não tenho dúvidas de que é o que 
todos nós queremos- precisamos começar a·pactuá-la desde 
já. E pacto. repito, não é apenas verbo: é sobretudo verba. 

Para finalizar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero dizer 
que estou convencido de que o Congresso Nacional tem um 
-relevante papel a desempenhar neste momento crucial da his
tória do Brasil. Cabe-lhe resgatar a confiança popular nas 
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instituições e em si mesmo e plantâr as sementes de_ uma 
nova nação, digna da grandeza de seu povo e da exuberância_ 
que a natureza lhe concedeu. - -- ----

Erao que tinha a dizer, Sr. PreSidente. 
Muíto obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DURANTE O DISCURSO DO SR. MiÍRC/0 
LACERDA, O SR. CHAGAS ROJ)RJG.UES, Je VI
VE-PRESIDENTE, DEIXA A CADEIRA DA PRE
SIDÊNCIA, QUE Ê OCUPADA PELO SR. HUM
BERTO LUCENA, PRESIDENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Aureo Mello _ Carlos Antonio De'Carli _ Eva Blay _Henrique 
Almeida_ Jonas Pinheiro_ José Paulo Bisol_ Mansueto de Lavor 
_ Márcio Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) cc- Sobre a 
mesa. requerimentos que serão lidos pela Sr• 1• Secretária. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 690, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 29-, da Constituição 
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam soliCitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta
do da Fazenda, tendo em vista que o Senhor Ministro Fernan
do Henrique Cardoso _em sua última explanação na Comissão 
de Economia do Senado Federal informou que as estatais 
aplicam seus recursos no mercado financeiro e -nao honram 
suas _díy_id~s e ainda recorrem ao Tesouro Nacional para que 
este_ arque com o aval, as seguintes ínformaçóes: 

1-Quais os nomes das estatais, com os respectivos valo':" 
resaplicados no mercado financeiro, que Sua Excelência tenha 
conhecimento dessa prática? 

2- Quais aquelas in~dimplentes com suas dívidas que 
recorreram ao aval do Tesouro? 

Justificação 

A presente proposição visa a obtenção, para esta Casa, 
de dados concretos acerca do posicionamento do Senhor Mi
nistro da Fazenda sobre a aplicação dos recursos, pelas estatais 
no mercado financeiro. 

Por outro lado, a informação de que algumas delas ao 
praticar tal ato, continuam inadimplentes em suas dívidas e 
ainda recorrem ao aval do Tesouro, por si só justifica o requeri
mento. 

Como tais fatoS vão _de encontro com a política de conten
ção de recursos, equilíbrio orçamentário, reorgáriização har
mônica do endividamento, e das contas públicas, por canse-· 
guinte, é que tais informaÇões são solicitadas para exame por 
esta Casa, que tem, por força constitucional, ação contra-
ladora e fiscalizadora do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1993.- Senador Gilberto 
Miranda. 

REQUERIMENTO N• ~91, DE 1993. 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2"', da Constituição 
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal 
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta~ 
do das Comunicações as seguintes informações·: 

1-Relação nominal, com respectiva cópia, de todos 
os contratos em vigor na Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, renovados após l (um) ano de sua vigência; 

2- Relação dos contratos, com cópia, que foram cele
brados, especificamente, para reforma e ·rc:cuperação das 
agências aos Correios e Telégrafos nas capítais do País, com 
ou sem licitação, e, se sub-rogada a contratação, quais os 
sub-rogantes; 

3-Especificamente, fornecer a relação dos contratos 
em vigor, com c"6pias, celebrados pelos Correios, com empre
sas de aviação. pai-3. transporte postal. 

Justificação 

A presente proposição visa a obtenção, para esta_ Casa, 
de dados e informações concretas-sobre contratos, seus valores 
e vigência, celebrados pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos. 

Tais elementos informativos se revestem de grande im
portância, pois compete ao Legislativo, conforme o disposto 
no inciso X do art. 49 da Constituição, as funções fiscalizadora 
e controladora dos atas do Poder ExecutiVo. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1993.- Senador Gilberto 
Miranda. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os requeri
mentos lidos serão despachados à Mesa, para decisão, nos 
termos do art. 216, 111, do Rcgiinento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
passar à Ordem do Dia, a Presidência deseja informar aos 
Srs. Senadores, que estão no Plenário ou fQra dele, que tem 
mantido permanente cantata com o Presidente da Câmara 
e com as Lideranças das duas Casas do Congresso, com vistas 
à agilização dos nossos trabalhos e está na expectativa d_e 
que, ainda hoje, as Comissões de Assuntos Econômic~s e 
de Assuntos Sociais, conjuntamente, consigam conclmr a 
apreciação das proposições relacionadas com o reajuste men
sal de salários e com o IPMF. 

Se essas negociações chegarem a bom termo, tudo indica 
que as Lideranças do Senado Federal estarão em condições 
de requererem ao Plenário as respectivas urgências urgentís
simas, a fim de que as matérias sejam imediatamente aprecia
das, o que poderá acontecer a partir de amanhã pela manhã. 

Ao mesmo tempo, estamos mantendo contatos com as 
Lideranças visando à apreciação de matérias como o projeto 
de lei que extingue o INAMPS. o projeto de lei que reajusta 
vencimentos dos servidores públicos civis e militares, que de
pende de votação ainda hoje, pela Câmara dos Deputados, 
e outras proposições de real importância para o País. 

Tudo, portanto, depende dâs negociações que estão avan
çando, e que esperamos e confiamos possam terminar com 
êxito na noite de hoje. 

Se assim ocorrer, como já estamos informados pelo Presi
dente da Comissão de Orçamento, pelas Lideranças da Câma
ra e do Senado, de que já houve um acordo sobre a elaboração 
do Projeto de Lei de Diretri~es Orçamentárias, poderemos 
acelerar os trabalhos legislativos de modo a terminar esse 
período ordi:rlário de prorrogação da sessão legislativa de 1993, 
o mais breve possível. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado 
o teinpo destinado ao Expediente. 
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Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 40, DE 1993 . 

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nos termOS do art. 336, 

c, do Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n" 40, de 1993 - Complementar. de autoria 

·do Senador Garibaldi Alves Filho, que revoga o§ 4"'
do art. 38 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
tendo 

-Parecer, proferido cm plenário,_~m substituição 
à Comissão de Assuntos Económicos, Relator: Senador 
Ronan Tito, favorável ao PrOjetO, nos terffios de substi
tutivo que apresenta. 

A matéria constou dii pauta da sessão_ofdinária de oritem, 
quando_ foi aprovado_ o- Req~~r}!!lc~_to n" 679, d_c 1993, de 
preferência para votação-do substitutivo: 

Diante da evidente falta de quorum cm plenário -e pOr 
se tratar de matéria que depende, para ~~a apreciação, de 
quorum qualificado. a Presidência deixa de submeter a matéria 
à apreciação do Plenário. ____ _ 

Da mesma forma, deixa de s_er submetida à apreciação 
do Plenário a Propm;ta de Emenda à COnstituição n" 23, de 
1991, constante do itCm 2 da pauta de hoje. 

É o seguinte o item cuja apreciação fica adi3da: 
-2-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO 

W 23, DE 1991 
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 

â Constituição n" 23, de 1991 (n" 45/91, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação ao art. 16 da Consti
tuição Federal, tendo 

Pareceres, sob n"s 24, de 1992; e 171, de 1993, das 
Comissões 

- Temporária, designada para analisar a matéria. 
favorável; e 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável. 
com emenda de redação que apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Volta-se 
à lista de oradores. Concedo a palavra ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR- EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Senado Federal está prestes a examinar 
a proposta de ajuste mensal de salários, que resultará do 
diálogo caracterizado há algumas semanas entre o Executivo, 
os Srs. Senadores, os Srs. Deputados, os representantes do 
movimento sindical e os empresários. 

Ontem houve um esforço por parte dos membros da Co
missão de Assuntos Económicos. com a presença de Depu
tados Federais, no diálogo com os Srs. Ministros. E, à noite, 
ainda houve nova rodada de conversas na residência do rela
tor, Senador Beni V eras, com representantes da equipe econó
mica do Governo, a fim de chegarmos a uma sob1ção para 

a melhor forma de assegurar que os salários dos trabalhadores 
mantenham o seu poder aquisitivo e, mais Llo que isso, para 
assegurar que não sejam os trabalhadores aqueles que vão 
pagar, com sacrifícios maiores, pelo combat~ à inflação. 

Ressalte-~e que a equipe econõmica c os Ministros acaba~ 
raro por reconhecer o quão importank é, diank de uma infla
ção da ordem de 39% ao mês, que se .tenha o reajuste mensal 
coinO uma forma, inclusive·, de evitar grande~ __ o~cjlações no 
põder aquisitivO dos trab<tlhadores. 

Aliás é importante observar- isto foi objeto de análise 
ontem - que o Secretário de Política Econômica Wiston 
Frisch assinalou que o reajuste mensal poderia justamente 
assegurar que o salário dos trahalhadoics não passassem mais 
por:- grã.ndes movimentOs. entre picos e vales, como tem ocor~ 
rido com a sua remuneração. 

_Há 25 anos tivemos um fato importante na economia 
brasileira: a introdução das minidesvalorizações da taxa de 
câmbio, que tiveram o propósito de garantir segurança aos 
exportadores de que a sua remuneração seria adequada. A 
par de outros incentivos, as minidesvalurizaçõcs que, primei
ro, .r~sultaram cm pequenas modifica~ões na taxa de câmbio 
a curtos intervalos para. depois, se_ seguirem minide_svalo
rizações praticamente, diárias. Isso acabou assegurando, num 
prazo relativamente curtO de tempQ, uma remuneração sufi
cien_te a9!) exportadores. que quadruplicaram, depois de al
guri.S-anoS, o Valor das ~xportações hrasileiras. 

Qu~ro ressaltar o princípio que, se aos exportadores é 
assegurada a continuidade de sua remuneração, feita, hoje. 
praticamente. de forma diária. e se a tantos agentes econô
micos no País -em especial, aos. que vivem de rendimentos 
em apflcações no mercado financeiro - é assegurad.a_ maior 
freqüência de ajustamento_nos preços e nos aluguéis. não 
há nada mais legítimo do que o ajuste mcnsal dos salários. 

Contudo, há um outro ·ponto. Corno assegurar" que o 
ajuste mensal dos salários, de fato, resultc em aumento pro
gre-ssivo da remuneração dos twhalha~ores'! 

O Sr. Mauro Benevides- Permita-me V. Ex·' um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Eduardo Supli-
cy, (_)que desejo é, exatamente, corroborar o que V. Ex" 
acaba de relatar à Casa: as articulações que se estão p~oc~s
sando no âmbito da Comissão de ASsuntos Económicos. en
volvendo. naturalmente~ outros setores do Senado também 
interessados na busca de uma solução que compatibilize os 
interesses dos trabalhadores representados pelo projeto e a 
própria sustentação da governabilidade do País. Ontem à noi
te, estive presente à reunião a que V. Ex' aludiu. Estivera 
antes com os três Ministros que fizeram aquela longa exposi
ção, na busca de uma forma que garanta o exame dessa matéria 
nas Próximas horas. Saiba V. Ex• que postulei o seu apoio, 
dos outros Líderes e, praticamente, de rodos os Scna<'lorcs 
pará que garantíssemos a tramitação, em urgêncià urgentís
sima, prevista no nosso Regimento na chamada alínea d, para 
viabilizar a apreciação dessa matéria amanhã, sem subtrair, 
entretanto, à Comissão de Assuntos Ecunômicos a prerro
gativa regimental que é sua de decidir, em primeira instânCia. 
sobre essa importante matéria. No aparte a V. Ex·', portanto, 
quero deixar aqui patente, como Udcr da Bancada do P.MDB, 
que a coleta de assinaturas que estamos procedendo jamais 
tencionou significar uma subtração de prerrogativas deferidas 
regimentalmente_ à Comissão de Assuntos Econômicos. Se 
a Comissão decidir sobre essa proposição na sua reunião, 
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marcada para amanhã, é muito provável que, no final da 
tarde, tenhamos condições de apreciar esse projeto originário 
da Câmara dos Deputados. E, afinal, possibilitarmos às classes 
trabalhadoras algo que possa significar a sobrevivência de 
milhões de brasileiros. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte. Sena
dor Mauro Benevides. Acredito_ na boaMfé das intenções do 
Líder do Governo, Senador Pedro Simon, na de V. Ex• e 
na dos Partidos, que estão apoiando o Governo, ao transmitir· 
aos Membros da Oposição que a intenção de todos é votarmos 
a Lei Salarial da mesma forma que iremos votar a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e a regulamentação do IPMF. 

Não haverá o encerramento dos trabalhos antes do início 
do recesso, sem que haja a votação, pelo menos, dessas três 
matérias -

Hoje, muitos interessados têm telefonado e visitado o 
CongresSo Nacional, inclusive, trabalhadores dos mais diver
sos segmentos e regiões do País têm procurado gabinetes de -
todos os Srs. Parlamentares, cm especial do Senador Beni 
V eras, do Deputado Paulo Paim -Presidente da Comissão. 
de Trabalho, o meu próprio e de demais Senadores, indagando 
a respeito do horário desta votação. 

Estamos atentos e queremos defender os nossos princí~ 
pios; primeiro, a maior periodicidade dos reajustes, em termos 
mensais; segundo, formas que gárantam que o poder aquisitivo 
dos trabalhadores não decresçam ao longo do tempo, em ter~ 
mos reais. Deve existir uma fórmula que garanta, daqui para 
frente, que a remuneração dos trabalhadores seja gradativa
mente maior, inclusive, com o objetiVó de recuperar a partici
pação dos salários na renda naciOnaL Se esta participação 
dos saláFios, conforme mencionou ontem o Ministro Walter 
Barelli, perante a Comissão de Assuntos Económicos, já che
gou a cerca de 60% -registra" da no plano de_ açãq económica 
do Governo Castello Branco, em 1960, hoje, encontra~se pró~ 
ximo das 30%. Portanto, houve uma tendência, ao longo 
dos últimos 30, 40 anos, de diminuição dos _salár_ios na renda 
nacional. Há que se recuperar isso e se encontrar a fórmula 
adequada para essa questão. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY ,..-Ouço V. Ex• corn muito 
prazer. -----~-------

0 Sr. Josaphat Marinho - Senador Eduardo Suplicy, 
gostaria apenas de acrescenta_r ao-que V. E>:' diz uma obser
vação. São dois oo três projetas que pendem na Comissão 
de Assuntos Económicos; de lá, não sai nenhum deles. Ama~ 
nhã é praticamente o último dia da semana em que há quorum 
na Ca:sa para votar, e-, na próxima sem~na, no rnáxil_no. ser~o 
dois ou três días. Por que um ou d01s desses pr<?Jetos nao 
vêm logo ao plenário? Por que todos_ hão ?e ficar entre1açad~s 
na comissão, para que cheguem aqui conJuntamente na unde
cima hora dos nossos trabalhos da semana? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Josaphat Mari
nho, partilho da angústia e da dúvida de V. Ex~ Mas q~:ro 
dizer que tenho a palavra, há poucos minutos transmitida 
a mim, pelo Senador Pedro Simon, de que o Senad_or Beni 
V eras, juntamente com a equipe económica- inclusive com 
o Ministro da Fazenda Fernando Henrique Card.oso que está 
chegando de São Paulo --:-: .. estão_ultimando a _fór~uta _que 
irão apresentar aos Componentes da Comissão de Assunt~s 
Econômicos da qual faço parte. -

Por consegÜinte. quero dizer que a nossa disposiçãO é 
de, na noite de hoje, examinar este parecer, fazer eventuais 
modificações na direÇã9 do que avaliamos como mais correto 
e votarmos este projeto. 

· O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Eduardo Su
plicy, se V. Ex~ me permite. gostaria de dizer que não ponho 
e'm dúvida a palavra do nobre Líder dada a V. Ex~; todavia,_ 
pergunto: - Por que o parecer sobre o IPMF não vem ao 
Plenário? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ainda que estando aqui 
presente o nobre Relator da matéria atinente ao IPMF. Sena~ 
dor Garibaldi Alves, creio que posso dizer que meu entendi
mento é o de que, na Comissão de Assuntos Econômicos, 
h~ __ como qu~ _um consenso em torno daquela que é a intenção 
de todos os Srs. Senadores, de todos os_ partidos, ou seja: 
a proposta de política salarial será e~aminada como condição 
para o exame tamb~m do IPMF. V. E:;rc.a há de convir. Inclu~ive, 
tr<:!,nsn:üti com. franqueza ao "Senador Pedro Simon que, como 
representante do Partidos dos Trabalhadores, eu não me senti
ria confortável em estar votando a matéria do IPMF. sem 
estar votando a matéria de política salarial. Acredito que seja 
este o motivo que f3.z coffi que o- Senador Garibaldi Alves, 
Relator, e o Senador João Rocha, Presidente da Comissão 
de Assuntos Económicos, queiram que o exame de ambas _ 
as matérias seja feito conjuntamente, de sorte- que ninguém 

_ aqui sinta q_ge um assunto esteja sendo vc~tado em d~trimento 
do outro. Pelo menos este é o entendimento e, creio, a resposta 
à dúvida de V. Ex~ A intenção de todos é a de concluirmos 
este assunto, trabalhando no máximo até amanhã ou sexta-
feira cedo. - -- - -

O Sr. Josaphat Marinho - Compreendo a afirmação 
de V. Ex•. até porque também quero votar os dois. Poder~se~ia 
adiantar o trabalho sobre um dos projetas da Comissão, entre
tanto os_ dois estão paralisados; um atrelado ao outro e nenhum 
se movimenta. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Informalmente, V. Ex• 
pode dialogar com o Senador Garibaldi Alves Filho sobre. 
os detalhes da regulamentação do IPMF, Todavia, não posso 
aceitar que se vote os dois projetas separadamente. Vamos_ 
respeitar-esse entendimento e peâii' a aceleração dos trabalhos 
do Senador Beni V eras. 

Quero reSsaltar alguns dos princípios que abordamos on
tem, na re.união com -a equipe económica do Governo Itamar 
Franco. _ 

Por exemplo, seria razoável que tivéssemos a garantia 
de um ajuste mensal de salários~ levando~se em conta a infla
ção do último período, em 50% aproximadamente, a inflação 
prevista para o próXimo mês, em 50%. Vamos supor que 
tivéssemos 31% de inflação no mês passado, e 27% fqsse 
a inflação desejada para· o mês seguinte. Poderíamos chegar 
a um reajuste em torno de 29%, e assim suces~ivamente·. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Eduardo Suplicy, 
V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com prazer. Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Essa questão do salário preo~ 
cupa a todos nós. O Governo te_m afirmado que o salário 
não é a causa da inflação, mas todos sentimos as dificuldades 
q~_e existem para se chegar a um número ~dequado. Fico 
apreensivo quando vejo a discussão basear-se _u,m pouco nur:n 
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tipo de pechincha: se for 40%, não serve; s-e foi 60%.-não 
intereSSa ao- outro lado; 50%, então, seria o ideal. Como 
não estou participando das conversações. fico em dúvida se 
alguém está com os números cxatos ·para saher o que re-pre
sentam 40%, o que representam 50%, e t- no _caso de 60%' 
qual o aumento que haverá em relaçãO à Previdência. Se 
o aumento for maior, como compensar isso? Alguém está 
fornecendo esses números com cxatidão, ou estél havendo 
discussão com relação a eles por não haver aceitação das 
informações apres_entadas? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Jutahy Maga· 
lhães~ a equipe económica, em especial oS economistaS Gus
tavo Franco, Winston Fritsch, Edmar Bacha e outros, mos
trou-nos ontem alguns gráficos, provando que se_ ri~ mf:lhor 
o ajuste mensal do que ajustes espaçados, com picos e Vales, 
ou seja, grandes variações e incertezas pâia' ús trabalhadores. 

Não chegaram a dizer explicitamente qual será o número 
da proposta do Governo. Houve diversas argumentações, e 
o economista Winston-·Fritsch, Secretário de Política Econô
mica, aj:>recíou o princfpio por mim -demonstrado' no sentido 
de serem considerados_ a inflação pas·sada e uma meta de 
inflaçàõ menor para o futuro. 

Perguntou-me S. s~- o meu parecer sobre a avaliação do 
valor médio do último quadrimestre em termos de poder aqui
sitivo, ou seja, o poder real do salário, e,_ a partir daí, termos 
reajustes que levariam em conta o princípio da inflação decres
cente, considerando a inflação havida no período próximo 
passado. Contudo, não chegou a- apresentar uma fórmula. 

Precisamos chegar a um ponto ideal em que o ajUste 
do salário, ao recuperar a inflação passada, não provoque 
uma inflação ainda maior do que a sucedida e, ao contrário, 
não resulte senão núma inflação menor para o mês e período 
seguintes, de tal forma a atingirmOs a meta da reduçãogradual 
da inflação. Ao mesmo tempo, que haja perspectiva de reto
mada do crescimento, um movimento cada vez maior da ativi
dade económica, visando ao aumento das oportunidades de 
emprego e, gradativamente, o fortalccimerlto _do _nível geral 
de salários, inclusive do poder de barg_anha qostrahal!J_ador~s, 
porqu_e será essa a maneirã de se garantir o aumel}to_ e.rn 
termos reais e a particípação maior dos salários na economia 
brasileira. 

Estamos, todavia, aguardando a fórmula detalhada, por 
escrito, pela pena do Senador Beni V eras. 

O Sr. Josaphat Marinho- Veja V. Ex" a nossa-Situação. 
O Projeto de Lei Salarial foi vOtado em 23 ou 24 de junho. 
O Governo teve todo esse tempo para fazer os seus levanta
mentos, suas.estatísticas c trazer uma propoSta ao"-Corlgresso. 
O Congresso tem demonstrado espúit9 de ç:ntendimento, já 
que a Comissão não aprecia a matéria que está dependef!-dO 
de tratativas com o-Poder Executivo. Quarta-feira, hoje, a 
esta hora, não há entendimento, não há parecer, enfim, não 
há .conclusão da Comissão. Tudo isso deve ser arrumado para 
ser lançado aqui amanhã, em regime de urgência, em sessão 
extraordinária. Isto é que não é co~reto: o cons~angimento 
que restará para o Plenário da Casa de ter de ap~edar essa 
matéria em regime de urgência urgentfssim-a,--num. finá.l de 
larde para noite de um dia só. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Josaphat Mari· 
nho, quero ressaltar que, se a proposta do Governo não for 
adequada, estamos preparados. !i_á_, ~nc:I.usi~e, como alterna
tiva, o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. 

Avalio que cada um dos Srs. Senadores, tendo estudado 
a matéria, possa propor alternativas àquilo que o Senador 
Beni Veras irá apresentar-nos. Creio que, dado o acúmulo 
de âiscussõcs havidas nesses últimos dias, poderemos -chegar 
a uma proposta razoável. Pelo menos, essa é a intenção e 
a dLsposiçã"o ao se YC?tar ~ ni~téria._ ' 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex" me permite um aparte? 

~ QSR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, Senador Jutahy 
Maialhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sobre isso apenas discordaria 
em -um ponto: o Governo tem apresentado os números e 
trazido aqui as informações para o julgamento do Senado. 
Bus.ca-se. entretanto, o entendimento a respeito de qual pro
porção do aumento mensal poderá ser dada ou não, de acordo 
com as informações que chegam do Governo. Se esses dados 
serão aceitos ou não, ninguém sabe. O Governo, por sua 
vez, tamhém não pode chegar aqui e dizer apenas o que pro
põe. Não é isso. Oeve haver um entendimento. A minha 
preocupação é por não ver a discussão voltada para os núme
ros. V. Ex• falou que estamos preparados para a votação 
do projeto oriundo da Câmara. No caso do salário mínimo, 
por exemplo, V. Ex". como eu. deve tcr_ visto a projeção 
que se faz. Trata-se de uma lei estabelecida, considerada justa 
por todos nós, mas percebe-se, quando se chega na projeção. 
que, dentro de algum tempo, que não está tão distante, o 
salário mínimo corresponderá a 2 mil e 600 dólares, conforme 
a lei aprovada pela Câmara. É_esse o problema. Na discussão 
da matéria não nos esquecemos de fazer as projeções para 
defender o aumento do salário mínimo, mas até o limite razoá
ve-l de .400 a 500 dólares. Quando se faz uma projeção para 
o salário mínimo correspondente a 2 mil e 600 dólar~s,_ tendo 
em vista a cotação atual do dólar, verifica-se que o valor 
dele, hoje, seria 160 milhões de cruzeiros. Nem o DIEESE, 
no-·auge de suas propostas, chegou a imaginar essa possibi
lidade. Veja V. Ex• a dificuldade de se discutir baseado em 
números concretos, pensando no _interesse nacional, sem es
quecer o problema social, sem esquecer que o salário, no 
decorrer dos últimos tempos, vem tendo participaç_ão menor 
na economia nacionaL Tudo isso temos de verific"ar, 1Tias temos 
d~ discutir baseados em números. Estou acompanhando a 
questão um pouco afastado, mas tenho a ligeira impressão 
de que se está fazendo um trabalho de pechincha: 40% não; 
60% sim; 50% também não; 55% talvez. Não há discussão 
em torno de números exatos. 

~~O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Jutahy Maga· 
Ih"ã"eS,- relativamente ao aspecto levantado por V. Ex", quero 
dizç.r que isso foi objeto _de nQssa consideração no âmbito 
da Comissão de Assuntos Económicos e~ mais tarde, no diálo-
gO informal com a equiPe -eCOnómiCa. -

Avaliamos que a ajuste real de 3% ao mês, de fato, 
hoje, para as condições da economia brasileira, e mesmo de 
qualquer economia, no valor do salário mínimo, indCfinida
mente,levaria a uma situação de difícil sustentação, na medida 
em que não há registro histórico de economia, nem a brasi
leira, nem outra, que tenha crescido 3% ao mês indcfinida
mehte, ·óu até 40% ao ano, como seria o caso. Porque 3% 
ao mês, acurnuladamente, em dez anos, nos faria chegar a 
esse valor. E esse artigo foi colocado como uma forma de 
se procurar, ao longo do tempo, recuperar o valor aquisitivo 
do salário mínimo. 
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Mas concordo. c expressei que seria de bom senso modi
ficar esse artigo. E uma das proposições que cOloquei para 
o Senador Beni V eras foi que a cada trCs ou quatro meses 
averiguaríamos, Senador Jutahy Magalhães, cm que medida 
o valor real do salário mínimo estaria sendo _aumentado; em 
que medida se garantiria que, ao l()ngo_ do ano, o valor real 
do salário mínimo aunlentaria pelo menos igual ao crescimento 
do produto per capita; e cm que medida poderíamos ter m~t~s 
de recuperação ou de crescimento do valor real do _salano 
mínimo que poderiam estar sendo definidas, por exemplo, 
pelo Conselho Nacional do Trabalho::- essa jnstituição foi 
instalada ontem, pelo Presidente Itamar Franco - • onde 
há representação de trabalhadores, de empresários e do Exe
cutivo. __ 

Então, não_é esse o problema maior, porque estamos 
dispostos a _averiguar· uma solução de_ b9_!11 s_€,:ns_p para esse 
artigo, bem como para aquele que diz respeito_ aos ajustes 
mensais. Em verdade, o problema da remuneraçao dos traba
lhadores_ leva em conta mais instrumentos do _que o próprio 
ajuste do salário mínimo e da política salariaL É necessário 
que tenhamos_ um conjunto de instrumentos de_ política _econó
mica que leve em conta, inclusive, aqueles que estao fora 
do mercado d_e trabi;~Jho formal, aqueles que estão desempre
gados, aqueles que estão, hoje, na rua da amargura, ou viven
do na roça, sem a devida renda que lhes possa assegurar 
um sobrevivência ·condigna. -

Aliás, é por esse motivo que tenho insistido na proposição 
do Erograma de Gara_ntia_:_ âe Renda Mínima. Gq~taria de 
informar que, ainda floje, no Minis~ério do Pl~neJame?t?, 
tive a oportunidade de, perante a equtpe económ_tca_do MiniS
tro Alexis S_tepanenko e de_mernbros da direção do IBGE, 
do IPEA e do BNDES~ explicar, por quase três horas; o 
PrOgrarrHl de Garantia de Rc~da Mínima, na ~ompanhla de 
Deputado Germano Rigotto, do PMDB do RIO Grande do 
Sul, que é o Relator da matéria. 

Sobre- este--aSsunto, gostaria,_ Sr. Presideitte; deo-iigístr~r, 
corno parte de meu pronunciamento, o artigo publicado hoje 
no caderno "dinheiro", da Folha de S. Paulo, na "Opinião 
Econômica, Renda mínima:-urna boa idéia", de Sarnir Cury 
e Bazileu Margarida, em que comentam os tra~alhos dos pro
fessores Maria Imilda da Costa c Silva e Marcelo S. Portugal, 
ambos da Universidade Federal do Rio Graride do Sul, que 
escreveram, na mesma coluna, artigo dcno~inado "'Renda 
mínima, uma boa idéia pari o Brasil?", em que apresentaram 
argumentação crítica ao projeto rncnciomido. 

A priricipãl argumentação de Maria Imilda da Cost~ e 
Silva e Marçelo S. Port1,.1gal está "baseada no fªtQ_de que 
o PGRM acabaria por induzir "à ociOsidade em grande escala" 
e à redução substancial da of~rta de tr~balho. Essa conclusão 
é decorrente dos resultados de. pesquisas realizadas nos Esta
dos Unidos para medir os efeitoS da introdução de _uma renda 
mínima familiar sobre ã ofcrncde horas de trabalho_". 

Apontam Sarnir Cury e Bazileu Margarida que, em verda
de, houve equívoco-na interpretação por pa~te dos autores, 
e demonstram isso ao eJCplicar que, com respeito ~os ?-?~~ns_, 
chefes _de família, houve uma variação pouco srgmf1cat1va. 
E, com respeito às mulheres, a redução da oferta de trabªlho 
é mais significativa mas c~::msidera-se que o fato de as mulheres 
ficarem em casa t~mando coota de _seus filhos e realizando 
trabalhos domésticos é, .. do_ pónto de vista da so_ciedade e 
socialmente,_ até algo benéfico, al~o important~, algo que re
presenta um ganho sócio-econômtco para a sociedade. 

Com respeito ao argumento de que as pessoas não são -
boas ou más, mas a tendência delas não é o trabalho e o 
dínamisrno;quando descrevem a possível acomodação frente 
à obtenção de uma renda de St:J.bsistên~ia, Sarnir Cury e Bazileu 
Margarido mencionam que esse pensamento não é novo e 
se repete cada vez 9_ué se discute a concessãO de benefícios 
sociais. 

"É importante verifícar, no-e-ntai'Ho, qu~ a mesma· 
racionalidade económica utilíz8.-se do conceito de "as
pirações crescentes" ao diScutir o comportamento do 
consumidor. Ou nós estamos assumindo que uma larga 
parcela de pobres da população não tem direito ao 
comportamentQ de consumidor ou existe um flagrante 
choque na utilização dcsse.s.conceitos. Vcmo_s _caracte
rizado nesse_ conflito o uso seletivo da teoria económica, 

-quando busca descrever posstv~is comportamentos eco~ 
nómicos. 

Preferimos cptcnder que, assim como o indivíduo 
que vive de renda procura_ utiliza"! seu tempo para au
mentar os seu·s rendimentos, os mais pohrt.:s querem 
algo além de Sua Sobrevivência. Talvez aqui se encontre 
nossa prinCipal d"ivergência _- salientam Sarnir Cury 
e Bazileu Margarido- com relação a certas afirmações 
que carecem de realismo. Considerar como premissa 
b;isica da renda mínima o "assist~nci;:ttismo puro e ge
neralizact"Õ" e que esta tiariã. efeitos nocivos sobre __ "a -
capacidade dé iriü:iativa da sociedade e, até, sobre a 
dignidade dos beneficiários" é irtl_aginar que pode haver 
dignidade na sete_ção" de restos dos lixões das periferias 
_urbanas, no trabalho escravo que ainda hoje persiste _ 
em larga escala nas zonas rurais mais afastadas ou em 
várias outras situações com as quais nos defrontamos 
em nosso cotidiano. A premissa do PGRM é oferecer 
a condição mínima necessária para que os indivíduos 
possam t~ilhar o caminho do _desenvolvimento hu~ma-
no." ----- --

Também divergem os autores quanto às considerações 
relativas aos custos do Programa, apresentadas por aqueles 
Professores da Universidade do Rio Grande do SuJ, visto 
que_, segundo seus cálculos. baseados em tabulação específica, 
construída pelo IBGE, ôscustos seriam da ordem de 12 bilhões 
de dólares ou 3% do Produto Interno Bruto, ao invés dos 
22,8 bilhões de_ dólares citados no artigo, para um universo 
de 38 milhões_ de pessoas. 

E perguntam Sarnir Cury e Bazileu Margarida: será que 
3,5% do PIB é muito ou pouco para alcançarmos o objetivo 
de erradicação da miséria? Quais as alternativas disponíveis 
para fazer cumprir o art. 3'', -inciso III. da COnstituição? Ou 
será que a situação atual, a existência de 38 milhões de miserá
veis e uma das piores distribuições de renda do mundo, é 
satisfatória para nossa sociedade? Queremos crer que os auto
res não estejam advogando uma solução malthusiana, o que 
implicaria a sobrevi_vência dos mais aph?S daqueles 38 milhõ~_s 
(talvez os "gabirus" que_são exemplos extremos de adaptaçao 
humana) c a conseqüente eliminação flsica do restante. 

--Além do corte de inúmeros programas ineficazes;- hoje 
existentes, cujos desperdícios e corrupção parecem não pnw
cupar alguns e que seriam dados como fonte de recursos -para 
o financi.amento do programa, devemos lembrar que o projeto 
de l~i prCvê a sua implantação gradual ao longo de oito anos, 
período no qual os efeitos multiplicadores de renda e emprego, 
gerados pela distri~uição de renda,_ atuarão no sentido de 
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reduzir os benefícios e ampliar a arrecadação_ da União e 
demais unidades da Federação. Quando nos desvencilhamos 
de uma visão meramente estática, podemos perceber que __ o 
progra-rnã represenlã.~ na realidade, um forte impulso ao de
senvolvimento económico, através do incentivo à demanda 
decorrente da Constituição de um mercado permanente de 
bens de consumo. populares. 

Ê preciso ter em mente que mais de 28 milhões de pessoas, 
com idade superior a 20 a:nos, __ cstãp cxcfuídas <]a- população 
economicamente ativa por força exclusiva da inexistêricia da 
oferta de emprego. Do total de brasileiros "privilegiados" 
com emprego, 50% estão sujeitoS a reíaçõcS de tra_ba.lho infor
mal. A distribuição de renda no País que apresentou índices 
de desigualdades crescentes durante os anos de 60 e 70, os 
de maior crescimento económico, manteve a característica 
de grandes desníveis sociais, com ligeiras vatraçocs~oom-púfo
dos de estagnação nos anos 80 e de 1990 até 1993. A tendência 
do crescimento económico é absorver cada vez menos mão-de
obra, em função dO aumento de -prodUÚvidcide e da incorpo
ração de inovações tecnológicas. E estranho que aqueles auto
res_ chamem de ."ociosidade em tão larga escala" efeito sobre 
a oferta de trabalho que se mostraram tão restritos, sem entre
tanto se aterem à verdadeira ociosidade da mão~de~obra que 
é determinada pela escassa demanda de trabalho. 

A solução para os problemas evidenciados não passa so~ 
mente pela implantação do Programa de Garantia de Rci.mda 
Mínima. Ela é apenas uma das condições, juntame_nte com 
a estabilização econômica, de um longo e continuado processo 
de transferência de ativos e remoção de ponto de estr?-Ilgu
lamento que demandará, no mínimo, uma geçação. O Progra~ 
ma de Garantia de Renda Mínima, pelo menos, não peca 
por mirar no alvo correto da ociosidade e acertar no incorre to 
da oferta de trabalho. _ _ 

Assim concluem os autores Sarnir cu-ry e Bazileu Mar
garida. 

Sr. Presidente, gostaria de registrar uma notícia-do Diário 
Popular, que é importante do ponto de vista da Justiça. 

A Justiça Federal condenou o empresário Francisco SOu
to, dono da Transportadora F. Souto, a 11 _anos e 8 meses 
de prisão e ao pagamento de multa de 19,4 bilhões de_c;ruzeiros 
pela destruição de 500 toneladas de livros didáticos da Funda
ção de Assistência ao Estudante (FAE). 

O Juiz André Custódio Nekatschalow, responsável pela 
sentença, considerou torpe o crime do ac-usado e mencionou 
trechos do depoimento de Souto. em que ele deixa claro seu 
objetivo de ocultar a apropriação indébíta dos livros e_o estelio-
nato. - - -

Trata-se de desvio de recursos públicos, de livros. É im
portante registrar deciSões como essa da Justiça. 

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de transmitir as mi~ 
nhas saudações à familia de Demisthóclides Baptista, o Batisti
nha, líder sindical do Sindicato dos Ferroviários da Leopol
dina, que, anteontem. foi barbaramente assassinado e que, 
ontem, foi sepultado no cemitério de Inhaúma, com a homena
gem Ue inúmeros Parlamentares do Partido dos Trabalha-
dores, bem como de seus colegas ferroviários. -

Batistinha foi Deputado Estadual pelo Partido dos Traba~ 
lhadores e foi um dos principais líderes dos trabalhadores. 
Queremos transmitir as "nossas homenagens -c, ao mesmo tem
po. solicitar das autoridades responsáveis pela segurança pú
blica o desvendar das responsabilidades por esse bárbaro cri
me. 

Era o que tinha a dizer. 

Dura'nte o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o ~r. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo_Sr. Levy Dias~ -_2'f Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao ilustre Senador Pedro Teixeira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao ilustre Senador Áureo Mello. 

O SR. ÁUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr~ Presidente, Srs. Senadores, há dias, 
a Assembléia Legislativa do Pará prestou uma homenagem 
edificante e senSibilizadora ao nosso ilustre, um decano e 
grande amigo, mestre de todos nós, Senador Nelson Carneiro. 

· Imprevisivelmente ou surpreendentemente, verificamos 
Nelson Carneiro guindado à posição de cidadão paraense. 
E, com aquela inteligência que lhe é apanágio, -nosso Nelsop 
proferiu um radiante discu~o que realmente merece ser-inser
to nos Anais desta Casa. Por esta razão, peço à Mesa que 
dê como lido este discurso, para que fique definitivamente 
registrado nos autos do que se passa nesta Casa. 

Faço isso, Sr. Presidente, certo de que estou prestando 
uma dupla homenagem ao Estado do Pará e ao mestre Nelson 
Carneiro. 

Muito obrigado. 

Documento a que se refere o Sr. A~eo Mel/o em 
seu discurso: 

Meu caro Aureo Melo, 24~6-93, abraços, mando-lhe cópia 
do discurso que proferi na Asserribléia Legislativa do P-ará, 
lido pela sua valiosa colaboração. Seu grato, Nelson Lemara. 

Ia em meio 1861 quando niaTSúm-baiano chegou a Belém. 
Seus radiantes vinte _e quãtro anos se _deslumbiaram com a 
e-xUberância do "rei dos rios do mundo", no esplendor dos 

_ muitos quilômetros de largura em contraste com uma vintena 
de metros acima de nível das águas em frente à Serra de 
Parintins. Já lhe bastaria aquele maravilhoso espetáculo. 

Soberano enamorado da própria majestade, vinha de lon
ge o Amazonas contando estórias de esueitos e pororocas, 
feliz de acolher na corte real súditos brancos e negros, e com 
eles aceitar o confronto des~gual com _o çceano. Havia mais, 
muito mais, muito ·além do que lera e previa. Agora, era 
a floresta, luxuriosa, pujante, apoteótica. E a cidade, vaidosa 
e hospitaleira,-àesmentindo os descrentes de uma civilização 
na zona do Equador, curava as graves feridas da Cabanagem, 
em que, em meio a tantas aflições, se enfrentaram filantrópicos 
e caramurus. Deixou-se.fiça~; o jovem engenheiro civil e militar 
algU-ns dias nesta metrópole. à espera dos barcos a vela e 
canoas de regatão, ao sabor da Companhia de Navegação, 
e que o levariam à cidade de seu destino, e onde logo passaria
a trabalhar com Gonçalves Dias e David Cana barro: A Ama
zônia conquistara-o definitivamente. Trinta anos depois, se
nhor de brilhante folha de serviço, membro da Constituinte 
de 91, onde se destacara um moço paraense, da Comissão 
dos 21, Laura Sodré, cumpria Leo-vigildo Coelho o mandato 
senatorial quando terrível epidemia o tocaiou no regresso a:o
Amazonas. ·Meu tio-avô tecera assim o primeiro liame de 
amor com os amazónidas. Sua constante preocupação foi a 
de reunir a famllia junto de si. Transferiu-se para Manaus 
um dos irmãos e só a morte inesperada o impediria de trazer 
o outro. meu avô, para sua companhia. Porque acredito que 

- ... os mortos governam os vivos, --n"ão excluo a hipótese de ter 
sído desse meu antepassado a sugestão a esta nobre Assem-
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bléia para que me ligassc,_ainda bem, indis:wluvelmcnt~.::, pela 
certidão de_ nascimento que Vossas Excdências me conferem, 
à gloriosa provinda onde ere viveu o contato inicial com a 
Amazônia, c a que guardaria ffdelidade os anos todos que 
a vida lhe concedeu. 

Senhor Presidente, Senhores Députados. 
Surpreso e agradecido, atendo_ a seu_ chamado._ Aqui es

tou, nesta doce Santa Maria de Belém do Grão Pará, a '"Ama
zônia das iáras, com reinO em -iguaj)óS e i&;anipés, Camiriho 
tranqüilo das igaras", do verso da Valmiki Mendonça. Venho 
ser um irmão nos so-nhos, nas lutas, nas esperanças. Mais 
um paraense a serviço do Pará. Para reverenciar seus antepas
sados_~ colaborar com as atuais gerações. Chego na prin_tavera 
da velhice para renovar ilusões, sepultar definitivamente de
senganos re_colhidos no curso de anos tumultuosos. Yiajarei, 
já agora, com a aurora, comQ_qucria Avertano. E a hora 
de perguntar por qu_e Vossas Excelências me prcsenteâram 
com tão honrosa cidadania. Faço um balanço de minha vida 
e não encontro títulos para tão alta distinÇão. Há, bem :ioei, 
paraenses que aqui nasceram, cresceram no culto de seus 
heróis, de seus estadistas, dos construtores do progresso, tan
tos deles anônimos; vericCndO -a n<itureza- às -Vez-es hostil c 
indomável, desde os índios ingCnuos que acolhl!ram cordial
mente os mercenáriOs de Pinzón e receberam cm troca a paga 
cruel da escravidão. Paraenses são igualmente os nãscidos 
alhures, homens e mulheres, sacerdotes, juristas, escritores~ 
pobres e ricos. quantos aqui plantaram famnia, formaram_ 
o espírito, somaram-se-no eSforço por tempos menos sofridos 
e mais prósperos. E há os que, ao chegar, ~og~ s~_.de~Xai'~m 
encantar pela "virgem das florestas'', que o cal)tOr de "Lira 
Amazónica" viu "singela e feiticeira, Conl -grinal~(lS de flor 
de sicopiras nas tranças. nos vestidos de safiras, com que 
o Sol do Equador quis adorná-la, s'espclhando nas águas do 
Amazonas". 

Porque desde 1934, quando pisei terras amazônicas, criti
quei seu abandono e anunciei sua ressurreição, é qir.c, imaginO-, 
recolho o galardão da nacionalidade paraense. Di-?:ia então: 
- "Ainda não há um an,o, regressaram de Belém, como se 
a Amazónia lhes parecesse um fantasma ou uma objurgatória, 
os governantes que percorreram, em caravana, o ·norte do 
País. Mas dia há de vir, e não muitO tarde, em que para 
lá se voltem os que, neste instante de transição, lhe negam 
todos os direitos, lhe regateiam todos os títulos, lhe di_s.._c_utem 
todas as prerrogativas. E, como ontem, a Amazônica, trans
bordante de farturas c de perdão, os há de acolher a _todos, 
como a bons filhos ... " Neste largo interregno alguma coisa 
se fez, muito pouco neste mundo cobiçado por tantos. 

Sou um desses transeuntes que conservaram no coração 
a dor pelo que viram de descaso c a confiança em tempos 
melhores. Desde quando nos encontramos, um modesto jor~ 
nalista perseguido pela política, e Belém, "cabocla faceira 
de gosto de manga, de_ tacacá e tle açaí", cantada por Pádua 
Costa. Estudei literatura cõm José Veríssimo, ''urna afirmação 
de homem sem tibiezas. corajoso nas suas p·osturas, Senhor 
dos seus conhecimentos, vigoro-so na crítica, sfmples e escor
reito na forma", na feliz síntese de Osvaldo Viana, ao ingressar 
na tradicional Acidemia Paracnse de Letras. Na Faculdade~ 
abeberei-mc nas lições de Inglês de Souza, e de sua autoridade 
me vali mais tardc- em debate na Cârhã:ra dos Deputados. 
Agradeço a Angyone Cos_ta, um paraense nascido em Natal, 
o bom conselho, em encruzilhada difícil na mocidade. Melhor 
fora deixar o certo sem futuro pelo incerto a conquístàr. Segui-: 
o. Venci. Grata afeição foi a que.me ligou a Osvaldo_-Drico, 

dentro c_ [yra do Congresso. Recordo também Eneida, do 
encanto de suas crônicas, e parece que escuto ··os pregões 
que crnh:.llavam as mangueiras", "Chero, cheroso!''. sem i, 
e refreio a tentação de sair à procura de Sahá, "uma caboda 
paracnsc que vendia banhos de_ f~licidade no mercado"'. Co
nhecia o poder de todas as plantas. Um banho de batata 
vai-e-volta fazia retornar correndo namorado arredio. Já um 
banho com carrapato era infalível para agarrar marido infiel. 
Sofri, com Raio!, o drama brutal dos sepultados vivos no 
Brigue Palh<Jço. Quando a Nação se mobiliza para comhater 
a fome c a miséria, vale repetir o "Poema Oportuno" dessa 
extraordinária Atlalcintla Camarão, cm co01_ovcnte impreca
ção ao Crbto dos desatentos. Tive a ventura 9e conviver com 
Eurico de Freitas Vale. Postul~i nos ju(zos onde pontificou 
Emmanuel Sotlré e vivemos os doíS. C-nia!s seU iirnao Lauro, 
Õs triunfos c os rcv:ezes da mcsrTia associação esportiva. Ouvi 
Raul Bopp em Cobra Norato. Abracei Paulo Maranhão em 
sua trincheira e me engrandeci com sua amizade. Na Academia 
Brasileira de Letras Jurídicas o Pará é a erudição de Silvio 
Meira, que traz à lembrança seu pai, Augusto Meira, que 
ilustrou com suas doutas intervenções minha pálida presença 
na tribuna parlamentar. O prêmio literário concedido à .. Cho
ve nos Campos de Cachoeira", revelou ao Brasil· Dulcídio 
Jurandir. Em sessenta e quatro anos de vida pública e quarenta 
e dois de atividade parlamentar, convivi com numerosos ex-_ 
poentes da inteligência e do civismo paraenses, e só não os 
relaciono pelo temor de incorrer no pecado da omissão. Parti
lho o júbilo Qçstc momento, com o Uder Aloysio Chaves. 
mestre emérito de tantas ger.ações, e o Presidente Jarbas Pas
sarinho, patrirnônio da vida púhlica nacional. em homenagem 
aos que serviram e aos que continuam ao s.erviço do Pará 
c do Brasil. 

Consola-me a feliz circuns_tância de. neste mais de m_eio 
século que me separa do primeiro e-ncontro, interrompido 
por brcyes visitas, jamais me tenha afastado do Pará. Nem 
poderia, se o pretendesse. por que_sua voz chega, sedutora, 
vibr3.ntc a todos os recantos do País através dos modernos 

-meios de cOmunicaç-ãO, com que Rôrnulo Maiorana, seus con
tinuadores e seus contemporâneos, ajudaram e ajudam a con~::
truir da grandeza do E~tado. Rodrigues Pinagé já antecipara: 
"Uma só liberdade! Um só Irmão_! Um só Brasil recuperado! 
Uma gente, somente, pela terra cristã de ~anta Cruz". 

Permitam-me _Vossas Excelências que, já agora, -incor
pore à saudade perene do primeiro encontro, que seis décadas 
não apagaram, a encantadora presença. no navio de regresso, 
daquela "pérola do Nor~e". que foi certamente ela que Her
rneto Lima viu, "na festiva capela, o Cristo de marfim fitá-la 
tanto. corno se fosse apaixonado dela··-. Não lhe soube o nome, 
nem_ o destino. Mas, a revejo e saúdo_ nas Senhoras que ilus
tram e enfeitam esta reunião e cujas mãos minha senhora 
e eu beijamos envaidecidos. 

Senhor Presidente. Senhores Deputados, há Cidades ir
mãs. Há terras irmãs, por mais distantes que pareçam. A 
história as aproxima, o sangue dos heróis as reúne. A Indepen
dência foi cimentada com o denodo dos que lutaram em Cabri
to e Pira já e a bravura e o sacrifício dos audazes da Cahana
gem. Na Bahia saudamos a derrota final dos soldados do 
General Madeira e, no 2 de julho, cantamos que, naquele 
dia de 1823, o sol, até o sol era mais brasileiro. Aqui, recorda
mós Batis~a _ ÇaniPos. "ó mais paraense dos paraenses", e 
seus· destemidos companheiros, os Angelim e os Vinagre, e 
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ressoa ainda nos ouvidos das geraçõeS que se sucedem a 
epígrafe da Sentinela Maranhense da Guarita do Pará": 

"Sem rei existe um povo, _c 

Sem povo não há nação; 
Os brasileiros só querem 
Federal Con_s_tituiçãO." 

Braços em cruz, Sóror Joana Angélica morria para deter · 
a soldadesca lusa que não quisera escutar o brado do Ipiranga. · 
Muitas vidas foram ceifadas aqui e vários anos transcorreram 
até que o grito ''Cidadãos ou morte" silenciasse para sempre 
o "Súditos ou morte". 

"A Independência - escreveu Weizmann - nUnCa é 
dada a um povo. Ela deve ser conquistada, e, uma vez conquis
tada, tem que ser defendida". Assim pensaram, e por isso 
assim agfram, pã.raenscs e bahianos. Ainda quando um de 
seus líderes, amarrado à boca de um canhão, enfrentava os 
"malhados" da épo-ca. 

Desde então, baianos e paraenses se confundiram, aqui 
e lá, no clero, no jornal; n~s profissões liberais, no trabalho, 
no culto da liberdade. E assim há de ser. pelos anos adiante. 

Senhor Presidente, Senhores Deputados, dentre as graças 
que Deus me concedeu, sem olhar para o- embornal de imper
feições, nenhuffia será maior do que a de ter amigos, bons 
amigos, amigos leais. Aprendi cedo com Mateo Alemán que 
se devem "buscar os amigos corno os bons livros, pois a felici~ 
dade não está em que sejam muitoS, nerri rifuf-cUriosos·~-an·tes 
que sejam poucos, bons e bem conhecidos". Zeno Veloso 
é um exemplo. O interesse pelos problemas jurídicos superou 
as distâncias, e aos poucos fomos construindo, sem alarido,· 
no debate das idéias, no cotejo das opiniões, uri1a amizade 
que constitui galardão de minha vida. Acompanho sua carreira 
vitoriosa, conquistando degrau a degrau, cc;>m talento e perse
verança, um lugar ~e realce entre os mestres do Direito: Ainda_ 
agora ofere;ce valiOsa contribuição sobre a sucessão testam.~n~ 
tária, recolhendo os aplausos dos eminentes civilistas que 
acompanham a trajctória do jovem e já consagrado .iuriSta. 

Nuni.a hora em que os parlamentos vão pê""rdendO os me-... 
lhores valores, justo que se louve o n06re povO paraense 
por assegurar a presença, na Assembléia Legislativa, do Depu
tado Zeno Veloso. Se em algum desacerto incidiu no desem
penho de tão honroso mandato foi o de haver indicado meu 
modesto nome para figurar entre os novos paraenses. O Se~ 
nhor o fez sábio, mas não lhe deu o dom da infalibilidade. 
Quanto a niim; empenhar-rrié-ei po(bonrar a generosa inidã.
tíva, qUe somente se tornou realidade com ·a bondosa coni~ 
vência do ilustre Presidente Ronaldo Passarinho e o voto con
sagrador de Vossas Excelências. Deixo aqui, alto e bom Som, 
minha gratidão. Já advertia Cervantes que "é de gente bem~ 
nascida agradecer os benefícios recebidos e um .do~ pecados 
que mais ofendem a Deus é ·a ingratidão". Obrigado. 

Senhor Presidente, Senhores Deputados, -AutOridades 
presentes. Minhas Senhoras. Meus Senhores. Convocado, 
compareço. Corre mundo o aviso: 

.-"QUem vai ao Pará 
parou, 
bebeu açaí, 
ficou". 

Eu bebi açaí. Agora não tem jeito. É junho de Santo 
Antônio, de São João, de São Pedro. Eu fico. Com a bênção 
da Virgem de Nazaré. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a -palavra 
ao nobre Senador Aluízio Bezerra. (Pausa.} 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. (Pau-
~ - . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carne1ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB "- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão dO orador,) ~~sr. Presidente 
e Srs. Senadores, cumpre-me. inicialmente, testemunhar a 
minha gratidão ao nobre Senador Aureo Metlo, que teve a 
gentileza de transcrever, nos Anais da Casa, o discurso com 
que agradeci a honra de ser distinguido·pela Assembléia Legis
lativa do Pará cóino cidadão daquele Estado. 

Mas, Sr. Presidente, peço a palavra para registrar aqui 
um acontecimento da rUaior relevânda na vida do Rio" de 
Janeiro. 

No último dia 4, a Associação Cristã de Moços c.ome- · 
moroU o centenário de sua ati v idade no Brasil. A Associação 
Cristã de Moços conta, na sua história centenária, com realiza
ções da maior importância como: criadora do basquetebol, 
futebol de salão e volelbol; introdutora do exame médico 
obrigatório para a ntividade física e do "Dia das Mães'' no 
Brasil. É, também, agente de desenvolvimento em dezenas 
de comunidades carentes no Brasil e colaboradora ativa de 
grandes empresas na administração do tempo livre dos funcio
nári_os, em plena Amazônia. Mais de 400 mil pesso~s ~m todo . 
Brasil e 45.000 na ACM do Rio de Janeiro gozam dos bene
fícios de ·uma edu_cação integral dedicada-ao espírito, an corpo 
e à mente, dirigida especialmente aos jovens. 

· São cen1 anos de serviços prestados à mocidade hrasileira. 
Neste momento, Sr. Presidente, quero transmitir, cm no~ 

me de quantos acompanham as atividadcs dessa benemérita 
Instituição, o meu apreço e a minha saudação, na pessoa 
do seu Presidente, Sr. Thex Corrêa da Silva. 

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

O SR. PRESIDE.NTE (Levy Dias) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Sr'!"s. e Srs. Se_nadores, durante 
a próxima revisão co'nstitucional, um dos aspectos da vida 
política brasileira que deverá merecer. amplo e exa.ustivo deba-. 
te é a questão do voto obrigatório para os eleitores brasileiros. 

Por ocasião da Assembléia Nacional Constituinte, nos 
anos 1987 e 1988, foram sustentadas e debatidas teses em 
favor do voto facultativo e e:m.favor da obrigatoriedade. Ven
ceu o dispositivo segundo Q qual "o alistamento eleitoral e 
o votQ são: I -obrigatórios para os maiores de dezoito anos;" 
(C.F. 14, i, I). Nisso, reforçou-se __ a tradição plantada pelo 
Código Eleitoral de 1932. · ··· · · 

Os que sustentam a necessidade da manutenção do insti
tuto do voto obrigatódo ãigu·mentam no sentido de que essa 
medida assegura a participação eleitoral da maioria dos cida
dãos, o que seria indispensável para legitimar o poder dos 
eleitos. Além disso. o voto obrigatório desempenharia um 
papel importal).te no processo de educação do eleitorado para 
a vida democr~tica e para a cidadania. 

Na verdade, tanto a primeira razão-quanto a segunda 
são débeis e contestáveis, pois participação eleitoral não se 
garante através de obrigatoriedade legal. Em uma democracia, 
a participação ou é decisão livre do cidadão em face dos gran
des objetivos estabelecidos· para o bem comum da coletivi
dade, ou, se compulsória por força de lei, é simples agregação 



Julho de 1~93 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Quinta-feira 8 6585 

forçada de vontades comirastant~~. o que mata a criatividade 
e revolta. 

A segunda razão faz-me lembrar os comt!ntários de Paulo 
de Tarso. o missionário dos gentio~ nos primeiros anos d.a_ 
era cristã, sobr~ a figura da lei como pedagogo. Dizia Paulo 
de Tarso aos seus seguidores gálata::;: "antes que chegasse 
a fé. nós éramos guardados pela Lei. A Lei era nosso· Peda
gogo. Com a chegada da f~ pelo Senhor, não mais precisamo-s 
do pedagogo." (Cl. 3, 23-25). Extraordinária essa observação 
de Paulo, que deseja realçar as características marcantes assU
midas por quem amadurece para uma realidade nova e passa 
a entender os princípios hásicos sobre os quais se 3licerça 
essa realidade, princípios esses que nãO decorrem de lei impO~
sitivã_e cega, mas que resultam-dã-dé.;Cóherta de valores novos 
e fundamentais feifi pela consciência da pessoa. 

A educação política do povo jamais será apanágio da 
lei. Será, sim, o resultado de uma gama variã.da de faton;s, _ 
de ob~l!'rvações, de intercâmbio e de vivências concretizadas 
pela sociedade c pelos grupos que a compõem, sempre necessi
tados de materializar demandas ou de realizar aspirações. 

É a esperança do que se vai efetivar que educa, não 
a imposição de comportamentos e atitudes. 

Afirmar que o povo brasih!iro _prCCiSa de uffia le( ciué 
o obrigue a votar é o mesmo que julgá-lo politicamente inca
paz, abúlico e sem co:ndiçõcs de imag!nar ,a sociedade que 
deseja e por essa sociedade lutar através das organizações 
de que dispõe. 

O voto, entre nós, no Brasil, foi fivre até 1932. Foi nesse 
ano, com a publicação do Decreto n" 21.076, de 24-2-32 --,
o Código Eleitoral- que se introduziram mudanças profun

. das no sistema elcitõçal. EStahcleda o Decreto: 
1) sufr-ágio universal com o voto secreto., _exercitável tam

bém pelas mulheres, devendo o eleitor ter vinte e _um anos 
de idade; 

2) o alistamento c o voto, facultativos até então, torna
ram~se obrigatórios. 

Ambos os dispositivos foram incorporados pela Consti
tuição Federal de 1934, que, ainda, reduziu a idade mínima 
do eleitor para dezoito anos. 

Precisamos recuperar a prática do voto facultativo vivida 
até 1932. O voto obrigatório em nada favorece o_ aperfeiçoa
mento da democraCia. A democracia não' se fortalece se o 
eleitor vai às urnas contra a vontade, apenas para evitar muffas 
ou para não ser prejudicado nõ seu emprego. Vive-se e fortifi
ca-se a democracia quando o dever cívico de votar é cumprido 
por um ato de consciê!ncia. 

Escrevendo sobre liberdades políticas c cultura política, 
Acta Pellegrini Grinovcr, da Faculdade de Direito da Univer
sidade de São Paulo, sublinha a necessidade de distinguir 
entre liberdades púhlicas c direitos do homem, conceitos esta
belecidos em planos diversos c com diferentes conteüdos. As
sim se expressa: 

. "a) o plano é diverso, porque os direitos do ho
mem indicam o conceito jusnaturalista, enquanto as 
liberdades públicas representam um reconhecimento 
dos direitos do homt.:rn, através do direlto posítívo. 
Os "direitos do homelit" cOTistnueni conceito que pres
cinde do reconhecimento c proteção do direito positivo, 
existindo ainda que a legislação não os cstabdcça nem 
os assegure. As liberdades púbHcas, bem pelo contrá
rio, são direitos do homem que o Estado, através de 
sua consagração, transferiu do direito natural ao direito 
positivo." 

O Profc~~or Jos~ Crctdla Júnior. da Academia de Direito 
do Largo do São Francisco ensina _que "libt!rdadcs públicas 
são faculdades de autodetl!rrninação, individuais e coletivas, 
dcdaradas, reconhecidas e garantidas pelo Estado, mediante 
a~ quais os respectivos titulares escolhein modos de agir, den-

. çro dos limites traçados previamt>nte pelo poder púhlico". 
~_ão faculdades "porque são opções subjetiv~s, que po

dem ser utilizadas ou não, pelos respectivos titulares, pessoas 
físicas ou_ j_urídicas. E são faculdades de "autodeterminações 
porque dependem de avaliações, de um querer ou n~o querer, 
sem condicionamento algum de proveniência externa" 

Completando esses pensamentos com üma reflexão que 
nos é tra-nsmitida peta filosofia em relação ao que ch~mamos 
de vontade. ternos que o ato voluntário exige uma reflexão, 
não pode ser conduzido, impelido por dispositivos externos. 
''O ato de vontade, segundo a filosofia, é um processo que 
envolve percepção do prohlema. evoca motivos ou finalidade, 
decisão, resolução e, finalmente, ação". _ 

Sr. Presidente e .Srs. Senadores, somente o voto livre 
tcnr condições de apresentar essas características profunda~ 
mente humanas e democráticas. porque fruto de autodcter
miJ!RS~? no amplo esr.e~tro das liberdades democráticas, ato 
vo-litivo em face da reaJidacje nacional .que o eleitor quer man
ter ou aperfeiçoar. 

O voto obrigatório perde sentido_ como instrumento de 
mariifestação de vontade c como. processo de vitalidade da 
participação política. Oh_rigar ao voto, _sob pena de não poder 
inscrever-se em concurso público, ou nâo poder participar 
de concorrência pública, tirar passaporte, carteira- de identi
dade, ou renovar matrícula em estabelecimento oficial d_e ensi
no, cçmfOrme prevê o atual CódigO Eleitoral Brasileiro, é 
restringir e deturpar o direito de escolha. 

A prática da democracia. bru;eada nõ processo de ilvre 
escolha, constitui-se verdadeira escola que aperfeiçoa a educa
ção e a cultura política do povo. 

Não é sem razão que nas principais nações do mundo 
ocidental o voto é f(iCU~t~tivo. Na Itália, França, Inglaterra 
e Estados Unidos, considerados países-berço da democracia, 
o voto continua sendo livre, com total respeito ao direito 
de não votar, que é um posicionamento diferente do assumido 
pelo eleitor que vota cm branco, ou anula o voto e ofende 
a sociedade e suas instituições escrevendo palavras de baixo 
~~. . 

O fundamental na democracia é a existência -do sufrágio 
livre e o.voto voluntário, sem o caráter de compulsoriedade, 
os quais tornam-se poderosos instrumentos de participação 
consciente, plena e ampla no processo de escolha dos represen
tantes políticos. 

Sr. Presidente .e Srs. Senadores. vale lembrar aqui u~a 
afirmação atribuída ao Presidente Roosevelt, segundo o qual 
o melhor para a democracia é viver a democracia. 

-o mesmo Presidente Roosevelt, por ocasião do terceiro 
centenário da Fundação Maryland, defendendo os direitos 
das minorias, declarou: 

"É urna boa cuba exigir liberdade para nós mesmos e 
para aqueles que concordam conosco, mas é uma coisa ainda 
melhor e mais rara dar liberdade a outros que discordam 
de nós" 

Estou convencido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de 
que a dura e longa experiência política do povo brasileiro, 
dura por causa das desilusões sofridas e das esperanças frustra
das porque criadas irrespünsavelrnente, permite ao povo dis-
~nsar a presença do pedagogo de que fala Paulo de Tarso, 
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porque em condições de d~terminar-se pela própria vontade. 
esclarecida pela consciência, após análise, avaliação e decisão. 

Era o que tinha a diz~r! 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR·SC. Pronuncia o se· 

guintc discurso.)- Sr. Presidente, Sr·'s e Srs. Senadores, 
o falecimento do Gl.!'ncral-dc-Divisão Bertoldo Paulo Deren
gowski nos permite, ao mesmo tempo;preStar-lh~ o testemu
nho do nosso reconhecimento e modesta homenagem póstu
ma, e realizar uma reflexãO sobre um dos papéis que o Exército 
Brasileiro desempenha cm nosso País, um papel quase sempre 
esquecido, ou pouco lernhrado . 

A história da vida do General Derengowski estev~ intima
mente ligada a algumas das grandes realizações do Exército 
Brasileiro na construção de importantes estradas no Brasil 
e no Paraguai. Foi uma vida inteiramente dedicada à Arma 
de Engenharia, ao Ex~rcito Nacional, ao_Brasil. 

A Arma de __ Engenharia tem representado, em tempos 
de paz, um importantíssimo fatur de promoção social e econó
mica nas mais inóspitas regiões brasileiras, pois a construção· 
de grandes obras de engenharia cm áreas de difícil acesso 
tem representado a redenção de enormes parcelas do território 
nacional . · · 

Todas as vezes que tratarmos da necessidade de ocupação 
de. nossas áreas de fronteira como fato r de integração nacional, 
estarCmos ressaltando os ideais de homens como o General 
Dercngowski, pois foi essa a luta cotidiana de sua vida e 
esse o exemplo que nos deixou. 

O General Bertoldo Paulo Dcrengowski nasceu em Pelo
tas, no Rio Grande do Sul, estudou no Colégio Militar de_ 
Porto Alegre, onde, conforme registram <?S fatos, appiOu a 
Revolução de 30, a'pcsar de sua pouca idade_. 

Mas a principal contribuição de_ sua vida não se daria 
na construção das estruturas políticas nacionais, e sifif na con
dução de importantes obras de engenharia, fundamentais para 
o desenvolvimento nacional. 

A sua participação na construção da estrada Cuiahá-Cá
ceres, no Mato Grosso, mereceu o reconhecimento doMare
chal Cândido Rondon, pela importância da obra c pelas difi
culdades enfrentadas na superação dos inúmeros desafios que 
se apresentavam a quem ousava enfrentar obstáculos de tal 
magnitude, naqueles tempos heróicos. 

O meSmo empenho~ a mesma dedicação manifestou tam
bém na construção da então BR-2, atual BR-116, cm Santa 
Catarina. 

Em Santa Catarina, aliás, o General Derengowski deixou 
as marcas de suapasl)agern, na construção da Rodovia Lorena
Piquete-Itajubá, enquanto foi o Comandarite da Comissão 
Especial de Obras Número 5. 

Como Chefe da Comissão Mista de Engenharía Brasil-Pa
raguai, foi responsável pela construção da Rodovia Concep
ción- Ponta Porã, uma das mais importantes estradas daque
le país vizinho. 

As homenagens que se sucedem ao falecido General Dc
rcngowski destacam ainda como uma das marcas principais 
do seu caráter a sua posição antifascista, o que lhe garante 
o respeito de toda a nossa geração na luta cm prol da consoli
dação da democracia entre n6s. 

Associamo-nos a essas homenagens c fa:zemos coro aos 
elogios que lhe teceu o General Zenildo Zoroastro, Ministro 
do Exército, ao ressaltar em seu nome pessoal e em nome 
da Força Terrestre o jovem praça do ColégíO Militar de Porto 

Alegre, que um dia saiu de sua província para realizar impor
tantes obras de_ engenharia para o Exército c para a Pátria. 

Ao oficial da velha t!scola antifascista~ ao admirador da 
obra clássica de Euclides. da Cunha, ao engenheiro de tantas 
e tão grandes obras, ao militar que se do_ou ao Exército e 
;3. sua Pátria, rendemos hoje, no plenário desta Casa, uin 
preito de reconhecimento e de gratidão~ ~orno modesta contra
partida àquele que nos homenageou durante toda a sua vida 
com um exemplo de devotamento a nosso País, tão carente, 
nos tempos atuais. da dedicação.,_ do devotamento e do amor 
de seus filhos. 

À famüia do General Berto Ido Paulo Derengowski querew 
mos levar o conforto do nosso reconhecimento e a certeza 
de que o exemplo de sua especial vocação de serviço ao Brasil 
frutificará em obras mais e mais voltadas_ para a derradeira 
c.onstrução, que coroarão um dia a edificação definitiva desta 
nossa grande Pátria brasileira, corno um modelo de país demo
crático, rico e merecedor do respeito dos seus filhos. Esia 
ohra, temos certeza. orgulharia sobremaneira o falecido Gene
ral Der~ngowski. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT ·SC. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, 
a julgar por correspondência a mim remetida pelo Sindicato 
dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina- SEAGRO, 
o Sr. Wilson Kleinübing não repete na agricultura o mesmo 
sucesso que experimenta no governo do Estado como um 
todo. Em pouco mais de dois anos de mandato, já passaram 
pela Secretaria de Estado da Agricultura três secretários. Ape
nas pelo fato de haver uma rotatividade tão grande nessa 
Secretaria, já se pode ver que os resultados obtidos até agora 
não são os melhores, nem os desejáveis, o que· demOnstra 
que ainda não se encontrou uma administração para o setor 
agrfcola catarinense, compatfvel com os destinos do Estado 
e condizente com as aspirações de seu povo. 

Em verdade, o que sç: verifícou, a partir de março de 
1991, no Estado de Santa Catarina- a diretoria do Sindicato 
dos Agrônomos bem o reconhece - foi um verdadeiro des
monte de toda a estrutura da Secretaria, com efeitos perversos 
para os servidores aí lotados, enormes prejuízos para o patri
mônio público e para a economia do Estado e conseqüências 
negativas para os pequenos- e médios produtores rurais, de 
uma hora para outra desprovidos da assistência e do apoio 
técnico que lhes era~ prestados pelo Governo estadual. 

Nessas circunstâncias, a nOm-eação do novo secretário, 
Dr. Mário Roberto Cavalazzi, é vista pelo setor agrícola e 
mesmo pelo SEAGRO com certo alento, confiantes que estão 
de que promoverá uma rearrumação geral da Secretaria e 
resgatará a agricultura do EstadO para a modernidade e a 
eficiência. 

Para que isso aconteça, no entender do Sindicato dos 
Engenheiros Agrônomos, é necessário que, juntamente com 
os servidores da Secretaria e os produtores rurais, através 
de suas lideranças, estabeleça um plano estadual de desenvol
vimento agrícola, com definição clara e precisa de metas e 
responsabilidades, e que a assistência e o apoio .técnico aos 
pequenos e médios produtores sejam prontamente restabele
cidos. Como suporte financeiro, é suficiente que seja cumprido 
o dispositivo da Constituição estadual que determina a ai~~. 
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ção ao setor agrícola de 1% das receitas corrcntes.do Estado, 
excluídas as parcelas destinadas aos municípios. 

A expectatíva com a escolha do novo secretário é muito 
grande, pois, além de ser também um Engenheiro Agrónomo, 
conhece profundamente a estrutura. pública estadual e t_e_m 
um bom trânsito entre as organizações de produtores, o que, 
sem sombra de dúvida constitui requisitos ponderáveis para 
que possa fazer uma competente administração frente à Secre
taria de Agricultura. 

Essa é também a minha c?Cpectati=va;- Sr. Presidente, Srs. 
e Srs. Senadores._ A cada dia que passa a agricultura assume 
entre nós um papel de maior importâncía, principãlmente 
quando se sabe que são cada vez mais numerosas as bocas 
que clamam por comida neste nosso Brasil. 

Espero firmemente que o Estado de Santa Catarina possa 
ainda tirar o atraso desses dois anos perdidos e que possa 
contribuir efetivamentC para a maior produção de alimentos 
no nosso país, de vez que conta com todas as possibilidades 
para isso. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. DJVALDO SURUAGY (PMDB-AL. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sf'ls. e Srs. Senadores, 
o quadro institucional do setor clétrico brasileiro tem sido 
objeto de amplos debates, sem que se possa antever, ainda, 
com clareza, seus rumos futuros. 

O papel desempenhado pela energia elétrica na sociedade 
brasileira contemporânea faz com qüe as que-stões relativas 
a seu suprimento afetem, praticamente, todos. os setores pro~ 
dutivos, além da qualidade de vida das_ famílias em geral. 
Em seu processo de produção, transporte, distribuição e co~ 
mercialização estão envolvidos, direta ou indiretamente, um 
grande número de diferentes agentes cconôa_ticos, mobilizan~ 
do urna parcela expressiva dos recursos firiãnÇ:eiros, humanos 
e naturais, disponíveis no País. 

Dada a complexidade do sistema clétrico e dos _interesses 
envolvidos no setor, não é de se estranhar que qualquer pro~ 
cesso de mudanças estruturais no mesmo venha a ser lento 
e a requerer ampla gama de reflexões e negociações. 

As inquietUdes em relação ao contexto institucional vi~ 
gente têm suas raízes em pelo menos duas vertentes. A primei~ 
ra tem a ver com um processo mais amplo de transformações 
da economia brasileira e que reflete, por sua vez, urrt processo 
de mudanças internacionais. Não apenas no Brasil, mas em 
um grande número de países, a busca por ganhos de produti
vidade tem provocado questiOnamentos e mesmo modifiCa
ções no contexto institucional de seus respectivos setores de 
energia elétrica. A segunda delas é a crise financeira das con~ 
cessionárias, cuja intensidade está ameaçando a capacidade 
do setor efetuar os investimentos de que necessita, e que 
é percebida por muitos como um sinal da inadcquação do 
modelo de estruturação setorial às suas necessidades efetivas, 
princip?lmente no que se rCfere à política tarifária. 

Entende~se que para o setor elétrico, não apenas o forne
cimento direto de clctricidade ao conSumidor seja um serviço 
público, como toda a tadcia de atividades necessárias a este 
atendimento, incluindo as etapas de geração e transmissão. 

As concessões atualmente yigentes não foram definidas 
segundo uma lógica empresarial autónoma. Sua caracte_rização 
não pressupunha, obrigatoriamente, que estas concessões, to~ 
madas isoladamente, pudessem ser operadas de forma racional 

e economicamente viável. Isto é Verdade. tanto quanto à sua 
área, no caso das concessões de distribuição, ou, quanto à 
sua integração hídrica e/ou clétrica, no caso de usinas e linhas 
de transmiss-ão. CorÍ10. o Poder Concedente tini-ia O direito 
de s~l~cionar o concessionário, ficava a seu cargo verificar 
que a distribuição das concessões indiViduais fosse consiStente. 
Caso as antigas concessões sejam redistribuídas, sem nenhum 
cuidado especial, através de licitações, pode~se chegar a situa~ . 
ções extremamente prej~diciais, tanto às atuais cni.pfesas con~ 
cessionárias, quanto aos consumidores. 

A realização de licitações das concessões atuais, sem ne~ 
nhuffia pre"ocupa~ão·com a lógica empresarial, levará à degra
dação do património das concessionârias e ao agravamento 
do desequilíbrio econômico/financeii'o das empresas, afetando 
o investimento, a r~ntabilidade c a capacidade de pagamento 
da dívida do setor, além de reduzir os níveis de confiabilidade 
e de garantia de suprimento do sistema elétrico. 

A perda eventual de património das concessionárias terá 
impactl:)nos contratos de financiamentos externos em curso, 
o que será fonte de sérios transtornos. Impactará, também, 
fortemente, no mercado acionário, onde as ações destas em~ 
presas tenderão a se desvalorizar. 

Tãhló o plane jamento da expansão do se to r elétrico quan~ 
to o da operação interligada dos sistemas de geração, trans~ 
missão e distribuição, serão também afetados. A perda de 
racionalidade na expansão c na operação do sistema conduzirá 
a um aumento desneceSsário dos custos globais e das tarifas, 
com possível deterioração dos níveis atuais de garantia de 
suprimento. 

As indefinições quanto à manutenção das concessões ge
rarão novas fontes de incerteza para as empresas concessio
nárias, desestimulando os investimentos nas mesmas e levando 
a uma perda de confiabilidade com sérios riscos para o sistema 
como um todo. 

Como a rentabilidade das concessões, tanto de geração 
quanto de distribuição .não é homogénea, com as concessões 
mais rentáveis compensando as menos rentáveis, a fragmen~ 
tação do sistema existente, apenas baseada nas definições his
tóricas, pode conduzir a uma situação em que o atendimento 
a determinadas regiões se torne empresarialmente- deSinte
ressante, o que, dada a essellcialidade_ da energia elétrica, 
inevitavelmente levará o poder público a ter que assurni~lo 
com todos os seus custos. 

Muitas obras foram paralisadas ou adiadas por conve
niência do planejamento do sistema interligado como ~m todo, 
devido a recessão que mudou as expectativas de projeção 
de mercado. Como o planejamento do setor elétrico é obri
gado a trabalhar com prazos bastante dilatados, devido à longa 

_maturação de seus investimentos, tanto a fase de projeto quan~ 
to a de construção são iniciadas co-m muita antecedência e, 
muitas vezes, são interrompidas devido a mudanças de expec~ 
tativas em relação à evolução da economia. Assim, embora . 
não seja desejável, é comum ter~se obras não iniciadas ou 
interrompidas, principalmente em um quadro de incertezas 
como o que envolve as rotas da economia brasileira. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Encerrada a lista 
de .oradores inscritos e concluída a votação, vai~s"e proceder 
à apuração da eleição para a Comissão Representativa do 
Corigresso Nacional, que irá atuar durante o recesso. 

Designo para atuar como escrutinador o ílustre Senador 
Josaphat Marinho. 
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(Procede-se à apuração.) 

O SR. PRESIDENTE (Lcvy Dias)- Concluída a votação, 
vai-se proceder à apuração da deição para a Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional. 

É o seguinte o resultado da votação, com 50 votos Colhi
dos, tendo como escrutinador o Senador Josaphat Marinho: 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB 
Mauro Bencvidcs 
Humberto Lucena 
PFL 
DariO Pereira 
PPR 
Affonso Carnargo 
PSDB 
Chagas Rodrigues 
PRN 
Aureo Mello 
PDT 
Magno Bacelar 

João Calmon 
Nelson Carneiro 

Marco Maciel 

Luddio Portclla 

Bcni V eras 

Ney Maranhão 

Darcy Ribeiro 

Estão eleitos, portanto, os Membros do Se_nado Federal 
que irão integrar a -comissão Representativa do Congresso 
Nacional durante o recesso. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Na presente sessão 
terminou o prazo para apresentação de emendas às seguintes 
matérias: - · 

_-_Projeto de_ Resolução n·' ~3. ~~ _1?93, que autoriza 
o Governo do Estado do Rio Grande do SUl a emitir e colocar 
no mercado, atravé~ de ofertas públicas, Letras FinanCeiras 
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFT-RS, 
destinadas ao giro de 4.770.271.444 - LFT-RS, vencíveis 
':l_o segundo semestre de 1993; e -

-Projeto de Resolução no 55, de 1993, que autoriza 
o Gi:iverno do Estado de São Paulo a ampliar os limites fixados 
no art. 3'·', inciso II. da Resolução n'! 36, de 1992, do Se_nado 
Federal e contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, no valor de até quinze milhões de marcos alemães, 
destinada ao financiamento parcial do projeto "Preservação 
das Florestas Tropicais- Mata Atlântica". 

Os projetes não receberam emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportu

namente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a ses~ão às 17 horas e 50 minutos.) 

Ata da 139~ Sessão, em 7 de julho de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA~ 

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 18 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 

SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando ~ Antqnio 
Mariz_ Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni V eras_ C<,1rlos Antonio 
De'Carli _ Carlos Patrocínio _ César Dias _ Chagas Rodrigues _ 
Cid Saboia de Carvalho _ Darcy Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu 
Carneiro _ Divaldo Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _ 
Epitácío Cafeteira _ Esperidião Amin _ Eva Blay _ Flaviano Melo 
_Francisco Rolle:mberg _ Garibaldi Alves Filho _Gerson camata 
_ Gilberto Miranda_ Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ 
Humberto Lucena _ Iram Saraiva _ Jarbas Passarinho _ João 
Calmon _João França_ João Rocha_ Jona~ Pinheiro __ Josaphat 
Marinho _ José Fogaça _ José Paulo Biso! _ José Richa _ José 
Sarney _ Júlio Campos _ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ 
Juvêncio Dias_ Levy Dias_ Louremberg Nunes Rocha_ Lourival 
Baptista _ Lucídio Portella _ Luiz Alberto Oliveira _ Magno 
Bacelar Mansueto de Lavor _ Márcio Lacerda _ Marco Maciel 

Mário-Covas Mauro Benevides _ Meira --Filho _ Nelson 
Carneiro_ Nelso~ Wedekin _ Ney Maranhão._ OnOfre: Quinan _ 
Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi 
Raimundo Lira _ Ronaldo Arã"gão _ Ronan Tito_ Ruy Bacelar _ 
Valmir Campelo _Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 69 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, decl3.ro abêrta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSos trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.· 
É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

N" 242, de 1993 (n" 413193, na origem), de 6 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n" 114, de 1993 (n' 
3.551193, na Casa de origem), que altera o Anexo I do Decre
to~ Lei 0°:1.266~ de 12 de março de 1985, e dá outras providên
cias, sancionado e transformado na Lei n9 8.674, de 6 de 
julho de 1993. 

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
D.A CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 247/93, de 7 do corrente, comunicando a aprovação 
Oa Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nç 26, 
de 1993 (n" 2.460191, naquela Casa), que dá nova redação 
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ao art. 2Ó6 do Decreto-L-ei n" 2.848, de 7 de· deze_mbro de 
1940 - Código Penai. · 

(Projeto enviado à sanção em 7-7-93.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto. Lucena) -'O Expe
diente lido vai à publicação. 
. Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira, 
para uma comunicação de liderança. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR- MA. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, en
trou hoje no Congresso, pela Câmara dos Deputados, Mensa
gem da Presidência da República de n\' 414, capeando projeto 
de lei que diz em sua ementa o seguinte: 

"Dispõe sobre a polítiCa da remuneração dos servi
dores públicos civiS e rriilitares da AdminíStração Fede
ral Di reta, Autárquica e Fundacioilal e dá outras provi-
dências." · 

Essa notícia fora anunciada ontem pelo Ministro Fernan
do Henrique Cardoso na reunião conjunta da Comissão de 
ConstitmÇão, Justiça e Cidadania e da Comissão de Economia, 
quando se pretendia discutir a Lei SalariaL 

O Ministro Fernando Henrique Cardos_o disse: O Presi
dente da República está assinando uma medida provisória, 
garantindo o aumento ao funcionalismo público federaL 

Em vez de medida provisória; viln.Os hoje publiCado no 
. Diário Ofldal esse Projeto. E é sobre esse ProjetO ·que desejo 
te;çer algumas considerações, pois o considero importante para 
o funcionalismo público federal, civil e militar, inclusive pen-

, sionistas e aposentados. 

No referido Projeto de Lei esiá consignado: . 
"Dispõe sobre a política da remuneração dos servi

dores públicos ·civis e militares da Adminisirã:Çãõ Fede
ral Direta, Autárquica e Fundacional e dá outras provi
dências. 

"Art.l0 ---···········-·············•··~~··-· ~--· 
§ 29 - O percentual de reajuste a ser aplicado 

em janeiro de 1994 será igual à variação do IRSM, 
verificada entre 1" de_ janeiro e 31 de dezembro de 
1993, deduzidas as antecipações_ concedidas nos meses 
de março, maio, julho, setembro e novembro de 1993, 
observando-se: ... " 

Nesse ponto, chamo a atenção.da Casa. É verdaae que 
esse Projeto ainda não está no Senado~ mas ness-a ·observação 
eu chamo a aten9ão para a alínea ''a", ·que é clara, quando 
diz: · 

"a)- Na hipótese de a aplicação do previsto neste 
parágrafo implicar em aumento da folha de pagamento 
superior ao crescimento da receita líquida do exercício, 
o percentual de variação do IRSM será substituído pelo 
índice -correspondente ao aumento da receita líquida 
e deduzidas as antecipações ... " 

Ou seja, remete o funcionário não ao aumento do custo 
de vida, mas ao aumento da receita líquida da União. E mais 
adiante, na alínea "c"· diz: 

"c) -Para efeito do disposto nesta lei, conside
ra-se como receita líquida a receita dos impostos perma
nente~ --retira-se o IPMF - , deduzidas as restitui
ções, os incentivos fiscaiS e subsídios permanentes esta
belecidos em lei e as transferências constitucionalsn. 

Isso quer dizer, Sr. Presidente, que o aumento dessa 
receita líquida é praticamente inatingível. Há uma comissão 
criada por reprcsentantcs_d_e cínco Ministérios:-Faú!nda, Tra
balho, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Planeja
mento e Administração FederaL Essa comissão vai Ser Consti
tuída por repre-sentantes desses cinco Ministérios e três repre
Se-ntantes do funcionalismo póhlico, designados pelo Ministro
Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência 
da República mediante indicação das entidades. representa
tivas da c.lasse. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o art. 5o também é cla~o.: 

" Art. 5·' O disposto na lei aplica-se aos proventos 
da inatividade e às pensões deçorrentes do falecimento 
de servidor público feder~l civil e militar." 

Ora, essa lei entrou hoje na Câmara dos Deputados; 
talvez até já tC-nh3. sido votada. Agora querem que o Senado 
Federal vote-a amanhã, pela manhã, possivelmente. Apro
vada - e, no caso, chamo a atenção para a minha preocu
pação, principalmente com o funcionafísm()" público - , o 
que vamoÇter ha votação da Lei Salarial é a exclusão do 
funcionalismo público. É claro que se pode dizer que a política 
de remuneração dos servidores públicos já consta de lei espccí-

. fica; por isSo·, pode-se retirar da Lei Salarial o funcionalismo 
público civil e militar. 

Estou fazendo este registro, Sr. Presidente, porque-me 
preocupa que o Estado esteja mafs interessado em saber o 
que pode pagar do que o que o servidor precisa para continuar 
sobrevivendo condignamente. _ _ 

Chamo a atenção desta Casa, porque não vou assinar 
a: utgêrida para essa lei, pois entendO qüe ela vaí servir para 
excluir da Lei Salarial o funcionalismo público da União. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -·concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, Líder do 
PMDB. 

O SR. MAURO BENEVIOES (PMDB- tE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_~_Sr._Presidente, 
Srs. Senadores, desejo. comunicar ao Senado Federal, neste 
illstante, que desde às 17 horas de hoje reúnem-se no Minis
-u~rio da Integração Regional Senadores, Deputados, Prefe'itõs 
e líderes dos trabalhadores rurais, para discutirem o problema 
da seca no Nordeste, que se agudiza. A situação dramática 
está a reclamar reexame por parte do MiniStro Alexandre 
Costa e do próprio Presidente da República. 

Destaque~se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, ao se 
caracterizar esSa conjtiiitura marcaâam·ente- adversa, o Presi
dente Itamar Franco entendeu de editar medida provisória 
estabelecendo crédito especial de 4 trilhões e 711 milhões 
de cruzeiros que, aplicados em três parcelas, iria permitir 
a Estados e Municípios ma-nterem as frentes produtivas -
fórmula en-contrada para permitir a milhares de trabalhadores 
a sobrevivência nessa dificuldade cfclica que se abateU, mais 
uma vez, sobre a nossa região. 

A medida_provisória- V. Ex• sabe disso muito bem 
-foi transformada num projeto de conversão, com um acrés
cimo~ para permitir que a liitportãncia de 4 trilhões c 711 
milhões não sofresse o impacto da corrosão inflacionária. Con
seqüentemente, tornou-se obrigatória a correção daquela 
quantia, inicialmente assegUrada pelo' Poder Executivo. 

· Sr. Presidente, agora prestes a s_er liberada a terceira 
parcela daquela importância inicial, os Governos Estaduais, 
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inclusive o da Parai1Ja - Estado de V. Ex.-, -_ e todos os 
municípios estão a braços com a inquietação, com a angústia 
e, sobretudo, sem ter nenhum horizonte que possa permitir 
a continuação dessas frentc_s.- --- - - -- - -

Se o Presidente da República, através do Minist~rio da 
Integração ~eg"i_O~üiL, não garantir a manutenção das frentes 
produtivas até 31 de janeiro. será inevitável a eclosão de um 
moviritcnto íricontrolável em todo __ o iriterior do Nordeste. 
Isso realmente obrigou-me~ juntamcnte __ com oS Senadores, 
com os Deputados e Prefeitos, a comparecer ao Mini~tério 
da Integração Regional para um r<: lato fidelíssimo. Todas essas 
cores realmente cruéis, fizemos ·questão de relatá-las ao Minis
tro Alexandre Costa, para que S. Ex·', levando ao Presidente 
Itamar a nossa explanação, pudesse encontfar. sem mais tar
dança, se possível at~ amanhã, uma solução representada pela 
edição de urna medida prnvisória ou algo yue íiriediatainente 
possa garantir a manutenção das_ _frentes produtivas da nossa 
região. - - · -- -

Sr. Presidente, no debate travado com o Ministro_Alexan
dre Costa, coUbt!-me apresentar diante_ de _S._ Ex~ um dado 
fundamental: não podemos continuar remunerando os traba
lhadores nas frentes produtivãs apenas com Cr$ 400.00 por 
semana, exatamente após o reajustamento do salário mínimo 
a prevalecer a partir destl! mês. E muito mais- do que isto: 
somente o Estado do Ceará está rcívindicando um acréscimo 
de 250 mil homens nas frentes produtivas, o que vai repre
sentar um substancial acréscimo das despesas com a manu~ 
tenção dessas mesmas frentes. 

O Ministro Alexandre Costa:cofuptonieteu-se a ir conos
co, preocupado que ficOu com ó agravamento dessa situação, 
ao Presidente da República, possiVelmente ainda hoje, para 
obter de Sua Excelência_- naturalmente, consultado o Minis
tro da Fazenda - uma definição sóbre essa ajuda financeira 
repassada aos Estados e, por eles, aos seus respectivos muni
cípios. 

Não podemos desprezar milhõt!S de brasileiros na Região 
Nordestina, nessa hora, porque nós, das_ lideranças políticas 
e o Poder Executívõ,-SCríamos omissos diante de um quadro 
de extrema gravidade com que se defronta o Nordeste do 
País. - ~ 

Por isso, venho à tribuna do Senado Federal, nesta sessão 
extraordinária, p::\ra levar daqui o meu apelo direto ao Presi
dente Itamar Frantõ que, no primeiro momento;- demonstrOu 
inequivocamente vOiitade política de __ acudir a nossa região. 
Espero que agora, quando o_ quadro é ãinda IT!ais grave e 
mais dramático, o Presidente Itamar Franco chame, além do 
Ministro Alexandre Costa, tambt!m os órgãos responsáveis 
pelo atendimento da região - a SUDENE, o DNOCS -
e chame, obviamente,<YSenador Fernando Hcinrique Cardo· 
so, Ministro da Fazenda, para que se discuta, sem qualquer 
tipo de procrastinação, esse quadro que agora estou delinean
do nestas breves palavras com as suas implicações verdadei~ 
ramente agudas e dramáticas. --

É o apelo que faço desta tribuna, com a audiência atenta 
dos Srs. Senadores que se encontram no plenário, neste instan
te, _e aqueles outros nos seus gabinetes. É um apelo que entendi 
do meu dever, em nome da representação nordestina do Sena~ 
do Federal, transmitir a:o Presidente Itamar_F_ran_c_o, já que 
o seu Ministro da Integração Regional defnon.strou __ extrema 
sensibilidade para -imediatamente deflagrar, ainda hoje, esse 
processo de atendimento às frentes produtivas da nossa _região. 

_O Sr. 1\lansuet~• de LaHJr -- Permite·me \-'. t:.x· um apar: 
te? 

OSR. MAURO BE:>IEVII)t:S-Ouco V. Ex· com rrazer. 

O Sr. Mansueto de La"·or- É ev1l1ente que as palavras 
de V. Ex, com ccrtaa. vâu ultrapa:-.sar o~ umbrais Jesta 
Casa. V. Ex·' tem. n:almentc. pe:-.u sufidemc para que a sua 
voz de Senador da Rt.:püb_lica, de hom~m hgado_às causas 
do povo. po:.~ct st.'r ~Juv!Ja pdu Poder Executivo. yue detém 
o poder de gerir a~ coi~as o;:('~ r•:c.·ur'')~ ptíhlicoS-para o bem 
daqudas camí;ldas da população, afetadas por uma crise sem 
par como e~ta da seca no :-.lordestc. É c-vidente que esses 
gritos, Senador Mauro Benevides. têm sido erguidos_daqui 
desta ca~a em v:in. até_ htJje. Nâo posso dizer ljUC não tem 
havido discurso" c até ge~tos de apoio e de solldaricdade 
ao povo sofrido do Nordeste, mas L!ssas medü.ias são, delong_c, 
insuficientes para minorar ou e4ual.'ionar o prublema no porte 
em que ele se encontra. Com todo o respeito e a permissão 
de V. Ex·', eu gostaria de fazer um adendo a esse apelo: 
que, dentro dessa proposta. o Senhor Presidente da Rcpú
hlica, autor dc2ssa medida. determinasse O imedíato rein(cio 
das ações do DNOCS. Por c;, usa do epi~ódio dos poços. que 
foi alçado a escândalo nacional. o Senhor Presidente Ja R~pú
hlica dekrminou a su-.pens~1u da cs.~avu(,'áo de poços artesia
no::;, e~ desde es~e período ati:' tres 111e~es ~trás, o DNOCS 
deixou de perfurar 680 puç1h nn n-.·giáo do semi-árido. V. 
Ex··, que é do Nordc~tt', do Ct'ará, sabe. o que isto representa 
de prejuízo em ahastccimentn de água para a regiâo. E â 
pior. emine11te Líder Mauro ~cne\-·iJCs._~ q_u~, nesse período. 
as 20 perfuratrizes do DNOCS fic<~ram paralisadas c_cntraram 
num processo de corro!'âo. necessitando. ae.ora. de recursos 
para sua recuperação. EntÍ'etanttl, os parcoS rL>cursos de que 
o UNOCS dispunha no Orçamento de 1993 foram cortados+ 
em média, em 5WY. Não vcjl) como podemn-: nos conformar 
com- uma situü.çclo dt.~~sa::,_ Por isso levanto minha voz em 
solidariedade e pleno apoin ao prbnunciam~,nto de V. Ex·', 
secundando o apelo que dmgc as autoridaJcs púhhcas compe
tentes. 

O SR. MAllRO BENEVIDES- Multt.'l ~rato a V. Ex··. 
nobre Senador Mansueto de Lavor. que tem o privilégio de 
conhco.:!r muito bem :.1. Rcgião Nordeste e, de forma particular, 
Pernambuco e Ceará: Pernamhuco. a terra que o adotou como 
filho, fazcnQo-o Senador da Rçpúhlica. e o Ceará. que tem 
o privilégio de tê-lo como um dos filhos mais dileto:; projetados 
na vida pühlica nacional 

V. Ex·' teril-raz<ló quando reclama um incentivo maior 
à atuação do DNOCS na nossa Rcg:i<.'io_ Nos seus ::n anos 
de funcionamento, es.S~::" órg<io t(•m pn.·,tado. d~ forma inques~ 
fíonáVel, r_elevanks ,st.•rviços ao Norçl~ste. __ Me_lbor se_ ria _g_ue 
essa~ perfuratrizes do DNOCS continuassem a perfurar os 
poços e a garantir Jqul'la á~Ua mdispensável à sobrevn:ê:1.cia 
das famílias e do gado. Enfim. é fundamental para a nossa 
Região ampliar-se a sua est~utura hídr!t:a dt; todas as formas, 
com os poço::- profundos do DNOCS, com as aguadas. com 
as- passadas molhadas e com os e.randcs reservatórios que, 
ná ·concepção -aínda de Arroiado ... Lisboa. representavàm a 
construção de uma estrutura hídrica capaz de permitir a nossa 
convivência com o flagelo das secas. -

Portanto. nohre Senador Mansueto de Lavor. vamos con· 
jugar esforços, O Senhor Presidente da R~ptiblica, q~e de
monstrou vnntade politica hâ quatro meses. quando o procu
ramos no Palácio do Planalto. haverá de garantir os recursos 
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agora reclamados por Estados e municípios. V. Ex· sabe que, 
4uando chegar à sua regtão de Arat:ipina-. Salgueiro, Petrolina, 
en~oJllrará a4uela explosão de inquietude e de angústia; por
que são milhares de trahalhadore::; reclamando a oportunidade 
de inscrição riãs. frc-ritt!s prot!utivaSpiira, dessa forma, pelinifii" 
a sohrevivêncía de suas respectivas farriHiãS. --- -

Sr. Presidente. ouvindo o Ministro Alexandre Costa e, 
g()hrduLkl. as lideranças parlamentares que, neste instante, 
me transformam em seu intérprete neste apelo candente que 
transmito ao Chefe da Naçiio, estou_ absolutamente certo de 
que o Poder Executivo baverá de se dobrar diante dessa reali
dade e huscar <tquílo que desejamos ardentemente: o apoio 
logístico indispensável .. representado por recursos financeiros 
ainda a serem arbitrados pelo Ministro da Integração Regio
nal. pelo Ministro da Falenda, cvm a decisão finalíssima do 
Presidente da República; enfim, algo que garanta a milhares 
de nordestino<; :::t :-.nhrevivêncii=l nessa conjuntura indiscutivel
memt! adversa. Fica aqui o meu apelo cm nome dos Senadores 
da Regiáo. 

Fra o que tinhfl a dizer, Sr_. Presidente. 

O SR. J>RESII)J::NTE (Humberto Lucena)_~ Sobre a 
mesa, reqoerimcmos que seráo lidos pelo Sr. l" Secretário. 

São lidos os .,eguintes 

REQUERIMENTO N• 692, DE 1993 

Requnemns urgência, nos termos do art. 336~ alínea 
b. do Regimento Interno. para·a Mensagem no 236, de_l993. 
pela qual o Presidente da República solicita autorização para 
contrat<Jr operaçào àc crê dito externo entre.a_República Fede
r'ariVa do Brasil e o Banco Internacional para RecoriSti"Ução 
..:: Dc!-'cnvolvimentú- BIRD. no valor equivalente a até duw 
zcnio" t" doze tmlhôe~ de dólares norte-americanos. 

SalRs das Se~s.c'i('<:, 7 de junho 1993 MaUro Benevides 1~ 
Signatário, Affonso Camargo - Aluízio Bezerra - Amir 
Lando - António Mariz - Aureo Mello - BeiJo Parga -
Beni veras- César Dias- Carlos De <:arli- Carlos Patrocínio 
- Chagas Rodrigues Cid Saboia de Carvalho- Dario Pereira 
- DiiTt'u CarneirQ - DiValáO Suruagy - Eduardo Suplicy 
- Eh:io Álvare~- F..pitácio Cafeteira- Esperidão Amin -
Eva BIAv - Fla\·lano Mello - Francisco Rollemberg - Gari
baldi AÍves Filho - Gerson Camata - Gilberto Miranda 
- Guilherme Palmeira- Iram Sarajva - _j~_rb~ Passarinho 
- João Calmon João Rocha- João I<' rança- Josaphat Mari-
nho .- José Paulo Bisol - José Richa - Júoia _Marise -
Jutahy .Magalhães - Jm-'êncio Dias - LoyrJval B~ptista -
Lucidio Portella - Magno Ba~lar - Maosueto _d~ Lavor 
- Mareio Lacerda - Marco Maciel - Mauro Benevides -
Meira Filho - Moisés Abrão - Nelson Carneiro ~ Nelson 
\\'edekin- Ney Maranhão_- Pedro Teixeira- Radid Salda
nha Den.i - Konatdo Aragão- Ronan Tito - Valmir Cam~ 
pelo. 

RE()UERIMENTO N• 693, DE 1993 

Requeremos urgéncia. nos termos do art. 336. alínea 
b, do Regimento Interno. para o Oficio n• "S" 66/93, Prefei
tura do Morro da Fumaça 

Sala das Se-ssôes. i de ,i unho de 1993 Esperidião Amin 
1~ Signatário Affonso Camargo - Amír Lando - Antonio 
Mariz - BeiJo Pa rga - B_eni V cras - César Dias - Carlos 
De Carl! - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho 
- Dario Pereira- Dh·aldo Soruy ~ Elcio Alvares..;:.. Epitácio 
Cafeteira - Esperidião Amin - Eva Blay - Flaviano Melo 

- Francisco Rollemberg -- Garibaldi Alves Filho - Gerson 
Ca,mata- Gilberto Miranda- Iram Saraiva --João Calmou 
--João França- João Rocha ---Josapbat Marinho- José 
Fogaça - José Paulo Bisol - José Richa - Júnia Marise 

- ....:; Jutahy Magalhães- Juvêncio Dias- Levy Dias- Lourem
berg Nunes Rocha- LourivaJ- Baptista - Lucídio Portella 
=- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio .t\'faciel 
- Máiio C~vas - Mauro Benevides -:- Meira Filho - NelsQn 
Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - -Üriofre 
Quinan- Pedro Simon- Pedro Teixeira-- Rac_hid Saldanha 
Derzi -- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar -
Valmir Campelo - Wilson Martins. 

··-o' SR. PRESIDENTE (Hum.berto Lucena)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do art. 340, II, do Regimento Jnteni.O. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secret~rio. 
É lido o seguinte _ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 91, DE 1993 

Institui incentivo fiscal para empresas que invistam 
em programas de recuperação de empregados alco_ó-
latras. -

O Congresso Nacional decreta: . . 
Art. 19 A pessoa jurídica que mantiver. iSoladamente 

ou em conju-nto com outras pessoas naturais ou jurídicas de 
direit9 público ou privado. programas de recuperação de em
pregados alcoólatras poderão deduzir do Imposto de Renda 
devido valor equivalente ao resultad'? da aplicação da aJíquota 
vigente sobre o __ valor das_ ~espesas e[etivamente realizadas 
com aquela atividade. 

§ 1~> O íilCeiúíVo fisCal instituído por eSta li!i não preju
dica a apropriação dos gastos nela referidos como custo ou 
despesa do período para efeito de apuração do lucro real. 
-~ § 29 A dedução a que se refere es.te artigo, em _conjunto 

com as de que' tratam as Leis n~ 6.321, de 14 de abril de 
1976, e 7.418, de 16 de dezembro de 1985, e o Decreto-Lei 
n9 2.433, de 19 de maio de 1988, não poderá reduzir o imposto 
devido em mais de 10% (dez por cento). 

§ 3 9 A dedução_ não incidirá sobre _o valor do adicional 
devido pelas pessoas jurídicas que apresentarem lucr~ real 
ou arbitrado acima do limite previsto em lei. 

Art. 29 A fruíção do benefício criado por esta lei fica 
condiciomi.da à ·aprovação, pelo órg~o próprio do Ministério 

-da Saúd_e, do programa implementado, devendo o beneficiado 
conservar todos os documentos comprobatórios das despesaS 

-realizadas até que ocorra a prescrição-dos créditos tributários 
que seriam exigidos caso inexistisse a dedução. 

Art. 3~ Sempre que se apure que o contribuinte_ apro
veitou os benefícios desta lei sem satisfazer as condíções por 
ela estabelecidas, o imposto deduzido tornar-se-á imediata
mente devido, sem prejuízo dos acréscimos legais cabíveis 
e das penalidades aplicáveis. ·· ---

Art. 49 O Poder Executivo "regulamentará esta lei no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias. · 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Desnecessário seria enumerar os malefícios oc_asionados 
pelo alcoolismo no ser humano, na famüia, na comunidade, 
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na nação como um todo. Trata-se de enfermidade de difíCil 
e oneroso tratamento, cabendo ao Estado prover a acesso' 
de qualquer indivíduo aos serviços de saúde, visando à sua 
recuperação. -----

Infelizmente, em face da gra~e crise econômica que;há 
muitos anos, grassa em -nosso País, não tem o Poder Público 
sido capaz -de atender a todas as crescentes necessidades da 
população no que concerne .rassistência à saúde. 

A própria Constituição da República, em seu art. 199,' 
reconheceu essa deficiência do Estado no presente momento, 
outorgando à iniciatiVa privada a liberdade de participação 
nas atividades de assistência à saúde. 

Com o fitó de incentiVar um maiOr êngajamento da inicia
tiva privada nessa espécie espedfica de assistência é que sub
metemos à apreciação dos noss_os nobres Pares o presente 
projeto de lei que, se merecedor de acolhida, estará colabo
rando, certamente, para o aperfeiçoamento humano e social, 
e tornando, até mesmo, o sistema tributário mais equânime, 
com o retorno aos empresários de parcela dos investimentos 
realizados em tão relevante setor. 

· O texto da proposição foi elaborado de modo a não incidir 
na proibição constante na Lei de Direúizes Orçamentárias, 
haja vista que o favor fisCal proposto nãO iinpliCará renúncia . 
fiscal alguma em valor superior à já eXíste-n.te-, conseqüência 
esta assegurada no § 2° do art. ln 

T.endo em vista o acima exposto, claro está que o senso 
de responsabilidade para com as questões humanitárias rei
nantes nesta Casa não deixará de referendar o projeto apresen
tado e cumprir mais uma vez com a sua missàO constitucional. 

Sala das Sessões, -Senador César Dias 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.324, DE 14 DE ABRIL DE 1976 

Dispõe sobre a dedução, do lucro tributário, para 
fins de Imposto sobre a Renda das pessoas físicas, do 
dobro das despesas realizadas em programas de alimen
tação do trabalhador. 

LEI N• 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985 

Institui o vale-transporte, e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N• 2.433, DE ~9 DE MAIO DE 1988 

Dispõe sobre os instrumentos financeiros relativos 
à política industrial, seus objetivos, revoga incentivos 
fiscais e dá outras providências. 

(A Comissão de Assuntos Econômicos - decistio 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humb~rto Lucena) - Ó projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido p~lo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 694, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 13, § lo, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja considerada como licença 
autorizada minha ausência aos trabalhos desta Casa, no dia 
24 de junho p. p. Nesta data atendi ao convite da Federação 

dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina 
- FETIESC e da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
do Estado do Paraná - FETIEP, para participar da I• Confe
rência dos Trab.alhadores do Mercosul e 3"' Encontro dos Tra
balhadores Papeleiras do Mercosul. Proferi a palestra: "Mer
cosul: objetivos e s~tuação atual". conforme cópia de expe
diente anexada ao pres·ente. 

Sala das Sessões_, 7 de julho de 1993.- Dirceu Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE. (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em tUrno único, do Projeto de Resolução nO· 

53, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer nç, 205, de 1993), que 
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir 
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Fi
nanceiras do Tesouro. do Estado do Rio Grande do Sul -. 
LFT-RS, destinadas ao giro de 4.770.271.444 LFT-RS, vencí
veis no segundO semestre de 1993. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias. a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, f~ do R.egimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados.(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação ~inal. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 2: 

Discussão, em ttirrto únicO, do Projeto de Resolu
ção n' 55, de 1993 (apresentado pela Comíssão de As
suntos Económicos conio conclusão de seu Parecer nç, 
207, de 1993). que autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a ampliar os limites fixados no_art. 39 , II, 
da ResoluÇão n' 36, de !992, do Senado J'ederal, e 
contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, no valor de até quinze milhões de marcos 

-alemães, destinada ao financiamento parCi.al do Projeto 
Preservação das Florestas Tropicais- Mata Atlântica. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias; a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, f, do Regimento Interno. 

À proposição não foram -oférecída& emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, e1_11 turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado.· 
O projeto v.ai à CõmlsSâo Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está esgo- , 
tada a matéria constante da Ordem do pia. 
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Pa~~a-:st:: à aprcciaçcio do Rt.:qw.:rimento n~ 692/93, de ur
gência, lido no Expediente para a Memagem n·• 236, de 1993. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o rl:qucrimcnto, passa-se à imediata aprecia

ção da matéria. 

Discussão, em turno único, da Mensagem n" 236, 
de 1993 (Mensagem n·• 403/93, na origem), do Senhor 
Presidente da República, solicitando autorização para 
realizar operação de crédito entre. a República Federa
tiva do Brasil c o Banco Internacional para Recons
trução c Desenvolvimento_,...... BIRD, no valor equiva
lente a até US$212,000,000.00 (duzentos e doze mi
lhões de dólares norw-amcricanos). destinada a finan~ 
ciamcnto parei<.~[ de projeto de educação nos Estados 
de Pernambuco. Sergipe. Ceará c Maranhão. (Depen
dendo de parecer) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, de::;igno 
o nobre Senador Mauro Bencvides para prof~rir o parecer, 
em substituição à Comissão de Assuntos Econôni.icos-. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para profe
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, está. em paUta 
a Mensagem n·' 326, de 1993, do Senhor Presidente da Repú~ 
blica solicitando, nos termos do artigo 52, inciso V~ da Consti~ 
tuição Federal autorizaç-ão para-realizar operação de crédito 
entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,- deStinada 
ao financiamento parcial de projeto de educação nos Estados 
de Pernambuco, Sergipe. Ceará c Maranhão, no que envolve 
rede física, capacidade gcrencial, recursos humanos e material 
didático nas quatro primeiras séries escolares daquelas unida
des federativas. 

As condições financdras do emprl!~timo são as seguintes: 
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e De

senvolvimento- BIRD; 
b) valor: US$212,000,000.00 (duzentos e doze~w~<ios_~ 

de dólares norte~amt:ricanos); 
c) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 1998; 
d) amortização: parcelas iguais de US$10,600,000.00 (dez 

milhões e 5eiscentos mil dólares norte~americanos), pagáveis-, 
semestralmente, de 1'' de fevereiro de 1999 a 1>- de agosto 
de 2008; ~ 

e) juros: exigfveís- Seme-stralmente com base no custo de 
captação do Banco, calculado no semestre anterior (OU trimes
tre anterior) mais sprcad de 0,5%· a.a.~-

0 comissão de compromisso: 0.75% a.a. sobre o principal 
d~ dívida não desembolsado. 

A operação cm questão deve ob~t:r'"var os parâmetros 
da Resolução n" 96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado 
Federal. Segundo o Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional 
STNICORFIDIREF n· 179, de 22-4-93, o empréstimo atende 
às formalidades e condições fixadas pela referida Resolução. 
Foi anexado também o Parecer da Procuradoria~Geral da Fa~ 
zenda Nacional PGNFIGOF n" 584/93. segundo o qual a opera
ção financeira contém cláusulas admissíveis e lícitas à luz da 
legislação brasileira. 

A análise técnica do pedido de empréstimo é favorável 
tanto do ponto de vista do custo 'financeiro, que toma por 
base taxas de juros ahaixo da mêdia do mercado, como do 

ponto de vhita do bcncffcio. que abrange projeto::; de educação 
em quatro Estados pobre~ da Federação. 

Assim sendo, opinamos pelo deferimento do pedido nos 
termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N·• 57, DE 1993 
Autoriza a contratação de operação de crédito externo 

entre a República Fcdcrati-.:a do Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD; no valor 
equivalente a até US$212,000.000._00 (duzentos e doze milhões 
de dólares norte-americanos); dc5tinada a financiamento par~ 
cial de projeto de educação nos Estados_de Pernambuco, Ser~ 
gipe, Ceará e Maranhão. 

O Senado Federal resolve: __ _ 
Art. ln É autorjzada a cqntratação de_ operação de crédito 

externo entre a Repúhlica Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor equivalente a até US$212,000,000.00 (duzen
tos e doze milhões de dólares norte~americanos), destinada 
a financiamento parcial de projeto cm educação nos Estados 
de Pernambuco. Sergipe, Ceará c Maranhão, no que envolve 
rede física, capacidade gerencial, recursos e material didático 
nas_ quatro primeiras séries escolares daquelas unidades fede~ 
rativas. 

Art. 2~ As características financeiras da operação de crédi-
to são as seguintes: -

a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e De
senvolvimento - BIRD; 

b) valor: US$212,000.000.00 (duzentos e doze milhões 
de dólares norte~americanos); 

c) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 1998; 
d) amortização: parcelas iguais de US$ 10.600.000,00 

(dez milhõt:!s e seiscentos mil dólares norte~americanvs), pagá~ 
veis, s~me:stralmente, de 1~ de fevereiro de 1999 a P de agosto 
de 2008; 

e) juros: exigíveis semestralmente com base no custo de 
captação do Banco, calculado no semestre anterior (ou trirnes~ 
tre anterior) mais spread de 0,5% a.a.; 

t) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o principal 
da dívida não desembolsado. . 

Art. 3~ A autorizaç~o concedida por esta Resolução deve~ 
rá ser exercida num prazo de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias contados da data de sua publicaç-ão. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
conclui pela apresentação do PrOjeto de Resoluç-ão no 57, 
de 1993, que autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de- crédito externo no valor equivalente 
a até 212 milhões de dólares junto ao Banco Internacional 
para a Reconstrução e o Desenvolvirriento-:_ BIRD. 

Completada a instruç-ão da matéria, passa~se à discussão 
do projeto, em turno único. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
não pretendo alongar-me em considerações. Desejo apenas 
ressaltar a importância desse acordo que o Brasil celebra com 
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o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvol
vimento. 

Na realidade, Sr. Presidente, vi esse projeto nascer, por
que as tratativas iniciais foram desenvolvidas ao tempo em 
que eu exercia o cargo de Ministro_ de Esta9_<? da Educação. 
Desde o início, pude constatar que o Banco Mundial direcio
nava as suas atividadcs não apenas para apoiar-obras de intra
estrutura física e económica, mas também para solucionar 
as agudas questões sociais, entre elas, obviamente, a educação. 
Este talvez seja um dos maiores empréstimos que o Banco 
Mundial faz ao Governo-brasileiro para a área da educação. 
E é importante ressaltar que os recursos ·serão basicamente 
destinados ao Nordeste. Exatamente os Estados de Pernam
buc_o, Sergipe, Ceará e Maranhão serão os quatro inicialmente 
beneficiados, e, posteriormente, virão oS restantes, Rio Gran
de do Norte, Alagoas, Piauí e Bahia. · 

Sr. Presidente, com esse aparte de recursos, os Governos 
desses Estados terão, naturalmente, condições de executar· 
um programa de apoio ao ensino fundamental. Como é do 
conhecimento público, o projeto destina recursos não somente 
para a melhoria da rede física, com a expansão de salas de 
aula, etc., mas também para a capacitação gerencial, treina
mento de recursos humanos e aquisição de material didático. 

Da( por que, Sr. Presidente, não posso deixar de louvar 
esse acordo, cujas negociações se prolongaram por quase oito 
anos c que, a meu ver, vão permitir -ao BIRD ajudar~nos 
em uma área estratégica para o nosso desenvolvimento, que 
é a área da educação. De mais a maiS~ como re'presentante 
de Pernambuco no Senado Federal, devo registrar o fato de 
que o referido acordo prevê a aplicação de recursos, já nessa 
primeira trancha, no ensino fundamental do nosso Estado, 
somando-se, assim, aos esforços do Governo de Pernambuco, 
na frente o GoVernador Joaquim Francisco, no sentido de 
assegurar a todos os pernambucanos o acesso à escola e, de 
modo especial, a uma escola de boa qualidade. 

Era o que tinhã: a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A matéri' 
continua em discussão, __ 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador.· 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, congratulo·me, assim corno fez o em~nente Senador 
Marco Macicl, com a iminente aprovação desta matéria, de 
:5uma importância para a educação no nosso País, em especial, 
para alguns Estados do Nordeste. .' _ 

Trata-se de uma importância elevada de recursos, capta
dos em entidades financeiras internacionais, com taxas de 
juros razoáveis, até privilegiadas, e que se voltam para um 
investimento que deveria ser prioritário em todos os Estados 
que querem decolar, realizando aquilo que Rostow chamava 
de take-off, isto é, o passo para o desenvolvimento. 

Nesse sentido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é funda
mental focalizar o esforço das autoridades públicas na captação 
desses recursos externos, mas é preciso também registrar o 
esforço havido, neste ano, da parte do Governo e do Con
gresso brasileiro no que toCa à destinação de recursos públicos 
para a educação pública. As observações de que se privilegiam 
escolas particulares, essa ou aquela, rica, pobre ou milionária, 

não têm cabimento, porque não representam sequer expres
sões numéricas ínfimas dentro do volume de recursos desti
nados à educação púhlica do País. 

Cito o caso do meu Estado de Pernambuco, que é contem
plado com recursos nesse projeto que· estamos aprovando, 
ao lado do Distrito Federal e de outros Estados_ do Nordeste, 
que, no Orçamento deste aüo, tiveram a- maior parcela de 
recursos públicos destinados, nas últimas décadas, à educação 
fundamental -o que é tarefa do Estado. 

O Orçamento de 1993 dá absoluta prioridade à educação 
pública, mas é evidente que esses recursos ainda são -insufi
cientes para atender a toda a demanda e ao crescimento da . 
rede pública, principalmente no que se rdere à educação 
fundamental. E por isso que se justifica plenamente essa prow 
pOSta de captação de recursos externos, para complementar 
os que o próprio País, através do seu Orçamento, dispende., 
no atual exercício, com a educação pública. 

Só me falta aqui obter uma inforf!lação que não consegui: 
qual é a parcela que toca a cada Estado da Federação nesse 
montante correspondente a 212 milhões de dólares· norte~ame
ricanos. Mas e::.ta nos parece uma informação secundária, por
que, se esse recurso é destinado a educar crianças brasileiras, 
pouco importa que sejam pernambucanas, cearenses, mara
nhenses ou baiana$. O importante é que o Brasil cumpra 
a sua tarefa de educar o seu povo, investindo na educação, 
como fizeram as potências mundiais de hoje há cem anos. 

Corno pernambucano, congratulo-me com essa iniciativa, 
pois esse projeto-é·da-maior importância para o meu Estado, 
para o Nordeste, para o Brasil. 

O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu não poderia calar-me nesta hora. Acabamos de ouvir a 
palavra dos eminentes Senadores Mansueto de Lavor e Mauro 
Benevides, que aqui exprcssar~m a sua alegria pelo fato de 
os seus Estados estarem incluídos nessa relação dos que vão 
receber verbas do Bapco Internacional para a Reconstrução 
e o Desenvolvimento. 

Sergipe também foi aquinhoado, e isto· devemos muito 
à ação empreendida pelo eminente Governador João Alves, 
que viajou aos Estados Unidos e lá trabalhou para que isso 
se concretizasse. · 

Congratulo-me, Sr. Presidente, com os Estados de Per
nambuco, Sergipe, Ceará e Maranhão, que receberão essas 
verbas, substanciaiS para a educação de sua população. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não haven
do mais quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecei 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão urretora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redaçã< 

•final, que será lido pelo Sr. 1"' SeCretário. 
É lido o seguinte . 
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PARECER N-227, DE 1993 

(Da Comissão OifefOr-ã) 

Redação final do Prejeto de Resol~ção n• 57, de 
1993. 

A Comissão Diretora apréSentri_ã-rCdaÇão final do Projeto 
de ResolUção n~ 57, de 1993, que autoriza a contratação de 
operação de crédito externo entre:: a República Federativa 
do Brasil c o Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD, no valor equivalente a até US$ 
212,000,000.00 (duzentos e doze milhões de dólares norte-a
mericanos), destinada a financiamento parcial de projeto de 
educação nos Estados de Pernambuco, Sergipe, Ceará-e Mara
nhão. 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de julho dC Hi93. -L 
Humberto Lucena, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
- ~bagas Rodrigues- Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N" 227, DE I993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 57, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno. 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1993 

Autoriza a contratação de operação de crédito exw 
terno entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor equivalente a até US$212,000,000.00 

. (duzentos e doze milhões de dólal-es norte~americanos), 
destinada a financiamento parcial de projeto de educa-
ção nos Estados de Pernambuco, Sergipe, Ceará e Mara
nhão. 

O Senado Federal reSolve: 
Art. 1" É autorizada a contratação de operação de cré

dito externo entre a República Federativa do Brasil e_o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor equivalente a até US$ 21~,000,000.00 (duzen· 
tos e doze milhões de dólares norte-americanos_), __ destinada 
a finanCiamento pardal de projeto de educação nos Estados 
de Pernambuco, Sergipe, Ceará e Maranhão, no que envolve 
rede física, capacidade gerencial, recursos e material didático 
nas quatro primeiras séries escolares daquelas unidades fede
rativas. 

Art. 2"' As características financeiras da -operação de 
crédito são as seguintes: 

a) credor: Banco Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento- BIRD~ 

b) valor: US$ 212,000,000.00 (duzentos e doze milhões 
de dólares norte-americanos); 

c) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 1998; 
d) amortização: parcelas iguais de US$10,600,000.00 (dez 

milhões c seiscentos mil dólares norte-americanos). pagáveis, 
semestralmente, de 1" de fevereiro de 1999 a 1" de agosto 
de 2008; 

e) ju'ros: exigíveis semestralmente com _base no custo de 
captação do Banco, calculado no semestre anterior (ou trimes
tre anterior) mais sread ~c·0,5% a.a.; 

O comissão de compromisso: 0,75rk. a.a., sobre o prin
cipal da dívida não desembolsado. 

Art. 3" A autorização concedida por l.!sta resolução de
verá ·ser exercida no prazo de quinht::ntos e quarenta dias 
contados da data de sua puhlicação. 

Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus· 
são a redação finaL (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadore:::. que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à proniulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à apreciação do Requerimento n" 693/93. de urgência, lido 
no Expediente. para o Ofício S-66/93. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaçéio da ma

téria. 
Discussão, em turno único, do Ofício S/66. de 1993 

(OfPRESI-9311432. de 6·7-93. na origem), do Sr. Prcsi· 
dente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao 
Senado Federal o Parecer DED!PIDIARE-931346, de 
25-6-93, acerca da manifl.!::,tação daquela instituição re
lativa à operação de crédito a ser contratada junto 
ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Ca
tarina S.A -· BADESC, no valor de Cr$ 
4.012.400.000,00, equivalentes a US$200,000.00 em 
28·2·93. utilizando recursos do BIRDIPROURB. (De· 
pendendo de parecer) 

Nos termos do artigo 140, a, do Regimento Interno, desig
no o nobre St:nador Esperidião Amin para proferir o parecer, 

· em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, trata-se de projeto da melhor qualidade-o PROURB, 
que se desenvolve em Santa Catarina. Como já disse das 
outras vezes em que fui relator de projeto semelhante, tive 
a honra de, como Governador do Estado. firmar contrato 
de financiamento com o Banco Mundial, que até hoje custeia 
parcialmente esse projeto. 

Segue-se o teor da resolução, conforme a praxe do Senado 
FederaL Desejo registrar que toda a comunidade do sul de 
Santa Catarina está vivamente empenhada na obtenção desse 
empréstimo, destacando aqui a presença do Deputado Federal 
Ruberval Pilotto, que representa a região. 

O Presidente do Banco Central do Brasil encaminha ao 
Senado Federal, através do Ofício "S" W 66, de 1993, pleito 
da Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça (SC), no sentido 
de que seja autorizada a contratação -de operação de crédito, 
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Cata
rina S.A -BADESC, no valor de Cr$4.012.400.000,00 (qua· 
tro bilhões, doze milhões, quatrocento::. mil cruzeiros), equiva
lentes a US$ 200.000,00 em 28.02.93, utilizando recursos do 
BIRDIPROURB. . 
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Os recurso~ _(.kstinarn-!:-e a execução de projetos na área 
de infraestrutura urbana, através. Jo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano das Cidades de Pequeno e Médio 
Porte de Santa Catarina-PROURB. 

A operação de crédito apresenta as seguintes caracte
risticas. 

a) valor pretendido: Cr$4.012.400.000,00, equivalentes 
a US$ 200.000,00 cm 28.02.93. ··-

b) juros: 10,50% a.a. a taxa de administração de 1,5% 
a.a~ 

.c) atualização monetária: taxa referencial-- TR; 
d) garantia: l CMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-es

trutura urbana através do Programa de Apoio ao Desenvol
vimento Urbano das Cidades Je Pequeno e Médio Porte de 
Santa Catarina- PROURB. 

f) condições de pagamento: 
-do principnl: amortização cm 96 (noventa e seis) par

celas mensais. com carência_J~ até 24 (vinte e quatro} meses: 
-dos juros: não existe período de carénda. 
A instrução do processo encontram-se os documentos 

exigidos pela Resolução 36/92. do Sentido Fedl!ral, que rege 
a matéria. Cabe observar. no t;;>ntJnto, que o Plano Plurianual 
de Investimentos c a Lei das Díretrizcs Orçamentárias não 
foram apresentados, pois o sl.!nhor preft:ito muniCipal de Mor
ro da Fumaça alega não estar constitucionalmente obrigado 
a tal, cm virtud..: de que o art. 165 da Constituição Federal 
não estar regulamentado. 

O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre a opera
ção de crédito através do Parcct::r DEDIP/DIARE-93/346, 
de 25.06.93" e cOncluiU que a operação solicitada encontra-se 
dentro dos limites estabel.:cidos pela Resolução 36/92. 

Diante do acima exposto, e considerando o mérito do 
pleito sob exame, somos de parecer favorável à autorização, 
pelo Senado Fcdcral. da operação de crédito solicitada pela 
Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça, (S.C), nos termos 
do seguinte: _ 

PROJETO DE RESOLUÇAO N'' 58, DE 1993 
Autoriza a Prdeitura Municipal de Morro da Fumaça 

(SC) a contratar operaçüo de crédito junto ao Banco de Desen~ 
volvim-ento de Santa Catarina_S.A- BADESC. no valor 
de Cr$ 4.012.400.000.00. equivalente a US$200.000,00, em 
28.03.93, utilizantlu recursos du BIRDIPROURB. 

O Senado F..:deral resolve: 
Art. 1"·' é a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça 

(S.C) autorizada a_eontratar, nos termos da Resolução N"-' 
36192, do Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco 
de Desenvolvimento de Santa Catt~rina- BADESC, no valor 
de Cr$4.0l2.400.000,00(quatro bilhões, duze milhões, quatro· 
centos mil cruzeiros). cquivalenks a US$ 200".000,00 em 
28.02:93, utilizando recursos do BIRD/PROURB. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo se
rão aplícados nos investimentos em obras de infra-estrutura 
urbana, a serem executadas_ a_twvés do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Urbano das Cidades d_e Médio e Pequeno 
Porte de Santa Catarina- PROURB. 

Art. 2° As condições financeira~ da operação são as 
seguintes: - -- --

a) valor pretendido: Cr$ 4.012.400.000,00, equivalentes 
a US$ 200.000,00 cm 28.02.93; ··· · · ·· 

b) juros: 10,50% a. taxa de administração (h:!-T,5%- a. a; 
c) atualizacão monetária: taxa referencial- TR; 

d) garantia: JCMS; 
e) destinação dos recursos: realizaçã9 de obras de infra-es

trutura urbana através do Programa de Apoio ao Desenvol
Viinento Urbano das Cidades de Pequeno e Médio Porte de 
Santa Catarina-PROURB. 

f) condições de pagamento: 
-do principal: amortização em 96 (noventa c seis) par

celas mensais, com carência de até 24 (vinte e quatro) meses;. 
-dos juros: não existe período de carência. 
Art. 3o O prazo máximo para o exercício da presente 

autorização é de_ 270 {duzentos e setenta) dias, contados a 
. par~ir de sua puhlicação. 

_Art. 4·' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) -O parecer 
é-favorável e conClui pela apresentação dO Projeto de Resolu
ção n~ 58/93, que autoriza a Prefdtura Municipal de Morro 
da Fumaça (SC) a contratar operação de crédito junto ao 
Banco de Desenvolvimento dl! Santa Catarina S. A. - BA· 
DESC, nu valor de Cr$4.012.400.000,00, equivalente a 
US$200,000.00, em 28.03.93. utilizando recursos do BIRDI 
PROURB. 

Completada a instrução da matéria. passa-se à discussão 
do_ projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não hawndo quem queira fazer u~o da palavra. encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs .. Senadores que o aprovam qucíram permanecer 

sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Dirctora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Subre a 
mesa~ parecer da Comissão Diretora, oft!recendo a redação 
final, que será lida pelo Sr. 1·' Secret<irio. 

É lida a seguink 

PARECER N• 228, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução nn 58, de 
1993. 

A Corilissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n"' 58, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Morro da Fumaça (SC) a contratar operação- de crédi
to junto ao Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina 
S.A. - BADESC, no valor de Cr$4.012.400.000,00 (quatro 
bilhões, doze milhões e quatrocentos mil cruzeiros), equiva~ 
lente a US$200,000.00, em 28-2-93, utilizando recursos do 
BIRDIPROURB. 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de julho de 19~3. -
Humberto Lucena, Presidente -::- Lucídio Portella, Relator 
-Chagas Rodrigues - Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N' 228, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução no 58, de 
1993. 

Faço saber que o ·congresso- Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, !los termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, proniulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO No , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro da Fu
maça· - se. a cànüatar operação de crédito junto 
ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Ca
tarina S.A.- BADESC, no valor de 
Cr$4.012.400.000,00 (quatro bilhões,. doze milhões e 
quatroccnt.os mil cruzeiros), equivalente a 
US$200,000.00 (duzentos mil dólares norte-america
nos), em 28 de fevereiro de 1993, utilizando recursoS 
do BIRD/PROURB. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça 

- SC, _au_torizada a contratar, nos termos da Resolução n9 

36, de 1992, do Senado Federal, operação de crédito junto 
ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
S.A. - BADESC, no valor de Cr$4.012.400.000,00 (quatro 
bilhões, doze milhões e quatrocentos mil cruzeiros), equiVa
lentes a US$200,000.00 {duzentos mil dólares' norte-ameri
canos), em 28 de fevereiro de 1993, utilizando recursos do 
BIRD/PROURB. 

Parágrafo único~ Os recufsOs referidos neste artigo se
rão aplicados nos investimentos em obras de infra-estrutura 
urbana, a serem executados através do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Urbano das Cidades_ de Médio e Pequeno 
Porte de Santa Catarina - PROUB4 

Art. 2" As c_ondições financeiras da operação· são as 
· seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$4.012.400.000,00 (quatro bi
lhões, doze milhões e quatrocentos mil cruzeiros), equivalente 
a US$200,000.00 (duzenfos mil dólares norte-americanos), em 
28 de fevereiro de 1993; 

b) juros: 10,50% a.a (dez vírgula cinqüenta por cento 
ao ano) mais taxa de administração de 1,5 a.a (um vírgula 
cinco por cento ao ano); 

c) índice de atualização monetária: Taxa Referencial -
TR; 

d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana através do Programa de Apoio ao Desenvol
vimento Urbano das Cidades de Pequeno e Médio Porte de 
Santa Catarina- PROURB; 

f) condições de pagamento: 
-do principal: amortização em noventa e seis parcelas 

mensais, com carência ·cte·até vinte e quatro meses; 
- dos juros: não exíste período de carência. 
Art. 3" O prilzo_ máximo para o eXe!Cício da presente 

autorização é de duzentos e··setenta dias, contados a partir 
de sua publicação. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor a partir .da data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em Votação. 
Os Srs. SenadorC:s que a apr-ovam queiram perrpanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação ... 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Srs. Senado
res. conforme é do ~onhccimento da Casa, o Senhor Presi~ 

dente da República baixou a Medida Provisória no 327, de 
24 de junho de 1993, encaminhada ao Congresso Nacional 
através da Mensagemn' 45, de 1993-CN, dando nova redação 
aos arts. 5~ e 19 da Lei n"' 8.031. de 1990. que cria o Programa 
Nacional de Desesiatização e dispõe sobre a suspensão de 
processos de privatização. 

A referida Medida Provisória, já publicada no Diário 
Oficial da União. dispõe no seu art. 2"': 

"Art. 2"' Os processos de alienação, no âmbito 
do Programa NaciOnal de Des~statização, poderão sei 
suspensos pelo prazo de vinte dias, caso o Senado Fede
ral, mediante requisição dirigida ao Presidente daRe
pública, avoque o processo para reexame do laudo de 
avaliação da empresa ou dos bens a serem alienados, 
no prazo de cinco dias contado da publicação do edital. 
a que se refere o art. 11 da Lei n'' 8.031, de 1990: ~ 

Parágrafo único. O pnizo de suspensãO a. que 
se refere o· artigo será contado a partir da data de 
entrega do laudo de avaliação requisitado à Presidência 
do Senado." 

O edital a que se refere o aludido dispositivo da Medida 
Provisória foi publiCado no dia 2 de julho de 1993, conforme 
esta Presidência trouxe ao conhe_cimento do Plenário. Assim 
sendo, o referido prazo para a tequisição· dos laudos de avalia
ção termina hoje, dia 7, à meia-noite. 

A Presidência. rec_ebeu, há poucos instantes, o seguinte 
reqü.erimento:- - -

REQUERIMENTO N• 695, DE 1993 

Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Lucena 
DigníSSimo Presidente do Senado Federal 
Conforme determina a Medida Provisória n"' 327/93. no 

seu artigo 29, reqile"ifo a V.Exa. sejam avocados por esta 
__ Casa os laudos de avaliação da COSIPA - Comparihia Side-

rúrgica Paulista. 
Nestes terrrtos, 
Peço deferimento. 
Brasilia, 7 de julho de 1993.- Senador Antonio Mariz. 
Em face do exposto, tendo em vista tratar-se de matéria_ 

urgente urgentíssima, a Presidência irá_ submeter o ~equeri
mento ao Plenário. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

OSR.MAUROBENEVIDES (PMDB -CE. Pelá ordem. 
-Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, indago de V. Ex•, 
primeiro, se esta matéria é daquelas que dependem da decisão 
soberana. do Plenário do Senado Federal. Segundo, se o prazo 
a que V. Ex" .aludiu flui quando em recesso o Congresso 
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)'- Nobre Sena
dor, quanto. à primeira parte da indagação de V. Ex•, a Presi
uência informa que depeo.de da deliberação do Plenário, por
que a requisição é do Senado Federal; e, sendo do Senado 
Federal, evidentemente, "depende do colegiado. 

Por outro lado, quanto ao prazo: o edital foi publicado 
no dia 2; portanto, o prazo para a requisição ·do processo 
termina exatamente hoje, dia 7, à meia-noite. 



O Sr. ·Esperidiào Arilin- Sr. -Prcsidcnt_ç_, peço a palavra 
pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Humherto j..ucena) - Concedo 
a palavra ao nohrc Senador. '_ - ·· -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR,SC. Pela Ó~dem. S~m 
revisão do orador.)- s:r. PresiJcnte. conSulto V~.EX:':sobre 
a situação da norma, ou seja. da rne_dicJa provisóri~ baixada 
pelo Presidente da Rcpühlica. Pdo qu~ sei, o Congresso NaR 
cional ainda não deliberou :::.obre ela. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) - Mas ela 
está em vigor. nohre Senador. 

OSR. ESPERIDIÃO AMIN -Sim, mas eU queria salienR 
tar que tomei conhecimento de emenda aprovada no seio 
da Comissão Mista, de autoria do nobre Senador c meu correli
gionário Jarhas Passaririho, pela qual dlsposi_~i_yg semelhante 
a esse foi retirado do Projeto de Rê'sOlliçãO- convertído na 
Resolução n" 50193. que versa sobre o PRO EX. Nessa oportu
nidade, a emenda foi apresentada pelo Senador Ronan Tito 
e -acolhida no Comissão de AssuntoS Econômicos, quando 
eu era Relator do Projeto de Resolução:· AfíilaL foi derrUbado 
o que seria o út. 16 da ReSoluçãO n" 50. · · · · · 

En1endo que, como está escdto na Medida ProVisória. 
este dispositivO é tipicamente- de molàC a conferir ao senado 
Federal uma atribuição de Executivo,-porque se dá no curso 
do processo de privatização, quando a função do Senado é 
a de fiscalização, que é lC-gisrativá evidentemeritC·. 

Entendo que, com a aprova_ção da _emenda a que me 
referi, pelo que _es.tou informado, na Comissão Mista, esse 
dispositivo da Medida Provisória vai scr·-amplarnente questio
nado, e o vento está a favor da sua ·retirada. Mas, já que 
ele existe, e o prazo prescreve hoje, pOsicionO-me f<ivoravel
mentc ao acolhimento do requerimento do Senador Antonio 
Mariz, com a advertência de _que esse dispositivo tem sidO 
at6 agora contestado satisfatoriamentt:: a partir da emenda 
do Senador Jarbas Passarinho, que infelizmente não está aqui 
conosco, mas que conversou pessoalmente comigo sobre este 
assunto- a sua emenda, quero esclarecer, foi acolhida por 
unanimidade, segundo me informou, Entendo que estamos 
acolhendo um requerimentO corretamente feito, mas à luz 
de um dispositivo questionável, porque confunde as funções 
do Senado, e que acredito - é apenas um palpite - vai 
ser retirado na deliberação da Medida ProvísôiTã. -

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena~ 
dor Esperidião Amin, V. Ex• mesmo acaba de coloc_ar a con
clusão exata. V. Ex• faz uma ressalva justamente- referiridO-Se 
ao fato de que há urna emenda suprcssiva do dispositivo e 
que ele não constará, ao que parece, -do projeto de lei de 
_conversão. Entretanto, a comissão só terminará o seu prazo 
no dia 12 de julhO. -- - -- · 

Por outro lado, corno sabe V. Ex•, a Medida Provisória 
está plenamente em vigor e, portanto, o dispositivo: Então, 
a Presidência não tem como deíxar de acolher o requerimento 
- V. Ex·' mesmo já anuiu- neste sentido_-:- _e_ o está, então, 
submetendo ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento. - --

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perm-iinecér. 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

~'Julho de I YY3 

Aprovado o re_querimento do Senador Antonio Maríz, 
a Presidência se_ dirigirá ao Senhor Pr~~i~cnte da República 
para fazer a requisiçãO do laudo de avaliação, nos termos 
do disposto no art. 2Fâá: Medida PiOviSôria n" 327, de 24 
~de juiiho de lY93. , . 

O SR. PRESIDENTE (Humhcrt9 L~çena) - Sobre a 
mesa, rcdações finais de proposições- ãpi"ovadas na Ordem 
do Dia de hoje, que, nos termos do parágrafo único do art.' 
320 do Regimento Interno~·sc não houver objeção do PlenáriO, 
serão lidas pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidas as seguintes 

PARECER N' 229, DE 1993 
(Da ComiSsáo Díretora) 

Redação fin:ii do Pl-oieto ct~"·rié~_~lução ng 53, de 
1993 . . ~ .. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projet~ 
de Resolução n'' 53, de_l993 ... que autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado. 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Es~ado do Rio Grande do Sul - LFT -RS, destinadas 
ao. giro de 4. 770.271.444 LIT-RS, v e ncív~js no segundo semes-
tredel993. · ' ·~·~· .... ~~ 

Sala de Reuniões da ComissãO, 7_. de julho de 1993. -
Chagas Rodrigues, PreSidente - Júnia Marise, Relatora -
Júlio Campos -~Lucídio Portella. · 

ANEXO AO PARECER_N' 22Y, DE 1993 : ~ 
Redação final do Projeto de Resolução n~ 53, de 

1993 

Faço _saber _q!-Le g_ Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do.Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃOW , DE 1Y93 

Autoriza o GoverQa do Estado do Rio.-Grande do 
Sul a emitir e colocar no mercado, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul - LFT --RS, destinada,s ao giro 
de 4.770.271.444 LFT-RS, vencíveis no segundo semes

. tre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

autorizado, nos termos dos arts. 6? e 7" da ResOlUção n? 36, 
de 1992, do Senado Federal, a emitir e colocar nõ ·mercado~ 
através Je ofertas públicas, Letras Financeiras do--Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul- LFT-RS. 

Parágrafo único. A- emissão de que trata este artigo 
destina-se ao giro de noventa por cento das 4. 770.271.444 
LFT-RS, com vencimento no segundo semestre· de 1993. 

· ~~t. 2'·' A emissão deverá ser realizada nas seguintes 
cond1çoes: - - _ _ 

I- quantidade: a ser definida na data de resgate dos 
títulos. a serem substituídos, deduzida a parcela de dez por 
cento; 
, II- modã.lidade: nominativa-transferível· 

III- rendimento: igual ao das Letras Fin;nceiras do Te-
sOuro Nacional- LFT. 

IV- prazo: até sete anos; 
V---, valor nominal: Cr$1.00; 
VI -características dos títulos a serem substituídos: 
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VENCIMENTO TÍTCLO QUAN'I'IDADE 

15.08.93 531825 67.487.460 

15.ll.93 531095 I.l72.316.523 

15.ll.93 531825 30.467.461 

15.11.93 .534000 3.500.000.000 

TOTAL 4.770.27U±4 

VIÍ -previsão-de coloca~ão e vencimento_ dos títulos 
a serem emitidos: 

COLO'CAÇÃO VENCIMENTO 1'l'njLO DATA·BASE 

16.08.93 15.05.99 532098 16.08.93 

16.1Í.93 15.11.98 531825 16.Ü.93 

16.11.93 15.11.98 531825 16.ll.93 

16.11.93 15.05.99 532006 16.11.93 

Vlll -forma de colocação: através de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n9 565, de 20 dê setc!mbro de 1979, 
do Banco Central do Brasil; 

IX -autorização legislativa: Leis Estaduais n\'l 6.465 e 
8.822, de 15 de dezembro de 1972, e 15 de_fevereiro de 1989, 
respectivamente, e Decreto Estadual n? 34.!)39, de 22 de janei
ro de 1993. 

Art. 3<.> Est~_Resolução entra c!ffi vigor· na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 230, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do, Projeto de Resolução n• 55, de 
1993 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 55. de 1993, que autoriza o_ Governo do 
Estado de São -Paulo a ampliar os limites fixados no a.rt.. 3\' 
inciso-li, da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal 
e contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, no valor de até DM 15.000.000,00 (quinze milhões 
de marcos alemães), juntp ao Krestanstal für Wiederaubau 
- KFW, destinada ao financiamento parcial do projeto ''Pre
servação das Florestas Tropicais- Mata Atlântica". 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de julho de 1993. -
Chagas Rodrigues, Presidente - Júnla Marise, Relato.ra·
Júlio Campos - Lucfdio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 230, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 55, de 
1993 

Faço saber que o S_enado Federalaprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Tnterrio, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N>' , DE 1993 
Autoriza o Ooverno -do Estado de São Paulo a am

pliar os limites fixados no art. 3~", inciso ll, da Resolução 
n? 36, de 1992, do Senado Federal, e contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, no valor 
de até DM 15.000.000,00 (quinze milhões de marcos 
alemães), junto ao Kreditanstal [ür Wiede~aubau -

KFW, destinada ao financiamento parcial do projeto 
"Preservação das Florestas Tropicais - Mata Atlân
tica". 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 1 (> É o Governo do Es-tadOde São Paulo autOrizado 

a elevar temporariamente os-iiffiites fiXados ilo a·rc 3'\ in1::i!Q
JI, da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, nos 
termos do art. 8\' da citada Resolução. com vistas a contratar_ 
operação de crédito externo. com garantia da União. no valor" 

·de até DM 15.000,000,00 (quinze milhões de marcos alemães). 
juntQao Kreditanstal für Wiederaubau- KFW. 

Parágrafo único .. A operação de crédito externo referida 
no captit deste artigo destína-se a financiar parcialmente 6 -
Projeto "Preservação das Florestas Tropicais- Mata Atlân-·U 
ticã." f!.':l 

__ Art. 2~ É a República Federativa do Brasil autoriza ~ 
conceder garantia à operação de crédito externo referida no·: 
art. 1 ') desta Resolução. . 

Art. 3~ É o Governo do Estãdo de São Paulo autorizadd"·· 
a prestar contragarantia ao aval da União mediante quotas 
ou parcelas de participação do Estado na arrecadação da 
União e os seguintes lotes de ações .da Telecomunicações de 
São Paulo S.A. -Telesp e da Companhia Telefónica da Bor-
da do Campo~ CTBC: . 

a) 31.166.270 ações oroinárías nominativas e 31.J95.989 
ações preferenciais da Telecomunicações de São PauJo S.A. 
- Telesp; · """ 

b) 2.845.577 ações ordinárias nominativas e 2.833.518 
açóes preferenciaiS nominativas da Companhia Telefônica da 
Borda do Campo- CTBC. . 

Art. 4~ As condições financeiras básicas da operação 
de crédito externo_a ser garantida pela União são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$190.670.000,00 (cento e noventa 
milhões e seiscentm. e setenta mil cruzeiros), equivalenteS 
a DM 15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), 
em 26 de fevereiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 
c) prazo: quinze anos;- · - -
d) carência: cinco anos; 
e) prazo de utilização dos recursos: quatro anos;·contados 

a partír da vigência do contrato; 
f) juros: 4,50% a.a. (quatro vírgula cinqüenta por centO 

ao ano); -
g) comissão de compromisso: 0,25% a.a. (zero vírgula 

vinte e cinco Por cento ao ano): _.--' 
h) garantia: a operação será garantida pela Repúblic;t 

Federativa do Brasil, devendo o Estado prestar contragarantia 
mediante quotas ou parcelas da participaçãO do Estado na 
arrecadação da União e em ações ordinárias nominativas...ê 
preferenciais nominativas da Telesp e da Companhia TelefÓ

- riíca da Borda do Campo - CTBC. 
i) destinação dos recursos: "Projeto --de Preservação da 

Floresta Tropical- Mata Atlântica''; 
j) condiçoes de pagamento: 
- do principal: em trinta prestações seme_strais, consecu

tivas e de igual V{llor_, verrcendo-se a primeira até 30 de junho 
de 1998, e a última até 30 de dezembro de 2012 (as datas 
serão alteradas de acordo com a data de assinatura do con
trato); 

- dos juros: semestralmente, até o_s dias 30 de junho 
e 30 de dezembro de cada ano; 
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- da comissão de compromisso: semestralmente, até os 
. dias 30 de_janho c 30 de dezembro de cada ano, calculada 
sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contado 
a partir de _três meses da data da vi_gência_do contrato, 

Art. 5"' A autorização concedida pO-r esta Resolução de
verá ser exercida num prazo de quinhentos c quarenta dias, 
contados da data de sua puhlicaç<.to. - _ -

Art. 6n Et.ta Resolução entra em vigor-· na -dã:ta -de s-ua 
oublicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- As rcdações 
finais que acabam de ser lidas vão à publicação. 

Sobr~ a mesa, requerimento que_ será lido pelo Sr. 1'' 
.Secretário. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 696, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Irnerno, requeiro 
dispensa de publicação, para im-ediata discuSsão e votação, 
da redação fín-il do Projeto de Resolução n" 53, -de 1993, 
que autoriza o Governo do Estado do Rio -Grande do Sul 
a emiti"i-e colocai- no mercado, através d~ ofe-rtas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul- LFT-RS, destinadas ao giro de '!.770.271.444,--- LFT: 
RS, vencíveis no segundo semestre de 1993, _ 

Sala das SessõeS~ 7 de julho de 1993. --:-SenadOr Pedro 
Simon. · 

·O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado 
o re-querimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.)_-
Não havendO quem queira fazer uso da palavra, está 

encerrada discussão. 
Em Votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai.à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento que será "lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido c aprova9o o seguinte 

REQUERIMENTO N' 697, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Intern9 •. rcquc_Lro 
dispensa de publicação, para irilediatà- discussão e VotaÇ-ãO, 
da rcdação fi"nal do Projeto de Resolução n" 5~, de_1993, 
que autoriZa o Governo do Estado de São Paulo a ampliar 
os limites fixados no art. _3'', inciso II, da Resolução n" 36, 
de 1992. do Senado Federal e contratar operação de crédito 
externo, com garantia" da União, no valor de até quinze mi
lhões de marc03 alemães, destinada ao finariciamcnto parcial 
do projeto "Preservação das Florestas Tropicais __ - Mata 
Atlântica". 

Sala das Sesões, 7 de julho de 1993.- Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humoerto Lucena) -c Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciaÇão aa--redação
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está 

'encerrada a discussão. 
Em votação. 

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

Aprovada. 
Q projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nada mais 
havendo a tratar. a Presiçlência vai encerrar__ os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 110. DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 

"d_", do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto d-e Lei da Câmara 
n" 110. de 1993 (n" 3:714193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da R!~púhlica, que_ dispõe sobre a estrutura 
e competência da OuVidoria-deral da República e dá outras 
pro_vid"éncias. -(D~pendc·ndo de parecer) 

- 2-~ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 111, DE 1993 
- (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, II, 

- · -"d", do R~gimento '!!terno) 

DisCussão, em tUrno "único, do Projeto de Lei da Câmara 
n" 111. do 1993 (n" 3.720193. na Casa de origem), que altera 
o disposto no Decreto-Lei n·• 2.288. de 23 de julho de 1986. 
e na Lei n·• 7.862, de 30 de outubro de 1989, para determinar 
o resgate em dinheiro do e_mprés~imo compulsório. (Depen~ 
dendo de parecer.) 

-3-
PROJETO DE LEI 00 SENADO N" 40, DE 1993-
. COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nos termos do art. 3.16, "c", da 

Regimento Interno) 

Votação, em _turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 40, de 1993- Complementar, de autoria do Senador Çiari
baldi Alves Filho, que revoga o § 4"' do art. 38 da Lei n"' 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, tendo 

~Parecer, pi-aferido em Plenário, em substituição à Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Ronan 
Tito, favorável a·o Projeto. nos termos de Substitutivo que 
apresenta. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'ÜO, DÉ 199o 
(Em regime de urgência, nos te·r~os do art. 336, "c", 

do Regimento Interno) 

Discussão, cm turno úníco, do-Projeto de Lei __ c!_a Câmara 
n'' 130, de 1993 (no 2.485193. na Casa de origem), àe iniciativa 

- do Presidente da República, que dispõe sobre o reajustamento 
-da pensão especial ilos dcficien_tes físicos portadores da Síndro-
me de Talidomida instituída pei3 Lei n'-' 7.070,_ de 20 de deze_rn
bro de 1982. (Dependendo de parecer.) 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 132. DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "'c", 

do Regimento Interno) 

--Discussão, em turno úriito-. do' Projeto de Lei da Câmara 
- n" 132. de 1993 (ri' 3.715193. na Casa de origem), de iniciativa 
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do Presidente da República, que dispüe sobrt: o Plano de 
Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Adminis
tração Federal Di reta, das Autarquias c das Fundações Fede
rais e dá outras providências. (Dependendo de parecer.) 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 133, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, .. c", 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno únicO, ·do ProjetO de Lei da Câmara 
n" 133, de 1993 (n" 3.908/93, na Ca:;a de origem) de iniciativa 
do Presidente da Re-pública, que cria mecanismOs de foiTient6 
à atividadc audiovisual e d_á outras providências. (Dependen
do Ue parece r.) 

-7-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•' 11, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, H c", 
do Regimento Interno) 

Dbcussão, em turno único, do Projl;;'!to de Resolução n" 
111, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que trans· 
forma cargos cfet1Vos, vagos·, no Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, c dá outras providências. (Dependendo de parecer.) 

-8-
0FÍCIO N" S/60, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 3_36, uc", 
do Regimento Interno) 

· Ofício n" S/60, de 1993, através ào qual a Prefeitura Muni· 
cipal da Cidade_ do Rio de Janeiro solicita autorização para 
emitir Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM·Rio), 
destinada ao giro de sua dívida mobiliária vencível no segundo 
semestre de 1993. (Dependendo de parecer.) 

-9-
REQUERJMENTO N' 618, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento nn- 618, de 
1993, do Senador João Rocha, soliciümdo, nos termos regi· 
mentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 115, de 
1993 (n" 824/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial, além da Comissão constante do despa· 
cho inicial, seja ouvida, também, a de Assuntos Económicos. 

-lO-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 23, DE 1991 

Votação, em primeiro tuiho, aa Proposta de Emenda 
à Constituição n' 23, de 1991 (n'45/91, na Câmara dos Deputa
dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, 
tendo 

Pareceres, sob n• 24, de 1992; e 171, de 1993, .das Co
missões 

-Temporária, designada para analisar a matéria, favorá· 
vel; e 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com 
Emenda de rcdação que apresenta. 

-11-

. - REDAÇÂO FINAL 
PROJETO DE DECRETO LEG1SLATJVO N" 5, DE 1988 

Discussão, em turno únic.o, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n·• 219, de 1993) do 
Projeto de Decreto Legislativo n" 5, de 1988 (n" 1?!88, na_ 
Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-mOeda, 
no exercício de 1987, no valor global de noventa e cinco bilhôe!-. 
de cruzados. 

- 12-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 2, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento ·Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
Tf 2, de 1992, de autoria do Senador Marco Macicl, que alt~ra 
a redação da Lei n•' 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que 
dispõe sobre os estágios de estudantes de cs.tabele.cimentos 
de ensino médio ou superior, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Co:-__ 
missão de Educação, Relator: -S-eOãdor Magno Bacelar. favo
rável, nos termos de Substitutivo que oferece. 

O SR. PRESiDENTE (Humberto Lucena)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h50min.) 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO(*) 
N• 10, DE 1993 

O Primeiro SecretáriO do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições, tendo em vista o que· dispõe o art. 119, da 
Lei n'-' 8.112/90, e considerando a necessidade de fixar Q valor 
da gratificação de que trata o art. 481, VII, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal: 
Resolve: _ 

Art. la A gratíficação pelo encargo de membro- de 
comissão de concurso e de inquérito, prevista no art. 481. 
VII, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, será 
devida a todos os servidores que integrarem comissões dã 
espécie, inclusive o secretário. 

§ V As Comissões de sindicáncia e as especiais, para 
efeito deste Ato, equiparam.se às comissões de inquérito. 

§ 29 Não será devida remuneração pela participação em 
órgão de deliberação coletiva, nos termos do art. 119 da Lei 
n' 8.112/90. 

§ 39 Consídera·se comissão especial, para fins deste 
Ato, aquela que, em razão da sua natureza e finalidades sub. 
meter aos seus membros tarefas diversas do conjunto de atri· 
buições dos cargos e funções que ocupam ou das competências 
dos órgão em que estã9 legados. 

Art. 2'' A gratificação pelo encargo de membro de co
missão de concurso e de inquérito será devida somente no 
período de funcionamento das comissões respeitados nos caso~ 
de _comissões de sindicância e de inquérito, os prazos estipu· 
lados no parágrafo único do art. 145 no art: 152 da Lei n·' 
8.112/90. 

Art. 3n A gratificação me-nsal integral pelo encargo de 
membro de comissão, corresponderá ao valor atribuído à Fun. 
ção ComisSionada, símbolo FC-1, e setá devida -ao se"rvidor 
que participar, no mínimo de dez reuniões da comissão. no 
mês. 
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§ .19 A gratificação será paga proporcionalmente ao ser
vidor. que participar, no mês, de um número de reuniões infe-
rior a dez. ------ ---

§ 29 O servidor podeTá, por absoluta necessidade_ de 
serviço, ser consignado para mais de uma comissão vedada 
a percepção- de encargo de valor s~perior ao fixado no caput 
deste artigo. __ 

Art. 49 O D,irefoi~GeiãC (Ç-Cómpeteríte p~Úa autorizar 
o pagamento da gratificação pelo encargo dC membro de co
mis~ão. _ 

Parágrafo único._ Sempre que a autorização for conce~ 
úida para o pagamento de valores atrasados (devidos por rcu

. níões ré:alizadas em meses anteriores ao que está sendo pago 
regularmente no mês), ou· se tratar de pagamento pela partici
pação de Diretores da Casa em Comissões Especiais, o Dire
tor-Geral: deverá dar ciênCia ao Primeiro Secretário da autori
zação concedida. 

Art. 5" .Este Ato entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

· Art. 6" Revogam-se as disposições _em contrário, espe
cialmente os A tos do Primeiro Secretário n" 10/91, 7/93 e 
8/93. 

Senado Federal, 17 de junho de 1993 . ..,...... Senador JUlio 
_campos. Primeiro Secretário. 

·,: (*) Republicado por haver safdo co~ in~orreções no DCN-Il, c_je 
18-6·93. 

ATO DO OIRETOR-GERAL 
N• 22, DE !993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no Uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7n, §_ 2" da Resolução n~ 42, 
de 1993, resolve: 

Alterar o Ato n•'215, de 1992, para que EDGAR HENRI
QUE KLEVER, ocupante do cargo, em··com~ssão, d~ Asses-· 
sor Técnico, passe a ter lotação e exercício no Gabinete do 
Líder do PPR, Senador Epitácío Cafeteira, a partir de 14 
de junho de 1993. 

Senado Federal, 6 de julho de 1993. - Manoei Vilela 
de .Magalhães, Diretor-GC"ral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 23, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2G, da Resolução n·' 42, 
de 1993, resolve: 

Exonerar DIÓGENES COSTA BARBOSA do cargo. 
em comissão;-de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pe_s~ 
soai do Senado Federal, do Gabinete do Líder do PDS, Sena- . 
dor Esperidião Amin, a partir de 14 .de junho· de ·1993. 

Senado Federal, 6 de julho de_ 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 24, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da airlbUiC;"ão 
que lhe foi conferida pelo art. 7~. § 2" da Resolução n·' 42,_ 
de 1993, resolve: 

Exonerar RUBENS CAMA TA do cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, do Quac_iro ~e Pessoal do Senado 

Federal, do Gabinete da Liderança do" PDC, a partir de. 14 
d,,junho de 1993. 

Senado Federal. 6 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-GeraL 

ATO 00 DIRETOR-GERAL 
N• 25, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso Cla atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7n, § 2" da Resolução n'' 42, 
de 1993, resolve: 

Exonerar LUCIANO DANIEL MENDES do cargo, cm 
comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro_ de_ Pessoal 
do Senado Federal, do Gabinete do Líder do .PDS, Senador 

· Esperidião Amin, a partir de 14 d-e junho de_ 1993. -

Senado Federal, 6 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de MagalhãeS, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 26, DE 1993 

··O DireiOr."c'eia-1 dO Senado Federal, no us~ da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7''. § 2'', da Resolução n" 42, 
de 1993, resolve: 

Alterar o Ato n" 212, de 1992, para que MARIA AUXI
LIADORA PARENTE ELVAS BARJUD, ocupante do car
go, cm comissão, de Secretário Parlamentar, passe a ter lota
ção e exercício no Gabinete do Lídt!r do PPR, Senador E pitei
cio Cafeteira, a partir de 14 de junho de 1993. 

Senado Federal, 6 de julho de 1993.- Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-GeraL 

ATO DO DÍRETOR-GERAL 
N• 27, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi coriferida pelo art. 7", § 2~. da Resolução n·• 42, 
de 1993. e de acordo com o que consta do Proccsso_n" 
012.226/93-9, resolve: ~ 

Nomear CARLOS PINTO MANGUEIRA para exercer 
o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador Raimundo Lira. 

Senado Federal, 7 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO 00 DIRETOR-GERAL 
N• 28, DE 1993 

-0 Diretor-Gerai do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lht:: foi conferida pelo art. 7", § 2o, da Resolução n'' 42, 
de 1993. e de acordo com o que consta do Proce..sso n" 
012.159/93-0, resolve: 

' Nomear OIOVANA FARACO DE LUCA para exercer 
o cargo, em comissão. de Secretário Parlamentar,_ do Quadw 
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de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Quarto Secretário, Senador Nelson Wedekin. 

·Senado Federal, 7 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Di"fetOr-G<:!raL 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 29, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atnouição 
que lhe foi conferida pelo art. 7•. § 2', da Resolução n' 42, 
de 1993, resolve: 

Alterar o Ato n" 224, de 1993, para que LUCIANA DE 
MATOS PEREIRA, ocupante do cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar, passe a ter lotação e exercício no 
Gabinete do Líder do PPR, Senador Epitácio Cafeteira, 3. 
partir de 14 de junho de 1993. 

Senado Federal, 7 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Dirctor-Geral. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSIS· 
TAS. 

Ata da 3• Reunião Ordinária do Conselho Delibe
rativo, realizada em 24 de junho de 1993. 

Aos vinte c quatro dias do mês de junho do ano de 
hum ritil novecentos e noventa e __ três, às onze_.hQ_ras__e cin_qüenta 
minutos, reuniuRse ordinariamente o ConSelho Deliberativo 
do Instituto de Previdência dos CongressistasRIPC,_ em sua 
sede, situada no anexo I da Câmara dos Deputados, 25~ andar, 
sob a presidência do Senhor Senador Wilson Martins, com 
a presença dos Senhores Conselhelros Senador Nabor Júnior, 
Deputado Prisco Viana. Ariosto Holanda, Nilsón Gibson, 
Vital do Rego, Doutores Henrique Lima Santos e Antonio 

·José Machad~. Havçndo número regimental, o Presidente 
deu por aberto os trabalhos, determinando ao Secretário a 
leitura da Ata da reunião anterior, realizada em 27 de. maio 
de 1993. Após a leitura, a Ata foi colocada em discussão. 
Nesse momento, o Conselheiro Antonio José Machado, refe
rindo-se a parte da Ata que trata sobre os Proccss_os de cancelaR 
mento de inscrição de segurados facultatlvos, consta uma su
gestão .da criação de um plano de saúde que está sendo atri
buída a ele, o que não é real. Por isso pede que seja feita 
es~~ alteração na Ata. O Presidente, deferindo o.pedido, deR 
terminou ao Secretário-registrar a observação e fazer a devida 
correção. Terminada a discussão, a Ata foí vOtada, tendo 
sido aprovada por unanimidade, ressalvada a observação do 
Conselheiro Antonio José Machado. Em seguida, o Presidente 
apresentou demonstrativos contendo a atual situação finan
ceira do IPC, fazendo distribuir com os presentes cópias das 
planilhas contendo esses elementos. Na medida que os Conse
lheiros procuravam se inteirar sobre algum dado em destaque, . 
o Presidente prestava as informações complementares. Ele 
informou também que é do seu propósito transferir para· o 
Banco do Brasil e para Caixa Económica Federal todos os 
investimentos do IPC que ainda_ se encontram aplicados em 
Bancos estaduais, na medida que esses títulos forem vencendo. 
Sobre os títulos das obrigações da Eletrobrás constante dos 
demonstrativos em discussão, o Diretor-ExecutiyQ do IPC, 
Sr. João Basco Altoé, funcionando nesta Reunião como Secre
tário Substitutivo, prestou algumas informações a respeito. 
Disse que esses títulos são garantidos e negociáveis a partir 

de 1995, considerando que a operação foi feita com resgate 
para 10 anos. Disse _também que, por ordem do Presidente,_ 
encaminhou uma correspondência à Eletrobrás solicitando_ 
uma série de informações a respeito_. Em segUida o Presidente 
abriu á discussão sobre a minuta da Portaria que trãta _da 
Consolidação das Normas para Financiamento de Veículos 
aos segurados do IPC. O Conselheiro Deputado Prisco Viana 
solicitou ao Presidente o adiamento desta discussão, alegando 
que a contribuição que ele tem a oferecer ainda não estava 
o Presidente atendeu ao pedido, adiando a discussão para 

a próxima Reunião. Em seguida, o Presidente prestou ao 
Egrégio Conselho informações sobre a cobrança dos valores 
devidos pelo Senado e pela Câmara em relação as obrigaÇões 
que têm com o IPC. Informou que o Senado quitou, todos 
os débitos. O mesmo não aconteceu com a Câmara, cuja· 
inadimplência tem resíduos do exercício de 1990, 19,91, 1992 
.'!sobre o atual exercício somente recebemos o correspondente 
aos mese~ de janeiro e fevereiro. Continuando, o Presidente 
informou sobre a agilização na tramitação dos processos, prin-. 
cipalmente aqueles de auxilio-doença. Para esses, o crédito 
do direito a receber está sendo efetuado com 15 djas·a partir 
dei requerimento e que a meta é a de diminuir ainda mais 
este tempo. Disse também que alcançamos alguns avanços 
no sistema de terminais de computadores, ainda não ~endo 
o ideal, mas conSeguimos com o Prodasen a substituiçãO dos 
terminais Simples por terminais Micro, o que já nos ajudará 
bastante. Informou 'também sobre o treinamento de pessoal 
para trabalhar com esse novo sistema. Em seguida, o Presi
dente levou ao conhecimento dos membros presentes o traba
lho de auditoria que está sendo realizado no IPC profissionais 
colocados à disposição pelo Senado· e pela Câmara e que 
esse trabalho está adiantado estágio e ·o Relatório final nos 
será apresentado a qualquer momento. Sobre a construção 
da Sede própria do IPC, o Presidente informou que o projeto 
já nos foi apresentado e dado entrada no órgão próprio do 
G.D.F. para apreciação e aprovação das plantas. Em seguida 
foram apreciados e aprovados os seguintes P.rocessos: a) -
de auxilio-doença indeferido- Processo.n' 159193; b)- de 
auxilio-funeral - 900/93; c) - de reconsideração de data 
de concessão de pensão - 844/93; d) - de requerimento 
de pensão- 797/93, 817/93, 795/93, 091/93, 899/93, 856/93-,. 
825/93 e 907193; e) - de inscrição de segurado facultativo 
- 590193, 881/93, 876193, 420193, 864/93, 846/93, 789/93, 
775193, 732/93, 699193', 748/93, 729193,733/93, 747/93, 736/93, 
688193, 741/93, 669/93 e 492193; f) - de cancelamento de 
inscrição - 889193, 761/93, 716193 640/93, 802/93 e 872/93; 
g) - de auxilio-doença - 377/93, 676/93, 585/93, 758/93, 
726193, 678193, 709/93, 824/93, 800193, 690/93, 660193,722/93, 
718/93; 768193, 721/93, 746/93, 807/93, 685/93, 730191 649/93, 
.702/93, 631193, 820/93, 720/93, 766193, 753/93, 691/93, 719/93, 
705/93, 762/93, 818/93, 661193, 692/93, 712/93, 706/93, 697/93, 
693/93, 724/93, 743/93, 703193, 707/93, 790/93, 837/93, 680/93, 
812/93, 519/93, 537/93, 673/93, 679/93, 684/93, 686/93, 687/93, 
689/93, 694/93, 696193, 713/93, 714/93, 717/93, 723193, 727/93, 
738193, 739193,745193, 750/93,781/93, 752/93, 754/93, 757/93, 
763/93, 767193, 770/93, 776/93, 778/93, 783/93, 811/93, 819/93, 
650/93, 704/93, 674/93, 740/93, 742193, 764/93, 799/93, 737/93, 
773/93, 830/93, 851/9:i, 735/93, 873/93, 780/93, 865/93,572/93, 
834/93, 836193, 855193, 890193, 779193, 86719';>, 804193, 886/93, 
788193, 835193, 839193, 838193, 791/93, 787193, 880/93, 892/93, 
882193, 751193, 871193, 406193, 875193, 877/93, 904193, 854/93, 
893193, 852193, 909/93, 897/93, 847/93, 810/93, 916193, 910/93, 
925/93, 917193,848/93, 912/93, 861193, 913/93, 914/93, 911/93. 
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931/93,888/93,918/93, 9!9/93, 898/93, 627/93. 866/93, 923/93, 
510/93, 920/93, 823/93, 935/93, 774193,868193, 648193, 805193, 
858193, 755193, 905193, 826193, 841/93, 827/93, 828193,782193, 
801/93, 777193, 783193, 793193, 794/93, 885/93, 860/93, 845193, 
784/93, 796193, 862193, 849193, 769/93, 891193, 843193, 896193, 
803/93, 853193, 832193, 831193, 814/93, 863/93, 798/93, 813/93, 

850/93 c 869/93. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
marcou a próxima Reunião para o dia 1~ de julho/93, àS_ onze 

___ horas. Foi encerrada esta Reunião às treze horas e qujnzc 
minutos. E, para constar, eu Joao Bosco Altoé, Secretário 
Substituto, l~lVrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N" 119 SEXTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE_1993 BRAS.ÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e cu, Humberto Lucena, Presidente do Senado 

Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 13, DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel~ 
moeda, no ano de 1981, no valor de Cr$150.000.000.000,00 (cento e cinqüenta bilhões 
de cruzeiros.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-

moeda, no exercício de 1981, no valor global de cento e cinqüenta bilhões de cruzeiros. 
Art. 2'' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de julho de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do 'Regimeriio Interno, prom9lgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" 14, DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel
moeda, no exercício de 1985, no valor global de Cr$10.000.000.000.000,00 (dez trilhões de 
cruzeiros). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'' É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel

moeda, no exercício de 1985, no valor global de Cr$10.000.000.000.000,00 (dez trilhõcs de cruzeiros), 
em resposta à solicitação e às razõ~constantes_ da Mensagem n" 341, 'de 4 de julho de 1985, do Poder 
Executivo. · . 

Art. 2•• Este Decreto Legislativo entra em vigor na-tlata de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de julho de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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EXPEDtENTE 
CENTIIO OllÁPICO DO SI!NADO PI!DI!RAL 

DIÁIUO DO CONORI!SIO NACIONAL MANOEL" VILELA OE MAGALHÁE.s 
OireiOI'.OeraJ d6 s .. ado Pecteral Ia- oolt r•pouúilldodo do Ma& 4o Sou4o Pldolal 

"AGACIEL DA SILVA MAIA 
DiriiOI' ~c•bYo 

ASSINA TlJRAS <:AJ!LUS HOMERO VIEIRA NINA 
Dintot Adaiaittntlvo 
Ll:IZCARLOS BASTOS Seaaual ..................... " ..... - ....... ______ .:.~-·-···--~- .CrS 10.00l.OO 
Direa IH•mal 
fLORIAN "AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
DlrowM;ulo 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e"eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
arL 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 56, DE 1993 
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a. emitir 111.579.678 Letras 

Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais -· LFT-MG, relativas aQ giro de 
dívida mobiliária, vencíveis no 2• semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'' É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da Resolução n' 36, 

de 1992, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado <je Minas Gérais, destinados 
à reaplicação de 90% do tesgate de 111.579.678 LFT-MG, vencíveis no segundo semesÍre de 1993. " " 

ArL 2• A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida no dia do resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 

de 10%; "" " 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional-LFT, criadas pelo Decreto-Lei 

n' 2.376, de 25 de novembro de 1987; 
d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

LFT-MG 
VENCIMENTO TITuLO QUANTIDADE 
01.09.93 511826. 6.699.504 

01.10.93 511826 27.866.559 
oi.11.93 511826 " 27.954.204 
"01.12.93 "511826 49.059.411 

........... -·-···-.::. ....... 
tOJAL 111.579.678 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO TíTULO DATA-BASE 

01.09.93 01.09.98 511826 01".09.93 

01.10.93 01.10.98 511826 ~1.10.93 

01.11.93 01.11.98 511826 Ol<N.93 

ÓJ.l2.93 01.1298 511826 01.12.93 
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h) forma de colocação: através de.oferta0 públicas, nos termos da Resolução n•' 565, de 20 de setembro 
de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 9 de- junho de 1988; Decreto nv 29.200, (!e 19 de janeiro 
de 1989; e Resolução n'' 1.837, de 23 de janeiro de 1989, da Secretaria da Fazenda do Estado. 

Art. 3' A presente autorização deverá ser exerçida no prazo de 270 (duzentos e se-tenta) dias, 
a contar de sua publicação. . 

Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de julho de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 57, DE 1993 

Retifica a Resolução n• 11, de 5 de fevereiro de 1993, do Senado Federal, que 
autoriza a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco --: CODEVASF 
e a Empresa Húngara de Comércio Exterior e Empreendimentos para Exportação -
AGROINVEST, a contratarem operação de crédito exterpo, com garantia da União. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'' _ O art. 3'> da ResQlução n•' 11, de 5 de fevereiro de 1993, do Senado Federal, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 39 As condições financeiras básicas da operação de crédito externo a ser garantida pela 

União são as segujntes: · _ -. - _--
I- valor da importação: US$9,931 ,597.00 (nove milhões, novecentos e tdnta e_ um mil, quinhentos 

e noventa e sete dólares americanos); 
II-valor do financiamento: US$7,945,277.00 (sete milhões, novecentos e quarent~ e cinco mil, 

duzentos e setenta e sete dólares americanos); _ _ 
III -vigência (data-limite): cinco anos, prorrogáveis por mais doze meses, a partir da assinatura; 

IV- tranche "A" (serviços): . 
a) valor total: US$5,478,000.00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil dólares americanos); 
b) valor financiado: US$4,382,400.00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e dois m\1 e quatrocentos 

dólares amcriqanos); · 
c) sinal (down payment): 

-dez por cento do. valor do contrato, como sinal, quarenta e cinco dias contados de sua 
assinatura; 

-dez por cento do valor do contrato,, como sinal, quarenta e cinco dias contados da data da 
emissãp das ~tas dé início efetivo dos serviços e da aprovação ·dos projetas executivo; 

d) amortização: oitenta po1 cento do valor do contrato, em doze prestações semestrais, iguais 
e sucessivas, vencendo a primeira dezoito meses após a data das atas referidas na alínea bacima; . 

V- tranche "B" (bens): · 
a) valor total: US$4,453,597.00 (quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil, quinhentos 

e noventa e sete dólares americanos); · . 
b) valor financiado: US$3,562,877.00 (três milhões, quinhentos e sessenta e dóis mil, oitocentos 

e setenta e sete dólares americanos); 
c) sinal (down payment): 
-dez por cento do valor do contrato, como sinal, quarenta e cinco dias contados de sua assinatura . 

o após a emissão da guia de importação referente a compra de bens; 
-dez por cento do valor do contrato; dentro de quarenta e cinco dias contados da data de 

conhecimento de embarque ou armazenage!TI e fatura comercial; 
d) amortização: oitenta por cento do· v_alordo contrato, em doze prestações semestrais, iguais 

e sucessivas, vencendo a_ primeira dezoito meses após a data do conhecimento do embarque ou de armaze-
nagem e da fatura comercial (documentos básicos); · 

VI- juros: exigidOs semestrah;nente à taxa de sete e meio por cento ao ano sobre o saldo devedor, 
calculados a partir da data dos documentos básicos ou c;las atas." · 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3v Revogam-se as disposições em contrário. . 
Senado Federal, 7 de julho de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou. c cu, Humberto Lucena, nos termos do art. 48, 
item 28 do Regimento InternO, pronlulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N'' 58, DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no 
mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul - LFT-RS, destinadas ao giro de 4.770.271.444 LFT-RS, vencíveis 
no segundo semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado, .nos termos dos arts: 6•' 

e 7" da Resolução n" 36. de 1992, do Senado Federal a emitir e colocar no mercado, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFT-RS. 

Parágrafo único. A emissão d(.! qUe trata este artigo destina-se ao girq. de noventa por cento 
das 4.770.271.444 LFT-RS, com vencimento no segundo semestre de 1993. 

Art. 2" A emiss-ãcY-deverá ser realizada nas seguintes_ condições: 
I- quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serein substituídos, deduzida a 

parcela de dez por cento; 
II -'niodalidade: nominativa-transferível; 
IU- rendimentos: igual ao das Le~ras Financeiras do Tesouro Nacional- LFT; 
IV- prazo: até sete anos: 
V- valor nominal: Cr$1 ,00; 
VI- c;aracterísticas dos títulos a serem substituídos: 

Vf:N('l~Jf'NTO TITULO QUANTIDADE 

15.08.93 531825 67.487.460 

15.11.93 531095 1.172.316.523 . 
15.11.93 531825 30.467.461 

15.11.93 534000 3.5o.o:ooo.ooo 

---------------
TOTAL 4.770.271.444 

VIl- previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

C'OLOCAÇAO VENCIMENÍ'O TÍTULO DATA-BASE 

16.08.93 15.05.99 532098 16.08.93 

I6.1l.93 15.11.98 53I825 16.11.93 . 

16.11.93 I5.1l.98 531825 16.11.93 

I6.1l.93 15.05.99 • 532006 16.11.93 

VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n'' 565, de 
20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

IX -autorização lcgislativct:Teí.' "Estaduais .n'"' 6.465 e· 8.822, de 15 de dezembro de 1972. e 
15 de fevereiro de 1989. respectivamente. c Decreto Estadual n" 34.639. de 22 de janeiro de 1993. 

Art. 3"' Esta Resolução entra ém vigor na data de sua publicação. . 
Senado Federal. 9 de julho de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal ap-rovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 59, DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a ampliar os _limites fixados no _ 
art. 3", inciso II, da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, e contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, no valor de até DMlS.OOO.OOO,OO (Quinze 
milhões de marcos alemães), junto ao Kreditanstalf für Wiederaubau- KFW, destinada 
ao financiamento parcial do projeto "Preservação das Florestas Tropicais- Mata Atlân .. 
tica". 

O Senado Federal resolve: 
Art. l'·' É o Governo do Estado de São Paulo autorizado_ a elevar temp<;>rariamente os limites 

fixados no art. 3''. inciso II, da Resolução n'' '36, de 1992, do Senado Federal, nos termos do art. 8' 
da citada Resolução, com vistas a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, no 
valor de até DMIS.OOO.OOO,OO (quinze milhões de marcos alemães), junto ao Kreditanstalt für Wiederau
bau-KFW. 

Parágrafo único. A opetaçâo de crédito externo referida no caput deste artigo destina-s_e a finanCiar 
parcialmente o Projeto "Preservação das Florestas Tropicais- Mata Atlântica". 

Art. 2" E a República Federativa do Brasil autorizada a concede garantia à operação de crédito 
externo referida no art. 1" desta Re-solução, 

Art. 3." É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a prestar contragarantia ao aval da 
União mediante quotas ou parcelas de partiCipação do Estado na arrecadação da União e os seguintes 
lotes de açê-- da Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP, e da Companhia Telefónica da Borda 
do Campo - CTBC: 

a) 31.166.270 ações ordinárias nominativas e 31.195.989ações preferenciais da Telecomunicações 
de São Paulo S.A. - TELESP; / 

b) 2.845.577 ações ordinárias nominativas e 2.833.518 ações preferenciais nominativas da Compà-
nhia Telefónica da Borda do Campo- CTBC. · · 

Art. 4'' As condições financeiras básicas da operação de crédito externo a ser garantida pela 
União são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$190.670.000,00 (cento e noventa milhões e seiscentos e setenta mil cruzei-· 
ros), equivalentes a DM15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), em 26 de fevereiro d.e 1993; 

b) prazo para desembolso dos recurso~. sessenta dias; 
c) prazo: quinze anos; 
d) carência: cinco anos; 
e) prazo de utilização dos recursos: quatro anos, contados a partir da vigência do contrato; 
f) juros: 4,50% a.a. (quatro vírgula cinqüenta por· cento ao ano); 
g) comissão de compromisso: 0,25% a.a-. (zero vírgula vinte e_cinco por cento ao ano); 
h) garantia: a operação .será garantida pela República Federativa do Brasil, devendo o Estado 

prestar contragarantia mediante quotas ou parcelas da participação do Estado na arre_cadação da União 
e em ações ordinárias nominativas e preferenciais nominativas da Telesp e da Companhia Telefõnica da 
Borda do Campo- CTBC. 

i) destinação dos recursos: "Projeto de Preservação da Floresta Tropical- Mata Atlântica"; 
j) condições de pagamento. 
-do principal: ·em trinta prestações semestrais, consecutivas e de igual valor, vencendo-se a 

primeira até 30 de junho de 1998, e a última até 30 de dezembro de 2012 (as datas serão alteradas de 
acordo com a data de assinatura do contrato); 

-dos juros: semestralmente, até os dias 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano; 
-da comissão de compromisso: semestralmente, até os dias 30 de junho e 30 de dezembro 

de cada ano, calculada sobre o saldo não de~embolsado do financiamento~ contado a partir de trés meses 
da data da vigência do contrato. . 

Art. s~ A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de quinhentos 
e .quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 6~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação; 
Senado Federal, 9 de julho de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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, Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28. do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 60, DE 1993 

Autoriza a contratação de operação de crédito externo entre a República Federativa 
~o Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no 
valor equivalente a ,até US$212,000,000.00 (duzentos e doze milhões de dólares norte-ame
ricanos), ...J.estinada a financiamento parcial de projeto de educação nos Estados de PeFnam
buco, SergiJ.l~-, Ceará e Maranhão. 

O Senado Federal resolve: 
. Art. 1 •! É autorizada a contratação de operação, de crédito externo entre a República Federativa 

do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- Bird, no valor equivalente 
a até US$212,000,000,00 (duzentos e doze milhões de dólares norte-americanos), destinada a financiamento 
parcial de projeto em educação nos Estados de Pernambuco, Sergipe, Ceará e Maranhão, no que envolve 
rede física., capacidade gcrcncíal, recursos e material didático nas quatro primeiras séries escolares daquelas 
unidades_ federativas, 

Art. zo As característiciS-fínanceiras da operação de crédito são as seguintes: 
a) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD; 
b) valor: US$212,000,00-,00(duzcntos e doze milhões de dólares norte-americanos); 
c) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 1998; , 
d) amortização: parcelas iguais de US$10,600,000,00 (dez milhões e seiscentos mil dólares norte-a

mericanos), pagáveis, semestralmente, de 1'' de fevereiro de 1999 a 1'' de agosto de 2008; 
e) juros: exigíveis- se~estralmente com base no custo de captação do Banco, calculado no semestre 

anterior (ou trimestre anterior) mais spread de O,S'!'c a,a,; 
f) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o principal da dívida não desembolsado. 
ArL 3'' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos 

e quarenta dias contados da data de sua publicação. 
ArL 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
Senado Federal, 9 de julho de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente, 

Publicatln no DCN ( Seç-ão 11). de 1.)-FH. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena. Presidente. nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 61, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça - SC a contratar operação 
de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A - Badesc, 
no valor de Cr$4.012.400.000,00 (quatro bilbões, doze milhões e quatrocentos mil cruzeiros), 
equivalentes a US$200,000.00 (duzentos mil dólares norte-americanos), em 28 de fevereiro 
de 1993, utilizando recursos do Bird/Prourb. 

O Senado Federal resolve: 
Art. t' É a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça- SC. autorizada a contratar. nos termos' 

da Resolução n·· 36. de 1992, do Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento 
do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC, no valor de Cr$4,012.400.000,00 (quatro bilhões, doze 
milhõ.es e quatrocentos mil cruzeiros), equivalentes a US$200,000.00 (duzentos mil dólares norte-americanos), 
em 28 d_e fevereiro de 1993, utilizando recursos do Bird/Prourb, 

Parágrafo úriico. Os recursos referidos neste artigo serão aplicados nos investimentos em obras 
de infra-estrutura urbana, a serem executados através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano 
das Cidades de Médio c Pequeno Porte de Santa Catarina- PROURB. 

Art. zv As condições financeiras da operação são as seguintes: 
a) valor pretendido: Cr$4.012.400.000,00 (quatro bilhões, doze milhões e quatrocentos mil cruzei

ros), equivalentes a US$200,000.QO (duzentos mil dólares norte-americanos), em 28 de fevereiro de 1993; 
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b) O juros: 10,50% a.a. (dez vírgula cinqüenta por cento ao ano) mais taxa de administração 
de 1,5% a.a. (um vírgula cinco-po:rcento ao ano); 

c) índice de atualização monetária: Taxa Referencial - TR; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana através do Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento Urbano das Cidades de Pequeno e Médio Porte de Santa Catarina -
PROURB; 

f) condições de pagamento: 
-do principal: amortização em noventa e seis parcelas mensais, com carêriéia de até vinte .e 

quatro meses; 
-dos juros: não existe período de carênçia. 
ArL 3'·' O prazo máximo para o-exercício da presente autorização é de duzentos e setenta djas. 

contados a partir de sua publicação. 
Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de julho de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1993 
I - ATA DA 140• SESSÃO, EM 8 DE JULHO DE 

l.l -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1 .. 2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N•' 243 e 244/93 (n• 409193 e 416/93, na Casa de 
origem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancio
nados. 

- N'' 245,246,247 e 248/93 (n~ 417,418,419 e 420/93, 
na Casa de o~gem), de agradecimento de comunicações. 

1.2.2 - Ofícios do Sr. I• Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógra
fos dos seguintes projetes: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 136, de 1993 (n' 
3.984/93, na· Casa de origem), que "dispõe sobre a política 
de remuneração dos servidores públicos civis- e militares 

. da Administração Federal Direta, Autárqtiiéa ~e- Funda
cional, e dá outras providências". 

-Projeto de Leida "câmara n• 137, de 1993 (no 
3.717/93, na Casade origem), que "dispõe sobre as alíquo
tas de contrib.uição para o Plano de Seguridade do servidor 
público· civil dos Pacteies da União, daS Autarquias e das 
Fundações Públicas, e dá outras providências". 

-Projeto de Lei da Câmara n• 138/93 (no 3.719/93, 
na Casa de origem), que "altera o incisO IV do art. 13 
da Lei n• s.:031, de 12 de abril de 1990". 

-Projeto de Lei da Câmara n'-139/93 (no 3.109/93, 
na Casa de origem), que "cria Superintendências Regionais 
da Política Federal nos Estados do Tocantins, Roraima 
e Amapá, e correspondentes cargos em comissão e funções 
de confiança,.. 

- PrÓjeto de Lei da Câmara n• 140/93 (n' 49/91, na 
Casa -de origem), que "institui o Ano dos Transplailtes 
e dá outras providências". 

-Projeto de Lei da Câmara n• 141193 (n' 1.719/91, 
na CaSa de origem), que "dispõe sobre a jornada, condições 
de trabalho e piso salarial dos técnicos e auxiliares de enfer
magem e determina outras providências". 

-Projeto de Lei da Câmara n' 142/93 (n' "1.735/91, 
na Casa de origem), que "considera o Distrito de Fazenda 
Nova, do Município de Brejo da Madre de Deus, Estado 
de Pernambuco, Área Especial de Interesse Turístico e 
Estância Hidromineral". 

-Projeto de Lei da Câtnara n' 143/93 (n' 2.151/91, 
na Casa de origem), que "institui o direito do educando 
ao atendimento psicológico-educacional". 

-Projeto de Lei da Câmara no 144/93 (n' 2.759/92, 
na Casa de origem), que "sujeita as -empresas pU]JlicaS 
às normas de elaboração e publicação das demonstrações 
financeiras de que trata a Lei n• 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976". 

-Projeto de Lei da Câmara n' 145193 (no 3.499/93, 
na Casa de origem), que "cria cargos de Patrulheiro Rodo
viário Federal, e dá outras providências." 

- Pcojeto de Lei da Câmara n' 146/93 (n• 3.352/92, 
na Casa de origem), que "modifica o art. 88 da Lei n~ 
7.450, de 23 de dezembro de 1985, que altera a legislação 
tributária federal e dá outras providências". 

1.2.3 - Parecer 
Referente a seguinte matéria: 
-,Mensagem no 220, de 1993 (no 344/93;-na-origeni)," 

do Senhor Presidente da República solicitando ao Senado 
Federal autorização para celebrar acordo-quadro entre a 
República Federativa do Brasil ao ~anco Internacional 
para RecOJ?.Strução e Desenvolvimento- BIRD, relativo 
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ao Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
d,o Brasil. (Projeto de Resolução n' 59/93). 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 
- Abertura de prazos de tramitação e para ofereci

mento de emendas aos Projetas de Lei (ja Câmara n" 137 
e 138/93, lidos anteriormente. 

1.2.5 - Requerimentos 
- N» 698/93, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 

solicitando que seja considerado como licença para trata
mento de saúde, o período de, 12 a 16 de junho do ano 
em curso, conforme atestado médico em anexo. Aprovado. 

- N9 699/93, de autoria do Senador Henrique Almei
da, solicitando que o Projeto de Lei da Câmara n~ 5, de 
1991 (n' 4.796/90, na Casa de origem), (apensado ao Pro
jeto de Lei do Seilado n~ 20/92), que se-encontra tramitando 
no Senado Federal, além da Comissão Oe Assuntos Sociais, 
à qual foi distribuído, seja também apreciado pela Comis
são de Assuntos Económicos. 

- N~' 700/93, de autoria do Senador Henrique Almei
da, solicitando que o Projeto de Lei da Câmara no 40, 
de 1993 (n9 3.745, na Casa de origem), que se encontra 
tramitando no Senado Federal, além da COmiSsãu de As
suntos Sociais, à qual foi distribuído, seja também apre
ciado pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

1.2.6 - Ofício da Liderança do PMDB na Câmara 
dos Deputados 

- N~'477/93, de substituição-de membros em comissão 
mista. 

1.2. 7 - Comunicações 
-Da Liderança do PSDB, de substituiÇão âe mem-· 

bros em coínissão mista. 
- Abertura de prazo de cinco sessões ordinárias para 

oferecimento de emendas ao Projeto de Resolução n~ 59, 
de 1993. 

1.2.8- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Juslificando 

projeto de lei que t;ncaminha à Mesa, dispondo sobre a 
política nacional de drogas e dá outras providências. 

SENADOR RUY BACELAR- Gravidade da situa
ção Uo setor de Saúde Pública em nosso País. 

SENADORA JÚNIA MARISE -Artigo, de hoje, 
da Folha de S. Paulo, intitulado Proposta indecente, sobre 
o reajuste salarial, do Ministro Walter Barelli. 

SENADOR IRAM SARAIVA- Justificando pro
jeto de lei que encaminha à Mesa, proibindo a exclusão 
de cobertura de despesas com tratamento de determinadas 
doenças em contratos com empresas privadas de seguro
saúde ou assemelhadas. 

SENADOR NEY MARANHÃO -Telex recebido 
do MiniStério do Desenvolvimento e da Integração Regio
nal, dando conta do início da construção da barragem da 
Jacuzinha, que abastecerá de água potável a população 
do agreste pernambucano, em particular, de Caruaru. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Defe
sa do Ministro Maurício Corrêa, no episódio do_ sumiço 
do empresário Paulo César Fãiias com prisão preventiva 
decretada. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Protesto de 
S. Ex• quanto à situação de cerca de 1.500 apartamentos 
vazios, financiados pela Caixa EconómiCa Federal, na cida-

de do Rio de Janeiro e ao abandono da atividade de draga
gem brasileira. 

1.2.9 - Comunicação da Presidência 
-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 

Medida Provisória-no 333, de 6 de julho de 1993, que acres
c_enta parágrafo único ao art. 57 da Lei n~' 8.078, de 11 
de setembro de 1990, e revoga o art. 39 da Lei no 8.656, 
de 21 de maio de 1993, qua altera dispositivo da Lei 0° 

8.078. de 11 de setembro de 1990, que ''dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá _outras providências, e desig
nação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário_ 
para sua tramitação. 

1.2.10 - Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Opinião de S. 

Ex~ a respeito do plano económico proposto pelo Ministro 
Fernando Henrique Cardoso, dos interesses de determi
nadas parcelas da sociedade brasileira e sobre propostas 
de solução para a crise nacional. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO
Consíderações· a respeito de projeto de lei, que "'dispõe 
sobre a política da remuneração dos servidores públicos 
civis e militares de Administração Federal Direta, Autár
quica e Fun(la_cional. •· 

SENADOR NELSON WEDEKIN - 4• Relatório 
Mundial sobre o Desenvolvimento Humano, editado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento----:
PNUD, contendo ç:rjtiças às políticas de privatização gene
ralizada. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA- Apoio ao 
projeto Calha Norte. Apelo no sentido de que não sejam 
poupados investimentos e recursos financeiros para o pro
grama. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO ~Comemoração 
do Dia Nacional do Panificador. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA- Considera
ções sobre o IPMF. 

1.2.11 - Leitura de projetos 
-Projeto de Resolução n9 60, de 1993, de autoria 

da Comissão Diretora, que "dispõe sobre o reposiciona
-menta dos servidores do Senado Federal~ Centro Gráfico 
do Senado Federal- CEGRAF, e Centro de Informática 
e Processamento de Dados do Senado Federal- PRODA
SEN, e dá outras providências." 

-Projeto de Lei do Senado n~ 92, de 1993, de autoria 
do Senador Nelson Wedekin, que "estabelece normas para 
a .realização das_ele\ções de 3 de outubro de 1994, e dá 
outras providências." 

-Projeto de Lei do Senado n~ 93, de 1993, de autoria 
do Senador Iram Saraiva, que .-'proíbe a exclusão de cobér
tura de despesas com tratamento de determinadas doenças 
em contratos que asseguram atendimento médico-hospi
talar pelas empresas privadas de seguro-saúde ou asseme
ih~das." · 

.,.---Projeto de Lei do Senado n' 94, de 1993, de autoria 
do Senador Lourival_ Baptista, que "dispõe sobre a Política 
Nacional de Drogas e dá outras providências." 

1.2.12- Comunicação da Presidência 
Abertura de prazo para apresentação de emendas ac;_> 

Projeto de Resolução n' 60/93, lido anteriormente. 
1.2.13 - Requerimento · 
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N' 701/93, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando autorização para auSentar-se do País, no perío
do de 10 a 30 de junho do corrente::; ano. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 130, de 1993 (n' 2.485/93, 

na Casa de origem), que dispõe sobre o_ r_eajustamento 
da pensão especial aos deficientes físicOS portadores da 
Síndrome de Talidomida instituída pela Lei n"' 7 .070, de 
20 de dezembr9 de 1982. Aprovado, após parecer de Plená-
rio favorável. A sanção. _ _ _ _ ------" ___ _ 

Projeto de Lei da Câmara n' 111, de 1993 (n' 3.720193, 
na Casa de origem), que altera_ o disposto no Decreto-Lei 
n' 2.288, de 23 de julho de 1986, e na Lei n• 7.862, de 
30 de outubro de 1989, para determinar o resgate em- di
nheiro do ernpréstiiTú:i-Compulsório. Aprovado, ficando re
jeitadas as emendas, após parecer de Plenário favorável. 
À sanção. 

· Projeto de Lei da Câ-màrã n' 132,-de 1993 (n' 3.715/93, 
na CaSa de origem), que dispõe sobre o Plano de Carreiras · 
para a área de Ciência e Tecnologia da Administração 
Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Federais 
e dá outras providências.. Aprovado com emendas de reda
ção, apóS parecer de Plenário faVor-ável, tendo usado da 
palavra os Srs. Aluizio Bezerra, Josaphat Marinho, Eduar
do Suplicy, Magno Bacelar, José Paulo Bísol e Alfonso 
Camargo. À sanção. -

Projeto de Lei da Câmara n' 133, de 1993 (o' 3.908/93, 
na Casa de origem), que cria rilecai'li.smos de fOinento à 
atividade audiovisual e dá outras providências. Aprovado, 
após parecer de Plenário favorável. À sanção. · 

Projeto de Resolução n' li!, de 1992, que transforma 
cargos efetivos, vagos, no Quadro de Pessoal do Sen~do 
Federal, e dá outras pr?vidências. Aprovado após pare"cer 
de Plenário favorável. A Comíssão Dir.etora_ para redação 
final. 

- Redação línàl do Projeto de Resolução n' 111/93. 
Aprovada, À promulgação. 

Ofício n• S/60, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal da Cidade do Rio de Janeiro solicita autorização 
para emitir Letras Financeirãs do Teso"UtO Municipal 
(LFTM-Río), destinada ao giro de sua dívida mobiliária 
vencível no segundo semestre de 1993. Aprovado nos ter
mos do Projeto de Resolução ·n• 61/93, como canclusão 
do parecer de Plenário favorável. À _Comissão Diretora 
para redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 61/93. 
Aprovada. À promulgação. __ 

Requerimento n' 618, de 1993, do Senador João Ro
cha, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Pro
jeto de Leí da Câmara n' 1)5, de 1993 (n' 824/91, na Casa 
de orige.m), que regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial, além da Comissão constante do . 
despacho inicial, seja ouvida, também, a de Assuntos Eco
nômicos. Aprovado. 

Redação final do Projeto- de Decreto Legislativo n9 

5, de 1988 (n' 12/88, na Câmara dos Deputados), que homo
loga o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou 
a emissão de papel-moeda, no exercício de 1987 ,no valor 
Stobal de noventa e cinco·bilhões de cruzados. Aprovada. 
A ptomulgação, 

Projeto de Lei do Senado n" 2, de 1992, que_ altera 
a redação da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de 1977, 
que dispõe sobre os estágios de estudantes de estabele
cimentos de ensino médio ou superior. Aprov~do o Substi
tutivo ficando prejudicado o projeto, nos termos· dOR.eQue
rimento n9 703/93. À Comissão Diretora para redigir o 
Vencido para o turno suplementar.-

Projeto d~ Lei da Câmara ne 110, de 1993 (o• 3.714/93, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a estrutura e compe
tênCia da Ouvid9ria-Geral da República e _dá_ 9_l!t!"a~_ provi
dêricias. Apreciação sobrestada, nos termos regimentais, 
após parecer de Plenário favorável, com emendas tendo 
usado da palavra o Sr. Josaphat Marinho. 

Projeto de Lei do Senado n' 40, de 1993 - Comple
mentar, que rev:oga o § 49 do art. 38 da Lei n"' 4.595, 
de_ 31 de dezembro de 1964. Aprovado o substitutivo. fican
do prejudicado o projeto. À Comissão Diretora para redi
gir o vencido para turno suplementar. 

·- Redação do vencido para o turno suplementar do 
Projeto de Leí do Senado n' 40/93-Cotnplementar. Apro
vada. À Câmara dos Deputados. 

Proposta de. Emenda à COõstítu-içãO n9 23, de 1991 
(n9 45/91, na Câmara dos peputados), que dá nova redação 
ao art. 16 da ConstituiÇão Federal. Aprovada em 19 turno, 
tendo usado da palavra os ~rs. Esperidião Amin, Josaphat 
Marinho, Marco Maciel, Mário CoVas e·Mauro Bei:tevfdes. 
· 1.3.1- Matéria apreciada 3pós a Ordem do Dia 

-Requerimento n'?Ol/93, lido no Expediente da pre
sente sessão. Aprovado, após parecer de Plenário da comis
são competente. 

1.3.2 - Comunicações da Presidência 
-Reabertura de prazo para oferecimento de emendas 

à Medida ProVisórian' 332193. 
-Término do prazo para apreséntação de emendas 

ao Projeto de Lei do Senado n' 75, de 1992, sem que 
tenha sido interposto recurso. 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
aos Projetes de Lei da Câmara n" 127/92 (n' .977/91, na 
Casa de origem), 18, 20, 87 e 90/93 (n~ 1.162 e 1.439/88, 
e 2.162 e L319/91, na Casa de origem, sendo que aos 
mesmo"s não foram oferecidas emendas, respectivamente). 

· --- Convocação de sessão_ extraordinária a realizar~e 
hoje, às 18 horas e _45 minutos, com Ordem do Dia que 
desig_n':}_. __ _ 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 141' SESSÃO, EM 8 DE JULHO DE 
1993 

2.1- ABERTURA 
2.2-'- EXPEDIENTE 
2. 2.1 - Parecer 
Referente a seguinte matéria: 

_Mensagem n' 166, de 1993 (n" 200, de 20.04.93, na 
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo 
a aprovação do Senado Federal proposta de autorização 
de concessão de garantia da União- à contratação de opera
ção de crédito externo, no valor equivalente a até DM 
15.000.000,00 (quinze milhões âe marcos alemães), entre 
o Estado de São Paulo e o Kredistanslt fur Wiederaubau 
-c .KFW, destinada ao financiamento parcial do projeto 
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"Preservação das Florestas Tropicais- Mata Atlântica" 
e sobre o Ofício "S" n~ 29, de 1993, do Senhor Governador 
do Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado 
Federal para contratar a referida operação de, crédito exter
no. (Projeto de Resolução n" 62, de 1993.) 

2.2.2 - Comunicação da Presidencia 
-Abertura de prazo para oferecimento de emendas, 

ao Projeto de Resolução nn62, de 1993, lido anteriormente. 
2.2.3 ...,... _Requerimentos _ _ 
- N» 704, de 1993, de urgência- para--o 'Projeto de 

Lei da Câmara n" 136, de 1993 (n" 3.984/93, na Casa de 
origem), que dispõe 'sobre a política de remuneração dos 
servidOres públicos civis e militares da Administração Fede
ral direta, autárquica c fundacional e dá outras providên
cias. 

- N• 705. de 1993, de urgência para o Oficio n" S/65, 
de 1993 (n" 1.431/93, na origem), do Banco Céntral do 
Brasil, solicitando, nos termos do art.- 36,_ -de. 1992,' do 
Senado Federal, autorização para que a Prefeitura Muni
cipal de Umuarama - PR, possa contratar operação de 
crédito no valor de Cr$35.600.000.000,00 (trinta e cinco 
bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros), junto ao Banco 
do Estado do Paraná- BANESTADO, para os fins que 
especifica. 

2.2.4 - Comunicação 
-Da Senadora Eva Blay, de ausência do PãíS; no 

período de 27/7 a 1"/08/93._ · · 
2.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n" 15, de 1992 (n"22/91, 

na Câmara dos Deputados), homologando ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizOu a emisSão-·adicional de 
papel-moeda, no valor de cinqüenta e dpis bilhões e seis
centos milhões de cruzados. Aprovado. A Comissão Dire
tora para rcdação final. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Í>ia .. 
-Ofício n" S/65/9-3.~ ein regime de urgência, ·nos ter

mos do Requerimento n~ 705, lido no Expediente _da pre
sente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Resolu
ção n" 63/93, após parecer de plenário favoráV.el. À Comis-
são- Dii'etóra para redação final. _ 

- Redação final do Projeto de Resolução n" 63/93. 
Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Lei da Càmara n~' 136/9~, em regime 
de urgência, nos t~rmos do Requerimento n~ 704/93. Apro ... 
vado,após parecere de plenário favorável, e contrárias as 
emendas a, ele apresentado. À sanção. 

2.3.2 - ComulliCação da PreSidência 
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 19 horas e 14 minutos, com Ordem do Día -qUe 
designa. 

1993 

2.4- ENCERRAMENTO 

3 - ATA DA 142• SESSÃO, EM 8 DE J!,JLHO DE 

3.1- ABERTURA 
3.2- EXPEDIENTE 
3.2.1- Requerimentos 
- N• 706/93, de urgéncia. para o Projeto de Lei da 

Câmara n' 135/93 (n' 3494-B/93, na origem), que "dispõe 
sobre a descentralização dos serviços de transporte coletivo 

de passageiros urbano, da União para os Estados e Municí
pios, e dá outras providências". 

- N-:>707/93, de urgéncia para Projeto de Lei da Câma
ra n• 137/93 (n" 3.717/93, na Casa de origem); de iniciativa 
d<l Presidente da República, que dispõe sobre as alíquotas 
de" contribuição para. o Plano de Seguridade do servidor 
público civil dos ~oderes ·da União, das autarquias e das 
fundações. públicas, e dá outras providências. 

3.2.2 - Comunicaçâo _ 
no· Senador Júlio CaffiJ)ôS, -Cfe._ãUSéi:tcia 'dos trabalhos 

da Casa, no período de 12 a 22-de julho. 

3.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n"' 14/92 (n~ 21/~l._na 

Câmara dos· Deputados), homologando a tos do Conselho 
Monetário Nacional que autorizaram a emiss~o de papel
moeda no exercício de 1989, no valor de trinta e três bilhões_ 
e quarenta e sete milhões de cruzados novos, para atender 
às atividades produtiv~s do País e à circulação da riqueza 
nacional. Aprovado. A Comissão Diretora para redação 
fin:;~.l. 

3.3.1- Matériàs apreciadas após à Ordem do Dtá 
,Projeto de Lei da Câmara n" 135/93, em regime de 

urgência nos termos do Re_querimento n~ 706/93, lidb no 
Expediente da presente sessão. Aprovado, corll emenda 
de redação, após parece'r de Plenário favoráveL A sanção. 

Projeto de Lei" da Câmara no 137/93, eni regtme de 
urgêricia nos termos do Requerimento n~ 707/93, lido no 
Expediente da present~ sessão.-~_provado, após parecer 
de Plenário favorável. A sanção. · 

-3.3.2 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessãO eXtraOrdinária à realizar-se ho

·-je, às 19 horas e-.34 minutos, com Oi'dem do Pia que 
designa. 

3.4- ENCERRAMENTO 

. 4- ATA DA 143• SESSÃO, EM·s DE~JULHO DE 
1993 

4.1 -ABERTURA 
4.2 - EXPEDIENTE 
4.2.1 -. Requerimentos 

-No:> 708, de 1993, de urgência para o Projetó de 
Resolução n"' 60, de 1993, que dispõe sobre reposiciona_
mento dos servidores do Centro Gráfico do- Senado Federal 
- CEGRAF, e Centro de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal- PRODASEN, e dá outras 
providências. 

- N" 709, de 1993, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n" 117, de 1993 (n" 3.716/93, na Casa de 
origem), de iníciativa dO Presidente da República, que 
dispõe sobre a extinção do Iqlstituto N:acional de Assistência 
Médica da Previdência Soêial - INAMPS. e dá outras 
providências. · 

4.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n" 16, de 1992 (n"23/91, 

na Câmara dos Deputados), homologando ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicio-nal de 
papel-moeda no valor de um ~ilhão e duz~ntos milhões 
de cruzados novos. Aprovado. A Comissão Piretora. para 
a .redação final. 
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4.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Projeto de Resolução n" 60, de.1993, cm regime 

de urgência nos termos do Requerim-ênÍo n~--708/93, lido 
no Expediente da prese!! te sessão. Aprovado,_após parecer 
de Plenário favorável. A Comissão Diriefõt::q·mra_redação 
final.. 

- Redação final do Projeto de Res'olução n" 60/93. 
Aprovada. À promulgação. · 

-Projeto de .Lei .ela Ciimara_ n9 p7, de 1993, cm 
regime de urgência, nos termos do Requerimcn to n" 709/93, 
lido no Expediente. da presente sessão. Aprovado, ·após 
parecer de Plenário favo_i-áv-cl, tendo usado da p'alavfa os 
Srs. Josaphat Marinho. Jarbas Passarinho e César Dias. 
A Sanção. · · · - · 

4.3.2 - Comunicação da Presidê-qçia 
-Convocação de sessão extraQ(çl_io_ária a realizar-se 

hoje, às 20 hotas e 46 minutos, com_ Ordem do Dia que 
designa. 

4.4 - ENCERRAMENTO 

5- ATA DA 144• SESSÃO, EM 8 DE JULHO"DE 
!993 . 

5.1 .,-, A"BÉJÚURA 
" 5.2- EXPEDJEJ'lTE 

5.2.1 - Requerimento 
-N9 71'0, de 1993, de urgência para o Projeto de 

Lei da Câmara o' 146, de 1W3 [n" 3.:)52192, na Casa de 
origem), que modifica o art. 88 da Lei no 7.450, de 23 
de dezembro de 1985, que altera a legislação tributária 
federal e dá outraS providê-nCias: · · · · 

5.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n" 17, de 1992 (n" 24191, 

na Câmara dos .. Deputados), homologando ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a ·emissão adicional de 
papel-moeda, no valor de oitenta e sete b_ilhões e seísc_entos 
milhões de cruzados novoS. Aprovado,. À Comis-são Dire-
tora para redação final. . . 

5.3.1 ~Matéria apreciada após a Ordem do Dia. 
-Projeto de Lei da Câmara. n" )46, de 1993 (n' 

3.352/92. na Casa de origem), em r~gime de urgência, nos 
termos do Requerimento n'' 710/93, lido no Expediente 
da presente sessão. Aprovado, após parecer de plenário 
favorável. À sanção. 

5.3.2 ..,..... Comunicações da Presidência 
- B.emessa ao Senado Federal, pela Presidência da · 

República, ainda na data de hoje, de laudo de avaliação 
da Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA, em pro-
cesso de privatização. -

-Convocação de se_ssáo_ ~xtraordinária a realizar-se
hoje, às 21 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que 
de.signa. . 

1993 

5A -ENCERRAMENTO. 

6 - ATA DA 145• SESSÃO, EM 8 DE JULHO DE 

6.1-ABERTURA 
6.2- EXPEDIENTE 
6.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
- N• 249, de 1993 (n" 421193, na origem), encami-

nhando os relatórios sintéti_co_s_de avaliação da_Companhia 
Siderúrgica PauUsta·...:...... COSIPA, fornecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

, 6.2.2 - Requerimentos 
- N\' 711193. de urgência para o Projeto de Lei da 

Câmarã no 116, dé "1993-Complementar (n" 153193-Comple
·mertar, na casa dt: origem), que institui o Imposto Provi
sório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores 
e de Créditos e Direitos de Natureza_-Fiilariciira ·...:..... IPMF, 
e dá outras providêricias. 
~ N\' 712/93.· Oe urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara n" 127, de 1993 (n'' 3.610193, na Casa de origem), 
que altera dispositivos da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro 
de 1992~ c dá outras providências. 

6.3- ORDEM DO DIA 
Pr"ojeto de Dectcto Legislativo n" 18, de 1992 (n~ 25/91, 

na Câmara dos Deputados). homologando ato do Conselho 
MOnetário Nacional que autorizou a emissão adicional de 

--,--papel-moeda, no valor de seis bilhões, oitocentos e trinta 
e seis milhões de cruzados novoS. Aprovado. À Comissão 
Diretora para a iedação final. 

· ---6.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
·_Projeto de Lei da Câmara n" 116, de 1993-Comple

mentar (n'' 153/93:_Complementar, na Casa de origem), em 
regime de urgência nos termos do Requerimento n" 711/93, 
lido ho Expedierite_ da presente se.ssão. Aprovado, após 
parecer favorável da comisSãO- competerite ao projeto e 
parece_r .de Plenário contrário às Emendas de n9s. _8 a 
13-PLEN, o(erecidas nesta data, .tendo usado da palavra 
os Srs. Josaphat Marinho, Ronan Tito, Garibaldi Alves 
Filho, Affonso Camargo, Pedro Simon, Jarbas Passarinho, 

· Epitácio Cafeteira e Ney !ylaranhão, sendç_ rejeitadas as 
emendas a ele oferecidas. A sal)ção. . _ 

·-Projeto de Lei da Cfu:n~r~ n' 127193 (no 3.610193," 
na Casa de origem), em regime Qe urgência, nos termos 

. do Requerimento n'' 712/93, lido no Expediente da presente 
sessão. Aprovado nos termos do Substi_tutiyo, da Coqtj_s~~o 
de Assuntos Econômicos, apresentado como conclusão de 
seu parecer e após parecer de Plenário soQre_as emendas 
oferecidas nesta__oportunidad~. tendo usado _da palavra os 
Srs. Eduardo Suplicy, Valmir Campelo, Odacir Soares, 
Mário Covas, _Magno Bacelar, Esperidião Amín, Elcio• AI

. vares, Pedro Teixeira, Ney Marânhão, Pedro Simon, Beni 
V eras, Josaphat Marinho e Mauro Beõevides, ficando pre
judicados o projeto e as emendas. À Comi~são Diretorà 
para redigir o vencido para o turno suplementar. 

Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n" 127/93. 
Aprovados o substitutivo e a Emenda n" 2, em turno suple
mentar, após parecer de plenário sobre emendas oferecidãs 
nesta fase, ficando prejudicada a Emenda n9 l ~ rejeitadas 

_ as__ demais emendas. À Comissão Díretora para redação 
final. 

Redação final do Substitutivo do Sen_ado ao Projeto 
de Lei da Câmara n" 127/93. Aprovada. À Câmara dos 
Deputados. 

6.3.2- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às 

11 horas. 
6.4 - ENCERRAMENTO 

7- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 
- N• 59 e 60, de 1993 

8- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
- N" 30 a 34, de 1993 
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9- CONSULTORIA-GERAL 

-Parecer n·• 11, de 1993, sobre_ a competência do_ 
Conselho Deliberativo dO PRODASEN na área de Pessoal. 

IO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CON
GRESSISTAS 

-Portaria n' I1, de 1993 

II - CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
-Ata da 182~ Reunião, em 28 de abril de 1993. 
~-u- ATAS DE COMISSÃO 
13- MESA DIRETORA 
I4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
IS - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 140~ Sessão, em 8 de julho de 1993 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49' Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, 
Rachid Saldanha Derzi e Francisco Rollemberg 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Álvaro Pacheco _ Antonio Mariz _ Bello 
Parga _ Beni V eras_ Carlos. Patroclnio _César Dias_ ~Chagas 

. Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ Darcy Ribeiro _ Dario 
Pereira _ Dirceu Carneiro _-Elcio Alvares _ Epitácio Cafeteira _ 
Esperidião Amin _ Flaviano Melo __ Francisco RoUemberg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gerson Carnata _ Gilberto Miranda _ 
Guilherme Palmeira_ Henrique Almeida_ Humberto Lucena_ 
Iram Saraiva _ Jarbas Passarinho _ João França _ João Rocha _ 
Josaphat Marinho _ José Fogaça_ José Richa _Julio Campos _ 
Junia Miuise _ Jutllhy Magalhães_ Juvêncio~Dias _Levy Dias_ 
Louremberg Nunes Rocha_ Lourival Baptista _ Luclclio Portella 
_ Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor _ 
Marco Macie1 _ Mário Covas _ Marluce Pinto __ Mauro 
BeneVides- Me ira F'ilhoA- Moisés Abrão- Nelson Wed~
kin - Odacir Soares -Onofre Quinan - Pedro Simon ~ 
Pedro Teixeira- Rachid Saldanha Derzi -Raimundo lira 
- Rodaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy_ Bacelar- Te_otônio 
Vilela Filho- Val"":ir Campclo -Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Alista de 
presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inciamos nossos trabalhos. 
A Sr"" 1 ~ Secretária procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte .. . -

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

RestitUindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 

N' 243, de 1993 (n' 409193, na origem), de 6 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n!> 7, de 1993 (n9 

3.067/92, na Casa de origem), que cria cargos (je_P_rocurador 
do Trabalho de 2• Categoria e dá outras providências, sancio
nado e' transformado na Lei n~ 8.671, de 6 de julho de 1993; 
e 

W 244, de 1993 '(n' 416!93, na origem), de 7 do corrente, 
referente ao Projeto de _L_e_L d~ Câmara n9 134. de 1993 (nO? 
3.9'08/93, na Casa de origem). de iniciativa do Presidente da 
República, que dispõe sobre a transferência temporária e sim
bólica da sede do Governo Federal para a Cidade de Salvador, 
EStado da Bahia, sancionado e transformado na Lei n<?-8.675, 
de 7.de julho de 1993. 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De a·gradecimento de comunicações: . 
N• 245 e 246, de 1993 (n• 417 e 4I8193, na origem), 

de 7 do corrente, referente às Mensagens CN n?' 15 e 17, 
de 1993; e 

N" 247 e 248, de !993 (n• 4I9 e 420193, na origem), 
de 7 do corrente, refente à aprovação das matérias constantes 
das Mensagens SM n!> 120 a 123 e 126, de 1993, respecti
vamente. 

OFÍCIOS DO SR. I' SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando a revisão do Senado Federal autógrafos 
dos seguintes projetas · 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' I36, DE 1993 
(N' 3.984/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a política de remuneração dos servi
dores públicos civis e militares da Admin_istração Fede
ral direta, autárQuica e fundacional e dá outras provi
dências. 

O Congresso N-<lcion'al decre-ta: 
Art. 19 Os vencimentos, soldos e demais retribuições 

dos_ servidores públicos civis e militares da Administração Fe
deral di reta, autárquia e fundacional serão reajustados bimes-



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soção li) 

tral e quadrimestralmente, a título de antecipação, de acordo 
com a variação acumulada do Índice _de Reajuste do Salário 
Mínimo - IRSM, definido no art. 2• da Lei n' 8.542, de 
23 de dezembro de 1992, observados_ os seguintes meses e 
percentuais: 

· I- em julho e novembro de 1993 e março de 1994, o 
correspondente a cinqüenta por cento da variação do IRSM 
ocorrida respectivamente nos birnestres imediatamente ante
riores; 

II- em setembro de 1993, o corresnpodente a _oitenta 
por cento da variação do IRSM ocorrida no quadrimestre 

· imediatamente anterior-, deduzindo-se a antecipação conce
dida no mês de julho de 1993; 

III-em maio de 1994, o correspondente.a noventa por 
cento da variaç-ão do IRSM ocorrida no quadrimestre imedia
tamente anterior, deduzindo~se a antecipação concedida em 
março de 1994. 

§ 19 Os perce-ntuil1s de antecipações a- que se -retere 'este 
artigo: 

,a) incidirão sobre os valores dos s_oldos, dos vencimentos 
e das demais retribuições, no mês imediatamente anterior; 

b) não incidirão sobre as vantagens remuneratórias que 
tenham por base estímulo à produtividade e desempenho, 
pagos conforme critérios ·especfficds de apuração e -cálculo 
estabelecido em legislação própria. 

§ 29 O perCe-ntual de reajuste a ser aplicado em janeiro 
de 1994 será igual à variação do IRSM, verificada entre 1' 
de janeiro-e 31 de dezembro de 1993, deduzidas as ariteci
pações concedidas nos meses de março, maio, julho, setenibro 
e novembro de 1993; observando~se; _ _ 

a) na hipótese de a aplicação do previsto neste parágrafo 
implicar aumento da folha de pagamento superior aõ cresCi:.. 
mento da receita líquida do exercício, o percentual de variação 
do IRSM será substituído pelo índice correspondente de au~ 
mento da receita líquída, e deduzidas as antecipações; 

b) para efeítO- do disposto nesta lei, considera--se folha 
de pagamento exclusivame_nte as dçspesas cOm veildffientos, 
soldos, gratificações c vantagens de caráté-r perfrlãnente, per~ 
cebidos pelos servidores da AdminlstiaçãO Federal direta, au
tárquica -e fundacional; 

c) para efeito do disposto nesta lei, considera~se cOmo 
receita líquida, a receita de impostos, deduzidas as restitui
ções, os incentivos fiscais e subsídios previamente estabele-
cidos em lei e as transferênciaS Cólistitucioilãis. --~-- · 

Art. 2~ Os pércerttuais das antecipações _e do re()juste 
resultante da aplicação do disposto no art. 1 ~, e os índices 
das vari:;tçõeS da receita líquida, serão divulgados em ato -con
junto dos MinistrOS de Estado da Fazenda, do Trabalho, e 
Chefes do Estado-Maior das Forças Arrnad;;tS e das-Secretarias 
de Planejamento, Orçamento e Coordenação e dª AdfDinis
traçãO Federal da Presidência da República. 

Art. 39_ Será constituída comissão especial para acom
panhamento do processo de apuração dos percentuais e índices 
de que trata o art. 29. composta por: 

I- cinco membros indicados, cada um, pelos Ministros 
de Estado mencionados 'no art. 2~; 

II- cinco membros, representantes dos servidores públi~ 
cos federais, designados pelo Ministro~Chefe da Secretaria 
da Administração Federal da Presidência da República, me
diante indicação das entidades representativas. . · 

. Parágrafo único. Os ·membros a que se refere o inciso 
II deste artigo serão designados para exercerem as atividades 

pelo período de vigência de um ano, assegurando-se-lhes os 
direitos e prerrogativas de representante sindical previstos 
nos arts. 92 e 240 da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 
1990. 

Aft. 4~ Os s_ervidores que percebein a Gratificação de 
Atividade instituída pela Lei Delegada n~ 13, de 27 p.~ ~gosto 
de 1992, correspondente a oitenta por-cento, terão éste percen~ 
tual elevado de forma não cumulativa, para: 

I- noventa por cento a paúir de agosto de 1993; 
II -cem por cento a partir de 1 ~ de outubro de_ 1993; 
III -cento e vinte por cento a partir de 1 o de fevereiro 

de 1994; 
JY_- cento e quarenta por cento a partir de 19 de abril . 

de 1994; 
V- cento e sessenta por cento a partir de 19 de junho 

de 1994. 
Art. 5? O disposto nesta lei aplica-se aos proventos da 

inatividade e às pensões _d~correntes do falecimento de servi-
dor público federal, civil e militar. ___ _ _ __ _ _ __ 

Art. 69 Constitui meta prioritária da Administração Pú
blica Federal a iinplantação da isonomia a que se refefe o 
§lodo art. 39 da ConstituiçãO, deVendo, a cada ano e enquanto 
necessário, ser proposta a inclusão, na Lei de Diretrizes Orça-' 
m'ent_árias --:-:- LDO e nas Leis Orçamentárias, de dispositivos 
que ordenem a aplicação de recursos, calculados sobre o au
mento da receita líquida na implantação de planos de carreira. 

Art. 7'! Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Cãmara dos Deputados, 8 de julho de 1993. -Inocêncio 
Oliveira 

Mensagem n• 414, de 1993 
Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências_, acompanhado 
de Exposição de Motivos dos Sel)hores Ministros de_ Estado 
da Fazenda, do Trabalho, Chefes do Estado~ Maior _4a,s_Forças 
Armadas e das Secretarias da Administração Federal e de 
Planejamento, Orçamento e Cb_órdenação da Presidência da 
República, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a 
política de remuneração dos servidor~s públicos civis e milita-· 
res da Administração Federal direta, autárquia e fund_acional 
e dá outras providências". 

Brasília, 6 de julho de 1993.- Itamar Franco, 

. &M. Interministerial n' - MF/SAF/MT/SEPLAN/EMFA 
Em de julho de 1993 

Excelentíssimo Senhor Presidep.te da República, 
Submetemos à_ consideração de Yossá Excelência o anexo 

projeto de _lei que dispõe sobre a política de remuneração 
dos servidores públicos civis e militar.es da Administração Fe-: 
deral direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 

· O projeto estabelece meÇ:anismo de reajustes bim~strais 
e correção quadrimestral dos val<?res dos vencimentos e do~ 
soldos do funcionalismo federal, com a adoção de índices 
compatíveis com as disponibilidades do Tesouro Na~jçmal e, 
sobretudo, sem perder de vista as limitações que a própria 

· ConstituiÇâo Federal estabelece (CF, art. 169, ADCT, art. 
38). . . 

Cabe relevar que o Índice de Reajuste do Salário Mínimo 
- IRSM, estabelecido para aferição dos reajustes bimestrais 
e- das correções q uadrimestrais é o mesmo adotado para re~ 
composição cto:s salários do setor privado. 
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O projCto ConstitUi comissão espcciàl, integrada por re
presentantes da Adminsitração Pública e dos servidores, para 
acompanhar o processo de apuração dos percen-tuais e do 
aumento da folha de pagamento e da receita líquida, obfeti
vando assegurar a normalidade dos procedimentos. 

Por outro lado, em atenção ao princípio da isonomia, 
o projeto dispõê sobre a gradativa elevação do percentual 
da Gratificação de Atividadc instituída pel a Lei Delegada 
n• 13, de 27 de agosto de 1992, de modo a torná-la igual 
para todos os servidores até o mês de junho de 1994. _ . 

Respeitosamente,- Fernando Henrique Cardoso, Minis
tro de Estado "da Fazenda - Romildo Canhim, MiniSiro pe . 
Estado Chefe da Secrctária_d~ Administraç~o Federal.da Pre
sidência da Repúblíca- Walter Barelli, Ministro de Estaâo 
do Trabalho- Alexis Stepanenko, Ministro de Estado, Chefe 
da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coord~miÇãO~ 
da Presidência da República -Almirante-de-Esquadra Ar
naldo Leite. Pereira, Ministro do Estado Chefe, do Estado
Maior das Forças Armadas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI DELEGADA N• 13, DE 27 DE AGOSTO DE 1992. 

Institui Gratificações de Ativídade para os servi
dores civis do Poder Executivo; ·revê vantagens e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que, no uso da delegação constante da Resolu-

ção n9 1, de 1992- CN, decreto a seguinte Lei: _ 
Art. 19 Ficam instituídas gratificaçõe.s de ativídade de 

pessoal civil, devidas mensalmente aos-servidores do Pode_r 
Executivo, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, em valor calculado sobre o vencimento básico, nos ter-
mos desta Lei Delegada. _ _ _ 

Art. 29 Os servidores das carreiras de Diplomata e os 
Juízes do Tribunal Marítimo receberão· Gratificação de Ativi
dade no percentual, não cumulativo, de 160%, sendo: 

I-80% a partir de 1' de agosto de !992; 
II -100% a partir de 1' de outubro de 1992; 
III -120% a partir de 1• de novembro de 1992; 
N -140% a partir de 1• de fevereiro de 1993; 
V -160% a partir de 1• de abril de 1993. 
Art. 3• A Gratificação de Operações Especiais, devida 

aos servidores das carreiras de Polícia Federal, de Políciâ 
·Civil do DistritO Federal e dos extintos Território e da Polícià 
Rodoviária- Federal, no percenual de 90%, nos termos das 
Leis o• 8.168, de 16 de janeiro de 1991, 8.216, de 13 de 
agosto de 1991 e 8.270, de 17 de dezembro de 1991, fica 
transformada em GratificaÇão de_Atividade, com percentual 
elevado para até 160%, sendo 120% pagos a partir de 1• 
de agosto de 1992, e o restante a partir de 19 de novembro 
de 1992. 

Art. 49 A Gi3tificação de Planejamento_, O_rçame-nto, 
Finanças e Controle devida aos servidores das carreiras de 
Orçamento e. de Finanças ·e Controle, nos termos da Lei n9 
8.270, de 1991, fica transformada em Gratificação -de Ativi
dade, com percentual elevado para até 160%, sendo 120% 
pagos a partir de 19 de agosto de 1992, e o restante a partir 
de 1• de novembro de 1992. 

Art. 59 Os servidores da carreira de Especialistas em 
Políticas Públicas e. GestãO_ GOvernameD.tal perCeberão Grati-

ficação de Atividadc no montante de até 160%_, sendo 120% 
pagos a partir de 1° de agosto de 1992, e o restante a partir 
de 1' de novembro de !992. 

Parágrafo único: Os servidores da carreira a que se refere 
este artigo, que percebam a gratificação aludida no art. 4~> 

desta Lei Delegada, terão a mesma transformada e ele.vada 
para os percentuais neste artigo. 

Art. 6' A gratificação devida ao Grupo DACTA, a que 
se refere o art. 14 da Lei n9 8.270, de 1991, fica transforniada 
em Gratificação de Atividade, com percentual elevadQ para 
até 160%, sendo 120% a partir de }9 de agosto de 1992, 
e o rest~nte a partir de 19 de novembro de 1992. {FI~,_& da 
Lei Delegada que institui Gratificações de Atividade para 
os· servídores ·civis do Poder executivo, revê vantagens e dá 
outras providências). 

Art. _?o A GratificaçãO de Estímulo à Fiscalização e Ar
recadação devida aos servidores das categorias fuoncinais de 
Médico do Trabalho, de Fis_cal do Trabalho, de Engenheiro 
e de Assistente Social, nos termos da Lei n~ 7.855, de 24 
de outubro de 1989, bem como os Engenheiros de Segurança 
do Trabalho no efetivo exercício da função, fica transf6rm3da 
em_ Gratificação de Atividade, com_ percentual de até 160%, 
sendo 120% pagos a partir de }9 de agosto de 1992, e o restante 
a ·partir de 19 de novembro de 1992. · 

Art. 89 Os ·servidores da -Superintendência NaCional de" 
Abastecimento - SUNAB, da Comissão de Valores Mobi~ 
liários e da Superintendência de Se_guros Privados 2erceberão 
Gratificação de Atividade no percentual de até 160%, sendo 
80% a partir de 1• de agosto de 1992, 120% a partir ~de I• 
de novembro de 1992, e o restante conforme dispuser o regula-
men.to. · 

Art. 99 Os servidores ocupantes de cargos de nível in
termediário ou médio e superior do Instituto de Planejamento 
e Economia Aplicada - IPEA, dos institutos de pesquisa 
da Secretaria de Ciêricia e Tecnólogía da Presidência da Repú
blica, dos -órgãos e da entidades constantes das alíp.eas "b" 
a "m" do § !• do art. 13, da Lei n• 8.270, de 1991, e da 
categoria funcional de Técnico de PlaitefiurientO do grupO 
Planejamento, ·criado pela Lei n9 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970 perceberão Gratificação de Atividade nos seguintes 
percentuais, não cumulatiVos: 

I - 80% a partir de 1' de agosto de 1992; 
II -100% a partir de 1• de outubro de 1992; 
III- até 160% a partir de !• de novembro de !992. 
Art. 10. Os servidores beneciados pelo art. 89 da Lei 

n9 7.686, _de 2 de dezembro de 1988, perceberão gratificação 
de atividade nos seguintes percentuais n·ão cumulatiVos: 

I -30% a partir de 19 de agosto de 1992; 
II - 60% a partir de 19 de setembro de 1992; 
III -80% a partir de 1• de novembro de 1992. 
Art. 1L Os servidores não coDtemplildos pelos arts. 

29 a 10 perceberão Gratificação de Atividade, no percentual 
de 80%_. sendo 3Q% a partir de 19 de agosto de 1992, e o 
restante a partir de }9 de novembro de 1992. 

· Art. 12. O pagamento dos percentuais das gratificações 
de atividade, devido_s a partir de }9 de novembro de 1992, 
ilos termos dos arts. 39 a 9", observará o disposto em regula
mento aprovado pela Secretaria de Administração Federal 
e as disponibilidades orçamentárias, aprovadas pelo Ministério 
da Economia, Fazenda e ·Planejamento. 

Art. 13. São mantidas _a_Retribuição Adicional Variá
vel- RAV, e o pro labore instituídas pela Lei n9 7.711, 
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de 22 de dezembro _de 1988, bem como -a GratifiCaÇão de 
Estímulo à Fiscalização e Arrecadação, instituída pela n9 

7.787, de 30 de junho de 1989, observado, como limite máxi
mo, valor igual a duas vezes o do maior yencim~IJ.tO pago 
aos servidores de carreiras típicas i::lo Estado_ (a'I1. 6» da Lei 
n' 8.216, de 1991). . 

Parágrafo únic_o._ Os serVi.dores que percebem as vanta
gens previstas neste artigo não perceberão a Gratificação de 
Atividade instituída por esta Lei Delegada. 

Art. 14. Fica criada a Gratificação de Atividade pelo 
Desempenho de Função, devida aos ocupantes de Cargos de 
Natureza Especial, de Cargo do Grupo-Direção e Assessora
menta SuperiOres do Poder Executivo e de cargo,~e Direção 
de Instituição Federal de Ensiito, cOnforme oS fatores fixados 
no Anexo II desta Lei, calculados sobre o maior vencimento 
básico do servidor público. (FI. 3 da L~i Delegada que institui 
Gratificações çle Atividade para os servidores civis do Poder 
Executivo, revê vantagens e dá outras providências.) 

§ 19 A Gratificação de Atividade pelo Desempenho de . 
Função é devida exclusivamente pelo desempenho da função 
ou do cargo de_direção, não se incorporando aos vencimentos, 
ao soldo nem aos proventos de 'aposentadoria ou d~ pensão. 

§ 2• O titular de Cargo de Natureza Especial, de Cargo. 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores ou de Cargo 
de Direção de instituiç~o Federal de EnSino, que optar pela 
remuneração do cargo efetivo, não fará jus à Gratifj.cação 
de Atividade instituída por este artigo. 

Art. 15. A Gratificação a que se refere o artigo anterior 
é extensiva às Funções Gratifi_çadas e_à~ Gratificações de Re
presentação de que tratam as Leis n• 8.168, de 1991 e 8.216, 
de 1991, e será calculada pelo fator 1.166, sobre os-respectivos 
valores. 

Art. 16. Ficaln extinta~, a partir de 19 de agosto de 
1992, as segufrites vantagens: 

1-Gratificações de Dedicação ExclusiVa a-que- se refe
rem o art. 5' da Lei n• 8.270, de 1991, e o inciso VIII, do 
§ 3', do art. 2• da Lei n' 7.923, de 1989; 

II-Adicional de Dedicação EXclusiva a que se refere· 
o art. 13, § 29, letra "b", da Lei n9 8.270, de 1991. 

Art .. 17. Observadas às exclusões indicadas no inciso 
II, do art. 3° da Lei n'. 8.448, de 21 de julho de Í99Z, em 
·nenhuma hipótese sei'ão pagas aos servidores civís, atiVOs, 
inativos e pensionistas, vantagens que, sOmadas, ultrapassem 
duas vezes o valor do maior vencimento permitidO -como te to~ 
nos termos do inciso I. ~o art. 39, da Lei n9 8_.448, de 1992. 

Parágrafo único. É vedado transferir para os ril~ses-sub
seqüentes valores de vantagens que eventualmente excedam 
o limite estabelecido neste artigo. 

Art. 18. A Secretaria da Administração Federal, tendo 
em vista a regulamentação dos arts. 37, inciso XI, e 39, § 
1' da Constituiç~o Federal pela Lei n• 8.448, de 1922, promo' 

. ve-ra, em noventa dias, o levantamento de todas as retribuições 
fina-nCeiraS pagas pelos ói'gãOS e· entidades da Administração 
Pública Federal direta, autárquica· e furidãciõllal r propora 
as providências e medidas necessárias à extinção das que impi
quem ttatamento difei:enciado, em desacordo com os cita~'?S 
preceitos constitucionais. · 

Art. 19. O Ministro de Estado do Trabalho e da Admi
nistraÇão baixará as instituições·l!.~cessan:_ãs a fim de ql!~· _n9 
prazo de noventa dias _contados da publicação desta Lei Dele
gada, sejam centralizados na Secretaria da Administração Fe
deral todos os dados fun~ionais finance'iroS"""i'e:f~rentes. a servi
dores civis da. AdminiStração Pública Federal 9ire~a. autár:-. 
cfüica e fundacional. 

Parágrafo único. Para os fins do dispoStO neste artigo, 
o Di$trito Federal e os Estados oriundos de Territórios Fede
rais fornecerão ao Ministério do Trab3.Iho e da Administração 
os dados funciona's e fmanceiros relati:vos aos servidores, ati
vos, inativos_e pensionistas remunerados com recursos do Te
souro Nàcional, em decorrência· de normas constitucionais 
ou legais. . 

Art. 20. Esta Lei Delegada entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos firianceiros a contar de 19 de agosto 

· de 1992, observadas as gradações nela estabelecidas. 

. Brasília 27 de agosto de 1992, 171' da Independência 
e 1049 da República. Fernando Collor. 

ANEXO I DA LEI DELEGAD-A N' 13, 
DE 27 DE AGOSTO DE f992 

DENOMINAÇÃO 

CARGO DE NATUREZA ESPECIAL 
DAS-6e CD -1 

DAS-SeCD-2 
DAS-4eCD-3 
DAS-3eCD-4 
DAS-2 
DAS- 1 

VIGENCIA 
AGO/SET/92 OUT/NOV792 DEZ/92 JAN/93 ' 

2.07 2.27 
2.07 2.2.7 
1.94 i' 2.12 

___ ].66 -;------,1:,.:;-8=-:1:--
0,76 I 0.85 
0.73 0.81 
0.70. Q;78 

2..47 

t-
! ~:~ 

, .l)7 
0.93 
0.88 
jl.85 

BASE DE CÁLCULO: .MAIOI'r'V'ENCIMJ:;NTO PE' Cf:RAÊIRAS Tii'ICAS. 01" ESTACO. 

A ~ARTIR DE 
FCV/93 

2.57 
2.57 
2.39 
2.04 
0.97 
0,92 
0.89 
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LEI N' 8.542. DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre a política nacional de salários e dá 
oUtras providências. 

O Vice-Presidente da RepúbiiCã: rio- ~X~~Cicio do -~rgo_-· 
de Presidente da República, faço saber que o Congresso Na
cional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 19 A política naCional de salários, respeitado o 
'p~n:ípio da jrredu~ibilidade, tem porfundamento·a livre nego
cxaçao coletlva e reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta 
lei. 

§ 19 As cláusulas de acordos, convençÕes Ou -COntratos 
coletivos de trabalho integram os contratos individuais de tra
balho e somente poderão ser reduzidas ou suprimídas por 
posterior acotdo, convenção óu contratO cóletivo de trabalho. 

§ 29 As condiçõeS de trabalho, bem como as cláusulas 
salariais, inclusive os aumeritos reais, ganhos de produtividade 
do trabalho e pisos salariais proporcionais à exténsão e à 
complexidade do trabalho, serão fixados em contratO, conven
ção ou acordo coletivo de trabalho, laudo arbitral ou sentença 
normativa, observados_ dentre outros fatores, a produtividade 
e a Iucratividade do setor ou da empresa. _ _ 

Art. 2<? É mantido o_Indice de Reajuste do SaláriO Míni
mo (IRSM), calculado e divulgado pela Fu~daçáo Instituto 
Br~sileiro de Geografia e Estatística (IBG:E), que reflete a 
vanação mensal do custo de vida para as famílias com renda 
até dois salários mínimos. - ~ - --

§ 1' É mantida a metodologia de cálculo do IRSM, de 
que trata a Portaria n~> 478, de 16 de junho de 1992, do extinto 
!"finistério da Economía, Fazenda e Planejamento. 

§ 29 Qu~do, por rno.tivb =de força maior, não for possí
vel ao IBGE divulgar o IRSM até o último dia útil do mês 
o Ministério do Trabalho adotará índice substitutivo. ' 

Art. 39 Para os fins desta lei, define-se o Fato r de Atua
lização Salarial (FAS) como o resultado da multiplicação dos 
seguintes índices unitários: · 

I-:- índ~ce da variaç~o.acumul;tda do IRS.M no _ _quadri
mestre Imediatamente antenor ao mês de referência do FAS; 

II -índice da variação mensal do IRSM no mês imediata
mente anterior ao mês de referéncia do FAS, dividido pda 
média geométrica dos índices das variações mensais do IRSM 
no quadrimestre mencionado no inciso anterior. 

Parágrafo único. Para fins deste artigo, o índice unitário 
é a soma da unidade um mais a variação percentual dO índice 
considerado, dividida por cem. 

. Art. 49 É assegurad~ aos trab~lhadores ~eajustes qua
drimestral da parcela salanal .até_ se_is sa~rios, mínimos, pela 
aplicação do F AS. - -

§ 19 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos~~
ses de janeiro, maio e setembro integram o Grupo A e, nestes 
meses, a partir de janeiro de 199-3. Inclusive, far-ãO jus ao 
reajuste previsto neste artigo. _ 

§ 29 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me
ses de fevereiro, junho e ou.tubro integram o Grupo B e, 
nestes meses, a partir de fevereiro de 1993 inclusive farão 
jus ao reajuste previsto neste ariigô. - ' -- ' 

§ 39 Os trabalhadores cujaS datas-base ocorrem nos mé
sesde março, julho e novembro integram o Grupo C e, nestes 
meses, a partir de março de 1993, inch,asive, farão jus ·ao 
reajuste previsto néste artigo. -

§ 4<? Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me
ses de abril, agosto e setembro integram o Grupo De, nestes 

meses, a partir de abril de 1993, inclusive, farão jus ao reajuste 
previsto neste artigo. 

Art. s~ São assegurados aos trabalhadores antecipações 
salariais sobre a parcela até seis salários mínimos, a serem 
ª"ad~s pelo Ministério do Trabalho até o segundo dia útil 
de cada més, em percentual não inferior a sessenta por cento 
da variação acumulada do IRSM nos dois meses imediata
mente anteriores à sua concessão. 

§ 19 A partir de janeiro de 1993, inclusive, os trabalha
dores do Grupo C farão .. jus às antecípações previstas neste 
artigo nos meses de janeiro, maio e setembro. 

-§ 29 A partir de fevereirO de 199~; iridusive_, os traba
lhadores do G~upo D farão jus às antecipações previstas neste 
artigo nos meses de fevereiro, junho e outubro. 

§ 39 A partir de março de 1993, inClusive, os trabalha
dores do GrUpo A farão jus âs antecipações previstas neste 
artigo .nos meses de março, junho e novembro. 

§ 4~ A partir de abril de 1993, inclusive, os trabalha
dores do Grupo B farão jus às antecipações previstas neste 
artigo nos meses- de abril, agosto e dezembro. 

§ s~ As antecipações de que trata este artigo, bem como 
aquelas concedidas até a data de publicação desta lei, com 
base no art. 5' da Lei n' 8.419 de 7 maio de 1992, que ainda 
não""tenham sido compensadas nos termos da referida lei, 
serão deduzidas poroc~sião do reajuste quadrimestral previsto 
no artigo anterior." 

Art. 6~ Salário mínimo é a contraprestação mínima de
Vid~ e_ paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, 
por jornada normal de trabalho, capaz de satisfazer, em qual
quer região do País, às suas necessidades vitais básicãs_ e às 
de sua faml1ia cám moradia, alime:r;ttação, educaçãO, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. 

§ 19 O salário mínimo diário corresponderá a um trinta 
avos do salário mínimo mensal, e o salário_ míriimo horá"rio 
a um duzentos e vinte avos do salário mínimo. 

§ 29 Para os trabalhadores que tenham por disposição 
legal a jornada máxima diária de trabalho inferior a oito horas. 
o -salário mínimo será iguãl ao definido no parágrafo anterior 
multiplicado por oito e dividido pelo máximo legal. 

Art. 7' A partir de 1' de. janeiro de 1993, o salário 
mínimo será de Cr$1.250.700,00 (um milhão duzentos e cin? 
'enta mil e setecentos_cruzeiros) mensais, Cr$41.690;00"(qUa
renta e um mil seiscentos e noventa cruzeiros) diários e 
Cr$5.685,00 (cinco mil seiscentos e oitenÚ1 e cinco cruzeiros) 
horários. 

-§ 1 ~ A partir de 1 ~ de maio de 1993, inclusive, o salário 
mínimo terá reajustes quadrimestrais pela aplicação do FAS. 

§ 29 Serão assegurados ao salário mínimo reajustes bí
-m~~~rais, a título de antecipaçãO, nos meses de março, julho 
e novembro, em percentual idêntico ao definido para os traba
!hado~es do_9rupo A, conforme disposto no§ 3~ do art. 5" 
desta lei, a serem compensados por-ocasião dos reajustes qua
drimes_t_!ais previstos no parágrafo anterior. 

§ 3? Por ocasião da aplicação dos reajustes e -anteci
pações ~e que trata este artigo, o valor do- salário mfnino 
mensal ~rá arredondado para unidade de centena de cruzeiros 
imediãfarilente superior. . ·- · 

Art. 8' O art. 40 da Lei n' 8.1772 , de 1' de março de 
1991, passa a_vigorar com a seguinte redação: . 

"Art. 4D- O depósito.recursal de que trata o art. 
899 da Consolidação das Leis do Trabalho fica limitado 

• a Cr$20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), nos 
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casos de interposição de recurso _ordinário_., e .df? 
Cr$40.000.000,0lf(quarenta rrtílhões de cru:<eiros), em 
se tratando de recurso de revista, embargos infringentes 
e recursos extraordinários, sendo-devido a· cada novõ 
recurso interposto no decorrer do processo. 

§ 19 Em se tratando de condenação imposta em 
ação rescisória, o depósito recursal te.rá, como limite 
máximo, qualquer que seja o recurso, o valor dé Cr$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros). 

§ 29 A eXigência de depósito aplica-se, igualmente, aos 
embargos, à execução e a qualquer recurso subseqüente do 
devedor. 

§ 3"' O valor do recurso ordinário,_ quando interposto 
em dissídiO coletivo, será equivalente ao quádru-plo do previsto 
no caput deste artigo. -

§ 49 Os valores previstos neste artigo serão reajustados 
bimestralmente pela variação .acumulação do INPC do IBGE 
dos dois mes~s imediatamente anteriores. •• 

Art. 99 A partir -de maio de- 1993, irich.lSive, oSO bene
fícfoS -de prestação continuada da Previdência Social terão 
reajuste quadrimestral pela variação a:cumiJ.lada dO IR-SM, 
sempre nos meses de janeiro, mafo e Setembro. 

§ 1" Os beneficiós Com data de inícío posterior ·à 31 
de janeiro de 1993 terão seu primeiro reajuste caicUlado pela 
variação acumulada do IRSM entre o mês de inídO, inclusive, 
e o mês imedidatamente anterior ao do referido reajuste. 

§ 2~' A partir da referência janeirO "de 1993, o IRSM 
substitui o INPC para todos os fins -preVIstos--tias-Leis no& 
8.212', e 8.213', ambas de 24 de julho de 1991. 

Art. 10. A partir de }9 de março de- 199_;3, inclusive, 
s.;:rão concedidas aps_benefícios de prestaçã,o continuada da 
Previdência Social, nos meses de mar_ço, julho e novem"ro, 
antecipações a serem· ·compensadas por ocasião do reã]uste 
de que trata o artigo anterior. _ _ _ _ __ _ 

§ l!> As antecipações de que trata este artigo serão fixa
das em portaria conjunta pelos MiniStrpS ae Estado da Fazen
da, da Previdência Social, e da Secretaria de Planejamento 
e Coordenação da Presidência da República, em percentual 
não in~erior a sessenta por cento da variaçãO acumulada do 
IRSM no bimestre anterior. · 

§ 2~' O percentual fixado nos termos do parágrafo ante
riO"r aplica-se a todos os valores expressos em cruzeiros nas 
Leis n•' 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e.suas 
modificações posteriores:·---- -

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrán.o·, espe~ 
cialmente a Lei n~' 8.419, de 7 maio de 1992, o inciso II do 
art. 41 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, mantidos 
os efeitos finanCeirOs qúail[os ao reajuste dos benefício:s em 
janeiro. _ 

Brasília, 23 de dezemgro de_1992, 171° da Inde-pendência 
e 104• da República. ITAMAR FRANCO, Walter Berelli. 

LEI N' 8.543, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992 

Detennina a Impressão de advertência em rótulos 
e embalagens de alimentos·industriaJizados que conte· 
oham glúten, a fim de evitar a doença celiaca ou síndro· 
me celiaca. 

O Vice-Presidente da República no _exercício do cargo 
de Presidente da Repúlica. faço saber que-OCongressb Nacio- · 
nal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1o Todos os alimentos Industrializados que conte
Ilham glíite"n, coiDO trigo;~~í-Veía~ ·ce·varla, malte e centeio e/ou 
seus ·derivados, deverão córiter, Obrigatoriamente advertência 
in.dicando essa co~po.sição. 
· · § 1' (Vetado) 

§ 29 A advertência deve ser impre-ssa nos rótulos e em
balagens dos produtos industrializados em carãctúes com des-
taque, iiítido e de fácil leitura. · -· 
. § 3'? As inçll,ístrias aJjmentícias ligadas ao setor terão 

o prazo_ de um a:_n_Q. a ~Ptar .da pUbliCaçãO desta lei, para 
tomar as medidas necessárias ao seu cumprimento. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasilia, 23 de dezembro de 1992, 17JO daindependência 

e 104' da República. -ITAMAR FRANCO, Lázaro Ferreira 
Barbosa- Jamil Uaddad. 

· ·LEI Ne 8.544, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992 

Autoriza o Poder ExeCutivo a abrir -ao Orça'mento 
Fiscal da União, em ravor do extinto Ministério dos 
Transportes e das Comunicações, c~ito adici_Onal até 
o limite de Cr$ 1.458.056.271.000,00 para os fins que 
especifica. · 

r A Comissâo de Asmntos Económicos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 137, DE 1993 
(NQ 3.717/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da R~púhlica) 

Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o 
Plano de Seguridade do servidor público ch·il dos Pode
res da União, das autarqUias e das fundações públicas, 
e_ dá o?tr~s -~rovidêndas; 

O Congresso Nacional decreta: _ . 
Art. 1'' O§ 1'' do art. 231 da Lei n" 8.112, de ll__de 

dezcmhfo de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 231 ......................................... . 
..... ·--·' ........... _ ... .,·-------~~-········ ... ··~·--··· * 2" O custeio das,aposenta~o.rias e pen::;ÕCs. é 

da responsabilidade da União e de seus servidores." 

Art. 2·' A Contribuição mensal do servidor ao Plano de 
Seguridade Social_ incidirá sobre sua remuneração e será calcu
lada mediante aplicação das alíquota-s estabelecidas nas segUin
te tabela: 

Faixas (com base na tabCiã de- Ve:ilcimento dos 
servidores do PCC _ Lei N° 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970) 
RemuneraçâÕ corfespond~nte a ate 1.8 ~ezeS -o 
vencimento d<l Classe D. Padrão IV ....,.. NA • 

. inclusive 
Remuner.i:ÇãO~ correspondente a 1,8 v~zes o 
vencimento da Classe D, Padrão IV _ NA. 
exclusive, até a correspondente a 1,8 vezes o 
venciemto da Classe C, Padr"ao IV .:._ NI, 
fuclosive 
Remuneração correspondente a 1,8 vezes o 
vencimento da Classe C, Padrão IV _ NL 
exclusive. até a correspondente a 1.8 vezes o 
vencimento da Classe f· Padrão IV _ NS, 
inclusive 
Remuneração superior a 1,8 vezes o vencimento 
Class~ C, Padrão IV _ NS 

Alíquota 
(%I 

9 

10 

11 

12 
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§ 1" As alíquotas definidas neste artigo passam a vigorar 
no prazo de noventa dias, concado da data de publicação 
desta lei. e_serão aplicadas até 30 de junho de 1994. 

§ 2'' O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Na
cional, no prazo de noventa dias_, contado da data de publi
cação desta lei, projeto dc'Jei dispondo sol)re o Plano de 
Seguridade Social do Servidor, sua gestão e seu custeio, e 
fixando as aliquotas a serem observadas a partir de l" de 
julho de 1994. . · 

Art. 3" A União, as autarquias e'as _funcJaçõc~ públicas 
federais par'ticiparão do custeio do Plano de Seguridade Social 
do servidor através de: -

I -contribuição mensal, com recursos do Orçamento 
Fiscal, de valor idêntico à contribuição de cada servidor con
forme definida no art. 2~; 

II- recursos adicionais;-·quandO- nCcessários, effi-nlofi
tante igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano 
e as receitas provenientes da contribuição dos serividores e 
da contribuição a que se refere o inciSo I. respeitadO o disposto 
no art. 17 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991. 

. Art. 4'·' As contribuições de que tratam os arts., 2~ e 
3" serão recolhidas ao Tesouro Nacional nos prazos e condições 
estabelecidos pelo Poder Executivo. _ _ 

Art. s~ As contribuiç6es dos servidoi~.s (iue, anteri_or
mente à vigência da Lei nn 8.112, de 1990 eram regidos pela 
Consolidação das Leis do_ Trabalho, enquanto não entrarem 
em vigor as alíquotas definídas no art. 2'.', continuarão a ser 
descontadas na forma c nos percentua~~ estabelecidos para 
os demais servidores civis da União, observado o disposto 
no art. 4'.> desta lei. 

Art. 6·• Esta lei entra cm vigor na d.c!ta de sua Puhlica-
ção, respeitado o disposto no § 1 n do arr. 2" __ 

Art. 7': Fitam revogados os arts. 9'\ _ _10 e_lR da Lei 
n" 8.162, de 8 de janeiro de 1991. · . 

Câmara-dos'Dcputados, 8 de ju'lho de 1993.- (Assina
tura ilegível). 

Mensagem n·:211. de 1993 
Senhorc~ Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do § 1'1 do art. 64 da Constituição Federal, 

submdo à elevada deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros 
de Estado da Fazenda e Chefe da Secretar:ia d;:t Administração 
Federal da Presidência da República, o an_exo projeto de l!!i 
quC; "Dispõe sobre as aliquotas de contribuição para o Plano 
de Seguridade do servidor público civil dos Poderes da União, 
das autarquias c das fundações públicas, e dá outras provi
dências". · 

Brasl1ia, 24 de abril de 1993.. -Itamar Franco. 
EM lnterministcria1 n" 136/MF"/SAF-PR 

Bras!lia, 23 de abril de 1993. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúl;>lica, 
O Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 26 

de fevereiro de 1993, ao apreciai--o méritO da Ação Direta 
n" 790-4/600, proposta pelo Procurador~Geral_da República, 
deliberou pela inconstitucioilalid_açle elo art. 9·.> da Lei no 8.162, 
de 8 de janeiro de 1991, que establecia os percentuais de 
contribl!-ição dos servidores civis dos Poderes da União. das 
autarquias c das fundações públicas, para o Plano de Seguri
dade Social previsto no atual Estatuto. 

2.· A deliberação do Pretória Excelso, fundamentada 
na ausência de norma que permitisSe a majoração das alíquotas 
de contribuição, be1~:1 como dcsobediencia aci preceito inscrito 
no § 6" do art. 195 da Constituição Federal, retardou a conces-

sãO dos benefícios_ do Plano de Seguridade ao servidor e sua 
famnia, posto que a União, isoladamente, não poderia arcar 
com os custos decorrentes, principalmente L:m função da difícil 
sitUaçã.o em que se encontra o Tesouro NacionaL 

3. Com o advento da Emenda Constitucional n" 3, de 
1993, recentemente promulgada, foi acrescido § 6" ao art. 
40 da Carta Magna, possibilitando imputar tambêm aos servi
dores a responsabilidade pelo custeio das respectivas aposenta
dorias e pensões, e em decorrência, instituir alíquotas de con
tribuição específicas, que ora se propõe. 

4. Em consonância com o novo dispositivo constitucio
nar, o art. 1·' do presente proje_to cuida da alteração da redação 
do§ _2' do art. 231 da-Lei n" 8.i12, de- 1990, repartindo a 
responsabilidade do custeio_ das aposentadorias e pensões enw 
trc a União e os servidores. 

5. O art. 6" do -projeto estabelece suei vigéncia para 
noventa diaS após sua publicação, em respeito ao comando 
inscrito no§ 6" do a.rt. 195 da Carta Política de 1988. 

{ Por Oportuno, cumpre-nos informar a Vossa Exce
lência que consta do presente projeto de lei dispositivo que 
re'voga o art. 9'' da Lei n'' 8.162, de 1991. pelas razões mencio
nadas, bem assim dos arts. 10 c 18_da mesma Lei, por se 
referirem especificamente ao assunto em.tcla. 

7. Ante o exposto, temos a honra de ~ubmeter à conside
ração de Vossa Excelência o anexo projeto de leL com vistas 
~o disciplinamento do custeio do Plano de Seguridade Social 
d.os._s_er_vidores públicos civis dos três poderes da União. das 
autarquias c das fundações públicas, conforme previstos nos 
arts. 183 a 185 da Lei n·• 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

_Respeitosamente.- Eliseu Resende, Ministro de_~~tado 
da Fazenda- Luíza_Erundina de Souza, Ministra de Estudo, 
Chefe da Secretaria da Administração Federal. 

CONSTITUIÇÃO DÀ 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

··· · · · · ···· · · ············· ······:rriüio· iii···· ..... ·.·····' 'c··'··'··----· 

Da Organização do Estado 
_,v,''''' ••'' •• •••• ,. •••• .;. •• .;.·.·;-~--;..,; ,-•. '' •' '••••'''' •' •••••••••-•·.• .õ, •• .-••• 

§ 49 Os proventos da aposentadoria serão revistos, na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que -se mOdificar 
a.remuneração dos servidores em atividade, sendo também 

estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens pos
teriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da trasformação ou reclassificação do car
go o~ função em que se deu a aposentadoria, na forn:ia da 
lei. 

- ·- § 59 O benefício da pensão por morte corresponderá 
à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor faleci
do, até o limite estabelecido em lei, observad9 o disposto 
no parágrafo anterior. 

·····························c:A"PiTüi:üvií''··--·~---~ .. ,~ .... , .. , .. 
Da Administração Pública 

................... " ••••• -...... -~ •• ~-.;. · ............ ":.i •• ;:.'!"'.; •• " .. " .. . 

SEÇÃOII 
Dos Servidores Pú;blicos Civis 

......................................•...... ~~---·····························-· 
Art. 40. O sérvidor será aposentado: 
I- por invalidez permanente-. sendo os proventos intew 

grais quando decorrentes de acidente em serviço, molé~ti~ 
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profissional ou doença grave, contagiosa ou iilcütâvei, especi~ 
ficadaS em lei, e proporcionais nos demais casõs; --

II- compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço; · 

III - voluntariamente: 
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos 

trinta, se mulher, com proventos integrais; - · 
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 

magistério, se professor, e vinte e cinco, se prOféssora, com 
proventos integrais; 

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e· aos Virlte e
cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse teritpo; 

d) aos sessenta e cinco anos de idad_e, se homem, e aos 
sessenta, se mulher, com proventos piOporcionaiS ao ·tempo 
de serviço. 

§ 1 '? Lei complementar poderá estabelecer exceções ao 
disposto no inciso III, a e c, no caso de exercício d~ atiVidades 
consideradas penosas, insalubres ou perigosas. . 

§ 2" A lei disporá sobre a aposenta.doria em cargOs ou 
empregos temporários. 

§ 3<? O tempo de serviço público .fede~-ai, -estâdu?-l ou· 
municipal será computado integralmente para os efeitos. de 
aposentadoria e de disponibilidade. 

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO I 
Disposição Geral 

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do 
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 

CAPÍTULO II 
Da Seguridade Social 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes P1).blicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. Coinpete ao Poder Público, nos termos 
da lei, organizar a seguridade social, com base no.s. &.eguintes 
objetivos: 

I- universalidade da cobert.ur.l·e do. atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e setvi

ços às populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos be-

nefícios e serviços; 
IV- irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio;·. 
VI- diversidade da base de financiamento; 
VII - ca.ráter democrático e desceotralízado da gestão 

administrativa, com a participação da com\ln.iditde, em espe
cial de trabalhadores, empresários e aposentados. 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda 
a sociedade, de forma direta e indireta, nos ternlos da lei, 
mediante recursos provenie1_1tes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Fe<\erai e dos Municípios, e das se-
guintes contrib_uições ~.ais: · 

I- dos empregadores, incidente sobre a folha de salá-
-rios, o faturameiitó e ·o lucro; 

II- dos trabalhadores; 
III- sobre a receita de concurso de prognósticos. 
§ .1~ As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios destinãdas à seguridade soCial constarão dos res
pectivos orçamentos, não integrando o orçamento. da União. 

§ 2<? A proposta de orçamento da seguridade social será 
elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela 
saúde, previdência social e aSsistência social, tendo em vista 
as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orça
mentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 

-§ 3" A pessoa jurídica em débito Com o sistema da seguM · 
ridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar 
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditfcios. · 

-§ 49- A lei poderá instituir outras fontes .. destinadas a· 
garantir a ma·nutei'lção ou expansão da .segurid.ade social, obe
decido o disposto 110 art. 154, I. 

§ .59 Nenhum benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, níajorado ou estendido sem a correspon-
dente fonte de custeio total. · 

§ 6"' As contribuições sociais de que· tr~ta este artigo 
só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data 
da publicação da lei que as houver instituído óu modificado, 
nãóse llies aplicando o disposto no art. 150, m, b. 

§ 7"' São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que atendam 
às exigências estaPelecidas em lei. 

9 ·s<? O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário 
rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, bem como os 
respectivos cónj~ges, que exerçam suas atividades em regim~ 
de economia familiar, sem empregados permanentes, contri
buifão para a seguridade social mediante a aplicação de uma 
alíquota sobre o resultado da comercialização da produção 
e (arão jus aos befl:efícios nos termos da lei. 

·········~-...... ·············· ... ······~···::.···.·.~·-············~·--··········~·· ... ·······-:. 
·····-·-fiMiiNoA.:.coNsn:ruCioN"Xi:-N-;-,i;õE'i"<i~:í''---'· 

Altera os artigos 40, 42, 102, 103, 150, 155, 156, 
160 e 167 da Constituição Federal e institui o imposto 
sobre movimentação on b:aiÍSiiiissão de valores e <le cré
ditos e direitos de natureza nnanceira. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos do § 3"' do art. 60 da Consti.tuiçãO Federal, promul
gam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1"' Os dispositivos da Constituição Federal abaixo 
enumerádos passam a vigorar com as seguintes alterações: 

NOTA: Redação dos artigos 40, § 6•, 42, § 10, 
102, I, a e§§ 1• e 2•, 103, § 4•, 150, §§ 6• e 7•, 155, 
160, § único, ·167, IV e § :4"', inserida diretamente no 
texto da Constituição Federal. 

Art. 29 A .União poderá instituir, nos termos de lei com
plementar, com vigêilcias até 31 de dezembro de 1994, imposto 
sobre movimentação ou transmissãO de valores e de créditos 
e direitos de natureza financeira. 

§ 1" A alíquota do imposto de que trata este artigo 
não excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado 
ao Poder Executivo reduzi-Ia o restal>elecê-la, total ou parcial
mente, nas condiçc?es e limites fixados em lei. 
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§ z~ Ao im~st_q 4e que trata este artigo Dão se aplica 
o art. 150, III, b e VI, nem o disposto no § 5"' do art. 153 
da Constituição. 

. § 3~' O produto da arrecadação do imposto-de que trata 
este artigo não -se encontra sujeito a qualquer modalidade 
de repartição com outra entidade federada. 

§ 4' Do produto da arrecadação do imposto de que 
trata este artigo serão destinados'vinte por cento para custeio 
de programas de habita_ção popular. 

Art. 39 A eliminação do adicional ao imposto de renda, 
de competência dos Estados, decorrente desta Emenda Cons
titucional, somente produzirá efeitos a partir de 1"' de janeiro 
de 1996, reduzindo-se a correspondente alíquota, pelo menos, 
a dois e meio por cento ao exercício financeiro de 1995. 

Art. 49 A elimiiiaçáo do imposto sobre vendas a varejo 
de combustíveis líquidos e gasosos, de competência dos Muni
cípios, decorrente desta Emenda Constitucional, somente pro- · 
duzirá efeitos a partir de 19 de janeiro de 1996, reduzindo-se 
a correspondente alíquota, pelo menos, ·a um e meio por 
cento ao exercício financeiro de 1995. 

Art. 5' Até 31 de dezembro de 1999, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios somente poderão emitir títu
los da dívida pública no montante necessário ao refiti3nciã.
mento do principal devidamente atualizado de suas obriga
ções, representadas por essa espécie de tftulos, ressalvado 
o disposto no art. 33, ·parágrafo úni_co, do Aiordas D_isposições 
Constitucionais Tra.iisit6rias. -

Art. 6"? Revogam-se o inciso IV e o § 49 do art. 156 
da Constituição Federal. 

Brasília, 17 de março de 1993. -A-Mesa da Câmara 
dos Deputados: Deputado Inocêncio Oliveira - Presidente 
-Deputado Adylson Motta __:.. ]9 Vice-Prt!sidente -Depu
tado Fernando Lyra-29 Vice-Presidente-:- Deputado Wilson 
Campos - 19 Secretário -Deputado Cardoso _AI_yes 7-29 

Secretário - Deputado B. Sá - 4' Secretário. - A Mesa 
do Senado ·Federal: Senador Humberto Lucena- Presidente 
-Senador Chagas Rodrigues - 1' Vice-Presidente -Sena
dor Levy Dias - Z.: Vice-Presidente - Senador Júlio Campos 
- 19 Secretário - Senador Nabor Júnior - 29 Secretário 
-Senadora Júnia Marise- 39 Secretáli.o- Seriãdór Nelson 
Wedekin- 4' Secretário. -

LEI N' 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurldlco dos Servid~res Pú
blicos Civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais. 

·-···<o <o·---·------··-------·--- ·:ríT-üio-:vl· -· · · ·'-· --· ·-·-·""·''··--- ·-
Da Seguridade Social do SerVidor 

CAPITULO! 
Disposições Gerais 

Art. 183-A União manterá Plano de Seguridade Social 
para o servidor e sua família. 

Art. 184-0 Plano de Seguridade Social visa a dar co
bertura aos riscos a que estão -sujeitOs O Servidor e sua família, 
e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam 
às seguintes finalidades: 

I-garantir meios de subsistência nos eventos de doença, 
inValidez, velhice~ acidente em serviço, inatividade, faleci
mento e reclusão; 

II - proteção à maternidade, à adoção e à. paternidade; 

III - assistência à saúde. 
Parágrafo único - Os benefícios .serão concedidos nos 

tennos e nas condições definidos em regulamento, observadas 
as disposições desta Lei. 

Art. 185 ~Os. benefíciosâo Plano de Seguridade Social 
do servidor compreendem: 

I- quanto ao servidor: 
a) aposentadoria; 
b) auxílio-natalidade; 
c) salário-famllia; 
d) licença para tratamento de saúde; 
e) licença à gestante, à adotante e licença-patenlidade; 
f) licença por acidente em serviço; 
g) assistência à saúde; · , 
h) garantia de condições individuais e 3.Illbientais de tra-

balho satisfatórias; 
II- quanto ao dependente: 
a) pensão vitalícia e temporária; 
b) auxílio-furiera'I; 

·-c) auxílio-reclusão; 
d) assistência à saúde. 
§ 19 - As aposentadorias e pensões serão concedidas e 

mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encóritram 
vinculados os servidores, observado o disposto nos arts. 189 
e 224. · 

§ 29 - O recebimento indevido de_f?enefícios havidos por 
fraude, dolo ou má fé, implicará devolução ao erário do total -

-auferido, sem prejuízo da ação penal cabível. 

CAPÍTULO II 
Dos Beneficios 

........ ----- --· ----- ·-. ---. ·-CÂPíTui:o-iv: --- __ , ____ :_. ---· ---------... 
Do Custeio 

Art. 231- O Plano de Seguridade Social do servidor 
será custeado com o produto da arrecadação de contribuições 
sociais e obrigatórias dos servidores dos trêS Poderes da União, 
das autarquias e das fundações públicas. 

§ 19-A contribuição do servidor, diferenciada em fun
ção da remuneração mensal, bem comQ dos órgãos e entida-
des, será fixada em leL . .· . _ ·- . . . 

__ § 2!> -·O custeio aa aposentadoria é de responsabilidade 
integral do Tesouro Nacional. 

TITULO VII 
CAPÍTULO ÚNICO 

Da contratação temponlria 
De Excepcional interesse público 

0 o o • • • • • •·•~•••••• ••••••• 0 o •••• • o o • • -~h·•-•• .. ~~•••••~•· • ••• ~ ..... ~ •• uo •• •• Õo •• 

···-----··-r.:i:iN;'8:i62;-i:)E:~8-oE:-iA.NÊíR.ü'f>E'Y9§i: .... , .... 
Dispõe sobre a revisão dos vencimentos; salários, 

proventos e demais retribuições dos sen:idores civis e 
da rooação dos soldos dos mUltares do Poder Executivo, 
na Administração dlreta, anlárqulça e fnndaclonal, e 
dá outras providênc~. 

o<O~oo .-OU o o• OOOOO••Ooo oo•••o oo<ooo~ O O--~-- O OO~oo O 0 O O •••-'• -~o <OAA •• • • ~--~--·-O 

Art. !r A contribuição mensal a que se refere o art. 
231.<1a Lei n' 8.112, de 1990, incidirá sobre a remuneração 
mensal do servidor e será calculada mediante aplicação da 
seguinte tabela: 
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Faixa• tC'mn "-""' nn PCC' - l..,i "~ & ... 1\~1 ---------------------
AtP o valnr rftf'f'P"pttnd.-nt". ftf'(. NA III 

Dn 1.•elnr Cftt'TI'illpnndrntf' llt ftf'f. Nl\ •• t''"""flnnd•ntP. lbof. NT 21 

DovalnrC'nr,..pnncWnt• • Rf'f. Nl t2ao~,pnnchontA>* Jt~. NS 14 

Arima dn valnr C'n,.apond4•ntf' • Rf'f. NS 14 

... .... 
lJ"; 

ll"i 

ArL 10. A contribuição de que trata o artigo anterior 
será recolhida ao Tesouro Nacional nos prazos e nas condições 
estabelecidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Plane
ja:mento. 
, 00 0 ••••• ~n •••~~·••••••• •••••••••-••••-•••-.•••••••-.-.,~•....,..•~•..,.-.-..•• ;n_••--

Art. 18. Enquanto não for aplicada a tabela de que 
·trata o art. 99, as contribuiçõ~s dos servidores regidos pela 
Consolidação elas Leis do Tr_abal~o, anteriormente à publi
cação da Lei n"' 8.112, de 1990, continuarão a ser descontadas 
na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para 
o servidor civil da União, observado o disposto no art. 10._ 
• • ''" • • • • • • • • • o.._.. •• • • • • • -~n• • • ••• •o o ••• •_•.§• • • • • ••• • • •••~~• • ~~• • • • • • • ~.• • ~• •••-••• 

LEI N' 8.216, DE 13 DE AGOSTOTIE 1991 

Dispõe sobre antecipação a ser compensada quando 
da revisão geral da remuneração dos servidores públi
cos, corrige e reestrutura tabelas de vencimen~ e dá 
outras providências. 

no o o o o'" • • • • • • • • • •~ o o o o •••-•• • o ou •• o o•v• •• • ••~ o ~• o •··~• • ..,._...,..~~·---=-r--• •• .... 'O 

••••••••••• u •••••• ~- ••••• ---'. ·-··.- •••••••••• ---- ··~--- •• -------~----- "-'~ -----

(A Comissdo de Assuntos Económicos) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA- N• 138, DE 1993 
(N• 3.719/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 
Altera o inciso IV do art. 13 da Lei n~ 8.031, de 

12 de abril de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O inciso IV do art. 13 da Lei n' 8.031, de 12 

de abril de 1990, passa a vigo-rar com a seguinte redação: 
· "Art. 13. ········--··-·-·-····-·-··········-----·:-··-~-

....................... ~- ..... · .. -............. -- ...... -.-·~·-·..-.-~-~-. ---~-
IV - a alienação de ações de empresas a pessoas 

físicas ou jurídicas estrangeiras será efetiVada em 
moediWrie cirCiilãÇ-ão- preferenCiaThõS-mercãâOffintern-a-:. 
clonais e poderá atingir cem por cento do capital votante, 
salvo determinação expressa do Poder Legislativo, que 
determine percentual inferior;" 

Art. 29 Fica autorizada a transformação das dívidas de 
empresas· públicas com o Fundo de Garanti;,t por TeiÍlpo de 
Serviço - FGTS em crédito com o mesmo Fundo, o· qual 
somente poderá ser utilizado como moeda, por seu Conselho 
Curador, para participação nos leilões do Programa Nacional 
de Desestatização. · 

Parágrafo únicO. O Poder Executivo deverá rc:::gulathen· 
.. taro disposto neste artigo no prazo de noventa dias. 

Art. 3? Esta lei entia em vigor na dafa de su_a publi
cação. 

Mensagem n' 217·, de 1993 
Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do parágrafo 1 ~ do artigo 64 da Constituíção 

Fede_qtl_, submeto à elevada _deliberação de Vossa Exc~lência, 
acompanhado _de Exposição de Motivos do S_enhor Ministro 
de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que "Altera 
o inciso IV do artigo 13 da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 
1990". 

Brasflia 24 de abril de 1993.- ?. 
E.M. n• 138 

23 de abril de 1993. 
Excelentíssímo Senhor Presidente da República, 
Tendo a hora de submeter à elevada consideração de 

- Vossa Excelência a minuta de projeto de lei que altera a 
redação do inciso IV do art. 13 da Lei n• 8.031, de 12 de 
abril de 1990, que instituiu o Programa Nacional de Desesta
tização. 

Referida lei estabele_ceu que as pessoas físicas e jurídicas 
estranjeiras poderiam adquirir, no máximo, 40% do capital 
vqtªn.te das ern.pres~s alienadas no âmbito do Programa. Esta 
linúülçãç veui inibiõdo a participação -estrangeira nos leilões 
de privatização. Até a preSente data, ap"enas cefCà de 70 mi
lhões de dólares de títulos da dívida externa foram utilizados 
para adquirir participações acionárias. 

O programa vem tendo um desempenho inquestionãvel. 
Entretando, o valor arrecadado com as alienações já realiza
das, de pouco mais de 5 bilhôe_S_de d6Iãfes, é pouCo expressivo 
,em relação ao produto interno bruto do Brasil quando compa
rado com a mesma relação para outros países. A desesta
tização pode ser ampliada e os recursos dela provenientes 
devem contribuir de forma significativa para o esforço de 
ajuste fiscal, necessário para a estabilização da economia. 

Seteies ei:n que o estado .teni--tíd6 uma presença signifi
cativa estão há muito tempo sem ter os recursás -necessários 
para expandir a capacidade na medida requerida pelo cresci
mento do mercado. A falta_ de recUrsos para inVestimento 
inipede, tiunbém, a modernízação tecnológica rieceSsária p3.ra 
que estes setores possam fornecer produtos e serviços a baixos 
preços aos consumidores finais e ao setor industrial. -

A privatização, inserida num contexto competitivo, in
centiva investimentos modenizadores. A maior agilidade ad
ministrativa, típica da gestão- privada, premíte Sigirificativos 
ganhos de competividade, beneficiando a economia do País. 
(Fls. 2_ da E.M. n' 138, de 23, de abril de 1993). 

· Para que a privatização ganhe o impulso desejado e possa, 
desta forma, contribuir para o ajuste fiscal e a estabilização 
eco?ômi~, é preciso torná-la mais atrativa a todo e qualquer 
capttal disponível, nacional ou estrangeiro. Os capitais são 
atualmente disputados por vários países~ desenvolvidos ou 
em processo de desenvolvimento .. A possibilidade do capital 
externo assumir o controle acionário de negócios privatizados 
elimina, sem dúvida, um fator inibidor do irivestimento estran
g_eiro na desestat.ização no Brasil. 
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As vantagens da maior participa:çao estrangeira são a 
elevação do valor .do património alienável pela maior disputa 
nos leilões de privatizaçãO e a internaliZação de técnicas geren-
ciaiS e pi'odutivas estrangeiras. . 

No caso de eventual conveniência de se manter um setor 
ou empresa sob o controle nacional, o projeto de lei delega 
ao Poder ExecutiVQ_a_faculdade de determinar percentual 
de partipação acionária InferiOr. -

São essas raz6e-s;Seitliõr Presidente, que me levam a 
propor a Vossa Excelência eSte projeto de lei. 

Respeitosamente. -.Eiiseu Resende, MinistrO de Estado 
da Fazenda. · 

-LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA -PELA COORDE-
NAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- Ce/ 

LEI N• 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990 
Cda o Programa Nacional de Desestatização, e dá 

outras providências 

O Presidente d3. República, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sa11ciono a seguinte lei: 

Art. 13. Os processos de desestatização observarão, 
além das normas fixadas nos artigos anteriores,- os seguites 
preceitos: - -- -. 
"•" u • • o •-• o • o .. ., • o o • .. ", • • .. • •., • ".,_,. u "' ~" ~ un ••, • "•~•·~~~-~~~~ o,-,,, 

IV- alienação de ações de empresas e pessoas físicas 
·ou jurídicas estrangeiras não poderá exceder a 40% (quarente 
por cento) do capital votante, salvo autorização legislativa, 
que determine percentual superior; 

Art. 5? As despesas decorrentes da presente lei senlo · 
atendidas à conta da dotação orçamentária· do Ministério da 
Justiça. 

Art. 6~ Esta lei entr'a em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 347, DE 1989, 
(do Poder Executivo) 

Excelentíssimos Senhores M_embros do Congresso Nacio~ 
nal. 
. N9s termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho 

a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas-Excelên
cias, acompanhado de Exposição de MotivOS do Senhor Minis
tro de Estado da Justiça. o anexo proj_eto de_ lei que "cria 
Superintendências Regionais da Polícia Federal nos Estados 
do.rocanti~s, Roraima Amapá, e correspOndentes,<=:argqs 
em comissão e funções de confiança". 

Brasnia, 20 de julho de 1989. -ILEGÍVEL. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS SEAL N• 00097, 
DE 18 DE MAIO DE 1989, 

(Do Senhor Min.istro Oe Estado da Justiça) 

-Excelentíssimo Senhor Presidente cia República, . 
Tenho a honra de ·submete-r à elévada apreciaçãO de VoS

sas Excelências o incluso projeto de lei que "cria superinten
dências Regionais da Polícia Federal nos Estados do Tocan
tins, Roraima e Arriapá, e cOrrespondentes cargos em comis
são e funções.de confiança". 

2. A medida ora proposta se justifica pela necessidade 
de dotar os Estados criados pela COnstituição de 1988 de 

-unidades da Polícia Federal, como ocorre nos demais Estados 
da Federação . 

............... .............. _,_ ........ ~ .... '-"'<>">o~•s•~~~~~~~~~~ .. ,c.~..---- - - - 3. o art. 2? do projeto condiciona a ativação dâs novas 

·············{A"C~",;;j;;ã~·di'C~;;s·tft~f;ãó,-Justlç~·-e-Cidada;;i~J-- dSuppen1';t~enF-dêdncia1s a ato do Oiretó=Geral do Departamento 
eo1c1aeera. · 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 139, DE 1993 

(N9 3.109/89, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Cria Superinte~dências Regionais' da Polícia Federal 
nos Estados do Tocantins, Roraima e Amapá, e correspon~ 
dentes cargos em comissão e funções de confiança. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . .1" Ficani- criadas as Superintendências RegiOn-ais 

da Polícia Federal nos Estados do Tocantins, Roraima e Ama
pá. . - - -

Art. 2° As SuperinteÍldências criadas pelo art. 1 ~ desta 
lei serão ativadas por aio do Diretor-Geral do Departamento 
do Polícia Federal. · 

Art. 39 Para atender aos encargos cometidos às Supe
rintendências Regionais da Polícia Federal instituídas por esta 
lei, ficam cri<idos três cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superior, de Superintendente, código 
DAS-101.1, ·nove funções ·gratificadas FG-1, vinte é quatro 
funções gratificadas FG-2_ e 24 Junções gratifícadas FG-3. 

Art. 4~ A regulamentaçãodas Superintendências Re
gionais da· Polícia Federal de que trata esta lei, bem como 
a distribuição e das funções gratificadas a que se refere o 
artigo anterior, constarão do regimento i"il~errié)do Departa-

4. ~ara permitir o adequado funcionamento dos órgãos 
regionais, propõe-se a criaÇão dos corresponde'ntes cargos em 
comissão e funões de confiança. 

Na oportunidade, apresento a Vossa Exceléncia protestos 
de profundo respeito.- Oscar Dias Corrêa; Ministro da Jus
tiça. 

(.À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 140, DE 1993 

(N• 49/91, na Casa de origem) 

Institui o" Ano dos Transplantes" e dá outras provi
dências. 

O Congresso Naciortal decreta: -
Art. 1 \' É denominado" Ano dos Transplantes'' o perío

do compreendido entre I~' de janeiro e 31 de dezembro de 
1993. 

Art. 2~ No período a que se refere o artigo anterior 
serão adotadas medidas que visem, por meio de campanha 
informativa, mobilizar a opinião pública, criar estímulos e 
conscientizar á -sociedade quanto â importância da doação 
de órgãos para fins de transplante. _ -

- {:w,to de Polícia Federal. - -

Art. 39 Para o planejamento, a organização e a execu
ção da cai"Il:panha a que se refj!re o artigo anterior, será forma
da comissão especial, com a participação da União~ dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos municípios e de repiesellt"ã.ntes 
da sociedade civil. 
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Art. 4Ç> No prazo de 30 (trinta) dias será, expedido de-· 
creto para regulamentar o disposto nesta lei. 

Art. 5-;o Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. · 

Art. 6<:>, Revogam-se as disposições em contrário. 
(A Comissão de Educação.) · 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 141, DE 1993 
lN' 1.719/91 na Casa de origem) 

Dispõe sobre a jornada, condições de trabalho e 
piso salarial dos técnicos e auxiliares de enfennagem 
e determina outras providências. 

O Congressd_ Nacional decreta: 
Art. 1" A- jofnada de trabalho dos técnicos e auxiliares 

de enfermagem não excederá a 6 (seis) horas diárias. e a 3Q 
(trinta) horas ·semanais, salvo o previSto nesta Iet . -

Art. 29 A jornada de trabalho dos técnicos e auxiliares 
de enfermagem, quando sujeitos a regime de plantões diurnos, 
não pocierá exceder a 12 (doze) horas consecutivas. 

Art. 39 É considerada plantão noturno toda jornada de 
trabalho realizada no período de 22 (vinte e -duas) horas de 
um dia até as 6 (seis) horas do dia seguinte. 

§ 1"' Em casos excepcionais, o plantão noturno poderá 
exceder a jornada de 8 (oito) horas, não podendo, no entanto, 
ultrapassar o período de 12 (doze) horas. 

§ 2"' Os técnicos e auxiliares de enfermagem _çom mais 
de 50 (cinqüenta) anos de idade ou com- maiS-de 20 (vinte) 
anos de exercício profissional poderão ser dispensados das 
escalas de plantão noturno. 

Art. 4' Serão incluídas na jornada de trabalho 2 (duas) 
horas para repouso e alimentação, as quais serão consideradas 
horas trabalhadas. . . 

Art. 5"' O piso ·salarial dos técnicos de enfermagem será, 
em março de 1992, de Cr$1.160.000,00 (hum milhão, cento 
e sessenta mil cruzeiros) e o do au)tiliar de enfermagem de 
Cr$970.000,00 (novecentos e setenta mil cruzeiros). 

Parágrafo único. _Os valo~~s expressos neste artigo serão 
reajUstados pela variação do Indicc Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, entre o mês de março de 1992 e o 
mês de promulgação desta lei. . 

Art. 69 As horas excedentes da jorn'ada de trabalho de
-terminada por esta lei serão pagas à razão de 100% (cem 
por cento) sobre o salário.:.hora. 

Art. 7"' A jofnada realizada durante feriados civis e reli
giosos_.será paga da mesma forma que a hora extra a que 
se refere o artigo anterior. 

Art. 8"' O trabalho noturno terá uma adicional de 50% 
(cinqüenta por cento) sobre o valor pago pela hora diurna. 

Art. 9~ Fica assegurado ao técnico e a:o auxiliar de en
fermagem um adicional de insalubridade correspondente a 
40%_(quárenta por cento) do piso salarial da categoria. 

Art. 10. Serão fornecidos aos técnic.os __ e _au_x_i]iares de 
enfermagem, gratuitamente, alimentação, uniforme- para uso. 
diário, bem como os e_quipamentos de proteção individuàl, 
em quantidade suficiente e com qualidade adequada para o 
desempenho das atividades de que trata esta lei. _ 

Art. 11. Serão _liberados da jornada de trabalho o_técni
ro.e o auxiliar de enfermagem que estiverem no exercício 
de mandato sindical. 

Art. 12. O técnico e o auxiliar de enferm-agerrl execu
tarão suas atividades sob a supervisão, administração e chefia 
de uma enfermeiro. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 14. Revogam:-se _a~ disposições em contráriO. 

, CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO II 
Dos Direitos e _Gal-antias· Fund3meritaiS ' · -

CAPÍTULO II 
Dos DireitOs Sociais 

Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos e ruraiS, 
além d_e outros que visem à melhoria d~ sua condição social: 
... __ .......................................... -.-............. ~ ............ ~ ....... -.- .. 

XXXII- proibição de distirlção entre trabalho manual, 
técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; 

..-......................... -., ................ ;:.-;.; .. ; ............. <'••······· 

LEI N• 3.999, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961 

Altera o salário-mínimo dos médicos e cirurgiões
dentistas. 

O Presiâente da República: 
Faço saber que o CongressO Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 
Art. 1"' O salário-mínimo dos médicos passa a vigorar 

nos niveis e da forma estabelecida na presente lei. 
Art. 29 A classificação de atividades ou tarefas, desdo

brando-se por funções·, será a seguinte: 
a) médicos (seja qual for a especialidade); 

- b) auxiliares (auxiliar de laboratorista e radiologista e 
internos). . . 

_ ___ Art: 39 Nã~ ~~ c~mpreende na classificação de ativida
des ou tarefas. previstas nesta lei (obrigando -ao pagamentO 
de remuneração), o estágio efetuado para especiãlizáção ou 
-.:nelhoria de tirocínio desde que não exceda ao prazo máximo 
~e seis meses e permita a sucessão fegular no quador de benefi- · 
ciã.dos. · -

Art. 49 É salário-mínimo_ dos médicos a remuneração 
mínima, permitida por lei pelos serviços profissionaís P:resfa
dos por médicos, com a relação de emprego. a pessoãS fís-icilS 
ou jurídicas de direito privado. 

Art. 5"' Fica -fixado o salário-mínimo dos médicos em 
qUantia- igual a tfês Ve"ZeS -e o dOs auxiliares a duas vezes 
mais o salário-mínimo comum das regiões ou sub-regiões em 
que exercerem a profissão. · 

Art. 6'-'_ O disposto no art. s~ aplica-se aos médicos que, 
não sujeitOs ao horário previsto na alínea a do artigo 8"' prestam 
assistência domiciliar por conta de pessoas físicas ou jurídicas 
de direito privado, como empregados destas. mediante remu
neração por prazo determinado. 

Art. 79 Sempre que forem alteradas as tabelas do salá
rio mínimo com um nas localidades onde o salário mínimo 
geral corresponder a valor interior: a metade da soma do 
mais alto e do mais baixo salário míriiiilo em vigor no país. 

_,..,._ -·-·-··· 
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O salário-mínimo dos médicos__será reajustado para valor cor
respondente a três vezes ·e o dos auxiliares para duas vezes 
mais esta metade. 

Art. 89 A duração normal do trabalho, salvo acordo 
escrito que não fira de mo-do ·algum o disposto no artigo 12, 
será: 

a) para médicos, no mínimo de duas horas e no máximo 
· de quatro horas diáiiãS; · -

b) para os auxiliares será de quatro horas diárias. 
. § 19 Para cada noventa minutos de trabalho gozará o 
médico de um repouso de dez minutos. 

§ 2~' Ao_s médicos e auxiliares que contratarem com mais 
de um empregador, é vedado o trabalho além de s~is horas 
diárias. 

§ 39 Mediante_ acordo escrito, ou por motivo de força 
maior, poderá ser o horário norma! acrescido de horas suple
mentares, em número não excedente de duas. 

§ 49 A remuneração da hora suplementar não será nun
ca: inferior a 25% (vinte e cinco por cento) à da hora normal. 

Art. 9~ O trabalho noturno terá remuneração superior 
à do diurno e para esse -efeito e sua remulleração terá um 
acréscimo de 20% (Víriie-por· ceiúo), pelo menos, sobre a 
hora diurna. 

Art. 10. O profissional, designado para servir fora da 
cidade ou vila para· a: qual tenha sido contratado, não poderá: 

a) perceber importância inferior a do nível mínimo de 
remuneração que vigore naquela localidade; 

b) sofrer redução, caso se observe nível inferior. 
Art. 11. As modificações futuras de critério territorial 

para a fixação dos sã.Iários mínimos comu-ris~·em tabela·s, apro
veitarão, também, para os dos médicos. 

Art. 12. Na hipótese do ajuste ou contrato de trabalho 
ser incluído a base-hora, o total da remuneração devida não 
poderá perfazer quantia inferior a vinte e cinco (25) vezes 
o valor da soma das duas (2) primeiras horas. conforme o 
valor horário calculado para a respectiva localidade~ 

Art. 13. São aplicáveis ao salário mínimo dos médicos 
as disposiçôes de caráter geral, sobre o salário mínimo, cons
tantes do Decreto-Lei numero 5.452, de 1" de maio de 1943 
(CLT). 

Art. 14. A aplicação da presente lei não po4erá ser 
motivo de redução de salário, nem prejudícará a situação 
de direito adquirido. _ _ _ 

Art. 15. Os cargos ou funções de_ chefias de serviços 
médicos somente poderão ser exercidos por médicos. devida
mente habilitados na forma da lei. 

Art. 16. A partir da vigência da presente lei, o Valor 
das indenizaçóes estaduais na CLT, que venham a ser devidas, 
será desde logo calculado e pago de conformidade com os 
níveis de remuneração nela fixados. 

Art. 17. Para os fins de previdênciã sódal, os médicos 
que não sejam contribuintes_ obrigatóriOs dos Institutos ou 
Caixas de Aposentadoria e Pensões, serão coilslderados con-
tribuintes facultativos do IAPC. __________ _ 

Art. 18. Aos médicos que exerçam a profissão como 
empregados de mais de um empregador é permitido contri
buir, cumulativamente. nas base dos_salários efetivamente 
recebidos_ nos diversos empregos, até a_ máximo de dez vezes 
o maior salário-mínimo geral vigente para os trabalhadores 
não abrangidos por esta lei, cabendo aos respectivos emprega
dores recolher as suas cotas, na proporção dos salários pagos. 

Art. 19. as instituições de fins beneficentes e carita
tivos, que demonstrem não poder suportar o pagamento dos 

níveis mínimos de salários instituícf_qs !la presente lei, Será 
facUltado requerer ao Conselho Nacional âo Serv-iço Social 
isenção total ou redução dos mesmos salários. 

§ 19 A isenção, para ser concedida, deve subordinar~se 
à audiência do órgão sindical e da Associação Médica Brasi
leira, por intermédio de sua federada regional e, bem assim, 
do Serviço de Estatística da Previdência e do Trabalho, do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

§- 29 __ A isenÇão poderá ser declarada, __ em cada caso, 
na fase de execução da sentença proferida em litígio traba
lhista, pelo Juízo ou Tribunal competente podendo. contudo, 
a -execução ser reaberta, independente de qualquer prazo pres
cricional, sempre que o interessado prove alteração interve-
niente das condições econômicas da instituição. _ 

Art. 20. Os benefícíos desta lei estendem~se aos profis
sionais da medidna e seus aüXiliar-es que trabalham ou venham 
a trabalhar ~m organizações industriais e agríColaS, localizadas 
em zonas urbanas e rurais. 

§ 1 ~ _ As empresas que já tenham serviço médico-social 
organiZado, conservarão seus médicos e auxiliares com as van
tagens decorrentes desta lei, levando-se em consideração o 
tempo de serviço, as distâncias e outros fatores que possam 
influir na organização do horário, de acordo com as neçessi
dades do serviço. 

Art. 21. São automaticamente nulos todos os contratos 
de trabalho que, de qualquer forma. visem a elidir a prese~te 
lei. 

Art. 22.. As disposições desta lei são e)!:tensivas aos ci
rurgíõe"S-dentistas, inclusive aos que trabalham em organi
zações sindicais. 

Art. 23. Esta lei entratá em Vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 
· Brasilía, 21 de dezembro de 1961; 140' da Independência 

e 73ct da República. - João Goulart - Tancredo Neves -
Souto Maior - A. Franco Montoro. 

LEI N' 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986 

Dispõe sobre a regulamentação do exercício da en
fermagem e dá outras providências. 

O Presidente da República, faÇo saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 19 É livre o exercício da enfermagem em todo o 
território nacional, observadas as disposições desta lei. 

Art. 2" A enfermagem e suas atividades auxiliares so:
mente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas 
e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdi
ção na área onde ocorre o exercício. 

Parágrafo único. A enfermagem é" ~Xercida p{ívativa
mente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo 
Auxiliar de Enfermagem e' pela Parteira, respeitados os res
pectivos graus de habilitação. 
- -Art. 3: O planejamento e a programação das institui

ções e serviços de saúde incluem planejamento e programação 
de enfermagem. 

Art. 49 . A programação de enfermagem inclui a presCri-· 
ção q.a assistência de enfermagem. 

Art. 5' (VETADO). . . 
§ I' (VETADO). 
§ 2' (VETADO). 
ArL 69 São enfermeiros: 
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I- o titular do diploma de Enfermeiro ~riferiâo por 
instituição -de ensino, nos termos da lei; 

II - o titular do diploma ou certificado de Obstetriz oil 
de Enfermeira Obstrética, conferido nos termos da lei; 

III- o titular do diploma ou certificaâO -de Eiiferiiieíra 
e a titUlar do diploma ou certificado de Enferiiieir_a Obstétrica· 
ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estran
geira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo 
de intercâmbio cultural ou revalido no Brasil como diploma 
de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica oU de Obstetriz; 

IV -aqueles que, não abrangidos pelos incisos anterio
res, obtiverem. título de Enfenneito conforme o_ disposto na 
aünea d do. art. 3• do Decreto P' 50.387, de 28 de março 
de 1961. 

Art. 7<? São -Técnicos- de Enfermagem: 
I -o titular do diploma ou do certifiCado çle Técnico . 

de Enferrriagein, expedido de acordo com _a legislação~ regis
trado pelo órgão competente;- ' 

II- o titular do diploma ou do certificado legalmente 
conferido por escola ou curso ~strangeiro, regi.~h;~do~ ~Çt virtu
de de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil 
como diploma de Técnico de Enfermagem. · 

Art. 8"' São Auxiliares de Enfermagem: 
I -o. titular de certificadO de Auxili::tr de Enfepnagem 

conferido por institu1çâo de ensino, nos termos da Lei e regis-
trado no órgão ·competente; . 

II- o titular de diploma a que se refere a Lei n"' 2.822, 
de 14 de junho de 1956; 

III - o titular do diploma ou certificado a que se- refere 
o inciso III do art. 2' da Lei n• 2.604, de 17 de setembro 
de 1955, expedido. até a publicação da Lei n' 4.024, de 20 
de dezembro de 1961; 

IV -o titular de certificado de EnfermeirO Prático ou 
Prático de Enfermagem, expedido até 196_4 pelo Serviço Na
cional de Fiscalização- da Medicina e Farmácia, do Ministério 
da Sà-úde, ou p'or órgão Congênere da Secretaria de Saúde 
nas unidadeS: da Federação, nos termos do Decreto-Lei n9 

23.774, de 22 de janeiro de )934, do Decreto-Lei n' 8.778, 
de 22 de janeiro ·de 1946, e da Ler n' 3.640, de 10 de outubro 
de 1959; 

V -o pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfei'Il\a:.. 
geui_, nos termOs do Decreto-Lei_ n9 299, de 28 de fey~reiro_ 
de 1967; 

VI- o titular do diploma ou certificado conferido. por 
escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, ·regiStrado 
em virtude de -acordo de intercâmbio culturai ou r:eValidado 
no Brasil como certificado de Auxiliar de Enferm~gem. 

Art. 99 , .São Parteiras: , 
I - a titular do certifitado previsto no art. 19 P,Ó Decre

to-Lei n' 8. 778, de 22 de janeiro de 1946, observado o disposto 
na Lei n' 3.640, de 10 de outubro de 1959; __ _ 

II- a titular do diploma ou certificãdo __ de P.ªr:t~ira, ou 
equivalente, conferido por escola ou curso .e:>trangeiro,-segun
do as leis do pai!:;, registrado_ eni virtude_ de intercâmbio cultural 
ou revalidado no Brasil, até 2 (dois) anos após a publicação 
desta lei, como certificado de Parteira. 

Art. 10. (VETADO). 
Art. 11 O Enfetmeifo exerce todas as a,tividade.s d_e 

enfprmagem, cabeo.do-lhe_: , , 
I- privativamente: 
a) direção dO.óigãb de enfermagem integrante da estru

tura básica da institUição de saúde, pública e priv3:da, e chefia 
de serviço e de unidade de enfermagem; 

b) organização e direção dos serviços -de enfermagem 
e de suas atividades técnicas e auxili31es nas empresaS: presta-
doras desses serviçOSi __ . 

c) planejamento, organiZaÇãO; CoOrdenação, execução e 
avàliação çlos serviç_os da assistência ae enfermagem; 

d) (VETADO); . 
e) (VETADO); 

· f) (VETApO); 
g) (VETADO); 
h) consultaria, auditoria e emissão de parecer sobre ma~ 

téria de enfermagem; · ~ 
i) consulta de enfermagem; 
j) prescrição da assistência de enfermagem; 
1) cuidados diretos de enfermagem a pacientes gravéS 

com risco de vida; 
m) cuidados de enfermagem de maior complexidade téc

nica e que exijam cOnhecimentos de base científica e capaci
dade de tornar decisões imediatas; 

II- corno integrante da equipe de saúde: 
a) participação _no planejamento, execução e avaliação 

d:;~ pi-og~amação de saúde; 
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos 

planos- assistenciais de saúde; 
c) prescrição de medicamentos estabeleçidÇ>s em progra

mas de sáude pública e em rotina apróvada pela institUição 
de saúde; 

- d) participação em projetas de construção ou refonn_a~ 
de unidades de internação; 

e) prevenção e controle sistemático da infecÇão hospitalar 
e de doenças transmissíveis.em ·ger31; · · 

l) prevenção e -controle sistemático de danos que possam 
. ~~ _gusados à _cijentela_ durant.e_ a__assist~nciª: _cle. enf~mtagem; 

- g) assistência de enfermagem à gestante-, parturiente é 
puérpera; 

h) acompanhamento da evol~ção e do trabalhe;> de parto; 
i) execução do parto sem distorcia; . . 
j) educação visando à melhoria de saúde da população. 
P_arágrafo úniCo. As profissionais re(eridas- no inciso n 

d,o art. 69 desta lei incube, ainda: 
a) assistência à parturiente e ao parto norntal; 

.. b)_ identificação das- distorCias obstétricas e tomada de 
providência até a chegada · do inédico; · · · · · · · · 

c) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicàção 
de anestesia local, quando nece~árla. : - -__ - _-

Art. 12. O. Técnico de Enfermagem exerce atividades 
-de nível médio, envolvendo orientação e acompanhámento 
do trabalho de enfermagem em_ grau auxiliar,_ e participação 
no planejamento da assistência. de enfeJ;T~J.agem, cabendo-lhe$ 
especialmente: 

a) participar da progl'3.inaç"ão da assistêp.cia de enferma-
gem; . . 

b) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto 
as privativas do Enfermeiro,-observado o disposto nO' pará-
grafo único do art. 11 desta lei; · 

c) particiPar da orientaÇão e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar; 

d) participar da equipe de saúde. 

-Arf~--13.--_·o Auxiliar de Enfenna2em exerce atividadeS 
de níYeJ me9f9 .• ~de natuiez~" re~ÜtiVa7 enVOlvei:tdo serviços 
auxiliarçs de epf~rmagem sob sup~rvisão, bem como a partici
pa-ção em nível de execução simples, em processos de trata· 
menta, cabendo_-lhe especialmente: 
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a) observar, recon"hecer e descrever sinais e sintomas; 
b) exec~tar ações de tratamento simples; _ _ 
c) prestar cuidados de higiene e conforto_3.ópaciente; 
d) participar da equipe de saúde. 
Art. 14. (VETADO). . .... 
Art.15. As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta 

lei, quando exercidas em instituições de sãUde, -pllblic3-S e 
.privadas, e em programas de saúde, somente podem ser de
se~penhadas sob orientação e supervisão de Enfermei!O.-

Art. 16. (VETADO). 
Art. 17. (VETADO). 
Art. 18. (VETADO). 
Parágrafo único. (VETADO). 
Art. 19. (VETADO). . . . 
Art. 20. Os órgãos de pessoal da administração pública 

direta e -indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Fe
deral e dos territórios observarão, no provimento de cargos 
e funções a na contratação de pessoal de enfermagem, de 
todos os graus, os-preceitos desta lei. 

Parágrafo-único: Os órgãos a que' se--refere este artigo 
promoverão as medidas necessárias _à harmonízação das situa
çõ~s já existentes com as "disposiçõe-s desta lei, respeitados 

· os direitos adquiridos quanto a vencimentos ·e salários. 
Art. 21. (VETADO). 
Art. 22. (VETADO). . ... 
Art. 23. ·o pessoal que se encontra executando tarefas 

de enfermagem, em virtude de carência de recursos humanos 
de níveCmédio nessa área, sem possuit: formação específica 
regulada em lei, será autorizado, _pe_lo Conselho Federal de 
Enfermagem, a exercer atividãdes elementares de enferma
gem, observando o-dísposto no art. 15 desta lei. 

Parágrafo único. A autori:Z3Çã0--referida neste artigo, 
que obedecerá aos critérios baixados pelo Conselho Federal 
de Enfermagem, somente poderá ser concedida durante o 
prazo ·de 10 (dez) anos, a contar da promulgação desta lei. -· 

Art. 24. (VETADO). . . .. .. ·... ·.. . 
Parágrafo único. (VETADO). · . - · · · - :- - -
Art. 25. D Poder Executivo regulamentará esta lei no 

prazo de 120 (cento e vinfe) dias a ~nt:ir da- data de sua 
publicação. 

Art. 26. Esta lei entra em vigor Da data de sua ·publi
cação. 

Art. 27. Revogam-se (VETADO) as demais disposi-
ções em contrário. ~-

Brasília, 25 de junho de 1986. 165~' da Independência 
e 98' da República. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 142, DE 1993 

(N' 1.735/91, na Casa de origem) 

Considera O Distrito de Fazenda Nova, do Muni-. 
cípio de Brejo da Madre de Deus, Estado de Penambuco, 
Áiea Especial de Interesse Turistlco e Estâocia Hidro· 
mineral. - · 

· O CongiesSo NãciOnal decreta: 
Art. lc;o O DistritO da Fazenda Nova", do Município d~ 

BrejO da Madre de Deus, Estado de Pernambuco, passa a 
ser considerado Áx:ea Especial de Interesse Turístico e Estân
cia Hidromineral. 

Parágrafo único. Para os fins déste artigo, a Área Espe
cial de Interesse Turístico terá a classificação prioritária, em 
conformidade com 6 disposto no inciso I do art. 12 da Lei 
n' 6.513, de 20 de dezembro de 1977. 

- Art. -2" O Poder Executivo regulamentará eSta lei no 
prazo de 60(sessenta) dias, dispondo, inclusive, Sobre as medi
das a que alude o art. 13 da Lei n' 6.513, de 20 de dezembro 
de 1977. 

Art: 39 Esta Lei entra em vigOr na datá dt? sua publi
cação. 
· Art. 49 Revogam~se ãs disposições em contr:ánO:-

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 6.513, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1977 

DiSpõe sobre a criação de Áreas Especiais e de Lo
cais de Interesse Turístico; sobre o Inventário com finali
dades turísticas dos ·bens de valor cultural e natural; 
acrescenta inciso ao art. 29 da Lei n' 4.132, de 10 de 
setembro de 1962; altera a redação e acrescenta dispo-

··- sitivo à Lei n' 4. 717, de 29 de junho de 1965; e dá 
outras providências. 

CAPÍTULO II 
Das Áreas Especiais de Interesse TUrfStico 

. . . 

...... ~·;t:. 'ii'. ... A~. x;~~-E~~~ci-~i~ ··d; ·i~t~i~~;;· T~;r~ti~-;~-
rão classificadas- naS seguintes categorias: 

I - Prioritárias: áreas de alta potencialidade turística, 
que devam ou possam ser objeto de planos e programas de 
desenvolvimento turístiCo, em virtude de 

a) ocorrência ou iminência de expressivos fluxos de turis-
tas e visitantes; -

b) existência de infra-estrutura turística ·e url)ana satisfa
tória, ou possibilidade de sua implementação; 

c) necessidade de realização de planos e projetas de pre
venção ou recuperação dos locais de interesse turístico nelas 
incluídos; 

d) realização presente ou iminente de obras PúblicaS ou 
privadas, que permitam ou assegurei_tt o _acesso à área, ou 
a criação da infra-estrutura mencionada na alinea b; 

e) conveniência de prevenir ou corrigir _eVentuais· diStor
çõ"es do uso do solo, causadas pela realização presente ou 
iminente de obras públi~ ou privadas, ou pelo parcelamento 
e ocupação do solo; 

II- De reserva: área de elevada potencialidade" turística, 
cujo aprove_itamento dev~_fk;ar ~ui_ dependência: _ 

a) da implantação dos equipamentos de i~frà-e-strutlira 
indispensáveis; 

b) da efetivação de medidas que assegurem a preS:frvação_ 
do equilíbrio ambiental e a proteção ao património cultural 
e natural ali existente;- - '- - · - - -

c) de _providênCias que pemiitam regulãr-, de maneira· 
compatível com a alínea precedente_, os fluxos de turistas e 
visitanteS e as atividades, obras e serviços pemrissfveis. 

Art. 13. Do ato que-declarar Área~special de Interesse.;:_ 
Turístico, da categoria priOritária, constarão: · -

I -seus limites; 
II- ãs principais caracte-rísticaS ·que lhe confCúireni po

tencialidade turística; 
III - o prazo de formulação dos planos e programas 

que nela devam ser executàdos e os_ órgãos e entidades federais 
por eles responsáveis;- -



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 9 6631 

IV - as diretrizcs gerais de uso e O<:upação do solo que 
devam vigorar até a aprovação dos planos e programas, obser
vada a competência específica dos .órgãos e entidades mencio
nados no art. 5~; 

V- as atividades, obras e serviços permissíVe1s,-vedaâos 
ou sujeitOs a parece-r prévio até a ·aprovação dos planos e 
programas, observado o disposto no inciso anterior_ quanto 
à competência dos órgãos ali mencionados. 

§ 1" lncluir-se-ão entre os responsáveis pela elaboração 
dos planos e programas os órgãos e _entidades enumerados 
nos incisos II a VI do art. 59, que tiverem interesse direto 
na área. 

§ 29 O prazo referido no inciSo III poderá ser prorro
gado, a juízo-do Poder Executivo, até perfazer o limite máximo 
de 2 (dois) angs, contados da data de publicação do decreto 
que institui a Area Especial de Interesse Turístico. 

§ 39 Respeitado o prazo previsto no ato declaratório 
e suas eventuais prorrogações, confOrme o parágrafo anteriOr, 
compete ao CNTur aprovar os planos e programas ali refe
ridos. 

§ 49 O decurso dos prazos previstos nos parágrafos ante
riores, sem que os planos e programas tenham sido aprovados 
pelo CNTur, importará na caducidade d~l_.declaração de Área 
Especial de Interesse Turístico. 

''O r< '>••• o·o L>'~- •> >>o o o O O •" "•••~ .. ~·· .k.A"-' "L"'"~'--"-''''"''' ••••••---:•••••• 

r A Comissão de Consrimição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 143 DE 1993 

(N• 2.151/91, na Casa de origem) 

Institui o direito do .educ~ndo ao atendimento psico
lógico-educ8cional. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 O serviço de atendimento psicológico educa

cional integra o conjunto de serviços ptestad~? pela escola 
aos educandO$ nos níveis da pré-escola_ e do ensino funda-
mental e médio. . _ _" -

Parágrafo único. O serViçb.de atendimento (>Sicólógicó 
educacional será implantado progressivamente~ 3.térididas as 
áreas de maior necessidade, conforme av.aliação_ dos respec-
tiVos SiStemas· de Ensino~ · 

Art. 2'·' para os efeitos desta lei, considera-se atendi
mento psicológico~educaeional aquele que é feito por psi~ó
logo devidamente credeitciado, com a finalídade de ap01ar 
e orientar o pioceSso educacional em seus aspectOs psico~
sodais que direta ou indiretamen~e estejam relacionados à 
vida escolar.-

Art. 3~ O serViçõ de atendimento psíc016grco~edticacio
nal será integrado, sempre que possível, ao serviÇo de Orien.:. 
tação educacional. 

Art. 49 O serviço de que trata eSta lé:i poderá ser ofere
cido em unidades centralizadas para atender à demanda de 
diversas escolas, conforme o planejamento dos Sistemas de 
Ensinõ. 

Art. 59 O Poder Executivo regulaffientafá esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, a partir dé sua vigência. 4 

Art. 6<:> Esta Lei eritra em vigor na data de ~ua pubh~ 
cação. 

Art. 79 .RevÜgam~se as dispo~ções em coritrárió. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 144, DE 1993 

(N• 2.759/92, na Casa de origem) 

Sujeita as empresas públicas às normas de elabo
ração e publicação das demonstrações financeiras de 
que trata a Lei n• 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

O Congresso Nacional qecreta: 
Art. P As empresas públicas, independentemente da 

forlflasocietária q~:~e adotarern, sujeitam-se às normas de ela
boração e publicação das demonsfraÇões financeiras de que 
trata o Capítulo XV da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam.:s_e as dísposíções em contrário. -

(À Comissão de Assuntos Econ'ón1lcos} 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 145, DE 1993 

(N' 3.399/93, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Cria cargos de Patrúlheiro- Ro-dõviário Federal e 
. _dá outras providências. 

. O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Ficam criados quatro mil cargos de Patrulheiro 

ROdoviário Federal, nível intermediário, classe D, padrã·o I. 
no quadro de pessoal do Ministério da Justiça. 

Art. 29 O provimento dos cargos de que trata esta lei 
far-se-á mediante a nomea_ç_ão de _candidatos habilitados em 
concurso público. 

§ 19 O co-ncurso compreenderá duas etapas, consistindo 
a primeira em provas e a segunda, em curso- de formação. 

§ 2" A nomeação será feita pela ordem de classificação 
dos candidatos nas provas escritas. 
--~§ --39 Durãnte o curSo de foi-maÇão, os candidat&s perce
berão a importância correspondente a sessenta por cento da 
remuneração devida ao servidor localizado no primeiro padrão 
da classe a que passarão a pertencer, em decorrência da no-
meação. · · · · · · · · 

§ 49 Na hipótese de o candidato ser ocupante de cargo 
ou emprego efetivo na União, Estado, Município ou Distrito 
Federal, poderá optar pela remuneração do órgão ou entidade 
de origem. . 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Mensagem n9 25 _ 
Senhores MembrOs do COngressO Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelênci~s. acompanhado 
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado 
da Justiça, Chefe d;t Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e Coo-rdenação da Presidência da República e Fazenda, Inte
rior Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presi- .. 
dên~ia da República, Interino,- e Chefe da Casª Civil da Presi
dência da Repúblíca, o texto do projeto de lei que "'Cria 
cargos de Patrulheiro Rodoviário Federal e dá outras provi
dências". 

. Brasflia, 11 de janeiro de 1993. -Itamar Franco. 
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E.M. Conjunta ii• 002/93 
Brasília_, 8 <;!e janeiro de 1993 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, no 
exercício do cargo de Presidente da República, 

Submeto ã elevada consideração de Vossa Excelência 
o ane:xoprojeto de lei que "Cria cargos na Categoria FunCional 
de Patrulheiro Rodoviário Federal". 

2. A segurança púhlica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para preservar a ordem 
pública, dentre outros, pela polícia rodoviária federal, desti
nada ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, nos 
termos do art. 144, § 2'?, da Constituição Federal. 

3. Ao Departamento de Polícia RodOviária Federal, 
órgão específico do Ministério da Justiça, incumbe, primor
dialmente, preservar a ordem, a segurança pública e a incolu
midá.de das pessoas em trânsito, bem como do seu património 
nas rodoviás, exercendo, de forma permanente, o policia
mento rodoviário e executando os serviços de prevenção, aten
dimento de acidentes e salvamento de vítimas, nas rodovias 
federais. Além disso, a polícia rodoviária federal exerce os 
poderes de autoridade de trânsito e colabora, nas rodovias 
federais, na prevenção e repressao de crimes de furtos e roubos 
de veículos e bens, de crimes contra a vida, o patrhriônio, 
a ecologia e o meio ambiente, de tráfiCo de entorpecentes 
e drogas afins, e de corifra])aiid9 e descaminho. 

4. Para exercer essas múltiplas funções o Departa-
mento de Polícia Rodoviária Federal possui, atualmentc, ape
nas mil setecentos e vinte c três patrulheiros, embora necessite 
de, no mínimo, dez mil servidores para executá-las. 

5.- Por essa razão, -já foram desativados cinqüenta e 
dois postos de polícia, 9 -eqUivãlente a quinze por cento do 
total dos trezentos e quarenta e oito postos existentes no 
território nacional._ 

6. A faixa etária dos servidores - quarenta e cinco 
anos, em média, é muito e1Cv3:da para as árduas missões de-
sempenhadas pelos patrulheiros. __ _ __ 

7. Ademais, a transferência da Polícia Rodoviária Fe-
deral, do Departamento Nacional de_ Estradas de Rodagem 
para o Ministério da Justiça, acarretou a supressão do_apoio 
que aquele Departamento prestava às atividades adrnin~s!ra
tivas da polícia, f3zendo com que cerca de vinte por cento 
dos patrulheiros fossem desvüldos de suas funções nas rodovias 
para exercerem atividades meio. 

8. Deve-se considerar, ainda, o crescimento da rede 
rodoviária federal, ao longo dos anos, o que, naturalmente, 
ocasionou um sensível aumento das atividades da Polícia Ro
doviária Federal. 

9. Além disso, novas atribuições lhe foram conferi-
das, tais como a 'régulamentação de transportes de produtos 
perigosoS e a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança 
nas estradas, geradas pela intrOduçãO de dispositivos na legisla-
ção de trânsito. · 

10. A lotação nu,mérica· da Polícia Rodoviária Fede-
ral, que era de nove mil e vinte e nove servidores, conforme 
a Portaria n' 945, de 16 de jUlho de 1980, do então Departa
mento Administrativo do Serviço Público - DASP, não 
acompanhou o crescimento das atividades do órg~o. tendo, 
ao contrário, sido reduzida, cm razão de aposentadorias, fale
cimentos, demissões espontâneas, dispensas e ouúàs causas. 

11. Convém lembrar ainda que, por· força da Portaria 
n' 1.637, de 26 de julho de 1988, do Secretário de Recursos 
Humanos da ex-Secretaria de Administração Pública- SE
DAP, foram extintos dois mil setecentos e trinta e nove· cargos 

e empregos- (mil cento e sessenta e oito vagos e ~il. quinhezÍt~s 
e setenta e um cargos de lotação), em obediência, &o D.e.creto 
n' 95.682, de 28 de janeiro de 1988, alterado pelo Decreto 
o~ 95.781, de 4 de março do mesmo ano. 5 ~.,: . 

12. A situação tende as~ agravar. Em lneve, os qua-
dros do Departamento da Polícia Rodoviária Federãl ystarão 
reduzidos a, aproximadamente, quatro miJ e_quifth~ntos servi
dores, em virtude do grande número de pedidos de aposenta
dorias que vêm sendo formulados após o advento da Lei_ o<? 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe so,b.rl' o.regime 
jurfdico dos Servidores Públicos Civis da União_,,da~_al!t_arquias 
e_d~~ funções públicas federais. •.:..:. . J -~-•"'' , ••• 

13. Diante dos fatos expostos, fica evidenciada a_ pre-
mente necessidade de ser aumentado o efetivo da' Políci() Ro
doviária Federal, com a criação de quatro mil ca,-rgoS n_â:C_âte
goria FunCional de Patrulheiro Rodoviário Federal;a' ser Pro
vidos mediante aprovação prévia em concurso público de pro
vas, incluindo-se a formação para a função, ·rros moldes do 
art. 37, II, da Constituição FederaL _ • , w· 

14. A projeção orçamentária para as deSPeSaS decor-
rentes da criação dos _cargos ·importará, para oS exercícios 
de 1993/94, recursos da ordem de Cr$157.9 bilhões de cruzei
ros, incluindo-se tÕdos oS ajustes do exercido ~de_l'995 a que 
os servído.res da categoria fazem jus. 1 

15. Imperiosa, portanto, a cri3.ção d~ quatrq mil car~ 
gos de Patrulheiro Rodoviário Federal, nO Oti.iidrO .Perma
nente do Ministério da Justiça, que contribuirfi Pc_trà:c:5Ad~$~m
penho pleno e eficaz das atividaéies a cargo da Polícia ROcto
viària Federal. 

Respeitosamente,- Mauricio Corrêa, Minis.tro da Jus
tiça - Mauro Motta Durante, Ministro-Chefe• da Secretaria 
da Administr!lção Federal da Presidência da República, Inte
rino - Paulo Roberto Haddad, Ministro-Chefe .da.Secretaria 
de Planejamento, Orçamento e Coordenação da_Piesidência 
da República e Fazenda, Interino- Henrique Eduardo Fer
reira Hargreaves, Ministro-Chefe da Casa Civil·d:a Presidência 
da República. 

Anexo à ExposiÇão de MotivOS· ' ... 
Conjunta n' 002, de 8 de janeiro dê f~' 

I. Sintese do problema ou· da situação que reclama provi-
dências: . · ·, 

o número de patrutheiros rodoviárioS rede;ais e irÍsun
ciente para atender à variedade de atribuit;õ.és ,à cargo do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal/MJ, 

2. Soluções e providências contidas no ato normativo 
ou na medida proposta: -~ --+ 

Criação de quatro mil cargos de Patrulhe,i:Co_ Rodoviário 
Federal no Quadro Permanente do Ministério da Justiça. 

3. . Alternativas· existentes às medidas ou <:~tos-propostos: 
Iriexistem. Não há como repor a força de trabalho neces

sária x demanda x objetivos constitucionais 'se:hão com a c-ria
ção dos cargos propostos; 

4. Custos . " , 
4.1. Foi solicitada, ao Ministro da_Eçonornia, Fazenda 

e Pranejamento, a inclusão, na proposta orçamentária para 
1993, de recursos da ordem de Cr$37.367.679.000,00 \fi:inta 
e sete bilhões, trezentos e seSS"enta e sete 'milhões, seiscentos 
e setenta e nove mil cruzeiros), ~rrespo~deJites à despesa 
prevista com a' criação dos cargos propostos (a preços de abril 
~de !992), pelo Aviso n' 00622/MJ, de 13 de ·agosto de 1992. 

Segundo informações do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal este montante não está incluído na LD0/93. 
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."~:"'"'· · 4.2. Os .valores alcançam, hoje, recursos da ordem de 
<;rS157.9 bilhões para os exercícios de 1993/94, incluindo-se · 
~ o,s dispoSitivos legais que tratam da "isonomia". · 
:.-:· s.:Razões que justifiquem a urgência: 
'· :•'·· O próprio e$tado em que se. encontra a ação do Departa
ftlento de Polícia Rodoviária Federal. 
,~ :. _,.._.·Impacto sobre o meio ambiente: 
.... ,. Melhoria substancial na qualidade dos serviços públicos 
afetos.à área da patrulha rodoviária. · · 
· · 7. Siritese do Parecer Técnico: 

. Tecnicamente a demanda é absolutamente necessárüi, 
~vCndO. pois, ser considerado o disposto no Decreto n~' 
;J:i%191, hl arrígo 1• editado com base no artigo 169 da Consti

. tU~ F~eral (necessidade de prévia autorização orçamen
·~ra), para a criação dos. cargos pleiteados, via projeto de 

.. ~ (A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

· \~· ·. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"' 146, DE 1993. 
l· · ,. · · (N• 3.352/92, na Casa de origem) 

';" ..... :'' 

. '·' · _.,, · ' ' · · Modifica o art. 88 da Lei n• 7 .450, de 23 de dezem-
~· .. , .' 'bro de 1985; que "altera a legislação tributária federal 

';· ·~ · '·e:dá outras providências". 

· .. ~~- P, ·~n!irCsso Nacional decreta: 
,;:.:,'A)'i.·t• O art. 88 da Lei n' 7.450, de 23 de dezembro 
. !lc 1.985; passa a ter a seguinte redação: · · 
. ""'· ...... ·_ . 
'·~· :··,. '.'Art. 88. O art. 101 do Decreto-Lei n• 9.760, 

· ~ S de setembro de 1946, passa a·vigorar com as seguin-
•. : · : ie$ aiterações: 

• <&. • Y· ... - .... -·'!- A.rt. 101. Os contratos de aforamento firmados 
··• . \ ; pela União a partir de 24 de dezembro de 1985 estão 
• sujeítos a foro de 0,6% (seis décimos por cento) do 
...... ~ .. :· .~ ... v31or dQ respectivo domínio pleno, o qual será anual
, i:<;;·'., ··~roen~ atualizado. Todos os demais aforamentOs ·cele
:. ' '.\lr1tdos.arit~rionnente àqu~la data permanecerão cer
: . , tos, irlvariávels, perpétuos, imutáveis e isentos de qual
. :: ..• ,' . ·quer atualização. 

' §_ 1~' Ficam extintos a partir da publicação desta 
• ·., ·. ~ léi todos os efeitos finãnceiros dos Contratos celebrados 
: ;_' · .'até 23 de dezembro de 1985, decorrentes de atualíações 

: i·)'! · qu revisões realizadas com base na Lei n" 7 .450, de 
.-; ' r -23 de çlezembro deJ985, voltando os contratos respec-

. · .~iVo~ a viger com as cláusulas, valores e condições origi
... · · Dãis, livres de reajustes e atualizações de qualquer natu

r1··-' . : . reza, de modo a que os enfiteutas paguem o valor 
....... • •

1 
,: • hi~tórico constante dos respectivos contratos . 

• ~ '· § zo;o O pagamento do foro· deverá ser efetuado 
"' · adiantadamente durante o primelro trimestre de cada 
"'' . ·aqo~ sob penâ. de multa de 20% (vinte por cento). 
"' · · § 3• O não:pagamento do foro dura!lte 3 (três) 

.. ' . 8Po.s conSecutivos importará. a caducidade do afora-
.~··. me·nto." ., 

., .Art.2• 
.çaç4o .. 
. · "· · .Art-. 3• · 

Esta lei. entra em vigor na data de sua publi

Revogam-se as disposições em contrário. 

LEI N• 7.450, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985 

.. . Altera a legislação tributária federal e dá outras 

. ,,... .. pntvklências. 

1 ~·.···~, .. !''"."""'."·"'''"'"" ..................................................... .. 

~~~ .. , 

.• .. ;.,. ..• i 
' ' I • · .. 

. . . 

Art. 88. O caput do art. 101 do Decretó-Lei n" 9.76.0, 
de 5 de setembro de 1946, passa a vigorar com a seguinte 
redação, mantidos seus parágrafos: 

. "Art. 101. Os terrenos aforados pela União fi
cam sujeitos ao foro de 0,6% (seis décimos por cento) 
do valor do respectivo domínio pleno, que será anual
mente atualizado." 

DECRETO-LEI N• 9.760, 
DE 5 DE SETEMBRO DE 1946 

Dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras 
providências. 

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

TíTULO II 
Da utiUzação dos bens imóveis da União 

. .... ··························:"'""·'""''""''''"0''"0"'.'" 0 '"~···· ....... ~~-·····. 

CAPÍTULO IV . 
Do aforamento 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

......... ·." ................................................ -.. 
Art. 101. Os terrenos aforados pela União ficam sujei

tos ao foro de 0,6% (seis décimos por cento) do valor do 
respectivo domínio pleno. 

§ 19 O pagamento do foro deverá ser efetuado adianta
damente durante o primeiro trimestre de cada ano. sob pena 
de multa de 20% (vinte por cento) . 

§ 2"' O não-pagamento do fol-o durante 3 (três) anos 
consecutivos importará na caducidade do aforamento . 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

PARECER N• 231, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Men
sage~ n"' 220, de 1993 (Mensagem n~ 344/93 na origem), 
do Senhor Presidente da República solicitando ao Sena
do Federal autorização. para celebrar acordo-quadro 
entre a República Federativa do Brasil ao Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, relativo ao JTograma Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais do Bi-asil. 

Relator: Senador Elcio Alvares 

Está -em pauta a Mensagem n• 220, de 1993, do Senhor 
Presidente da República solicitando ao Senado Federal, nos 
termos do artigo 52, incisoiiV e VIl da Constituição Federal, 
autorização para celebrar acordo-quadro entre a República 
Fede~ativa do Brasil e o Banco InternaCional para Recons-
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trução e Desenvolvimento - BIRD, relativo ao Programa 
Piloto_ para a Proteção das Florestas Tropicais- do Brasil. 

O Programa Piloto, instituído pelo Decreto n9 563 ·de 
5-6-92, foi desenvolvido conjuntamente pelo governo brasi
leiro e por alguns países do chamado Grupo dos Sete - G7 
(Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão 
e Reino Unido) a partir de várias reuniões de cúpula realizadas 
ao longo dos últimos dois anos. O Piograma Visa a maXirriiZar 
os benefícios ambientais das florestas tropicais de maneira 
consistente com as metas de desenvolvimento do País, me
diante a implantação de processos de desenvolvimento suste~
tável. 

O Programa deverá con.tar, em sua primeiia fase, com 
recursos da ordem de US$250.000.000,00 (duzentos e cinqüen
ta milhões de dólares norte-americanos), dos quais 10% de
vem ser apartados pelo Brasil. O BIRD (Banco Mundial), 
indicado como administrador dos recursos em nome dos países 
doadores, criou um fundo Fiduciário de Florestas Tropicais 
(Rain Forest Trust Found) em 24 de março de 1992, cujos 
recursos devem ser repassados ao governo brasileiro ou a 
entidades civis brasileiras corno doações. Em dezembro de 
1992, o Fundo contava com recursos de aproximadamente 
US$58.666.000,00 (cinqüentã e oitõ milhões e seiscentos e 
sessenta e seis mil dólares norte-americanos). Os recursos 
restant~s deverão ser apartados por meio de mecanismos mulw 
tiláterais e bilaterais. 

A ·formalização da operação entre o governo brasileiro 
e o· Banco Mundial para viabilizar o repasse dos_ recursos 
do referido Fundo FiduciáríO, bem como dos cc-financiamen
tos bilaterais, far-se-á através de uin acordo-quadro. Este ins
. trumento jurídico visã.- a facilifã:f o- prõcesso de apreciação 
legislativa, sendo um instrumento único relativo a diversos 
projetes que serão, depois, detalhados e formalizados separa-
damente. · 

O Ministério do MeiO Ambiente será o ó-rgão responsáVel 
. pelo repasse dos recursos aos demais executores do Programa. 

Deverá ser providenciado por este Ministério a inclusão no 
OrÇamento 'Geral da União da previsão de ingresso dos recur
sos externos· correspondentes ao Programa, bem como a reali
zação de convênios com os órgãos.ou as entidades executoras. 

A realização do acordo-quadro entre a República Federa
tiva do Brasil e o Banco Mundial, nos termos do ax-:tigo 52, 
incisos V e VII da Constituição Federal, é matéria de compe
têncÜl privativa do Senado Federal, a quem cabe autorizar 
a realização da operação e dispor sobre seus limites e condiw 
ções. O acordo em questão deve se sujeitar, em· princípio, 
aOs pa~metr_os da ~esolução no 96, de 1989, que dispõe sobre 
limites globais para as operações de crédito externos e internos 
da União. -

Entretanto, como o pleíio em questão dispõe sobre a 
realização de um acordo-quadro, ísto é, um arcabouço jurídico 
que deve servir de base à elaboração futura de projetes e 
acordos bilaterais, acreditamos que ele não se traduz, por 
si só, em aumento_ no endividamento externo da União. Em 
etapa posterior, os projetas individuais a qtie o acordowquadro 
der margem devem ser detalhados, formalizados e submetidos 
à apreciação do Senado Federal de acordo com os limites 
fixados pela Resolução n' 96, de 1989. 

No que diz respeito à adequação técnica do acordo-qua
dro, ela foi atestada pelos Pareceres STN/COREF/DIREF 
n' 135, de 13 de maio de 1993 da Secretaria do Tesouro Nacio
nal, e PGFN/COF n' 513, de 3 de junho de 1993 i:Ia-Procurado-

riawGeral da Fazenda. A Consultoria Jurídica do Ministério 
do Meio Ambiente proferiu, por sua vez, o Parecer CONJURL 
MMA n' 049, de 26 ·de maio de 1993, cujo teor é favoràvd 
à realização do acordo. Foram anexados ao pedido cópia do 
acordo-quadro, cópia da carta de reunião onde ele foi elabo
rado, bem como cópia da parte ·da correspondência entre 
os negociadores. · -

Acreditamos que o acordo se apresenta adequadamente 
documentado e sua realização deve propiCiar o ingresSo _no 
Brasil de recursos financeiroS em condiçOes favoráveis (doa
ções ou empréstimos com taxas de juros abaixo dO Mercado), 
que _devem se dirigir a uma área prioritária - a proteção 
das florestas tropicais. Assim sendo, opinamos pelo deferiw 
mento do pedido nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 59, DE 1993 

_ Autoriza a _celebr;~ção do acordowquadro entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco loterame
ricano para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD 
(Banco Mundial), relativo ao Programa Piloto para a 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É autorizada. nos termos do artigo 52, incisos 

V e VII da Constituição Federal e da Resolução n' 96, de 
1989, do Senado Federal, a celebração dó acordo-quadro entre 
a República Federativa do _Bras_n e _o B~_nco Jlltern3c!onaJ 
para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD (Banco Mun
dial), relativo ao Programa Piloto Para a Proteção das Flo
restas Tropicais do Brasil, instituído__ pelo Decreto n9 563, 
de 5 de junho de 1992 . 

__ Ar_t. zo O Programa descrito no artigó 19 é constituído 
por um conjunto -de projetOS íritegrados do GOyerno e da 
Sócieáa-de Cívil brasileira, contando com o apoio t6cnico e 
finanCeiro da comuriídade financeira internacional, que visain 
a maximizar os benefícios ambientais das florestas tropicais, 
de maneira coi:Isistente cõm as metas de desenvolvimento do 
país, n:tediante a implantação de processos de desenvolvimen
to sustentável. 

Art. 39 O acordo-quadro estabelecerá a estrutura bási
ca do Programa Piloto. esboçando su~s principaiS caraCte
rísticas. 

Art. 49 A primeira fase do Programa deverá movimen
tar recursos externos na ordem de_ US$250.0QO.OOO!OO (duzen
tos e cinqüenta milhões de dó"lares norte-americanos), em 
sua maioria doações. 

§ 19 Caberá ao Brasil aportar uma contrapartida corres
pondente a 10% (dez por cento) do total dos recursos alocados 
pelos participantes do Programa. 

§ 29 Os recursos coi-reSpCrridentes à contrapartida brasi
leira devem ser devidamente incluídos no Orçamento Geral 
da União. 

Art. 59 O Ministério do Meio Ambieõte Súá o órgão 
responsável pelo repasse dos recursos aos demais exet:utores 
do Programa, cabendowlhe, portanto, providenciar junto à 
SOF/PR a inclusão no Orçamento Geral da União (OGU) 
da previsão de ingresso dos recursos externos (Fonte 148), 
bem como firmar convênios com os órgãos ou as entidades 
executoras para a transferência de recursos, respeitando as 
normas relativas à conclusão de convênios e à execução finanw 
ceira. 
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Art. 6" Os __ event~ais empréstimos externos que forem 
firmados com base no acordo-quadro devem _ser submetidos 
individualmente à aprovação do Senado Féderal. . 

Art. 7" Esta Resolução entra em vigor na d_ata de sua_ 
publicação. 

. Sàla das Comissões, 7 de julho de 1993.- Senador João 
Rocha, Presidente -SenadorElcio Arwnres, Relatoi_~.S~na
dor Carlos Patrocínio - Senador Dirceu Carneiro - Senador 
JÔão Calmon - Senador Magno BaCelar - Senador Valm.ir 
Campelo- Senador Dario Pereira - ,Senador Jonas Pinheiro 
~· Senador José Richa-Senador Eduardo Suplicy- Senador 
Garibalcli Alves Fil}lo- Senador Bello Pargli -·Senador Má-
rio Cov8s. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 0 Expe-
diente lido vai à publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Do Expe
diente lido_ conta o Projetq ·ct~ Lei d_a Câmara n9 137, de 
1993~ ·que terá tramitação com prazo determimi.do -de q~a~e~ta 
e cinco dias, nos termos do art. 64, § 1~, da Constltutçao, 
combinado com o art. 375 do __ Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, 
a matéria poderá receber emendas," pelo prazo de cinco dias, 
perante a Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Consta do 
Expediente lido, também, o Projeto de Lei da Câmara n~ 
138, de 1993, que terá tramitação com prazo determinado 
de quarenta e cinco di_as, nos termos do art. 64, § 1~. da 
Constituição, combinado com o art. 375 dO Regimento In
terno. 

De acordo com o art. 122, I( b, do Regimento Interno, 
a matéria po-derá receber emendas, pelo prazo de cinco·dias, 
perante a Comissão de Co_nstituiçao, Justiça e Cidadao_ia_._ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pela S~ 1~ Secretária." 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 698, DE 1993 

Nos termos do. art. 43, inciso I, do Regimento Interno, 
requeiro seja considerado licença para tratamento de sa_úde, 
conforme atestado ffiédico anexo, o período de 12 a 16 do 
mês em curso. 

Sala das Sessões, 8 de Nlho de 1993. -Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce-
dida a licença solicitada. · _ 

Sobre a mesa, requerimentos_que serão lidos pela sr~ 
1• Secretá~a. 

São liQos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 699, DE 1993 

_Requeiro, hos termos regimentais, que o ProjetO de Lei 
da Câmara n• .5, de 1991 (n• 4.796190, na Casa de origem) 
(apensado o Projeto de Lei do Senado n• 20192), que se encon
tra tramJtando no Senado Federal, além da Comissão_de As
suntos Sociais, à quál foi distribuído, seja também apreciado 
pela ComíSsão de Assuntos Económicos. 

Justificação 

Ao modificar regras e horários para definição do trabalho 
cons_ider_a_do notumo, a proposição oferece nítida repercussão 
no plano económico, tornando imprescindível sua cuidadosa 
análiSe pelo órgão técnico especializado . 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. -Senador Henrique. 
· Almeida. 

REQUERIMENTO N• 700, DE 1993 

Requeiro, nos termos regiineõLaís,-que o-Projeto de Lei 
da Câmara n• 40, de 1993 (n• 3.745, na Casa de origem), 
que se encontra tramitando 'no Senado Federal, além da Co--_ 
missão de Assuntos Sociais, à_ qual fOi distribuído, seja também 
apreciãdo pela Comissão de Assuntos Econômicos . 

. < 

Justificação 

O PLC n• 40/93 dispõe sobre a jornada de trabalho, limi
tando-se a 6 horas diárias, ·em turnO- ininterrupto, a todos 
quantos percebam adicionais de insalubridade, periculosidade 
ou exerçam atividades consideradas penosas. · 

A medida, se adotada, iria acarretar sérias repercussões 
no plano económico, o que torna obrigatória Sua cuidadosa 
análise pelo órgão técnico especializado. 
- --Sala das Sessões, 8 de julho de 1993.- Senador Henrique 

Almeida. · · 

·o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão publicados e, posteriormente, incluídos 
em Ordem çlo Dia, nos termos do art. 255, II, letra c, n"' 

. 12 do Regimeritp Interno. --
Sobre a mesa, ofício qu~- será_ lido pela Sr' 1~ Secr,~·tárÍá. _ 

É lido o seguinte 

Of.IGAB.IIIN' 477 
Brasília, 8 de julho de 1993 

Senhor Presidente, _ 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado GONZA

GA M_OTA, passa a integrar, na qualidade de TitUlar, a Co~ 
missão Mista encarregada de examinar a Medida Provisória 
n• 329, de 25 de junho de 1993, que "dispõe sobre a redução 
de multa pela antecipação do pagamento de tributo lançado"" 
em substituição ao Deputado Haley Margon Vaz. 

Renovo, na oportunidade, protestos de alto apreço e dis
tinta consideração. - Deputado Genebaldo Correia, Líder 
doPMDB. 

O SR .. PRESJDENTE (Chagas Rodrigues) - Será_ feita
a substituição solicitada .. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelaSr•l• S€:cre:. 
tária. 

É lida a seguinte 

Of. 124/GLPSDil/93 
Brasilia, 6 de julho de 1993. -

Senhor Presidente, . 
DirijO-me a VosSa -Excelência para, em subs.tituição à 

efetuada por essa Presidência, nos termos regi!flentais, irydicar 
os nobres Senadores JUTAHY MAGALHAES e MARIO 
COVAS para, representando o Partido,d~ Social Democracia 
Brasileira - PSDB, na qualidade de Titular e Suplente, res
pectiv~ame~te, comporem a Cotriissã~ Mista de_s!inada a anali-



!j636 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO éONGRESSÜ NACIONAL (Seção II) Julho de 1993 

sar a admissibilidade da Medida Provisória n~ 33ü; pU.blkada 
no Diário Oficial da União - EXTRA, de 30 de junho de 
1993. . 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima 
e distinta consideração. --Senador Mário Covas, Líder do 
PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será feita 
~·_substituição soliCitada. 

Foi 'encaminhado à publicação parecer- da Comissão de 
Assuntos Econômicos que conclui pela apresentação do ProR_ 
jeto de Resolução n<:> 59, de 1993, que autoriza a celebração
do acordo-quadro entre a República Federativa do B~asil_e 
o Banco Interamericano para Rec_oç.strução e Desep_volv~men
to - BIRD (Banco Muridial), relativo ao prog:-rama piloto 
para proteção das florestas tropicais do Brasil. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco se_sS.óes ordi~ 
· nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 

inciso li, letra, f do Regimento Interno. 

O.Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente, de ac~rdo com 
o art. 14, inciso VII, do Regime~to Interno, pe~--a pala~r~ 
para justificar uma proposiçãO. -· _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex\ na forma regimental. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-,- SE, Para justi
ficar proposição.)- Sr. Piesidente, Srs~ SenadoreS, ·conforme 
anunciei anteriormente, em pronunciamento que fii no dia 
16 de junho do corrente ano, estou encaminhando à Mesa 
Projeto de Lei do Senado que dispõe sobre a_ Política Na~o_nal 
Qe Drogas e dá outras providências, proposição que süste"nto 
com sólidas justificativas, objCtivando a prevenção do uso 
indevido de drogas, tanto lícitas quanto as ilícitas. 

Eu; que há mais de 10 anos me engajei na luta contra 
o fumo, que é também um tipo de droga, assim como o álcool, 
fui sensibilizado para este problema muito sério que se expan~ 
diu no -mundo e também, lamentavelmente entre nós. que 
é o uso indevido de drogas, desde as que são facilmente encon~ 
tradas e vendidas nas farmácias e no comércio até aquelas 
de circulação ilegal que tantos males têm causado à população, 
causando o vício, criando a dependência física- e psicológica, 
além de promover uma atividade à margem· da l~i,~ com todas 
aquelas abomináveis éÓnseqüéncias que sabemos. _ 

Peço aos membros desta Casa, que têm demonstrado 
tanta sensibilidade e empenho na apreciação de projetas rela
Cionados com os elevados interesses do País e da sociedade, 
e 'que têm manifestado simpatia e apoio à ·camj:>ariha ·co~tra 
o tabagismo, que envolve, como já afirmei neste- pleriário, 
4:200 suóstâncias tóxicas, que também acolham com interesse 
esta proposiçãO- que objetiVa a prevenção do uso indevidO 
de drogas prejudiciais à saúde física e mental de nossa popu
lação. 

Finalizando, Si. Presidente, encan:linho à -M~~a Projeto 
de Lei do Senado que dispõe sobre a Política Nacional de 
Drogas e dá outras providências, esperando que venha a con

. tribuir para a s_olução deste grave problema que assola o País. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'Concedo 
a palavra ao nobre Senador Alufzio Bezerra.(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
~.luinte discurso.) Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, asso-

mO à -tfibuna para tratar de 1,1m assunto grave do País: a 
situação da saúde, que hoje vive dias calamitosos em face 
da situação administrativa e gerencial~ mesmo levando-se em 
cqnta que somos um País privilegiado no que se refere a 
calamidades administrativas e geren:dais. 

Para escândalo das gerações futuras, nossa g~ração corre 
o riscu de entrar para a posteridade como aquela que permitiu 
o desmanche total do sistema de saúde no Brasil e, mais 
ainda, como a ·geração de homens públicos que deixou que 
se fechassem as Santas Casas de Misericórdia em nosso País. 

Não posso me-perinitir silenciar a respeito. 
---auero somar, Sr. Presidente, a minha voz aos que desta 

mesma tribuna já se manifestaram, para exigir que sejam 
tom_adas providências urgentes, no sentido de salvar essa insti
tuição que está no Brasil desde 1541 e que responde hoje 
por mais de 50% da oferta de leitos hospitalares à disposição 
da população brasileira. 

Não podemos sil~nciar ante a pmissão, que se constata 
na inoperância de um sistema de saúde que alterna pedidos 
de desculpas e explicações, sem, contudo, tomar as medidas 
cabíveis e nece~sárias para a solução do problema. 
- Não podemos silenciar perante as dificuldades que en
frentam as Santas Casas de Misericórdia da Bahia, que, como 
as suas co-innãs do Brasil, vivem uma crise gravíssima, que 
'lhes ameaça a própria sobrevivência. 

Enquanto. isso, o povo chora nas filas dos hospitais por 
não conseguir atendimento; os profissionais da saúde clamam 
contra a falta de material e de condições de trabalho; o MiniS
tro Antônio Britto declara publicamente que não pode desti
nar aos hospitais conveniados os recursos que está obrigado 
a repassar~lhes, por força dé dispoSitivo constitucional, e o 
Ministro J a mil Haddad se esforça por absorver toda a estrutura 
monumental do INAMPS em sua Pasta. 

Um panorama caótico que não se explica tão~somente 
pela extinção do INAMPS. 

O caos está sobrevivendo ao INAMPS, para desespero 
de todos os que imaginaram que: a eliminação de uma estrutura 
inoperante seria capaz, por si só, de gerar competência e 
efetividade. 

E sucedem-se, por todo o País, as greves e os movimentos 
de protesto. 

Os funcionários das Santas Casas da Bahia também pro~ 
testam e se mobilizam para receber os salários atrasados devi
do ã falta dos recursos, que não chegam ao seu destino legal 
desde o último mês de março. 

Isto é vergonhoso! Chego até a desconfiar, como já foi 
proclamado desta mesma tribuna há alguns dias, que existe, 
de fato, uma indústria da doença dirigindo os destinos da 
saúde no Brasil. Só assim é possível explicar o coro de absur
dos, o verdadeiro- festival de insensatez que parece comandar 
a saúde pública em nosso Pafs. 

Não é preciso ser médico, ou pertencer a qualquer outro 
grupo de profissionais da salÍ:de, para ver que existe uma 
crise que resiste à boa vontade de inúmeros homens públicos 
e qÜe provoca a indignaçao de outros tantos, sem que, contu-. 
do, se anteveja qualquer medida capaz de levá-la a bom termo. 

Não é preciso ser ~m profissional da saúde para perceber 
que exiSte um mal a ser eliminado, uma doença a ser trat~da. 

Será, Sr: Presidente, que a apro.vaçãO do imposto sobre 
os cheques, o chamado IPMF, seria_·a ·solução espeiada-, tam
bé~ para a saúde nacional? Ou será que se trata tão-:SO!!].en~ 
do despreparo administrativo, que já começa a caracterizar 
"esta fase da vida n~cionai? 
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Será que estãmbs condenados a ver repetirem -se os mes
mos desmandos que levaram à catastrófica r~fotma adminis
trativa do Governo Collor, responsável, s.abemos todos. por 
grande parte dos problemas que enfrentamos hoje? 

Esta Casa, Sr. Presidente, tem se manifestado, em diver
sas oportunidades, contra os desmandos que ameaçam levar 
à ruína uma instituição multissecular, como as Santas Casas 
de Misericórdia. . . 

Quero somar a minha voz aos proteStos que çlaqui se 
levantaram, do_s Senadores Ney S~assuna, Elcio Alvares e 
de tantos outros, não apenas como uma homenagem aos pro
fissionais engajados na luta contra a doença, mas, principal
mente, como um dever de consciência de -quem se sente com
prometido com a solução do problema. 

Não posso me permitir o luxo do silêncio. Por isso, quero 
me solidarizar com todos os Senadores que externaram daqui 
sua perplexidade e seu protesto para pedir aos poderes consti
tuídos uma solução para o problema. E a solu_ção que se 
requer não permite que se cOnfunda prestação de serviços 
com lucratividade, nem que se fale de hospitais como se se 
tratasse de meros hotéis, de uma, duas ou quantas estrelas 
quiserem. 

O pfoblema é bem mais grave, poiS envolve o bem mais 
precioso de que somos portadores: a Vida. Tão preciOsO que 
a Constituição privilegia a saúde, reconhecendo-a como direito 
de todos e obrigação do Estado. 

Não permitamos, portanto, Sr. Presidente, que se deiXe 
extinguir as Santas Casas de Misericórdia da Bahia. Não per
mit3mos que se fechem os asilos e hospitais que, há mais 
de quatrocentos anos, têm sido o refúgio e o amparo de milha
res e milhares de brasileiros pobres, em todo_o território nacio
nal. 

Não permitamos, por fim, Sr. Presidente, que se extingam 
as SantaS CaSas de MiseriCórdia- dtfBf3SiH 

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

A Sr- Júnia Marise - Sr. Presidente, peço a· palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra à npbre Senadora Júnia Marise. 

A SR• JUNIA MARISE (PRN- MG. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) 

Sr. Presidente, .Srs. Senadores: 
Estamos, neste momento, analisando - a Comissão de 

Assuntos ~conômicos, as lideranças partidárias, com oS Minis~ 
tros da área económica, do Trabalho, da Previdência - e 
procurando o caminho do entendimento e da negociação para 
a questão do projeto do reajuste mensal de salários, aprovado 
pela Câmara dos D~putados, e agora já sendo apreciado pelo 
Senado Federal. 

Quero aproveitar á- oportunidade para regi~trar, nos 
Anais desta Casa, uni artigO-da-Folha de. S. Paulo, publicado 
hoje, e que t~m o seguinte titulo: 

PROPOSTA INDECENTE 
''W 3.lte: Bat::e Ui só se_ transform~u CIP. figura 

pú!i_lica depoiS de colocar a matemática e .a ·esta
tísdcã-ã serviço -doS sindicatos. FaZ tempo .... 

• Logo no começo do_ governo Itamar, o minis
tro Barelli arranbou do Congresso ·apoio a uma 
regra de rea~tes qúe pràticafnente m3.ntiilha o 
arroc.lm.::..._colíoiido . .Pan Conseguir isso; prometeu 

para maio deste ano uma nova política salaria~. 
Que não-veio. . 

o ministfo e· se,us colegâs de governo s6 ãcor:
daram depois que-a proposta de correção todo. 
mês pela-i11flaç<lo ín-fçgral fOr aprovada na Câmari{ 
dos D~putad9s, praticamente por unanimidade. 

Pensando bem, talvez Barelli devesse ter con
tinuado quieto. Teria evliado, por exemplo, 3pa~e
cer ein públicO Com a idéia de aplicar mensalmente 
aos salários o índice de 40% da inflação. __ 

A proposta já morreu de anemia, mas vai'; 
a pena gastar algum ~empo nela. só _para verificar 
a taxa de sinceridade cóm que trabalha o gove.rno 
Itamar Franco. -

Nos velhos e bons tempos, o economista Wal
ter Barelli teria explicado o seguinte a qualquer 
ministro do Trabalho: · · 

1) Reposição de 40% da inflação ao mês é 
pior que a regra atual, de antecipações bimestrais 
de 60%. Hoje, o salário chega ao final do quadri
mestre com uma perda de 22%. Com a mudança, 
a corrosão iria para 23%. Esses riú-meros pressu~ 
põem inflação estabílizada nos 30%. 

2) Num quadro de inflação em baixa. o assala~ 
riado perderia ainda mais com a tróca. Hoje, unia 
inflação de 20% causaria 13% de arrocho. . _ 

A proposta verbalizada pelo Ministro elevaria· 
este número para 16%. · 

3) A nova sistemática só beneficiaria os salá~ 
rios se a inflação subisse para uns 40%. 

Será que_ o palpite do Ministro do Trabalho 
é de que a inflação vai decolar? Ou tudo é_ só 
enganação, literalmente?" 

O mais provável é que nem o próprio Ministro 
-acredite no que é obrigado a dizer publicamente. 

Sr. Presidente. Sr~ e Srs. Senadores, a nossa preocupação 
neste momento é exatamente com_os resultados que esses 
entendimentos possam causar diante da opinião pública, com 
a decisão que o Plenário deste Senado certame~te jrá triirtai' 
na votação cresse projeto. - - - - . 

Tenho ouvido falai, pelas declarações na imprensa, q_ue 
os Ministros têm alardeado a preocupação OOril relaÇão a uma 
quebra da Previdência Social. Ficõ imagi.Iiándo porque até 
hoje não ouvi dizer que a_Previdência Social_está_num~:_situa,-: 
9âo praticcüriente de dificuldades originária exataffiente Cla_s 
fraudes, dos rombos, dos desvios e do mal gerenciamento 
da Previdência neste País · , 

Ainda não li nentmm artigo, nenhuma declarjlção de aml:: 
listas técnicos, sempre os maiores e profundos cionhecedor~_ 
da matéria e do assunto~ gl,le a Ptevidência ~ocial, em qualqUer 
país do mundo, chegasf>e a dificuldades fmanceiias ein raijo 
de aumentos salariais Ou em razão de correções salariais imple~ 
.-mentadas pelo governo aos seus servidores e aos seus trabalha~ 
dores. · · . . _. ·- · -_ 

Fala-se, muito, nessa dificuldade. A área e~onômica do 
Governo e o próprio MinistrO da Fazenda têm conduzido 
esSe debate nessa direção, certamente evitando o desconhe~ 
cimento ~e uma realidade_ que hoje se faz imin~nte neSte 
País. A prioridade,~ no nosso entendimento, que deve ser 
combatida energicamente' pelo Governo, ·é exatamente o não 
pagamento por part~ daguel_~s que em_ ~adas e~~as d~cadas 
têm sonegado seus ttibutos aoS cofres do Tesouro-Nactonal. 
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A nÕssa'indagaçã6 se faz também no mo~ento em -que 
o Governo está conferindo ao País mais um impoSto, o IPMF, 
sobre o qual falaremos posteriormente, nesta Çasa. Esse, sim, 
será um imposto inflacionário. Porque certamente a classe 
média, os assalariados, os trabalhadores, enfim os servidores, 
todos serão obrigados a pagar mais um imposto. Outro dia, 
a televisão mostrou as fórmul~s mágicas que os grandes empre
sários deste País utilizarão para burlar exatamente o paga
mento do IPMF. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, queremos dei
xar aqui registrada a nossa-itreocupação diante das negocia
ções que estão sendo feitas. Certa111ente a proposta. governa
mental de estabelecer o teto de SD% pai:'a a Correção mensal 
d'os salários não terá a acolhida da unanimidade dos Senadores 
desta cas-a. Ternos di3.nte de nós iodos os servidores públicos, 
os trabalhadores dest~ País, acoml?anhando passo a passo 
todas as movimentações que estão ocorrendo nesta Casa, dian~ 
te de uma questãO que já deveria estar aprovada pelo Senado 
Federal antes que a Nação nos cobre esta grave responsa~ 
bilidad e. 

Era o que t~nha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso da Sr' Júnía Marise, o Sr. Cha
gas Rodrigues, ]" Vice-Presidente, deü:a a cadeira da 
presidência, que é .ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha 
Derzi. 

O Sr. Iram Saraiva- Sr. Presidente, solicito a V. Ex"', 
de acordo com o art. 14, inciso VII. do Regimento, a palavra 
para-justificar proposição. - - - · -

O SR. PRESIDENTE (Radiid Saldanha Derzi) - Con
ce-do a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva. 

O SR.IRAM SARAIVA (PMDB-00. Paia justificar pro
posiÇão. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr& e 
Srs. Senadores:_ _- -- __ _ _ 

Quanqo fui PreSidente do Sistema inte"g"fado de Saúde 
do Senado-· passei a observar, com muita atençãq, algumas· 
questões Í!-mdamentais re'krentes aos seguros de __ saúde q~,te 
são wJ._ocados à disposição da .população, coino també~1 os 
asseni.elhados que;na realidade_, deixam ds cohrir.urna série 
de doenças_, despesas hospitalares e de. atcnQimen~o médico, 
que não poderiam c nem podem jamais deixar de fazê-lo. 

. Durante esse período adqufri experiência, porque tive 
oportunidade de conhecer nosso instituto, pois se trata de 

· um sistema que deu certo, sob as várias formas de atendi
mento. 

Nessa experiência que obtive. passei ':\ estudar cuidado
samente a ncccssidaçic de_ termos urrra regulamentação. O 
que, na v~rd-a.de, não eXiste em relação aos contratos dessas 
emp:-esas., dess'ês grupos que formam os __ seguros privados de 
sâúde ,----qUe deixam de dar cobertura a inúmeras moléstias 
e. atendi'mento a .inúmeras pes~oas. 

Esses contratos, muitas vezes, são assinados sem a aten
ção dos próprios interessados. '-Observando isso, t_~ve o cuidado 

. 'de buscar, em a~gumas de?sas cll'\presas. forrrúilários desses 
contratos e senti a necessida-de de que regulamentássemos 
essa situação. 

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores. apresento um pro
jeto que proíbl! a exclusão de cobertura de despesas com 
tratamento de determinadas doenças cm contratos·crue-ãsSegu
ram atendimento médico-hospitalar pelas empresas privadas 
de seguro - saúde ou assemelhadas. . 

Os contratos destinados a assegurar atendimento' médico
hospitalar. cobertura ou ressarcimento de despesas na área 
de saúde por empresas privadas, incluem cláusulas de exclusão 
de cobertura de despesas com o tratamento de urna série 
de_ agravos, alg~J!S pertinentes c outros, do ponto de vista 
ético. completamente descabidos. Não há lei regulamentando 
tais contratos. 

Entre os instrumentos excluídos desses contratos encon
tram-se internações por doenças infecto-contag!osas e suas 
conseqüéncias, por doenças mentais de todas as espécies~ por 
doenças de evolução crónica e suas conseqüências. Somente 
citando es_?es exemplos, cabe perguntar que tipo de do_ença. 
então, tem suas despesas cobertas? Se as doenças infecciosas 
são excluídas. se as crónicas fambém Q são, s.c as lesões por 
acidentes têm suas despesas cobertas por outros seguros (inclu
sive obrigatórios, como acidentes de trânSito e do trabalho), 
o contratante de seguro~~aúd~, quando adoece, precisa, ironi
camente. buscar uma doença muito rara para poder usufruir 
dos b~nefícios do seu seguro. 

E simplesmente anti~tico, e até mesmo imoral, excluir 
cobertura de despesas com doenças contraídas independente 
da vontade do segurado. A única razão para isso é dC-Oatureza 
econômica. A empresa- seguradorá busca cobrir apenas despe
sas de baixo valor. excluindo qualquer possibilidade de 'risco 
de cobrir despesas maiores.- Pneumonias e diarréias infeccio
sas, diabetes, hipertensão arterial e suas conseqüências, agra
vos freqüentes na população, ficam excluídos por Sererri doen
Ças infecto-contagiosas ou de evolução crôníca, 

Os' prêmios pagos pelos segurado~ são, em geral,- eleva
dos. Q~:~_ando precisam do ~eguro, aparecem todas as restrições 
ao seu uso: limite de dias de internação, não inclusão de 
órteses e próteses, por exemplo. É como se fosse necessário 
escolher-se a doença para _poder usufruir do s~u seguro. 

O Conselho Regiõnãl de Medicina do Rio de Janeiro 
manifestou-se contrariamente a essas restrições de uso do se
guro saúde, considerando-as antiéticas. 

Concordamos que alguns tratamentos e procedimentos 
devem ser excluídos. Estes constam do parágrafo único do 
art. 1'·' do projeto de lei que estamos apresentando. 

Procura-se defender com este projeto o cidadão. Em fun
ção da crise por que passa o setor público, em gera]._ e a 
área de assistência médico-hospitalar governamental, em f'ar
ticular. o seguro-saúde tem crescido muito no País. Segundo 
estimativas da imprensa, cerca de_ 36 milhõt!s de brasileiros 
são vinculados a algum tipo de plano privado de assistência 
à saúde. É preciso que um mínimo de regulamentaç-ão exista 
para proteger o cidadão, uma vez que a saúde ê um bem 
público, além de um direito constitucionaL 

Atuarialmente, a_s empresas de scguro~saúde devem estar 
preparadas para atender às demandas de atendimento, inde~ 
penderltc do tipo de doença. Como podem ser ab'atidos do 
Imposto de Renda os valores dos prêmios pagos pelos segura-
dos, há um estímulo e um incentivo do Governo para a adesão_ 
a esseS seguros. O que o Poder Público não pode é permitir 
que os segurados não Usufruam dos benefícios do seguro quan-

. do dele necessitam. independente de suas vontades. Assim, 
·os seguradOs são obrigados a socorrerem-se dos serviços públi-
cos ou arCarem com o ôn_us do tratamento. -

Por esta razão, Sr. Presidente, passo a fazer a colocação, 
na íntegra, da'proposra que estamos apresentando, pedindo 
o apoio dos nobres Pares para que possamos imp~dir que 
essa irregularidade continue. 

Diz o seguinte o art. 1 ~: 
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"Art. 1~ É vedado às empresas privadas de 
seguro-saúde, de planos de assistência médica, de medi
cina de 'grupo e assemelha4as incluir, nos contratos 
destinados a assegurar atendimento médico-hospitalar, 
cobertura ou ressarcimento dessas despesas, cláusula 
de exclusão de tratamento de qualquer doença ou le
são." 

Agora, no parágrafo único: 
. "Parágrafo único. A proibição çle que trata esse 

artigo não se aplica aos· casos de: 
I -tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimen

tais; 
II- cirurgias plásticas estétícils lião restaüraâoras 

de função; 
III- tratamentos de rejuvenesciinento e emagre

cimento com finalidade estética; 
IV- acidentes, lesões e quaisquer Conseqü-ências 

da ingestão de bebida alcoólica ou uso de drogas psicoa~ 
ti v as; 

V- doenças c lesões intencionalmente auto~infli~ 
· gidas.'' 

Dessa forma, Sr' e Srs. Senadores, esperamos que os 
Srs. Parlamentares considcxem 11 neçes$idadc de o Poder Pú· 
blico interferir, em defesa_do _c.;id~dão, ne~sa __ questãÜ run-da
mental da 'vida humana. que é a_ preocupação -coni a saúde, 
apoiando_ a presente proposição e aperfciçoando~a, se for o 
caso. parà que alcance os seus objctivos. 

Encerrando, Sr. Presidente, e agradecendo a atenção de 
V. Ex~ e dos meus Pares, eu chamaria a atenção para o que 
está acontecendo no Brasil: ainda estãP. sendo feitos ~~_ses 
contratos que, na verdade,_são.enganosos. As pessoas, vendo 
as propagandas que são bem feitas, não só pela televisão, 
como também pelos agentes que vendem esses seguros, termi
nam por aquiescer e, ao final, quando vão utilizar esses_segu
fos, na realidade ficam sujeitas a uma imposição que não 
pretendiam e têm sempre que· escolher uma doença. 

Isso é lamentável, c a proposta que estamm;_ aqui aprese o~ 
tando pr01be que isso v_enba a acontecer no. BrasU ... 

Muito obrigado, Sr. Presidente_. 

O Sr. Ney Maranhão--:- Sr. Presídente, corno Líder do 
PRN. peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Racl)it\ Saldanha Derzi)-'- Tem 
a palavra CJ nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Como Lidor, para 
uma comunicação_. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. 
Srs. Senadores: 

Recebi um telex do Ministério do Desenvolvimento Re
gional e do- Presidente do oNocs, Dr. Luiz donzaga Noguei
ra Marques, com_u_nicando que foi assinado o contrato do início 
da barragem de Jacuzinha, no Município de Suruhim. 

Isso significa, Sr. Presidente, mais um fl_lento para o serta
nejo daquela região do agreste pernambucano, onde essa har· 
ragem vai beneficiar. co_m abastecimento dágua, mais de trinta 
municípios, e princip-alrncnre a Cidade de Caruaru, a segunda 
"clâad<t mais_ importã.nte do meu Est<:\dO. 

Quero; neste ·momentQ, congra_t~lar-me com o Ministro 
Alexandre Costa, que tem feito um grande tralialhõ-,apOfado 
por todos nós, porque é um trabalhei fc.ito com calma, em 
que S. Ex•.o recebe todos os Parlament'ares· ... -

Como eu disst: no aparte ao Senador Bello Parga, o Minis
tro Al~xandre Costa está multiplicando os pães .e os peixes, 
como se dizia na Bíblia, com as pequenas verbas que recehe 
para o Ministério da Integração Regional. 

É esta a minha posição. Çongratulo-me com o Sr. Minis~ 
tro pelo início dessa barragem que vai dar condições de ahaste
cimen~o mínimo de água ao povo da região do agreste de 
PernambUco. · 

Muito obrigado . 

O Sr. Fra_nc_tsco Rollemberg - Sr. Presiderite, peço a 

palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) "-Tem 
V. Ex~ a palavra, nobre Senador. · 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL-SE. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
Srs. se·nadores: 

Apresentamos a esta Casa, recentemente, a proposta-do 
estabelecimento do plea bargain, instituto jurídico que existe' 
em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos da 
América do Norte, que permite o entendimento da Justiça 
com os criminosos e seus assedas, barganhando, trocando, 
permitindo com. isso que c-dines não elucidados possam ser 
resolvidos, com ate)luantes para aqúeles que colaborarem com 
a Justiça, no ·sentido de entregarem- à mesma Os criminosos 
que precisam ser punidos. 

Para minha surpresa:, Sr:. Presidente, Srs. Senadores, o 
p1ea bargain, que foi apresen-tado pela segunda vez, nãO mere
ceu a acolhida deste PlenáriQ. O que vemos agora? Foge 
PC Farias! Não sabemos onde ele se encontra. Não há esse 
Thstituto jurídico no Brasil; não há como se fazer uma nego
ciação para que caia nas malhas da Justiça esse facíç.ora alagoa~ 
nO. Pior que isso é que assistimoS, nos últimos dias, a todo 
instante, tanto na imprensa falada, como na escrita, a' ataques. 
a um colega nosso, o Ministro Maurício Corrêa, que mereceu 
até uma faixa, colocada na frente do Congresso Na~ional, 

--contendo palavras deSairosas contra seu comportamento fren~ 
te à Pasta que ora ocupa. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministro Maurício 
Corrêa é homem que tem passado! Quando cheguei a Brasília, 

_ há 23 anos, já se falava de Maurício Corrêa, pela sua postura 
na defesa dos direitos humanos e- polítícos, frente- à -ordem 
dos Advogados do Brasil; e Maurício feZ hist6ria ·em ~rasília 
e no Brasil. Por isso, foi consagrado, na primeira eleição 
do DiStrito Fedeial, com um mandato de Senador. 

Agora, Sr. Presidente, na ausência do instituto plea bar
gain, diz~se, a todo instante e a toda hora, que o MiniStro 
Maurício Corréa tentou barganhar, fazer um entendimento, 
procurou a colaboração daqueles quê trabalharam com PC 
Farias e com o próprio PC. para que ele se apresentasse, 

_ sponte sua, à Justiça. 
Sr. Presidente, SrS. Senadores, hoje vemos um Colega 

nosso arriargurado-. S. Ex~ afirma que não propôs barganha 
·alguma; mas bem que poderia tê-lo feito! Não o fez por esse. 
falso_ pudor que temos, no Brasil, de aceitar idéias novas, 
mesmo quando elas já m-orrem de velhas no exteriot. Não 
aceitamos o instituto do .plea bargain, e, por isso, o Ministro 
Mauricio Corrêa não póde negociar. Mas os jornais dizem 
que S~ Ex~ negociOu e Çeüem o séu afastamento._ Ontem .à 
noite, a TV Globo mostrava uma charge que estampava uma 
caricatura de PC e os d~eres: '_'Procura~se" _ ''E por ordem 
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de prioridade, um ministro que não faça barganha". Ora, 
Sr. Presidente, isso é brincadeira! Precisamos respeitar mais · 
os nossos homens públicos e acabar·com essa mania destrutiva 
de colocar no limbo, para não dizer no inferno, todos aqueles 
que. de boa-fé, com esperança e corii disposição para trabalhar 
por este País, aceitam um cargo público. · 

O Sr. Nelson Carneiro -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Coin prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ faz muito bem em incor
porar aos Anais do Senado o elogip que todos nós fazemos 
à atividade de homem público, de parlamentar brilhante e 
de cidadão exemplar que é Maurício Corrêa. Como V. E~ 
acentuou, já o conhecíamos de antes, quando, à frente da 
Ordem dos Advogados do Distrito Federal, teve numa atitude 
que justificou a consagração de sua eleição como Senador. 
pelo Distrito Federal. Pelo conceito de que desfruta nesta 
Casa, assim como pela dignidade pessoal, inteligência e e_xpe
riência que sempre -demOnstrou neste plenário e nas coinis
sões, temos que respeitar Maurício Corrêa; e não só a e~e, 
mas a todos os homens públicos de bem. V. Ex~ traduz mu1to 
bem o pensamento de todos os que com ele conviveram l"!esta 
Casa, e mesmo daqueles que, não tend<? convivido com ele 
aqui, acompanharam a trajetória de sua vida forense e de 
sua luta pelas causas mais nobres. deste País. Neste momento, 
quando se procura lançar o lodo ?a inveja é da maledicên~ia 
sobre a vida exemplar de Maurícto Corrêa,.V. EX' faz mutto 
bem em vir à tribuna fazer a sua defesa e, por isto, merece 

· os louvores da Casa. 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Senador Nelson 

Carneiro, agradeço a V. Ex~ O apoio qtie ·me dá com seu 
aparte, que reflete a sua experiência de quase meio séc~lo 
de vida pública, sempre procurando garantlr aos homens dig-
nos o merecido apoio e respeito. __ 

Neste momento, a vida política. brasileira enfrenta uma 
crise ética, que faz cOm que aqUeleS que têm algo _a dar ao 
País, que podem contribuir para o seu desenvolv1ment? e 
engrandecimento, arreceiem-se, fiquem temerosos de aceitar 
participar da vida pública. Quando veio a Revolução de 64, 
eu ainda não fazia política. Eu participava da inauguração 
de um prédio anexo ao hospital onde trabalhava, quan~o 
me coube sentar ao lado do Dr. José Vicente_ ~ávora, com 
quem tive, então," a oportunidade de discurir os motivos do 
golpe de 64. E ele me chamava a atenção, dizendo que essas 
coisas acontecem, porque os homens sérios, de respeito, que 
têm amOr à pátria, estão temerosos da vida pública e se afastam 
dela. 

É preciso que partiCipemo·s da vida pública do nosso País, 
trazendo a nossa contribuição de seriedade, de vontade de 
trabalho, de respeitabilidade, para que esses cargos se tornem 
honrados. Se as eleições nos honram, temos também que 
honrar os mandatos que nos são concedidos, contribuindo 
com a história da nossa própria vida. Não chegamos aqui 
gratuitamente, mas porque representamos algo na sociedade 
a que pertencemos, na região pela qual fomos eleitos. 

Nobre Senador Nelson Carneiro, eu nein pensava em 
falar na tarde de hoje. O que me trouxe à tribuna foi a minha· 
indignação ao assístir às acuSações feitas ao Ministro Maurício 
Corrêa ontem pela televisão e hoje, chegando ao Senado, 
aO ver aquela faixa ~ntendo acusaçÕes contra. S. EX' Ora, 
trata-se de um homem inteligente, probo, capaz, competente,, 

ql!~ tem honra_do o Ministério que ocupa com a s~a ~i~~~; 
·não merece, portanto, ser destratado. S. EX' fo1 t;_en~ 
para prestar esclarecimentos e enfrenta, mai~ uma __ l{_C::Z.', eód!O 
todoS os ministros eDfreritaram, crise na Polícia Federal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadoresl Senador N~lson C~nu:i(O~ 
neste instante, por um dever de solidariedade ao Br""il, ·ü 
Senado não deve permitir que essas coisas ocoriam_.~mqu•l· . 
quer reação, não só especificamente em relação ao Minist,_, 
Maurício Corrêa, nosso Colega, mas de maneira geral, C1ll 
relação a tudo e a todos. Temos que ocupar a·_tribunti_ ~sta 
Casa para mostrar, com veemência, a nossa repulsa, (pi'ando 
atacarem os homens dignos deste País. - ' ·" 

O Sr. Onofre Quinan- V. EX' me permite Ulll ãpâtt.:?, 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedi:ro'apar~ 

teaV.Ex• · 

o Sr. Onofre Quinan - O pronunciamento de V. il'i>, 
que sem dúvida ·alguma enaltece os valores raais do . n~ 
Colega de Senado e hoje Ministro da Justiça MauríCio Olrtêa't 
é mais do que justo. Eu não poderia perder a opottunidade 
de me solidarizar com V. Ex•, e também com _o _Minis~_ro 
Maurício Corrêa. Infelizmente, ~á alguns segmentos: da n~-. 

.sociedade que procuram denegrir os homens públicos de uiri 
modo geral. Mas, como bem disse V. Ex', os homens de 
bem que querem ver esta Nação no_ lugar de destaque q• 
merece têm que participar" d~ vida pública, me~mo $Ujeitos 
a essas campanhas difamatórias. Portanto, cuniprimen~o v. 
Ex~ pelo oportuno pronunciamento e, mais uina ~~ez, -~i-0 
aqui o meu modestO apoio à pessoa do Ministro da J~tiça .. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG ~S~nad9r Q~~ 
Quinan, a manifestação de V. E~, que' se soma à do Se~•clor 
Nelson Carneiro, reflete o pensamento, creio. eu; do_ Senado 
da República 'no instante em que o Brasil vive· molhCftlc)s 
tão tumultuados. " '. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, que fique ·aqui;'paftUitQ~ 
a minha repulsa e indignação, que sei que é de -~o_!) Sen.~, 
e um apelo para que nós políticos e homens públíc:os do 
nos omitamos, não nos envergonhemos das posições qu~ pot• 
ventura tenhamos que tomar; que não nos envergorthentQJ 
de ser polítícos e que~ quando necessário, use~os os inStht· 
mentes de que dispomos: a tribuna desta Casa, a intptebMt 
o rádio, a televisão. Não vamos ouvir calados e quiet~ ac:vlll• 
· ções desse tipo. - _. ·c -;-· ·'. 

Nós que acreditamos no Brasil precisatnO.s 'liSa{:_4ftU 
direito; precisamos usar desta tribuna, da nossa arma; Ql(c . 
é a palavra e a voz, para dizer, alto e bom sonl,, _quC,iiJO 
concordamos com esse tratamento que vem sertdq da_tfçi_am 
homens públicos, principalmente àqueles que, com o sW:rj~ 
das próprias atividades, da própria famfiia e dos ariti&(ls, ,de 
quem são obrigados a se afastar, se dedicam, em t~mpo inte .. 
gral, a este País, para receber em troca o opróbrio, a ~Sl4çi0~ · 
a calúnia. ·.--,-- .. ·-";~ 

O Senado não pode aceitar isso. Ele tem obrigaçã~ de 
apoiar homens Públicos com o caráter _e jaez ~e ~-a-~ríc.jo 
Corrêa, hoje eventualmente Ministro, em monieilto_s difíceis 
como este que S. EX' ora atravessa no Ministério da J~iça. 

Minhas palavras nesta tarde, Sr. Presidente, são-~ i_ndis· 
nação, mas são também de fé no Cong~esso Na~o~~nos 
homens públicos, no País. E foi movido por esta fé que vim 
à tribuna falar-lhes sobre esse assunto tão dolQroso, num IIIQ
mento tão crucial para a Nação~ Em in:stante al~m_, eu ~ 
furtarei a ocupar es~a tribuna, como tenho feito çon~~~ .. 

., 
'· •."t. fi" 
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mente, para defender aquilo em que· acredito, para defender 
nossos homens públicos, para nos defender a nós Il?-esrnos, 
políticos, que acreditamos que, dando nossa vida por vocação, 
poderemos construir um Brasil melhor para aqueles que virão 
depois de. nós. . · 

Era-_0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

o· SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Faço 
um apeio aos nobres Senadores membros da COmissão cte 
Assuntos _Econômicos que ainda estejam em seus gabinetes 
para'qu&·se-·dirijam à sala da Comissão, porque setáYOtada, 
deritró-de poucos instantes. a matéria d_e política salarial, que 
é urgente. A Comissão está aguardando apenas o quorum 
necessário~ . -

Con'17-1? a palavra ao nobre Senador Nelson CarneirQ. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pronuncia o 
segu"int~ d.iscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

·Urilft··das crises que vivemos é a crise do desperd_ício. 
p-or iSsO', rriinha oração vai ser breve; não farei desperdício 
d~ pàlaVras. Mas quero falar de dois desperdícios que aí estão 
reclatnladào a: atenção dos poderes públicos. 

'HOje mesmo, li que o Ministro do Bem~ Estar Social, 
Jutàhy Maga~hães Júnior. vai concluir centenas de milhares 
de casas popúlares. Mas há um grande desperdício que ocorre 
no RlO-'Qe JaneirO, ao qual quero me referir. Estão prontos, 
nessa cidade, há oito anos, cerca "de L500 apartamentos, no
v<#~ 'Cómpietos, construídos pela Caixa Econômica Federal, 
miní Dairrb vizinho ao bairro mais rico e mais moderno do 
Ri6"'de JaneirO: o da Barra da Tíjuca. Pois todos e~ses aparta
mefltOs·éstão intactos e fechados, Por quê? Porque ·a Caixa 
Económic~ federal, que_os construiu, não tem r~curso_s para 
ra:l;e:.r .. ~lgu:~l;lc;tS_ obras complementares_ de infra-estrutura, tais 
CQ010_.aj~r}li~amento, ligações de luz e gás, para que possam 
ser-v~udidos. Enquanto isso, a Caixa manté.m __ um grupo.de 
funcionários que Vigiam esses prédios diuturnaniente, para 
lmpedír que..~~jam invaçlidos, o que é um desperdício. São 
quase 1.5.00 apartamentos inteiramente construídos, Sr. Presi
çl.e_ntel , ... f,;,. 

O Sr. Jritahy Magalhães- V. Ex' me permite um aparte? 

:~· ,: i:ff;~: ·N~j.,SbN CARNEIRO-,-- Ogço V. Ex' com m•.litó 
pr~~~r~rr=! ,., 
···• O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• levanta um problema 
que infelizmente acontece no BraSil, ou pelo menos aconteceu. 
Temos uma política habitã.cional_ que não representa a reali
Q.!!,de das pecessidaçles e possibilidades dos brasileiros. V. Ex• 
~~la ~. r~sp,eito dessa questão de apartamentos_ e_ casas_ cuja 
p)n~!ru,ç_ãq_· #Stá praticamente concluída, mas que- nâo- têm 
ep;I)dições.Qe .. ser vendidas, muito menos à faixa da população 
·~41,1e ·se destinavam esses imóveis. Algumas vezes, é neces~ 
s!;Uio copstruírem-l:ie outras casas em regiões próximas àquelas, 
.IQ..as dentro <k- um programa que já está sendo estabelecido, 
mas não pa·ra vender à população de um a três salários míni
·tn,es,. Q1J.~_não tem condições de adquiri-las, por menor _que 
s~ja o preço. Veja V. Ex• que desperdiçamos, em alta quanti
_pade, recur~QS_ Çe que o Brasil não dispõe na realidade, pois 
t~I'Q sido __ qb.r~ado a. buscar no .exterior o dinheiro para esses 
·Rr.Pgramas de po~ítica habitacional. Além disso, mui~_::tS __ y_ezes 
p,.dinhe.ir9 ÀO t,.a,balllador.é.mal-aplicado. No entanto, Sena
,<lor, a preo.cupação do Ministério do Bem-Estar Social hoje 
.é-.f~r.oom que se concluam cerca de 1W mil casas. Parece-me 
:,que. 80% d,essa,s .o.bras j~ foram cçm_cluídas, e são casas que 
poQ.em ser praticamente doadas à população de baixa renda, 

pois não há quem as queira adquirir, cOmo V. Ex~ acaba 
d~ afirmar. Existem muitos Ca~os Qesses ~spalhados pelo Bra- · 
sil. 

O SR. NELSON CARNEIRO -Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, V. Ex~ focalizou a questão das casas feit'àS pelo 
poder público destinadas às pessoas de renda familiar mo
desta. Mas estou me referindo_ a apartamentos na zona mais 
rica do Rio de Janeiro, que não são da responsabilid30e do 
Ministério do Bem-Estar S.ócial'. El~s s~o financiados pela 
Caixa Econômica Federal, que, no dia em que anunciá~Ios, 
venderá todos. Só falta c_oncluir aquelas obras estruturais a 
que me referi, que possibilitarão o seu funcionam~nto normal. 

·São- cerca de 1.500 apartamentos que ·estão feçhado~ há oito 
anos, prontos e cuidadosamente guardados por funcionários 
da Caixa Econômica no Rio- de Janeiro, que os vigiam dia 
e noite a fiffi de evitar inyasóes. Isso é que é desperdício! 
O dinheiro todo que se aplicou e que pode ser recuperado 
imediatamente continua sepultado lá no Rio das Pedras. Isso 
é um desperdício! 

Sr. Presidente, prometi que não desperdiçaria palavras. 
Assim, vou dar um outro exemplo de desperdício. 

Vivemos hoje uma sitUaÇão curiosa: o Brasil já foi um· 
país que teve a possibilidade de colaborar na dragagem do 
Rio Nilo. Há 10 ou 15 anos, quando se decidiu cuidar da 
dragagem do Rio Nilo, foram escolhidas empresas de alguns 
países do mundo .. Tive oportunídade de ir até a região nessa 
época e pude verificar que, ao lado das delegações holandesa 
e italiana, havia uma delegação brasileira. A draga brasileira 
lá estava para a dragagem do Rio Nilo. 

E hoje, o que há, Sr. Presidente? Hoje ilão-temos nada! 
A dragagem ficou entregue às DOcas do Rio de Janeiro. Os 
recursos são poucos, raríssiinos. Hoje temos uma draga e 
meia só, porque não há recursos. O Brasil, que já foi ao 
Egito ajudar na dragagem do Rio Nilo, hoje assiste a esse 
espetáculo. Há necessidade d_e dragar o Porto de Paranaguá, 
e vamos contratar, a peso de ouro, a dragagem russa. Virão 
õs ruSsos dragar o Porto de Paranaguá! No Marai:thão, já 
se anuncia que as empresas·holandesas vão para lá. Enquanto 
isso, vão-se destruindo as dragagens e o conceito do Brasil. 
Tudo isso custou_ mu_ito dinheiro, muito sacrifíciO e muito 
trabalho. No entanto, aí está. 

Quando'se fala em desperdício, Sr. Presidente, pensa-se 
no feijão, no arroz, mas estou mostrando .aqui outra forma 
de desperdício, neste País que se julga tão rico que pode 
deixar abandonados 1.500. apartamentos no_ Rio de Janeiro 
apenas por falta de poucas obras de supeifície, pol-que oS 
apartamentos estão concluídos, fechados e guardados, en
quanto- os compra-dores continuam esperando, porque a Caixa 
&onômicil já dá a todos o financiamento. E ainda há o caso 
da dragagem no Brasil. 

Não quero falar mais, porque prometi que não ia desper
diçar nem tempo nem palavras. Mas continuarei falando sem
pre, mesmo sabendo que ninguém dará atenção a esses proble
mas. 

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

0 SR. ~RESIDENTE (Rachid Salda~haDerzi) - O Se
nhor Presidente da República editou a Medida ProVisória n"' 
333, de 3 ~-e junho de 1993, que acrescenta parágrafo único 
ao art, 57 da Lei n' 8.078, de H de setembro de 1990, e 
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revoga o art. 3q da Lei n'? 8:656, de 21 de maio de 1993, 
que altera dispositivo da Lei n\' 8.078, de T1 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças e nos termos 
do §4' do art. 2' da Resolução n' 1189·CN, fica assim consti
tuída a Comissão Mista incumbida dé emitir páfeCer Sobre 
a matéria: · 

Titulares 

AmirLando 
Gilberto Miranda 

Álvaro Pacheco 

EpitáciO Cafeteira 

José Richa 

José Paulo Biso~ 

Eduardo Suplicy 

tJ 

Titulares 

Délio Braz 
Osório Adriano 

Virmondes Cruvfuel 

José Luiz Maia 

Elias Murad 

Luiz Salomão 

Vladimir Palmeira 

SENADORES 

I~ 
PMDB 

Suplentes 

Ruy Bacelar 
Wilson Martins 

PFL 

Carlos Antonio de Carli 

PPR 

Moisés Abrão 
PSDB 

Eva Blay 
PSB 

PT 

DEPUTADOS 

BLOCO 

Suplentes 

Paulo Romano 
José Elias 

PMDB 
Zila Bezerra 

PPR 
Jonival Lucas 

PSDB 
Marco Penaforte 

PDT 

Miro Teixeira 

PT 
José Fortuna ti 

De acordo com a Resolução n'? 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tram-iiã.Çaoaamatériã: 

Dia 08/07 - Designação da Comissão Mista; · 
Dia fJ9107 - Instalação da Comissão Mista: 
Até 12/07- Prazo para recebimento de eTnendas~ Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer Sobre a admissibi
lidade; 

· Até 22/07 - Prazo final da Comissão Mista. 
Até 06/08- Prazo no CongresSo Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ·ao nobre Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 
(Pausa.) 

CoÍlcedo a palavra ao nobre Senador Pedro TeiXeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP _:_ DF. Pronuncia o se
guinte"discurso.)- Sr. Presidente, Sr" Senadora, Srs. Senado
res, em discurso por mim pronunciado aqui nesta Casa, mani
festei minha opinião sincera de que, apesar da minha dispo
sição de acompanhar meu Partido em suas decisões de apoiar 
o Governo, em tudo aquilo que não contrariasse "princípios., 
estabelecidos em minha consciência moral e intelectual, não 
abriria mão de manifestar sempre o meu pensamento pessoal 
sobre um assunto em causa, em discordância com a orientação 
goVernamental, quando eu achasse que isto se fizesse neces-
sário. · 

Sobre isto, sábia lição nos legou Disraeli, pois é bem 
verdad.e que só ela possibilita a tão falada governabilidade: 
se_ existem partidos e se as democracias deste século são demo-· 
cracias "pelos partidos", temos que distinguir entre a pessoa 
física do deputado e· a pessoa jurídica do partido; entre a 
pessoa física do senador e a pessoa jurídica do seu partido. 
Decidida internamente uma questão, pelo partido, a minoria 
perdedora, necessariamente, tem que se submeter a ela, ou 
não há necessidade alguma de haver partido. Disraeli afirmava 
que, entre a convicção própria e a decisão partidária, ficaria 
sempre com a decisão do partido. 

~as nada nos impede-de participar do processo decisório 
até o momento final, depois do que não há mais possibilidade 
de haver retorno, e isto~ nas grandes e graves decisões. Esgo

, tadQ o processo decisório, já em- caminho a decisão pelo voto 
na Casa Legislativa, o dever do parlamentar é, necessaria
mente, votar com o partido, se ele faz parte do governo ou 
se pertence à Oposicão. 

Meu partidÔ de~idiu apoiar o Governo e seu plano econô
mico. A maioria da sociedade está depositando fé no plano, 
não se sabe bern se é do Sr. Ministro Fernando Henrique 
ou se é do Presidente Itamar Franco. 

Em discurso por mim proferido, logo após os primeiros 
pronunciamentos do Sr. Ministro da Fazenda, manifestei mi
nha opinião de que as medidas tomadas me pareciam corretas, 
mas fracas demais para domar o monstro criado pelas normas 
que foram sendo conquistadas pacientemente, através do tem
po, pelo Sistema Financeiro Nacional. Afirmei que câncer 
não se pode curar com um simples xarope caseiro, opinião, 
aliás, manifestada pelo próprio Sr. Presidente da República. 
Adiantei que acreditava que o plano do Sr. Ministro.er~ apenas 
uma parte do que viria_ dep_ois, e isso ,deve ri~_ fazer parte 
de uma estratégia do Sr. Ministro Fernando Henrique Cardoso 
e de sua equipe. 

Todos sentiram a euforia do Sistema Financeiro e dos 
óligopólios interessados em que todo o plano ficasse só naqui
lo, pois era evidente que a inflação, filha dileta do sistema, 
não seria domada, e isto sempre interes~ou e interessa a eles, · 
9.S_l:!~nhores banqueiros- apenas 150 homens _col).tra a Nação 
inteira·, hoje composta de mais de 150 milhões de brasileiros! 
Repitamos esses números dez, cem vezes por dia, para que 

_ tqdos fiquem sabendo a enormidade do que se está fazendo 
com a Nação inteira. O interesse de tão poucos - mas tão 
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pÓderosos qUe a eles se dobram GovernOs, Poderes e seus 
funciOnários -contra milhões de brasileiros! 

Tudo o que se pode fazer hoje só ser{ feito daqui a 
seis meses! E isto em homenagem ao Sistem~ _ _Fi~nceirO! 
Eles continuarão, durante todo esse tempo, a encher seus 
cofres, à custa da inflação, d_a fome~ do -sqfrhpento_ do povo 
inteirO! Depois, travarão outra hJ.ta, criarão outras crises, pro
curarão enlamear a vida, de miniStros e_ -os apeara~ do poder, 
como_já fizeram tantas vezes! _ 

Vem aí a dolarizaçãO. Mas que tipo de dolarização? Sabe
mos que uma âncora se faz necessári<l para tentár reCuperar 
as forças de nosso combalido cruz~iro, que, diã a 4ia, vai 
se esvaindo. 

Leio na reviSta Veja desta semana, com prazer, que o 
Ministro Fernando Henrique Cardoso afirm_a, com segurança, 
que a dolarização sozinha, não é um mecanismo seguro de 
controle da inflação. Parece que vem aí o segundo round 
do plano FernandO Henrique. 

Que Deus no_s pfoteja e inspire o Sr. Minisfro, para que 
ataque onde realmente tem que atacar. É necessário enfrentar 
a fera de frente, assim que contar com um suporte seguro, 
aqui no Congresso, pois, se seu plano fracassar, se a inflação 
não estabilizar em 30%, ·como tem pfometido, a desmora
lização da classe polítiCa e do Congresso será tótal Mais que 
30% ao mês já é hiperinflação, pois a verdade é que estamos 
a mais de mil por cento ao ano! A _d~_s_c_r~_nça, a falta de 
fé nó sistema de governo irá ãuinentando, cada vez mais, 
até que o povo mesmo perderá a credibilidade total na efíCácla 
de nossa democracia para resolver o problema central de nossa 
crise, que todos sabemos e que o povo todo também sabe: 
repensar normativamente todo o Sistem~ Financeiro Nacio
nal, para que passe a c~mprir sua destinação constitucional 
de "promover o desenvolvimento equilibrado do País e servir 
aos interes.ses da c_oletividade". 

O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muito prazer, ouço 
V. Ex", nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Pedro Teixeiia, veja . 
V. Ex~- como é- difícil chegarmos a uma definição e a um 
consenso a respeito de política económica. O Ministro Fernan
do Henrique Cardoso, aplicando uma política por determi
nação do Presidente Itamar Franco, tem procurado mostrar. 
à sociedade, e principalmente ao Congr~sso, a necessidade 
de todos nos darmos as mãos para chegar a uma solução 
favorável nessa questão da política económica. QUando se 
fala, por exemplo, no IPMF - ontem escutei na dis-cussão 
--pergunta-se: mas isso vai resolver o problema? Não, o 
IPMF sozinho não vai resolver nenhum problema. V. Ex~ 
verifica que o Governo eStá procurando scimat ao IPMF a 
questão do ·corte do Orçamento, que é o corte na -própria 
carne. Pela primeira vez, vemos um governo ata~ndo a infla-_ 
ção não apenas em cima do assalariado, mas também procu
rando falar a respeito dos seus próprios ·recUrsos, das suas 
próprias verbas orçamentárias. Estamos vendo, pela primeira 
vez,- sonegadores irem para a catieia. E não são ainda oS 
sonegadores mais importantes, mas já são alguns importantes. 
Já estamos com um processo de sonegadores de alto quilate; 
pessoas muito importantes na área e;mpresarial. V. Ex~ fala 
no sistema financeiro. Hoje perguntei ao Ministro Fernando 
Henrique Cardoso, que aqui 'esteve, quarido.. é qUe vamos 
mandar o sistema financeiro pará O SPA. E el_e vai. V. Ex~ 

pode ter certeza de que ele também vai, porque estão sendo 
atacados diversos pontos que~ somados, irão provocar essa 
bat3.lha difícil contra a infl_a_ção. Não é fácil lutar contra os 
gov~rmidores, que não querem falar na dívida dos Estados 
e- rilunicípios-: Mas tem que se discutir isto e achar uma solução. 
Não importa que seja o Governador de São Paulo, ou o de 

- Roraima, ou o de Rondônia, seja lá quem for, todos têm 
de entrar na luta e pagar os seus débitos, de acordo c_om 
as possiblilidades de seus Estados e as necessidades da União. 

--A sonegação está sendo atacada em vários flancos, e o Con-
gresso deve dar a sua contribuição. Ontem, na Comissão de 

- Assuntos Econômicos·- penso que V. Ex• estava lá - os 
. Srs. senadores deram uma demonstração de_ espírito público, 
mUitOS deles abrindo mão de cert~s restrições que estavam 
fazendo, para permitir que aprovássemos o IPMF sem emen
das e, com isso, viabilizar logo a sua ação_e os _rect,1rsos de 

- que a Nação tanto necessita. Por isso, preCÍSãinóS-de todos. 
Todos os brasileiros devem se dar as mãos nesta hora, para 
que possamos sair deste dramático íiJ.dice inflacionário de mais 
de 30% ._É IIJ.uito fácil ser bonzinho com o dinheiro público. 
O GovernO está lu_tando com sa_c;rifício para combater a infla

. ção, chamando a tOdos para esta luta, e não apenas os assala
riados, como se fazia antigamente. Destttlpe~me por ter me 
alongado .. V. &c:a foi muito bondoso, permitindo este aparte 

~ do seu colega. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - E o seria, iantas vezes 
,quantas necessárias, mormente quando V. Ex~ faz um prog
nóstíco tão favorável, garantindo que o câhcer vai ser real
mente atacado. 

Apenas nos preocupa se o governo do hom:adQ ~:'residente 
Itamar Franco terá tempo necessário pelo menos para dar 
a partida, já que a matéria é de alta complexidade. Sabemos, 
pelo passado da administração brasileira,·em qualquer setor, 
inclusive rio Legislativo, nO JudiciáriO e--nó Exe-cUtivo,_ que 
ela é muito morosa. Veja V. Ex~ quantos -pOntos da COD.sti
tuição de 1988 estão natimortos; nem nasceram ·e nem -tiVeram 
os primeiros passos. Em i-dação ~ um deles falava._ noutro 
dia, o-Dobre Seriador Cid Sabóia de Ca~alho: a Lei de Usura, 
apelando para que a problemática fosse resolvida. 

Fico muito feliz qtiando vejo que um líder do porte de 
V. E~. com a sua credibilidade, dedicação, trabalho e vontade 
de servir às boas causas, traz um subsídio substancial, deixan
do-nos antever que a partida pode ser daqa a qualquer momen
to, acima dessas preliminares a que estamos nos referindo. 

-- Porque, Sr. Presidente, nobres Senadores, cinco arros 
se passaram, e o Congresso· não tratou ainda de reformular, 
nos termos do art. 192 da Constituição, toda essa estrUtura 
normativa arcaica do Sistema Financeiro Nacional, que ofend~ 
todos os c·omandos constitucionais, e que aí está, sob a alega
ç_ão de que aquelas normas constitucionais não--são auto-apli
cáveis e que dependem de lei complementar. 

Se_ assim é, por que nós, no dia se_g~i~t_e ao da promul-
-gação-da Constituição, não fomos tratar de elaborar tal lei?_ 

Por que deixamos passar todo esse tempo, permitindo com 
isto -que os privilegiados se fartassem com o lucro ilícito e 
iinoral com que vêm se fartando há tantas décadas~ enquanto 
vai a inflação corroendo o qUe tantos construfram com o traba
lho produtivo e com o suor d_e seu's próprios rostos? Por que 
até hoje ninguém tratou de adequar o Sistema Finance:iro 
ao mandamento çonstitucional? 

POr acaso não é esse Sistema o contrário ~e tu.do o que 
está escrito na Constituição? Não poderíamos, por intermédio 
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.dos'financistas que aqui temos, já ter pensadO em fazer do 
Banco do Brasil o carro-chefe da produção, a juros mínimos 
-~ flXos, abandonando de vez a idéia de que o Banco do Brasil 
precisa dar? Não poderíamos, por intermédio dos !':!cr9s_?_ Não 
poderíamos transformar os bancos privados em meras linhas 
p.uxiliares, qu~ teriam a obrigação de emprestar dinh~iro, exa
'amente dentro dos limites traçados para o Banco do Brasil, 
Fndo certo que, mesmo ass~m, seriam OS banqueiros classe 
Privilegiada, com lucros colhidos pela. captação de dinheiro 
de terceiros, para emprestá-los a outros? Que respeito e que 
veneração são esses para com essa classe .de privilegiados? 
Já repararam, por acaso, na reverência cbm que s·ão recebidos 
banqueiros pelós Presidentes da República, quando. aqui vêm? 

Por tudo isso é que já começa a Nação inteira a se preo
cupar com as notícias de que não é só o Deputado Jair Bolso
naro que pensa que o Congresso é uma instituição que precisa 
ser reformulada. 

Li, assustado, a "Coluna do Castello", no Jornal do Brãsil-
de 4 de julho de 1993. Nela está escrito que: --

" ... esse grupo de Deputados vinha participarido 
de reuniões com oficiais-ge-nerãls de quatro estrelas 
do Exército, da Marinha. e da Aeronáutica, em Brasília. 

Foram esses próprios-IriilitareS, de formação e con
vicções democráticas, que· chamaram os parlamentares 
para conversar. Eles queriam que alguns_ dos políticos 
mais respons-áveis tomassem conhecimento, sem alar
me, ansiedade ou precipitação, 9e perigos que rondam 
a democracia brasileira.( ... ) Houve quem ficasse_ páli
do com o relato das conversas com os militares. ( ... ) 
Citaram inclusive reuniões de empresárío's -com -milita
res, em São Paulo.( ... ) Apostaria primeiro no fracasso 
dó plano económico do Ministro--Fernando Henrique 
Cardos_o." 

Depois, estrategicamente, iria ela· and~mdo Os-Seus Cami
nhos. O Senador José Samey estaria _sendo cogitado por eles 
para ser o sucessor do Presidente Itamar, que seria, pelo 
modo escolhido pelos conspiradores, apeado do poder. 

. Tudo isso porque não acreditam em nó_s. Pó.r meio desse 
plano? nós, do jeito que normati:vamente estamos estrutu
rado$, não debelaremos a crise que aí está pelos processos 
que nos estão sendo oferecidos. 

Eu também, Sr. Presidente, srs e Srs. SenadoreS, não 
acré:dito que xarope caseiro possa curar câncer._ Já ofereci, 
por várias vezes, a minha receita. Primeiro, a reforma do 
sis~ema partidário, fazendo uma revolução nas normas e nos 
costumes de nossas chefias, de tal sorte que seja excluída 
a ditadura nos partidos e democratizada sua forma de vida 
interna, para que os filiados passem a escolher todos os candi~ 
da tos, em eleições prévias. Partidos de portas abertas e sistema 
~istrital proporcional. Noviciado de dois anos, como era, para 
que o filiado possa candidatar-se a qualquer cargo eletivo! 
Rigorosa fidelidade partidária! Organizacj._os, assim, os parti-
dos, estruturar-se-ia o Sistema Financeiro Nacional, para ser
vir ao desenvolVimento equilibrado dó País. 

O Sistema que nos governa é um escândalo, que de tão 
escandaloso, já não esca~daliza a mais ninguém._ Estamos 
definitivamente calejados. E isso irritará a alma nacional de 
tal forma, que um dia~ quando menos esperarmos, poderá 
acontecer tudo aquilo que avisaram os generais -de quatro 

·estrelas aos nossos Deputados. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. EX' uiil aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Com prazer, nobre Sena
dor. 

O sr. Josaphat Marinho- Eu agora fiquei. meio pertur
bado, porque não sei o que os generais de quatro estrelas 
informaram aos Deputados. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Nem eu, porque não estava 
-na reunião. ~stou transcreverid() um teXto de uma reunião, 
hipotética ou não, da ''Coluna do Castello'', entre De-putados 
e autoridades_ militares. fazendo uma análise e advertindo. 
Se_rn que(er ser incendiário, apenas leio um fitO:. -Al.rida que 

·possa assustar prematuramente, acho qu~ toda verdade dever 
ser enfrentada como o câncer, não com xarope, mas com 
medidas positivas e de coragem. 

___ O Sr. Josaphat Marinho- O conjunto d~s medidas que 
V. Ex~ solicita quanto aos partidos, estou de inteiro acordo·, 
desde que a solução seja parlamentar e não militar. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Claro! 

O Sr. Josaphàt Marinho - Mas que a refonn_a_ que aí 
se anuncia seja uma refOrma de profundidade na vida dos 
partidos. Já dis&e uma vez aqui e tepit<E'Sêde iriiritdepeiidesse, 
incluiria numa lei a extinção de todos os partidos, respeitados 
os mandatos de seus representailtes. para que novas agremia
ções se formassem sem o~ vícios e os- residuos, inclusive do 
passado militar. 

O Sr. _Aureo Mello - Permite-me V. Ex" um aparte, 
nobre Senador Pedro Teixeira? · 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Com prazer, nobre Sena
dor .. 

O Sr. Áureo Mello .:____ Gost~ria ap~na~ d~ saber Se esses 
generais de quatro estrelas eram da ativa ou da reserva. 

. O SR. PEDRO TEIXEIRA- Preliminarmente, vou agra
decer o aparte do nobre Senador Josaphat Marinho, um dos 
mais assíduos Senadores desta Casa. T€mho visto nas iriterven
ções de V. EX' verdadeiros apartes, assim, lancinantes, que 
tiram lascas profundas das análises que fazemos. Sei que V. 
~ tem realmente trabalhado para que a reforma partidária 
seja séria, dentro dos liames que· competem a nós e aos par
tidos. 

O sisiemà financeiro é matéiía ainda não rriuito discutida, 
mas que seria debatida dentro dos muros da _competência 

-.do Legislativo. 

Coin referência a essa reunião transcrita na coluna do 
falecido Carlos Castello Branco, não estive lá _e, portanto, 
não posso responder à solicitação de V. Ex~; Senador Aureo 
Mello. O mais interessante não era se estava de amarelo ou 
de verde; o importante era a causa que estãva sendo debatida, 
com···autoridades que sei que são democratas, responsáveis·, 
que ali estavam preocupadas com os acontecimentos que de
vem ter ocorrido depois do pronunciamento daquele parla
mentar que tentou gerar uma certa inquietude no seio nacio
nal, com afirmativas que até considero levianas, mas que de
Vem ser examinadas para que não prosperem nem encontrem 
ressonância. 

Foi aperias uma citação, nobre Senador Aureo Mello. 
Não mergulhei em detalhes, mas apenas citei os fatos, -não 
. estive e nem tenho nenhum inforiri_e a respeitO. -

O Sr. Aureo Mello- Quero apenas dizer a v: EX' que 
há uma dicotomia feita pelo próprio Ministro -do Exércit<?, 
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q·ue, aliás, na minha opinião, deveria ser ministrO da defesa. 
S. Ex\ fazendo um comentário a respeito de mafiiTe-stações 
de militares sobre o Congresso e a própria situação nacional, 
falou que são militares da reserva. E os militares tla ativa 
não estariam planejando con~piração nenhuma que visasse 
implantação de ditadura em nosso País. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA ~Agradeço o aparte, nobre 
Senador Aureo Mello. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite-me V. Ex~ 
um aparte, nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com prazer, ouço V. Ex•, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Quero dizer que, se 
essa reunião houvesse sido realizada- se é que ela aconteceu 
- por oficiais da ativa, haveria, com certeza, um iníCio de 
insubordinação. Quero faZer a observação de que deve ser 
riscada a impressão de que o militar é golpista, de que o 
militar quer o Estado fora do direito, que o militar quer uma 
política de força; que o militar quer um Estado tomado pela 
força,. Isso não -é verdade. Os ncissOs militares têni daaõ uma 
demonstração, acima de tudo, de disciplina nos momentos 
mais difíceis do País. É com _esses militares que a _sociedade 
contará se for preciso, se chegar a oportunidade, para manter 
a democracia. Isso que expressou o Deputado Jair Bolsonaro, 
ex-capitão do Exército, só p-ode ser tido como ato irrespon
sável, impensado, desregrado, uma verdadeira "imbecilidade 
humana, uma idiotice que se expressou-~_gi!e alcançou reper
cussão exatamente pelo tamanho do devaneio mórbido que 
expressou perante a Nação. Os militares não são golpistas! 
Eles têm reivindicações de cidadãos brasileiros, querem salá
rios dignos, querem dignidade para o trabalho, querem equi
pamento para o trabalho, principalmente a Marinha de Guerra 
que parece desequipada neste· momento que estamos atraves
sando. Militar não é golpista! Temos que tirar essa" impressão. 
O militar tem dado, acima de tudo, mostras da maior disci
plina, da mais clara e inequívoca disciplina. Desde que Tao
credo Neves se elegeu ~reside~te da República, a garantia 
de todos os acontecimentos republicanos, passando por elei
ções, manutenção de ordem, pelas garantias do Presidente 
da República, tudo isso se deve ·exatamente aos militares do 
Brasil das três armas. Repito: militar não é golpista! Militar 
reivindica e tem o direito de reivindicar quando a hora acon
tece. O momento do salário digno é um momento que nenhum 
trabalhador. civil ou militar, deve deixar passar para expressar 
as suas apreensões. _V. EX' tem toda razão nas observações 
sobre o sistema financeiro nacioiial. Realmente, há um verda
deiro descalabro neste País. Quando toda a sociedade sofre, 
quando todos os sentimentos são de protesto contra um amplo 
enfraquecimento social, o sistema financeirO cõntinua impo
luto, inquebrantável, sempre oferecendo grandes lucros, lu
cros que são tirados, acima de tudo, da desestabilização , 
da miséria, do desregramento e de todas as crises._ V. Ex~ 
tem toda a razão. Quantos aos partidos políticos, senador 
Pedro Teixeira, quem-dirá que V. Ex• não tem razão, ou 
que o Senador Josaphat Marinho não tem razão? A verdade 
é que, no momento exato em que estou aqui falando, estão 
confabulando contra a honestidade dos pleitos eleitorais. Há 
milionários que estão circUndando, neste momento, os gran~ 
des partidos. Alnda há as siglas de aluguel, e há os grandes 
partidos que podem ser alugados aqui e ali para uma ou mais 
vagas, complementand<?, portanto, um quadro da mais pro-

funda c_orrupção eleit!Jral. Há milionários que se_ achegam 
aos partidos, praticamente compram .esses partidos, sejam 
pequenos, grandes ou médios. Não posso alongar, no entanto, 
o aparte a V. Ex\ porque seria uma indelicadeza, mas fica 
o meu apoio aO sentido de advertência do seu_ discwso. · 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Esgotado, Sr. Presidente, 
o meu prazo, vou terminar, mas.nâo poderia deixar de salien
tar que, se tivesse que continuar o meu discui:So, pinçaria, 
palaVra por palavra, dentro do descortino -não com a mesma 
intelectualidade e a ffiesma vivência ...:_ do nobre apartblnte, 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, principalmente no que tange 
ao respeito que nos_ merece a classe militar brasileira, que 
é, õ.a vei-dade, imbuída do mais alto grau de democracia, 
e que, se aqui foi citada no discurso, foi apenas pãfa que . 
pudéssemos examina,r todas as nuanças e to~as as particula
ridades e _que, no fim, a resultante seria favorável aos m~litares, 
como também é o meu pensamento. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Teixeira , o Sr. 
Rachid Saldanha Derzi deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Francisco Rollemberg. 

·o SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembcrg) - Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Cid_Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr_. Presidente, Srs. Senadores_,. venho à tribuna continuar, 
na sessão de hoje, a abordagem de temas tão importantes, 
comO" acaba de fazer o Senador Pedro Teixeira, num brilhante 
pronunciamento perante esta Casa. 

Quero dizer que hoje é um dia crri que precisamOs ITxar 
algumas posições que me parecem básicas. E, inicialmente, 
devo dizer que o dia de_ hoje é de grande preocupação para 
a Nação brasileira. . 

Na verdade-, nao-éhi:Veria fundoi-úlr, ilest~-iOstante: parã". 
o exame de matérias tão imp()rtantes, n-em o _Congrc~s_s_o ~f!Çio
nal, nem a _Cãmara dos Deplltados e nem o Seflado da Repú-, 
blica. Os ãsSuntos que serão eXanlina9os nas próximas horaS' · 
são de tanta importância, são ·de tanta Pro"flmdidãde e de 
tanto reflexo social que era necessário·. aCíffia de tudo, maiS 
tempo; era necessário mais e-studo, ·um esti.tdo com mais afin
co, um estudo com mais dedicação. 

Quero dizer que se criou sobre a questão salarial algo 
que é difícil de explicar ao povo, de explícar à Nação. Como 
poderemos ter, pelo_ me_!:J.9S, u_m argu!Jlento sequ<;:r para jus ti~-
ficar que a classe trabalhadora não tenha a correção intc!gi'al 
dos seus salários? Não há um argumento válido, um argumento 
sequer. Sobt! a energia elétrica, Controlada pelo Governo, 
sobem os transportes coletivos Urbanos notadamente, que são 
também da égide das administrações municipais- há, portan
to, um controle prefeitural; sobe a água, que é comercializada 
quase sempre pelos Estados federados, sobe o feijão, sobe 
o arroz, sobe o macarrão, S?be a gasolina- por obra e graça 
·do Governo· Federal; enfim, todos os combustíveis tem os 
preços acrescidos- sobem, Portanto, de preço. Por que só 
o salário deve ter comedimentos? 

Por que é, Sr. Presidente, por que é, .Srs .. Senadores, 
que não apanhamos a arte desse comedimento que queremo1 
aplicar aos salários e não aplicamos· aos preços dos derivado~ 

---de petróleo? Se temos essa arte de comedir o índice de corre
çâo, por que os preços devem ser sempre corrigidos, rigo'rOsa-. 
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mente corrigídos? O salário, não. O sãlário ilãó deve ser corri-
gido. . 

Há situações de fato, há situ~ções que levam o Governo 
a grandes preocUpações; mas é evidente que tuqo isso só 
acontece, Srs. Senadores, porque permitimos o achatamento 
salarial à vontade no decurso dos meses,_oQ de_ç_urso dos anos. 
Nunca respeitamos na República o salário do trabalhador bra
sileiro. Ele é aviltado sistematicamente. A simples necessidade 
de existir um salário mínimo já é um avjltamento. c a expressão 
numérica do salário mínimo é um ve~dadeiro insulto a quem 
trabalha neste País. _ . 

É muito grave, portanto, essa questão. Culturalmente, 
achamos que nunca podemos comedir o lucro do empresário. 
Há pouco, falávamos sobre o Sistema Financeir:o Nacional. 
Ninguém convencerá a nenhum banco que reduza juros; nin
guém convencerá a nenhum banco que çleixe .de cobrar deter
minadas taxas; nenhum banco.será convencido a ganhar menos 
numa determinada operação. Os bancos não perdoam. Nin
guém conseguirá. de nenhüm modo, comedir õ lucro em ne
nhum tipo de indúStriã, 

7 

em -nenhum tipo de comércio. Mas 
o salário. este deve ser comedido c ter a correção abaixo 
dos níveis inflacionários. 

Compreendemos- é claro, porque é forçoso compreen
der- que ao _G_oy_e_m_Q_t_u_do é muito grave, porque o Governo 
fica entre a cruz e a espada: o salário, que não pode s_er 
corrigido; e o o comerciante, que não_ aceita nem_ ap menos 
o diálogo para que se combata eficazmente ·ã inflãção. 

Cobra-se.do trabalhador e do salário o comhate à inflação, 
mas essa .cobrança é muito difícil. se dirigida aos setorcs produ
tivos da indústria c do comércio ncstc_f,aís. _Qu_e:ffi_pediu aos 
comerciantes que cobrcin menos, comedindo o lucro? Nin
. guém pediu! Não há projeto de lei algum nesta Casa, nem 
na outra, nem na sistemática do Congresso Nacional; não 
há propositura alguma que vise- determinar o combate à infla
ção por um sacrifício que seja deferido à sociedade pelas 
elites. _Tudo se cobra e.xalamente da classe operária. Subir 
o salário infla-Ciona. E ·suhir_oS_ preços, o -que significa? Que 
filosofia é essa que não há um meio de ç,orocdir o preço do 
combustível, não há um meio de comedir o preço do transportl! 
c_oletivo, não há um meio de comedir o preço nem da alimen
tação básica do cidadão? Não se_ consegue nem_ao menos 
diminuir o preço do pão, o mero pão1 Mas há de se comedir 
ó salário_ Att! acredito, Srs. Senadores, que, para haver um 
índice de 40_o/e<__de_reajuste, é melhor deixar como está. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex• me permite un'l aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ,-Ouço o nobre 
Senador. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
V. Ex~ traz ao Plenário do Senado, nesta tarde, um tema 
que interesSa a todo_s: à classe trabalhadora, à classe empreM 
sarial. enfim~ ·a -toâãs as camadas da população brasileira. 
"v. Ex~ sabe que, infelizmente, a nossa economia é toda carteli
zada. Tive oportunidade de assomar à tribuna mostrando, 
através de dados que trouxe da Comissão de Economia do 
Senado americano, e dando nomes a_o_s bois, onde ·apenas 
quatro indústrias, quatro olfgopólios e multinacionais domi
na!TI o ranking econômico na indústria leve_ e pesada. na econo
mia, no campo, na agricultura e na pecuária. Os_ represen
tantes dessas indústrias, nobre Senador, não desejam que a. 
inflação abaixe, porque com a inflação alta eles ganham. Em 
um projeto de mini}a autoria, mostrei que ·as mictó, médias 

e pequenas empresas deste- Pais precisam ter leis que as prote
ja_m para trazer os investimentos de capital c~trangeiro para 
o nosso País~ c assim, associados. promovennos o desenvol
vimento de nossa Pátria. Graças a Deus. esse projeto foi 
aprovado pelo Senado, estamos aguardando a decisão_ da..Câ
mara. dos Deputados. Fala-se em aumento para o funciOna
lismo público federaL Veja V. Ex' que a União gastou, no 
ano passado. 9.95% do Orçam~nto; este ano, vai gastar apenas 
5.16%-; e. em 1994, presume-se que ela gastará apenas 3.2% 
do Orçamento. Temos que questionar essas coisas. Graças 
a Deus o Senado tem homens de cabeça fria, cabe.Ios brancos 
e com experiência. Setenta Senado!es assinaram_ a constituição 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito: c6mandãda_ p_or 
-este Senador que lhe apartcia. para verificar as contas públicas 
do Governo, analisar as caixas pretas. O meu Nordeste, Sena
dor. precisa de_3 bilhõt.!s .de dólares para resolver seus prohlt.!
mas, c não recebemos. Mas recebemos dos Fundos de Pensões 
do Banco do Brasil, da Caixa EcOnômica e de outras áreas 
área pública. Portanto. a intenção do Senador que lht;o apaneia 
é apoiá~Io nesse pronUnciamento. E na dt.!cisão que vamos 
ter aqui com respeito ao salário dos trabalhares. votarei pela 
posição da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Obrigado pelo 
aparte de V. E_x', Senador Ney Maranhão. Quero dizer que 
a mim causou um grande espanto a entrevista publicada pela 

- r~vista Veja concedida pelo Deputado Cletõ Falcão, em que 
ele pergunta como pode estar solto o Sr. Pedro P3ulo Leoni 
Ramos, um dos grandes responsáveis pelo roubo neste País. 
Ele lesionou os fundos de pensões. lesionou a Petrohrás, ou
~ros lesionaram diversos se tores. Por- isso, hoje fil.lta -dinheiro 

·ao País para paga_r quem trabalha, notadamente rio Setor-pú-
blico. -- --

Daí por que quero, neste momento, fazer obsúvãÇOes 
sobre o projeto que já tramita nq-Çortgresso Nacional. dispon
do sobre a política de remuneração dos servidores públicos, 
civis e militares, da Administração Federal Direta, autárquica 
e fundacional, inclusive apresentando um grande número de 
outras providências. 

~assada a solução que seja encontrada hoje pelo Senador 
Beni Veras, o servidor da rede privada terá uma situação 
privilegiada diante do servidor público, seja civil, seja militar. 
As correções salariais para quem trabalha para a Adminis
tração Pública serão falaciosas. inadequadas, descabidas, des
propositadas e irreais, com o achatamento do salário do servi
dor púhlico ainda numa proporção bem maior do que o achata
mento daquele que trabalha para a r_edc_ privada neste País. 
Então, que país é este em que_ nos encontramos, onde tudo 
pode ter a devida correção, menos o salário do trabalhador 
na rede privada e muitO inéOoS-ãinda o salário de quem trabaM 
lha para o setor público? Inclusive, no projeto que será examiM 
nado nesta Casa, há um congelamento de gratificações que 
digam respeito ao exercício das funções. o que significa uma 
redução salarial gradual, perversa, uma redução que poderá 
acontecer se aprovarmos, hoje, neste ritmo violento de exames 
de matérias, uma das proposituras do Governo Federal. 

Sr. Presidente, vo~·encer.rar O meu pronunciamento neste 
momento. Voltarei cm outra oportunidade para dar continui
dade a este tema, mesmO que a Casa examine hoje um ou 
dois dos projetas que neste momento despertam todo o meu 
cuidado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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O "SR. PRESIDENTE (Francisco Ro[kmlJt;:rg) - Con
cedo a palavra ao nobrl.! Senador Nelson \Ycdckln~-

0 SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Senadores, 
desde há muito tempo se sabe que a economia ·capitalista 
se desenvolve em ciclos. Há um ciclo de expam;ão. ao qual 
se segue um ciclo de contração, que, por sua vez, dti lugar 
a novo ciclo de crescimento econôrnico. Prolongar ao máximo 
a fase expansiva da eConomia, diminuindo-lhe ao mínimo o 
interregno recessivo, tem se constituído na preocupaçüo pri
meira da tc.::oria económica c das políticas públicas nela funda
mentadas. 

Entretanto, nãO somente a evolução da economia capita
lista obedece a um padrão cíclico, mas também o pensamento 
econômico parece se comportar dessa maneira pendular. 

Em determinado ffiomento histórico se adota á estati~ 
zação enquanto solução para o de!icnvolvimento c para a pro~ 
tcção de interesses sociais mais amplos. Logo após entra .em 
pauta a privatização. cdmo forma de diminuir a excessiva 
ingerência do Estado no sistema produtivo. Quando. então. 
começa a ficar claro que certos s_etQr(.!_S privatizados - ao 
se erigirem em feudos monopolísticos ou oligopolísticos dt.:: 
grupos privados - passam a conformar um empecilho ao 
desenvolvimento da economia, se volta a discutir a estatização 
desses sctores. 

Caso esse debate sobre o grau de _inserção do_ E~tado 
na economia se dê de_ forma autónoma, em sociedades que 
cultivam o hábito permanente de discutir seus probll!mas na~ 
cionais, tanto melhor. O pior é quando os "modismos intclec~ 
tua is" que permeiam essa discussão são impo-rtados das nações 
centrais pelas nações periféricas, a exemplo do que ocorre 
no Brasil. 

Essa verdadeira '"febre" ne.oliberal que se implantou no 
País de uns anos para cá nada mais é do que o reflexo tardio 
de um ideárío que esteve cm voga, prlncípalmcnte, na Ingla
terra c nos Estados Unidos dos anos 80. Como sempre acon~ 
tece com os "modismos intelectuais" importados, eles chegam 
às nações periféricas Co-m algum atraso, dissipando-se apenas 
quando já não despertam tanto interesse nas suas -sOCiedades 
de origem. 

No Brasil, o neoliberalismo- com sua retórica s_implista 
a favor da privatização generalizada de empresas püblicas 
e da redução do tamanho do Estado -continu·a-sCtido ardoro~ 
samente defendido por alguns veículos de comunicação de 
massa, por empres-ários e por lideranças políticas. 

Se o corpo do Estado brasileiro sofre de uma grave artrose 
-ocasionada pelo endividamento irresponsável levado a cah_o 
no passado recente - que lhe paraliSa os movimentos, os 
neoliberais possuem a tão ansiosamente aguardada solução 
para o prohlema. Bradam eles em relação ao Estado: cortem
lhe as pernas e os braços! Muitos desses conselhos. partem 
daquelas mesmas personagens que, por sua imprevidência 
quando no comando do Governo c da economia, contribulram . 
de forma decisiva para a atual insolvência do Estado, 

No entanto, Sr, Presidente, Sr"' Senadoras, Srs. Senado
res, as políticas de privatizaç-ão generalizada têm sido postas 
em dúvida por instítuições··res-peitáveiS- dos próprios países 
centrais, onde, em primeiro lugar, tais políticas foram coloca~ 
das em prática, ao longo dos anos 80. As críticas a respeito 
de processos de privatização são particularmente agudas quan:. 
do s_e referem a programas de países em desenvolvimento. 

Nesse sentido, revestc~se de suma importclncia o conteúdo 
do _quarto Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Huma
no. editado pelo Programa das Nações Unida~ para o Dcsen~ 
volvimento -o PNUD ~ ~ cuja principal área de interesse 
é o cham3do desenvolvimento qualitativo das naçõc~. 

Em reportagem do Jornal do Brasil, na edição de 26 
de maio de 1993, podemos encontrar um apanhado seletivo 
do conteúdo do relatório do PNUD. O mencionado relatório 
husca, antes de tudo, desmistificar a privatização como uma 
panacéia para os países em desenvolvimento. 

Para isso. entre outros argumentos. o relatório afirma 
que a proporção das despesa públicas em relaçclo ao PNB 
é maior nos países ricos do que nos países em desenvolvi
mento. Esse fato derruba o arrazoado dos neoliberais no scn~ 
tido de que a participaç<.lo do Estado .na ( conomia brasileira 
é exagerada, devendo tal participação se as~.emelhar ao padnlo 
verificado nos países desenvolvidos. Ora. se fôssemos nos 
aproximar da situação dos países desenvolvidos, deveríamos, 
ao contrário, aumentar o peso do Estado na economia. 

Gostaríamos, porém, de dar ênfase, neste breve pronun~ 
ciamento, aos sete pontos· que o PNUD arrola como sendo 
os sete_ pecado-s capirais da privatização: esse roteiro nos pode 
ser bastante útil par~ aperfeiçoarmos um programa de privati
zação que. no Brasil. tem sido realizado de forma açodada, 
pouco transparente e não tem atentado, muitas das vezes, 
para os verdadeiros interesses nacionãíS-. 

Vamos aos pontos. 
O primeiro pecado capital da privatização, apontado pelo 

estudo do PNUD. é a falta de critério. Excetuando o caso 
mexicano em relação a esse ponto, o relatório critica progra~ 
mas de privatização que. em vez de se preocuparem em "colo~ 
car em marcha um mercado competitivo' e viável·a longo ter~ 
mo", buscam apenas criar receitas a curto prazo para o Gover~ 
no. Não é necessário dizer que, no caso brasileiro, não existe 
qualquer planejamento quanto à futura estrutura de mercado 
dos setores privatizados. 

O segundo pecado capital está, de certa forma, relacio
nado ao primeiro. É a venda das empresas públicas.com o 
objdivo principal de financiar os déficits orçamentários do 
Governo. O PNUD alerta para que a privatização se deve 
traduzir em diminuição da dívida pública; ainda mais lêvando 
em conta que, normalmente, parte da dívida pública foi con~ 
traída justamente para montar a csrrutura de empresas púhli~ 
cas a ser privatizada. 

O terceiro pecadO capital" da privatízação não se aplica 
muito ao Brasil. Rcfcre~se ao fato de que as bolsas de valores. 
na maioria dos paí'ies pohres, é demasiado pequena c concen~ 
trada, o que causaria o favorecimento de pequenos grupos 
de investidores no momento em que as açõcs das empresas 
privatizáveis são colocadas na bolsa. No Brasil, as bolsas de 
valores, ainda que sujcitãs a eventuais manípulações, já pos~ 

·suem um certo porte que garante a competição entre diversos 
grupos privados. 

O quarto pecadO capital é o descaso _com a sorte dos 
trabalhadores que serão demitidos após o processo de privati~ 
zação. Aliás, o relatório do PNUD aponta, como o principal 
problema económico da atualidade, o desemprego. No que 
diz respeito a esse ponto, vale mencionar que o Decreto n.--. 
724, de 19 de janeiro de 1Q93, do Presidente Itamar Franco, 
contempla a reciclagem da mão~de-o.bra a ser demitida como 
obrigação dos gru"pos compradores de sociedades privatizadas. 
Essa obrigação estende~se por um período de Seis meses após 
a privatização. Como a aplicação prática dessa cláusula é difí~ 
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cil, cah~ ao Gov.emo fh;cal_izar seu cu}]lprimcnto, para que 
não se constitua cm maís uma declaração formal. de prop6!'itos 
a ser, na r~alidadc, desrespeitada. 

Os três últimos pecado::; capitais da Privutização ajus
tam-se como uma luva ao c~tw bra;:;ilciro. 

O quinto pt'<:ado é a ausência de um consenso político. 
Quando o programa de privatização é elc.1horüdo apenas pelo 
Governo- diríamos mais. apenns pelo Exl.!cutivo- a imple
mentaÇão desse programa tende a ser muito mais truncada 
e sujeita a retrocessos do que no caso em _que ela fosse exausti
vamente discutida pela sociedade e por seus legítimo:-. repre
sentantes. A privatização rcalizad:.1 por meio de lkcrctos. de 
forma fechada. tamh~m é mais fucilmentc rl!-wrtida por oca
siãn da mudança do governo responsável pdo programa. Tam
bém a falta di! phmcjamcnto do programa- já mencionado 
na qualidade de primeiro pecado capital- t5 uma decorrCncia 
direta do processo de privatização brasileiro, feito às pressas, 
improvisadamente, sem contar com a contribuição de s~.:tor~s 
mais amplos da socicJaJe. Lt:-mbra, a esse propósito. o relató
rio do PNUD; "A privatização n<\o é uma simples op~ração 
tecnocrática. E também uma operaç;.1o polüica", 

O sexto pecado capital é a pouca transparência do pro
cesso de privatização. A reportagem do Jornal-dO Brasil esda
rece esse item. usando as seguintes palavras: "Vender segundo 
métodos discriminatóri o::. c pouco transparentes que possam 
dar margem a acusações de corrapç<1o c de nepotismo". 

Quanto a esse aspecto - o de suspeitas de corrupç<io 
e de favorecimento a grupos priv.1dos- o programa brasileiro 
de dcsestatização i pródigo de vício;-;. Em pronunciamento 
anterior nosso. discorremos acerca de diwrsas irrcgularidad~:-~ 
que permearam o processo de privatização da Ultraf0rtil, con
cluído no último dia 24 em l~ii:io-rclúmpag o. Entre cs.sas 
iriegularidadcs constava a contratação absolutamente ilegal 
- uma vez que contrariava termo do edital de licitação -
da emprcs~l. de consultoria Trevisan c Associados, cuja avalia
ção da Ultrafértil constituiu a base sobre a qual foi ~stipulado 
o preço mínimo para a venda da empresa. 

Igualmente mencionamos naquele pronunciamento a re
portagem do colunista Luis Nassif, publicada na -Folha de 
S. Paulo de I t de abril deste ano, denunciando uma operação 
fraudulenta na privatização da Companhia Siderúrgica Nacio
nal que t~ria lesado o T~souro em mais dc . .500 milhões 1-k: 
dólares. A essa operação o jornali~ta ch<unou Esquemu Serpa. 
Infelizmente nada foi devidamentr; csclarecido até o momento 
sobre essa grave denúncia. 

Por fim. o sétimo c último pecado capital da privatização 
talvez seja o mais grave de todlls·. Mais grave porLJm! tem 
o eft:-ito dto! piorar o bcm-estar geral da sociedade. O sétimo 
pecado capital é a subst~tuição d.e_ monopólios e 9\igopôlios 
púhl1cos por monopólios e oligopólios privados. E o que la
mentavelmente vem ocorrendo no Brasil. 

Na área petroquímica. como está fartam!>!nt~ noticiado 
nos jornais, o poderoso grupo Odebrecht - um do~ mais 
ilustres financiadores do PC c d~: sua camarilha - vem, aos 
poucos. se constituindo no novo barão do setor. O grupo 
Odebrecht L"Omprou participaçües na Polioldinas, na PPH 
e entra agora com todo o ímpeto na privatização da Petro
química União. beneficiado por um acordo operacional com 
a Unipar, empresa que já possuí coás-icJCfà"VCl participaç~lo 
na PQU. 

Na área siderúrgica, possivelmente teremos um futuro 
oligopólio, contando com a· parriclpação da CVRD, capita-

neado pelo grupo Gerdan. que comprou a·cosinor e a Aço~~ 
Piratini. 

Quanto ao sctor de fertilizantes, tão importante para o 
desenvolvimento agrícola deste País faminto. já existe. um 
nono oligopólio que vem substituir o antigo oligopólio estatal 
representado por empresas controladas pela Pctrofértil. per
tencente ao grupo Petmhrás. Todas essas empresas, com exce
ção da Nitrofértil. forain privatizadas, passando ao controle 
de um consórcio formado por empresas misturadora5 de fertili
zantes, .dentre as quais se destaca a Manah S.A. 

Tal consórcio já detinha 4Ql'/c do mercado··ae feniljzantes 
após ter arrematado a Fosfértil e a Goiasfértil. Rêcciltemcnte; . 
no dia 24 de junho. depois de várias tentatiVàs irifrutíferas· 
de suspensão do leilão da Ultrafértil çom base em argume.ntos c 

legais fundamentados, essç _me.smo consórcio- d~ nome Fer- -" 
ti nitro- comprou·tambt.!m essa últimà empresa·. aumentan"do 
ainda mais sua participação oligopOJística no setor:· · 

Sr. Presidente, Sr~ Senadoras, Srs. Senado.re.s, .c.speramos'' 
ter contribuído. de alguma forma, para o esclarcéimc.nto.áce~
ca do mal que pode fazer ao Pals um programa de privatização 
apressado, sem planejamento, pouco transparente e sUspeito 
de irregularidades. O prejuízo torna-se ainda maior quando. 
no hojo desse programa improvisado, se constituem_ e ·se forta
lecem novos oligopólios privados, que passarão·a ·estabelecer 
os preços que lht::~ bem aprouverem a insumos imprescindíveis 
ã indústria naciopal. Essa situação implicará barreiras, cada 
vez mais difíct.!is de trarispor, ao desenvolvimento do ·Brasil. 

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre S"enador Henr_iq_u~ -~l~ei~~· 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Prpnuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"" .e Srs~ S~n3~ores, 
a defesa e o conhecimento da Amaiônía pelos brasileiros 
constituem imperativos de efirmação de noss-a-Sõ.berania .. - . 

A ignorância, de braços com o fanatismo cego e a· m·á 
fé a serviço de interesses alienígenas;· pfefere· a pOlítica· do· 
alheiamento e do abandono. · - 'r . ..'~ 

Interesses ecológicos são invocados, oS pouco~_ milhã_!'_e~ _ 
de índios são superdimensionados, mas em verdade nada disso · 
está em causa. Apenas pretexto.s, indigentes alegaçõe·s. ·· 

Outros países ou organizações internack>náis jamais irão-. 
nos substituir no zelo e.cuidado.com qu.e estamos conduzindo· 
a proteção do meio ambiente no Território nacional, além 
de trabalharmos pela preservação das comunidades indígenas 
no seu habitat natural. 

ii·· 

Estes comentários vêm a propósito de notícias e· publi-ca- . 
ções atuais, alusivas à imperiosa conveniênçia de ser r:eatiypdo 
e intensificado o desenvolvimento dos ProjeteS Espêciais .9.~ 
Calha Norte. · · · - -.. 

O Programa surgiu nos anos 85 e 66,. tra:d.u_ziD.do-~jt.i~!~( 
preocupação dos órgãos ligados à defeSa do Páís'Com a int~grá~· 
ção de imensas e distantes áreas, ao norte das calh-ãS doS 
Rios Solimões e Amazonas. 

O assunto foi objeto de Exposição de Motivos Intermi;.; 
nisterial n\'770, dos Ministros de Estado das, Relações Exte'rlot·· 
res, çlo Interior, Secretário de_ Planejàritento da Presidêrttia ·. 
da _República e Secretário Geral .do Conselho de Segurati_ça"' 
Nacional, encaminhada em 3- de janeiro' de 1986 ao Ministro·' 
do Exército. ·,;r, _ .t 

De acordo .com a realidade regional, identifícaram-se~ã 
Calha Norte três espaços diferenciados: a Faixa de Froriteiras 
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entre Tabatinga, no Ama'zonas e Oiapoque,. no· Amapá; ã 
O~a Ribeirinha dos rios Solimões e Amazonas e seus princi
pais ~fluentes, e o Espaço Circunscrito, constituído no. Ni:íCleO 
lntenorano. -

Elegeu-se a Faixa de Fronteira_ como área prioritária e 
preferencial, aumentando-se a presença brasileira em toda 
a sua extensão, elemento fundamental e efetivo para iniciar 

· a vivificação da Faixa, com desenvolvimento e segurança da 
ronp. fronteiriça. 

A pfesença militar, ajustada à estatura nacional e fiel 
à sua vocação de solidariedade, manifestada sobretudo na 
'assiStência às populações mais desfavorecidas tem, tradicio
nalmente, estimulado as atiVídades educacionais e econômi
qas, prestado assistência de saúde à população; integrado os 
silvícolas à comunidade; inibido o trânsito ilegal de estran-
8eiros, o narcotráfico e a evasão de riquezas; tem ainda imple
mentado uma infra-estrutura viária que, piõilerra, registra a 
capacidade de atuação da Força Terrestre em todo o Territõrio 
Nacional, sustentando o legado conquistado com tenacidade 
é 5aCrifício. 

. A inteligente e lúcida analista política Bia Botana, em 
anigo recentemente publicado no Jornal de Brasília, sob o 
lftulo "Á Calha Norte e nós", assinala: 

"Hoje o projeto Calha Norte reflete unicamente 
. o esfOrço militai em preservar as nossas fronteiras. 
As Forças Armadas, mesmo desaparelhadas e sem 
recursos ~stabelecidas, à revelia de seus.parceiros.'' 

E finaliza: 

"A grande importância do Projeto Calha Norte 
está em sedimentar solidamente a posse territorial bra

·. ·sileira, de modo a impedir a aventura predatória e 
também que os conflitoS fronteiriços venham a c:ons
tranger o País." 

··O· iloSsó apolô ao projeto Calha Norte, aberto, franco 
e decidido é o cumprimento de um dever cívico, em defesa 
dos: fl:lais elevados interesses do Amapá, da Amazônia e do 
6rasil. · 
·· _ Deixo· re_gistrado, com este pronunciamento, um caloroso 
íPf=l() 3.o Governo e ao Congresso Nacional no sentido de 
que.não sejam poupados inv.es~imentos ~ recurso.s firianc:iros 
pata um programa que ·objetlva conce1tos de mtegraçao e 
SOberania. 

Com soberania não se transige. Não se faz economia. 
Era o· que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Sen~dor Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Proauncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
comemora-se hoje o Dia Nacional do Panificador, juntamente 
com as homenagens prestadas à Santa Isabel, a padroeira 
da classe. 

Em Brasília, sob os auspícios do Sindicato dos Panifica
dores, presidido pelo dinâmico empresário "Gláucio de Castro 
Melo, estão programadas diversas festividades, entre as quais 
8 distribuição de 30 m~l pães às famílias carentes, dentro do 
Programa ''Nossa Sopa", de iniciativa do empresariado brasi
liense, que distribui 30 mil sopas diariamente e vem -conquis
tando a admiração do Brasil inteiro, constituindo um exemplo 
do que pode ser feito pela iniciativa privada para minimiza-r-
. o gravíssimo problema da fome de milhares de brasileiros. 

A integração da indústria de panificação do Distrito Fede~ 
ral ao Programa "Nossa Sopa" é um dos principais objetivos 
da atual diretoria do -Sindicato, cujo presidente e-spera realizar 
a doação de pães aos carentes pelo menos uma vez a cada 
mês. - - -- -

Sr. Presidente, Srs. SenadOres, quero aproveitar esta 
oportunidade para cumprimentar a todos os panificadores bra
sile~rOs, especialmente os de Brasília e sueis Cidades Satélites, 
cujo comprometimentO conl as causas sociais os engrandece, 
dignificando, ainda mais, esta atividade essencial para a popu~ 
lação como um todo. _ 

Quero destacar, tamb~m a importância da indústria de 
panificação no contexto sócioeconômico, onde emprega mi
lhares de pessoas, contribuindo enbrmemente para a solução 
de nosso grave problema de desemprego. 

Parabéns, pois, à laboriosa classe dos panificadores do 
Brasil e, em particular, aoS do Distrito Federal. 

- Muito obrigado. ·-

0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda . 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senado
res, venho mais uma vez a esta Tribuna para expressar minha 
posição a respeito do IPMF . 

Estou nesta Casa, compartilhando a convivência diuturoa 
com os nobres Srs. Senadores há 6 meses e tenhp pautado 
minha atuação baseada em dois pressupostos básicos~ a minha 
lealdade ao meu Partido -o PMDB -e a fid_elidade para 
com minha consciência cívíca de brasileiro qüe, por agora, 
ocupa uma cadeira de Senador da República. 

A minha consciência e postura ética sobre os problemas 
nacionais- que são muitos- fazem cOm que me posicione 
com franqueza sobre os temas que afligem o país, e que neces
sitam correção de rumos pois tendem a abalar as instituições · 
democráticas e podem trazer a desesperança. 

Posicionei-me na primeira hora, contra o IPMF. Tenho 
plena convicção que mais esse imposto não curará os males 
da tão combalida economia brasileira. Sei também que os 
assalariados, a grande massa de manobra de todos os gover
nOs, pagará indubitavelmente a maior parte da conta desse 
imposto. 

A certeza dessa afirmaçãO, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores está intimamente ligada ÇIO fato de que para o Imposto 
Sobre a Renda das Pessas Físicas. o assalariado é o que mais 
cumpre com as obrigações legais pois o desconto do tributo 
é na Fonte. Com o IPMF, algo semelhante ocorrerá, pois 
as transações financeiras serão lineares. 

Agora pergunto aos Senhores: onde· está o instrume~to 
no Projeto de Lei sobre o lPMF que dá ao Poder ExecutiVO 
a prerrogativa e o direito de conferir se de fato o tributo 
está sendo cobrado das milhões_ e milhões de movimentações 
financeiras feítas·por .todos aqueles que não'os assalariados. 

O sigilo bancário é o único instrumento válido que teria 
o Executivo para exercer, assim que tivesse as razões para 
tal, seu poder de controlar e fiscalizar a sonegação. 

Não adianta agora; o Governo Federal, lançar mão do 
recursq da Medida Provisória corria forma de salvar o projeto 
de regulamentação do IPMF que agora tramita nesta Casa. 

Sei que não é o caminho predileto do Presidente Itamar 
Franco nem de Seu nobre líder nesta Cas, Senador Pedro 
Simon. 
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O que adianta uma Medida Provisória vigir por 30 dias. 
apenas para corrigir a lastimável falha da liderança do Go
verno na.Câmara que não teve a habilidade _suficiente para 
nconduzir os acordos mais acertados com o objctivo de que 
o sigilo bancário permanecesse no texto e viesse a se~ toro.ar 
um instrumento indispensável à fiscalização pelo Poder Exe-
cutivo. . , . 

E se a Medida ProVisória que viér a: ser-editada for Pe_rn>~ 
tada na sua votação? Que instrumento teria- O Governo para 
fiscalizar o fiel cumprimento das movimentações financeiras 
do IPMF. Nenhum Srs. Senadores. . . _ ___ . 

No caso dessa Medida Provisória vale lembrar o. adágio: 
fica pior a emenda que o soneto. Chega de Medidas Provisórias 
paliativas. · 

Propus emenda voltando o dispositivo da quebra do sigilo 
bancário no PrOjeto de Lei que ora tramita nesta C~sa. Espero, 
sinceramente, vê-la inclusa no texto leg~l. 

Aí sim posiciono-me favoravelmente ao Projeto de Lei 
sobre o IPMF. pois vejO que a balança estará equilibrada 
se todos os agentes envolvidos pagarem o tributo e o Governo 
Federal terá em suas mãos o fiel dessa mesma balança para 
aferir, com JustiÇa, o Cumprimento do que. dispõe o texto 
legal. 

Na reunião de ontem na Comissão de Economia deixei 
de pedir vistas ao projeto eplo fato de o Senador Jutahy Maga
lhães em nome da liderança do governo ter comprometido-se 
que o gçwerno mandaria <,lO Congresso uma Medida Provisória 
ou un'l Projeto de Lei. 

Por fiffi, informo também a V. Ex~"~ que estou afastan
do-me por breve tempo desta Casa para submeter-me a uma 
cirurgia restauradora do "tendão de Aquiles", objeto de aci
dente que sofri há alguns meses atrás. 

Era o que ti~ha a dizer. 

Duranlt' o discursO do Sr. Gilberto Miranda, o 
Sr. Francisco Rollembag deixa a cadeirà dà pfi>sidência, 
que é ocupada pdo Sr. Huinbaro Lucena, Prf!sidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel _ Aluízio Bezerra_ Amir Lando _ Aureo Mello 
_ Carlos De'Carli _ Diva!do Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Eva 
Blay _João Calmon _Jonas __ Pinheiro _José Paulo Bisei _José 
S~ey _Márcio Lacerda_ NeJson Carneiro ..... Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1\> Se.cretário. 

São Íid~s os seguintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 60, DE 1993 

Dispõe sobre reposicionamento dos servidores do 
Senado Federal, Centro Gráfico do Se_nado _Federal -
CEGRAF e Centrõ de Inf~rmática e Processamento de 
Dados do Senado Federal- PRODASEN, e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 
. Art. 1 o Os servidores. ocupantes dos cargos de provi
mento efetivo, dos_ càrgos das carreiras de Especialização_ em 
Atividades Legislativas, Especialização em Informática Legis-

la:tiva e Especialização .em -Artes Gráficas são reposicionados 
na Escala de Vencimentos, na forma indicada nos Anexos 
I e II desta Resolução. - · . - ' ---

Art. 2" _O disposto nesta Resolução aplica-se, no que 
couber, aos proventos de aposentadoria. _ 

_ Art. 3" Esta resolução entra em vigor na data d~ sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1~ de_ ~ulho 
de !9Y3. -

Art. 4" Revogam-se as dlsposh;ões em Cõritráilo: +--~-

Justificação 

. o presente ProjetÕ c.te ReS~lução, de liliCiatl.Va' da ê'õlnis
são Diretora, tem por objetivo proceder a acertos no posicio
namento_ dos $ervidor~s dos .. .Quadros d() Senado Feçleral e 
de seus Órgãos SupervisionadOs, que se tornaram necessários 
em função da implantação recente dos respectivos planos de 
carreira, de modo a dar continuidade ao processo de isonomia. 

ESPeramos contar com a aprovaçãó âe" noSsos Pares na 
aprovação da presente proposta. que é relevante para o ajusta
mento geral dos níveis retributivos dos servidores da casa. 
- Sala das Sessões. 8 de julho de 1993. -Humberto Lucena: 
- Chagas Rodrigues - Levy Dil:is ~ Júlio Campos - -Junia 
Marise - Carlos Patrocínio. 

ANEXO I 
CARREIRAS DE ESPECIALIZAÇ.I,O EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS E 

ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA LEGISLATIVA-

SITUAÇAO SITUAÇAO NOVA 
ANTERIOR 

NIVEL PADRÃO PADRAO 
45 45 
44 45 
43 45 
42 45 
41 45 
40 45 
39 44 
38 43 

III 37 42 
36 41 
35 41 
34 41 
33 41 
32 41 
31 40 
30 30 
29 30 
28 30 
27 30 
26 29 
25 28 

11 24 28 
23 27 
22 26 
21 24 
20 24 
19 23 
18 23 
17 23 
16 22 
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SITUAÇAO 
ANTERIOR 

NIVEL PADRAO 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 

I OB 
07 
06 
05 
04 
03 
02. 
01 
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SITUAÇÃO NOVA 

PADRAO 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
12 
12 
12 
10 
09 
09 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 92, DE 1993 

Estabelece oormas para a realização das eleições 
de 3 'de outubro de 1994 e dá outras providências. 

O Congresso Nãcíollal decreta: 
Art. 1~' As eleições para Presidente da República, Vice

Presidente da República, Governadores e Vice-Govemado
res, Senadores e suplentes, Deputados Federais e Deputados 
Estaduais serão realizadas simultaneamente, em todo o País, 
no dia 3 de outubro de 1994. 

§ 1' Serão considerados eleitos o Presidente da Repú
blica e os Governadores, os Vice-Presidente e Vice-GóVer
nadores com ele registrados que obtiverem maioria dos votos, 
não computados os em branco e os nulos. 

§ 2-? Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta 
na primeira votação, far-se-á nOva eleição' nO dia 15 de novem
bro de 1994, concorrendo os dois candidatos mais votados 
e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos 
votos, não computados os em branco e os nulos. 

§ 39 Se antes de realizado o segundo turno, ocorrer 
morte, desistência ou impedimerito legal dos candidatos a 
Presidente da República e Governador, convocar-se-á, dentre 

ANEXO 11 os remanescentes, o de maior votação. Se remanescerem em 
CARREIRAS DE ESPECIALIZAÇÃO LEGISLATIVA EM ARTES GRÁFICAS. segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, 

SITUAÇÃO 
ANTERIOR 

NIVEL PADRÁO 
24A30 

23 
22 
21 
20 
19 
18 

III 17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

17 A23 
16 
15 
14 
13 

11 12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 

10A 16 
09 
08 
07 

I 06 
os 
04 
03 
oz 
01 

SITUAÇÃO NOVA -
PADRÁO 

30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
~6 
15 
14 
13 
12. 
11 
10 
09 
OB 
07 

qualificar-se-á o mais idoso. 
Art. 2<;> A posse do Presidente da República, do Vice

Presidente da República, dos Governadores e dos Vice-Go
vernadores, eleitos nos termos desta lei, dar-se-á no dia lo;> 
de janeiro de 1995. 

Parágrafo único. A posse dos Senadores, dos Depu
tados Federais e dos Deputados Estaduais dar-se-á no dia 
1• de janeiro de 1995. 

Art. 3<;> Nas eleições reguladas por esta lei, aplica-se 
a Legislação Eleitoral vigente, ressalvadas as regras especiais 
aqui previstas. 

Art. 4<;> Somente poderão registrar candidatos 04 parti
cipar de coligações, com vista às eleições previstas nesta lei, 
os partidos políticos qUe tenham registro definitivo- deferido 
pelo Tribunal Superior Eleitoral até o dia 30 de julho de 
1994. 

Parágrafo único. Nos Estados em que não houver Dire
tório Regional organizado, as Convenções Estaduais para deli
berar sobre escolha de candidatos ou coligação ser-ão organi
zadas e dirigidas por Comissão Estadual Provisória, desig
nadas para este fim pela Comissão Executiva Nacional. 

Art. 5o;> É facultado aos partidos políticos celebrar coli
gações para o registro de candidatos na eleição majoritária, 
à eleição proporcional ou a ambas. · 

§ 1' É v,edado ao partido político celebrar coligações 
diferentes pant a eleição majoritária e para a eleição propor
cional. 

§ 2' A coligação terá denominação própria, que poderá 
__ s_er a_ junção de todas as siglas dos partidos que a integram, 
sendo a ela assegurados os direitos cOnferidos aos partidos 
políticos no que se refere ao processo eleitoral. 

§ 3" Cada partidO deverá usar-sua jjrópri3 legenda, sob 
a denominação_ de coligação. 

Art. 6<;> As coligações para Presidente da República de
penderão de proposta do órgão executivo de direção nacional 
ou de 25% dos convencionais, e de aprovação pela maioria 
absoluta dos membros da Convenção Nacional, em voto direto 
e secreto. 
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Parágrafo único. -As coligaçõe~ pa,:r:a _eleição proporcio
nal ou majoritária, no âmbito da eleição estadual, dependerão 
de proposta da Comissão Executiva Regional, ou comissão 
Diretora Regional Proyisória, ou de 25% dos_ cOnvencionais, 
e de aprovação pela maioria absoluta dos membros da Conven
ção Regional, em voto direto e secreto. 

Art. 7" Na formação de coligações serão obedecidas as 
seguintes normas: - - ___ _ 

I- na chapa da coligação poderão ser inscritos candi
datos filiadOs a quaisquer p-artidOs põlfticoS dela integrantes; 

II - o pedido de registro dos candidatos será- subscrito 
pelos presidentes dos partidos coligados~; ou por seus ·delega
dos, ou pela maioria dos membros das respectivas Comissões 
ExecutivaS Nacional e RegiOnais, ou Comissão Diretora Re
gional Provisória, riOs casos de eleição para Presidente da 
República e de Governadores; 

III -a coligação será representada perante a Justiça Elei
toral por delegados indicados pelos partidos que a compõem. 

IV - a insciiÇãó só seiã válida mediante o expresSo con-
sentimento dos_candid3toS. - -- - - -- -

§ I' Na hipótese de os partidos ou coligações não reque
rerem o registro de seus candidatos~ estes· poderão fazê-lo 
perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e-oíto (48)" horas 
seguintes ao encerramento do prazo previsto nO artigo 9"' 

§ 29 Em caso de morte, desistência, renúricia, ou indefe~
rimento do registro de candidato, o partido ou coligação provi
denciará a sua substituição ·no prazo de dez (10) dias, por 
decisão da maioria absoluta do órgão de direção do partido 
ou da cOligação a que pertenceu o substituído. 

§ 3~ O substituto poderá pertencer a qualquer (;los parti-
dos integrantes _da coligação. · -~--

§ 49 Se a hípõtese do parágrafo anteriõf ocorrer com 
candidato a Vice-Presidente da República ou Vice-Gover
nador, aplica-se o disposto do § 2"', devendo a substitu.ição 
ser registrada, no máximd, até quarente a -oito '(48) horas 
antes do pleito. - -

§ 5"' Nas eleições proporciOnais-; a SUbstituiçãO só se efe
tivará se o li OVO pedidO~-Coin a observância de todas_ as formali
dades exigidas para o registro, for apresentado até sessenta 
(60) dias antes do pleito, · 

§ 6"' Na hipótese do segundo turno, a substituição deVe
rá sei registrada, no máximo, até quaiente e oito (48) horas 
antes do pleito. 

Art. 8"' Para as eleições que obedecem ao sistema pro
porcional, cada partido poderá registrar candidatos até o do
bro do número de lugares a preencher para a Câmara dos 
Deputados e para as Assembléias Legislativas. 

Parágrafo único,· No caso de coligação de dois (2) ou 
mais partidos esta poderá registrar candidatos até o triplo 
do número de lugares a preencher para a Câmara dos Depu
tados e para as Assembléias Legislativas. · 

Art. 9"' As Convenções destinadas a deliberar sobre es
colha de candidatos e coligações serão convocadas na forma 
do estatuto de cada partido político ou, se est~ for omisso, 
na forma do art, 34 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, 
para se realizarem até 24 de junho de 1994, e o requerimento 
de registro dos candidatos deverá ser apresentado ao Tribunal 
Superior Eleitoral, no caso da eleição de Presidente da Repú
blica, e ao Tribunal Regional Eleitoral, no caso da eleição 
estadual, até às 18 horas do dia 5 de julho de 1994, 

§ 1"' A CóriVehÇão Nacional se fá constifiiíd:l na forma 
do estatuto partidário e se este for omisso, na seguinte forma: · 

I- os Membros do Di:retório Nacional; 

. TI- os membroS da bancada _legislativa do partido no 
Congresso Nacional; 

III- os Delegados à COnvenção Nacional; 
IV- um representante de cada Comissão Díretora Re

gional Provisória. escolhido até sessenta (60) dias ante_s da 
_Convenção, onde não houver J)iretório Regional constít':lído; 

V- 2 (dois) representan_tes de cada Movimento ou De-
partamerito Regional específíco, desde que previamente reco
nhecido pela Executiva Nacional do partido. 

§ zi -A Convenção Regional será constituída na forma 
do ·estatuto partidário e se este for omisso~ na seguirite fOrma: 

I-Os membros do Diretório Regional~ 
II-Os Deleg3dos à Corivenção Regiorial; 
III -Os membros da bancada legislativa do partido no 

Congresso Nacional e na Assembléia. Legislativa; 
IV- Um representante de cada Con;:tissão. Diretc:>ra Mu

nicipal Provis6ria. escolhido "!-té sessenta (60} dias antes antes 
da Convenção, onde não ho.uver Diretório Municipal consti
tuído; 

-V--2 (dois) representantes de. cã.da Movimento ou De
partamento Regional específico! desde que previamente reco
nhecido pela Executiva Regional do partido, 

Art. 10. O partido político que não tiver Diretório Re
gional organiz~do legalmente constituído,_realizará _<! Conven
ção Regióilal para delibetát Sobre escolha de candidato e 
coligação com a seguinte composição: - _ 

I - os membros da Comissão Diretora- Regional Provi
sória· 

ÍI -os Senadores, Deputa'dos Federais e Deputados Es-
taduais com domicílio na reSj:iectiva Uilidade da Fede_raçã_o, 
filiados -ao partido; _ 

III -um representante de cada COiriissão Diretora Muni-
cipal Provisóriã. - , 
- Parágrafo único. A Convenção Regional de que trata 

este artigo será organizada e dirigida pela Comissão Dil'etOra 
Regional Provisória, integrada por sete (7) membros, desig
nados pela Comissão Executiva Nacional, sob a presídência 
de um deles. indicado no ato da designação. 

Art. 11. O Tribunal Superior Eleitoral regulará a iden
tificaçãO ·dos partidos e seus candidatos Por série de números 
ou outras formas. -
. § 19 Aos partidos fica _assegurado o direito de manter 
os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior .. 

§ 2"' No caso=de coligação, esta optará, para representar 
seus candidatos, entre os números desiinativos dos partidos 
que a integram. 

Art. 12. As cédulas oficiais para as eleições regulamen
tadas por esta lei serão confecCionadas segundo modelo apro
vado pela Justiça Eleitoral, qu~ as imprimirá, com eXclusi
vidade, para distribuição àS mesas. receptoras. A impressão 
será feita em papel branco e- Opaco, com tipos unifonites de 
letras devendo as cédulas ter os nomes e os números dos 
candidatos e dos partidos, figurando na ordem determinada 
por sorteio. _ _ 

§ 1"' Para as eleições realizadas pelo sistem~ propor
cional, a cédula terá espaço para que o eleitor escreva o·nome 
ou o número do candidato ou assinale a legenda do partido 
de sua preferência. -=- -

§ 2"' Além das caracterfsticas estabelecidas neste ~go, 
a J usti.ça Eleitoral poderá estabelecer outras no interesse de 
tomar racil a manifestação da preferência do e!eitor. bem 
como de definir os critérios para a identificação·dos partidos 
ou coligações. através de cores e ~ímbol9s. 
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Art. 13_._ O candid:3to poder~ ser registrado sem o pre- -
nome ou com o nome abreviado, apelido ou pelo nome pelo 
qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida 
quanto a sua identidade, não atente contra o pudOi"; iiãO·s·eja 
ridículo ou irreverente. __ 

Parágrafo único. Para efeito de registro, apuração e 
contagem de votos, no caso de dúvida quanto à vontade do 
eleitor. serão válidos e consignados os nomes, prenomes, cog
nomes ou apelidos de candidatos regiStqdos em ·ereições ime
diatamente anteriores. ·Permanecendo a dúvida, a preferência 
será do candidato que primeiro solicitar o registro da candi
datura. 

Art._ 14~ -- Sãç _vedados e considerados nulos de pleno 
direito, não gerando obrigações de espécie alguma para pessoa 
jurídica interessada e nen!Ium direito pãra- o beneficiário, os 
atos que~ no período compreendido entre o trigésimo dia 9a 
publicação desta lei e o término do mandato do Presidente 
d_a República e dos governadores, importarem, nomear, admi
tlr ou contr~tar, ou exonerar ~xõfficio, dentitír ~ dispensar, 
transferir ou suprimir vantagens-de _qualquer espécie de servi
dor público, estatutário ou não, da administração pUblica dirc
ta ou indireta e fundações instituídas e mantid3s pelo Poder 
Público da União, dos Estados~ do DiStrito FederaL dos Muni-
cípios e dos Territórios. -

§ 1 ~ Excetuam-se do disposto neste artigo; 
I- nomeação de aprovados em concurso pUblico; 
II -nomeação ou exoneração de cargos em comissão 

e designação ou dispensa de função de confiança; 
III -nomeação para os cargos da magistratüra, dO Minis- · 

tério Público, de Procuradores do Estado e dos Tribunais 
de Contas. _ _ __ _______ _ 

§ 29 Os atos editados com base no § 1"' deste artigo 
deverão ser fundamentados e publicados dentro de quarente 
e oito ( 48) horas após a sua edição~ no respectivo órgão oficiãl 

§ _39 O atraso de publicação no órgão oficial reiatiVo · 
aos quinze (15) dia~ que antecedem os prazoS iniciil.is- a· que 
se refere este artigo implica a nulidade automática dos atos 
relativos a pessoal nele inseridos. 

Art. 15. A propaganda eleitoral no_ rádio e televisão 
restringir-se-á, uniCamente: ao horário gratuito, disciplinado 
pela Justiça Eleitoral, para o período de 17 de agosto a 30 
de setembro e expressa proibição de qualquer propag"ã"ilda 
paga. 

§ 1 ~ A propaganda dos candidatos a Presidente da Re
pública será gerada em Brasília e transmitida em cadeia nacio-
nal. -~o 

§ 29 A propaganda dos candidatos a Governador 1 ~ena
dor, Deputado·s Federais e Estaduais será gerada nas Capitais 
dos Estados, cm sistema de rodízio por emissoras definidas 
em sorteio pelo Tribunal Regional Eleitoral. 

§ 39 Todas as emissoras do País reservarão, no período 
definido por este artigo, 120 minutos diários para a·propa
ganda eleitoral gratuita, sendo 60 minutos â noite, no período 
das 20h30m às 2ih30m na televisão e das 20hs às 21hs no 
rádio. 

Art. 16. A Justiça Eleitoral distribuirá os horários re
servados entre os partidos políticos ou coligações que tenham 
candidatos registrados às eleiç6es majoritárias e piopo-rcionais 
ou a ambas, observados os segnintes critérios: · 

I- para a eleição de Presidente da República e Vice-Pre
sidente daRepública: 

a) vinte minutos divididos igualmente entre todos os par
tidos ou coligações que registrarem candi4atos;_ 

b) quarenta minutos divididos na proporção da represen
tação do partido ou da coligação no Congresso Nacional. 

II- Para a eleição de Governador, Vice. Senador, Depu
tado Federal e Deputado Estadual: . 

a) vinte mlriUtos divididos igualmente entre todos Os par~ 
tidos e coligações _que registrarem candidatos; 

b) vinte minutos divididos na proporção da representação 
do partido ou da coligação no_ Cqngresso Nacional; 

c r Vinte minutos divididos na proporção da representação 
do partido ou da coligação na Assembléia Legislativa. 

-§ P Aos partidos políticos a que se referem as alíneas 
a dos ítens "I'; e "II" deste artigo, facultar-se-á a sorna desses 
tempos, mediante programação comum, homologada ou de
terminada pela Justiça Eleitoral, para a utilização cumulativa 
até o limite de dois (2) minutos. 

§ 2~ Para os efeitos de concessão de tempo a que se 
refere, as alíneas b dos ítens ''!" e "II" deste artigo, será 
consíâerada a representação do partido ou da coligação no 
Congresso Nacional existente no dia do registro das candida
turas na Justiça Eleitoral. 

§ 3>- Os partidos ou coligações poderão utilizar até trinta 
por cento (30%) do tempo diário que lhe for destinado para 
veiculação na programação diária na televisão e no rádio, 
de mensagens e comunicados de seu interesse. 

§ 49 Os demais 60 miriutos do horário eleitoral gratuito· 
serão veiciJ.lados no período compreendido entre as 7 horas 
e 8 horas no tâdio e entre as 13 horas e 14 horas _na televisão. 

_ § 5"' As emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas 
a divulgar, gratuitamente, comunicados_ ou instruções da Jus
tiça EleitOral, até o máximo de 15 minutos diários~ consecu
tivos ou não, nos trinta (30) dias anteriores ao pleito. 

Art. 17- Independentemente do horário gratuito de 
propaganda eleitoral, fica facultada a transmissão, pelo rádio 
e pela televisão, de debates entre os candidatos registrados 
pelos partidos políticos ou coligações, assegurada a partici~ 

-pação de todos os candidatos, em conjunto ou divididos _em 
grupos e dias distintos; nesta JÍltima hipótese, os debates deve
rão fazer parte de programação previamente estabelecida e 
a or-ganização dos grUpos far-se-á mediante sorteio, Salvo acor
do entre os partidos interessados. 

Art._ 18. Da propaganda eleitoral gratuita poderão par
ticipar, além dos candidatos registrados., pessoas deVidamente 
autorizadas pelos partidos ou coligações. 

§ 19 Enquantc;> durar a propag~nda eleitoral gratuita, 
fica assegurado o direito de resposta ao candidato atingido 
por a tos ou afirmações difamatórias, injurio sãs ou caluniosas, 
praticados nos horários destinados às programações normais 
das emissoras de rádio e de televisão. 

§ 29 O oferidú::Io, ou seu rePresentante legal, poderá 
forÇI ular pedido para o exercício do direito de reSposta à 
Justiça Eleitoral, dentro de vinte e quatro (24) horas da ciência 
do fato, devendo a decisão ser prolatada no prato máximo 
de quarenta e oito ( 48) horas da formulação do pedido. 

§ 39 No caso do parágrafo anterior, o tempo e o horário 
destinado à respósta serão estabelecidos pela Justiça -Eleitoral~ 
na própi'ia-decisão deferitória, de modo" a possibilitar a repara
Ção do dano. 

§ 4"' Fica asseiurado o direito de resPo~ta a qualquer 
peSsoa, candidato_ ou não, à qual sejam. feitaS acusações difa
matórias, injuriosas ou caluniosas, no horário de propaganda 
·eleitoral; o ofendido utilizará, para sua defesa, tempo igUal 
ao usado para a ofensa. deduzido o tempo reservado a_p mesmo 
pa~ido ou coligação em cuJO horáiio foi cometida. 
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§ 5~> No caso do parágrafo anterior, o ofendido ou seu 
representante legal poderá formular pedido para exercício 
do direito de resposta à Justiça Eleitoral, dentro 24 (vinte 
e quatro horas da ciência do fato, devendo a decis_ão ser prola
tada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro}bOras da forrou~ 
Jação do pedido. · 

§ 69 Deferido o pedido, o exercício do direito de respos
ta dar-se-á em até 72 (setenta e duas) horas após a decisáo. 

§ 7"' Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabi~ 
lizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos pará
grafos acima, a Justiça Eleitoral determinará_ que esta seja 
divulgada nos horários que deferir, em termos e na forma 
que s~rão previamente aprovadas, de modo a não ensejar 
tréplicas. 

Art. 19. Ocorrendo a hipótese de eleição em -~egundo 
turno, a distribuição do tempo será igualitária entre os partidoS 
ou coligações dos candidatos concorrentes. 

§ 19 Na hipótese prevista D.este artigo, o tempo reser
vado para a propaganda eleitoral gratuita será de 80 (oitenta) 
minutos diários, sendo metade à noite;_os_programas serão 
iniciados no horário estabelecido pelo art. 14 desta_Lei. 

§ 2"' Os 80 (oitenta) minutos serão divididos igual~ente 
entre os dois candidatos .a Presidente da RepUblica e os dois 
candidatos a Gov_e"rriador. 

§ 3o;o Observar-se~ão, no segundo turno, as prorrogações 
e reparações previstas nos§§ 39 e 79 do art. 18, a-serem veicu
ladas até 24 (vinte e quatro) horas antes da votação. 

Art. 20. Será permitida, na imprensa·· escrita, a divul~ 
gação paga de propaganda, no espaço máximo a ser utilizado, 
por edição, para cada candidato, de 118 (um oitavo) de página 
de jornal padrão e de 114 (um quarto) de página revista ou 
tablóide. 

Art. 21. Fica livre, em bens particulares, a fixação de 
propaganda eleitoral com a permissão do detentor de sua 
posse; nos bens que dependam de concessão do Poder Público 
ou que a ele pertençam, bem como nos de uso comum, fica 
proibida ·a propaganda, inclusive por meio de faixas ou carta
zes afi_xãdos em quadro ou painéis, salvo em locais indicados 
pelos prefeituras, parã uSo gnituito, cOm -igualdade de condi~ 
'ções, ouvidos os partidos políticos. 

Art. 22- cOnstitui -~rime eleitoral, punível com a pena 
de detenção de 6 (seis) meses a 1 (uín) ano e éàssaçãó do 

. registro, se O responsável for ca~didató, a divulgação de qual~ 
quer espécie de propaganda política na data da eleiçâo, me
diante publicação, faixas, cartazes, dísticos em vestuários, pos
tos de distribuição ou entrega de material ou qualquer forma 
de aliciamento, coação õu- manifestação tendende a influir 
coercitivamente na vontade do eleitor, junro-ãs- Seções El.~ito
rais ou vias públicas de acesso às mesmas. 

Art. ·23. bs candidatos, após o registro, ficam inipe
didos de apresentar ou participar de quaisquer programas 
em emissoras de rádio e televisão, ressalvado o horário de 
propaganda eleitoral gratuita, o_s debates Qrg·a_nizãdos de acor~ 
do com esta Lei e os nçticiários joiilalísticos regulares; se 
o nome do programa for o mesmo que o do carididato, fica 
proibida a sua divulgação, sob pena de cassação_do registro 
correspondente. 

Par~grafo único. O desrespeito às normas deste artigo, 
sem preJuízo de outras s~nções previStas em lei,_ acarretará 
a suspensão por até de 10 (dias) da emissora infringente, 
determinada pela Justiça Eleitoral, mediante denúncia de par
tido político ou do Ministério Público. 

Art. 24. Só será permitida a divulgação de prévias, pes
quisas e testes pré~eleitorais até 30 diãs antes do pleito. 

Art. 25. As entidades ou_ emp.resas que realizarem pré-
vias, pesquisas ou testes pré-ele"it.Orais ficaíff obrigadas a colo
car à disposição de todos os partidos políticos com candidatos 
registrados para o pleito, os resultados obtidos, bem como 
informações sobre métodos utilizados e fonte financiadora 
do respectivo trabalho. 

§ 1 ~> As pesquisas, prévias ou testes pré-eleitofais, divul
gados por qualquer meio de comunicação, devem conter. plano 
a:ril9stral definido, obedecer padrões metÇJdológicos ulllvetshl
mente aceitos, e ser registradas, no prazo mínimo--de 3 (três) 
dias antes da divulgação, no Tribunal Superior Eleitoral, em 
se tratando de eleição de Presidente da República e no Tribu
nal Regional Eleitoral, no caso de eleição para Governador, 
aSsegurados aos partidos políticos a que se .refere o capUt 
deste artigo as seguintes informações: 

I- período e método par-a a r·ealização do trabalho; 
II -número de pessoas.ouvidas em cada localidade; 
III -plano amostral e peso ponderado no que se refere 

a sexo. idade. grau de instrução, nível econômico e área física 
de realização do trabalho; -

IV-controle e verifiCação dã coleta de dados e do traba-
lho em campo·; - -- -

· V- o patrocinador ou patrocinadores da prévi~, pes-
quisa ou teste. · 

§ 29 Em caso de descumprimento do dispostO neste ãrti~ 
go, responsáveis pela empresa, ou institutos de pesquiSfl e 
pelo órgão divulgador, no limite de suas responsabilidades,, 
estarão sujeitos à pena cominada no art. 322 da_Lei n~" 4.737, 
de 17 de julho de 1965 (Código )31eitoral). _ · · . 

Art. 26. O Poder Executivo, a seu critério~ editaúfri.õi- -
mas sobre o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emis
soras de rádio e tel~visão, pelos esPaços dedicados. ao horário 
de propaganda eleitoral gratuita. 

Art. 27. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instru
ções para o fiel cumprimento desta Lei. 

"Art. 28. Esta Lei entra em vigor nos termos do art. 
16 da ConstituiÇão FederaL · · · " 

Art. _29. Revogam-se as disposições em contrário.· 

Justificação 

Estamos apresentando_ o presente Projeto de Lei "que 
estabelece normas para a realização das eleiÇões de 3 d~ outu
bro de 1994 e dá outras providências", como uma resposta 
ao exame e discussão do Senado Federal e do Congresso. 

Não tt;az o projeto grandes novidades. Trata-se de uma 
complicação da~ anteriores legislações eleitorais, evi~erite
mente· considerando que as eleições de_ 1994 ~ão difer~ntes, 
porque concomitantes para deputado estadual, federal, duas 
vagas ao Senado, governador, presidente da república e vice. 

É proposta para debate e exame. A própria Justiça Elei
toral faz menção ao fato de que, até aqui, nada se propôs, 
sendo que estamos a pouco tnais de um ano da data das 
eleições do ano que vem. . · 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993_. -Senador Nelson 
Wedekin. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

. . • ... • ...... • • ... • ............... • ...... • •r·····- ......... ·-:·····• .. -·. ·~-· •. ~ • 
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Art. 16. A lei que altera o processo eleitoral só entrará __ 
em vigor um ano após sua promulgação. 
'• •'' • .~, • • • • • • •••• •'-•• • ~· • ~·• •"'• • • •• •• • • • •••• • ••••• ••••~• • •• •• •""•~~"""' • n • • • • 

LEI N' 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 
(Texto consolidado) 

Institui .o Código Eleitoral. 

······A;t~-332~---i~-p~di~--~-~-~~-;~í~i~--d~-p~~~~~~~d~;··········· 
Pena- detenção até seis meses e pagamento de 30 a 

60 dias-multa. 
............. iiúi·~·.úiiú:iE..2i'oii'iüiiiü.iiE..i97i· .. ······-

(Texto consolidado) 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

...... A;t:. 34·_-·. A -~~~-;~~-çã~. d-~~·:;;g·ã~~d-~ ;~i~iib~ ~~-çã~-~-di-
reção pelas respectivas Comissões Executi'(aS deverá obedecer 
aos seguintes requisitos, sob pena de nulidade: 

I- publicação de. edital na imprensa local ou, em sua 
falta, a. afixação no Cartório Eleitoral da Zona, com a antece
dência mínima de 8 (oito) dias; 

II- notificação pessoal, sempre que ror possível, àqueles 
que tenham direito a voto, no mesmo prazo; ·-

III- indicação do lugar, dia e hora da reumao, com 
a declaração da matéria incluída na pauta e objcto de delibe
ração. 
......................... ................. · .. ;,.~ ...... -.. --~--------·-~-.... .. 

(À Comissão de Constituiçáo, Justiça e Ci4adania 
- decisão termiilGtiva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 93, DE 1993 

Proíbe a exclusão de cobertura de despesas com 
tratamento de determinadas doenças em contratos que 
asseguram atendimento médico-hospitalar pelas empre
sas privadas de seguro-saúde ou assemelhadas. 

O Congresso Nacional decreta: ' · · 
Art. 1~ É vedado às empresas privadas de seguro-saú

de, de planos de assistência médica, de medicina de grupo 
e assemelhadas incluir, nos contratos destinados a assegurar 
atendimento médico-hospitalar, cobertura ou ressarcin'lénto 
dessas despesas, cláusulas de exclusão de tratamento de qual-
quer doença ou lesão. · 

Parágrafo úniCo. A proibição de que trata este artigo 
não se aplica aos casos de: - -

I- tratamentos clínicos ou cirúrgicos exp_errmerttafs; 
II- cirurgias plásticas-estéticas não restauradoras de fun~ 

ção; 
III- tratamentos de rejuvenescimento e emagrecimento 

com finalidade estética; 
IV- acidentes, lesões e quaisquer conseqüêndas da in~ 

gestão d!! bebida alcoólica ou uso de drogas psicoativas; 
V- doenças e lesões intencionalmente .auto-infligidas L 

Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de sua ptJbli-
cação. --

Art. 4-:> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Os contratos destinados a assegurar atendimento médico
hospitalar. cobertura ou ressarcimento de despesas na área 
de saúde por empresas privadas, incfuem cláusulas de exclusão 
de cobertura de despesas com o tratamento de uma série 
de agravos, alguns pc_::_~tincntes e outros,_ do ponto de vista 
ético, completamente descabidos. Não há lei regulamentando 

tais contratos. Entre os tratamentos excluí4os de~ses contratos 
encontram~se internacões por doenças infecto-contagiosas e 
suas conseqüências, por doenças mentais de tod.~s e~pécies, 
por doenças de evolução crónica e suas consequénct~s. So
mente citando esses exemplos, cabe perguntar que tipo de 
doença então tem suaS despesas cob~rtas? Se as doenças infec
ciosas são excluídas, se as dç:>ençãi crónicas também são, se 
as lesões por acidente têm suas despesas cobertas por outros 
seguros (inclusive obrigatórios, como acidente de trânsito e 
do trabalho), o contratante de segL~;ro~saúde quando adoece 
precisa, ironicamente, buscar uma doença muito rara para 
poder usufruir dos benefícios do seu seguro. 

É simplesmene antiético, e até mesmo imoral, excluir 
cobertura de despesas com doenças contraídas independente 
da vontade do segurado. A única razão para isto é de_ natureza 
económica. A empresa seguradora busca cobrir apenas despe
sas-de baixo valor, excluindo qualquer possibilidade de risco 
de cobrir despesas maioreS. Pneumonias e diarréias infeccio
sas, diabetes, hipertensão arterial e suas conseqüências, agra
vos freqüentes na população, ficam excluídos por serem doen
ças infecto-contagiosas ou de evolução crónica. 

Os prêmios pagos pelos segurados são em geral elev~dos. 
Quando precísam de seguro, aparecem todas as rcstnções 
ao seu uso: limite de dias de internação, não inclusão de 
órteses e próteses, por exemplo. É como se fosse necessário 
escolher-se doença para poder usufruir do seu seguro . 

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro 
já se manifestou contrariamente a essas restr.ições de ~so do 
seguro-saúde. Considerou-as anti~ticas. 

Concordamos que alguns tratamentos e procedimentos 
devem ser excluídos. Estes constam do parágrafo único do 
art. ] 0 do projeto de lei. 

Procura-se defender com 'este projeto o cidadão. Em fun
ção da crise por que passa o setor público, em geral, e a 
área de assistência médico-hospitalar governamental, em par-_ 
ticular, O seguro-saúde tem crescido mui~o ~o País. Se~u~do 
estimativas da imprensa, cerca de 26 mll_hoes de br~siletr~s. 
estão vínculados a algum tipo de plano pnvado de assistênCia 
à saúde. É preciso que um mínimo de regulamentação exista 
para proteger o cidadão, uma vez que a saúde é um bem 
público, além de um direito constitucional. 

Atuarialmente, as empresas de seguro-saúde devem estar 
preparadas para atender às demandas de atendimento, inde
pendente do tipo de doença. Como podem ser abatidos do 
Imposto de Renda os valores dos prêmios pagos pelos segura
dOs, há-Um estímulo e um incentivo do governo para a adesão 
a estes segufos. O que o Poder Público não pode é permitir 
que os segurados não usufruam dos benefícios do seguro quan
do dele necessitam, independente das suas vontades. Assim, 
os segurados são obrigados socorrerem-se dos serviços públi
cos ou arcarem com o ónus do tratamento. 

Em face do exposto, esperamos que os Senhores Parla
mentares consideram a necessidade de o Poder Público inter
ferir na defesa dos cidadãos numa questão fundamental da 
Vida humana, que é a recuperação da saúde, apoiando apre
sente proposição e aperfeiçoando-a, se for o caso, para que 
alcance os seus elevados objetivos. · 

Sala de Sessões, 8 de julho de 1993, - Senador Iram 
Saraiva. 

(À Comissão de Assuntos Sociais- Decisão Ter
minativa) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 94, DE 1993 

Dispõe sobre a Política Nacional de Drogas e dá 
outras providências. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" As atividades referentes à prevenção do uso 

de drogas devem integrar, especialmente, as políticaS públicas 
nas áreas de saúde. educação e cultura e serão implementadas 
coro o apoio dos poderes públicos 

Art. 2" As atividades _de prevenção do uso indevido de 
drogas são parte integrante da Política Nacíonal de Drogas. 

Art. 3~ Todas as drogas psicoativas- lícitas e ilícitas 
-serão objeto dos programas preventivos, destinados aos 
primeiro e segundo graus de ensin_o 1 CO(llO trabalho multidis
ciplinar, integrado ao desenvolvimento normal do currículo, 
envolvendo toda a comunidade escolar. cujaS características 
próprias serão leva.,das em conta na fo~Il\~lação dos respectivos·· 
programas. __ _ 

Art. 4'! O Poder Púbiíco estimulará a organização de 
. programas de capacitação de professores~ 

Art. 5"' Os programas públicos de prevenção, com
preendidos de forma integral, se desdobram em três fases: 

I -primária, conforme se dirij<irrf·à pessoa-antes do uso 
ou da ocorrência de problemas dele conseqüentes; 

H -secundária, durante a vigência ·de problemas decor
rentes do consumo, com o objetivo de supÚá-los; 

III- terciária, após· a- stipeYãÇão; e-m qu:e a finalidade 
é a reinserção social. 

§ 1"' A implementação' de programaS púbHcõS de pre
venção, abrangentes das di_ferentes fases ref~:;ridas neste artigo, 
poderá_ ter a partiCipação de entidades não governãtnentais, 
de acordo com as normas formuladas pelo órgão próprio do 
Governo Federal ao qual está afeto o assunto. 

§ 2o Sãp legítimas as atividades autorizadas que viserri 
implementar qualquer das fases que integram os programas 
de prevenção, cabendo ao órgão normativo e coordenador 
da Política Nacional de Drogas dirimir·e-venruais dúvidas surgi
das sobre matéria constante deste parágrafo. 

Art. 6" É vedado o- uSO .. pessOal de drogas, com ação. 
no sistema nervoso'central, em desacordo com os termos me
diante os quais tenham sido aquelas drOgas incluídas, regular
mente, em listas elaboradas pelas autoridades sanitárias nacio
nais, para fins de controle ou proscriçãO, salvo autorização 
legal. - - · 

§ 1~ O órgão ou autoridade a quem Ínçuni.bir a execução 
dos programas de prevenção apreenderá, sempre, a droga 
destinada ao uso pessoal e ilícito, en_caminhando~a. imediata
mente, à autoridade policial competente, caso a apreensão 
não se tenha realizado por essa última, lavr_a~o. em qualquer 
hipótese, termo circunstanciado. 

§ 2"' O possuidor de droga para uso ·pessoal, nas cOndi
ções mencionadas neste artigo, será adverti9.o pela autoridade 
encarregada da apreensão, sobre a responsabilidade penal 
incidente nas hipóteses de resistência, desobediência ou desa
cato._ 

§ 3~ As pessoas jurídicas ou qualquer sociedade-de fato 
que tolerem o uso ilícito de drogas em seus estabelecimentos, 
sujcitar-se-ão às seguintes sanções, consid~rada a intensidade 
da culpa; _ _ _ 

a) multa, conforme estabelecida na regulamentação da 
presente lei; 

b) suspensão provisória de atividade·e multa; 
c) interdição definitiVa. -
§ 4" Quem quer que faça uso pessoal e ilícitO de drogaS 

fica sujeito às seguintes saiições. além da apreensão da droga 
e. se for o caso, da compulsória retirada de éstabelecimenctt 
de uso público: · _ ' - ~-·-~ 

a) suspensão, por seis meses, de lice?ça para ~nduz1r 
qualquer veículo terrestre, aéreo ou maríbmo, se a.tnfr~ 
se der quando da condução do mesmo ou por oca:s•ão de~, 
caso haja repetição da infração, a suspensã~ s~rá pQr ~m 
ano, cassada a licença se a mesma se repetlr pela ter~t~ 

vez; b) sus~erÍsão, por um ano, da licença referida. na aU~~~~ 
supra e nos casos ali previstos, quando se_ tratar de .q~alquer 
meio de transporte público, cassada a lice~ça ba h\pótese 
de repetiçáo da infração; _ . · . .. 

_ c) suspens~o de licenç~ para porte de ~~a, "P<?f sels_m~-
ses, cassada a hcença, na h1pótese de repetlçao·da mfraçao, 

d) pagamento de multa, cumula.da com outras sanções 
que tenham siçlo aplicadas, exceto no caso de provar o infrator, 
na forma da lei, estado de pobreza; . 

e) se se tratar de estrangeiro, em viagem de turismo, 
será suspensa a sua permissão de estada no País, independen"' 
temente das demais sanções cabíveis. . 

Art. 7"' As sanções previstas nas tetas a,- b, c, e_ ti, ·1 
4~. do art. 6'!, serão aplicáveis, independentemente da respon~ 
sabilidade penal que couber, a quem, nos mesmos casos ~h 
indicados, se apresentar em estado de embriaguez. · 

Parágrafo único. Aplicam-se aos casos previstOs no art. 
6'! § 4~ a e b, todas as demais sanções previstas na legislatura 
sobre t~ânsito, relativamente à direção em estado de embria
guez, independentemente da responsabilidade pénal cabível 
na hipótese. - -- ----- .. · 

Art. 8' É vedada a publicidade, sob todas as formas, 
das dro'aas" psicoativas te feridas no a,rt. 39, salvo· prévia e ex
pressa :utoriz~ção do órgão compit~nte. referido no § J." f 
art. 59, que avaliará, em cada caso, o eventual int~resse púbheo 
envolvido e sempre acompanhada a publicidade, quando auto-
rizada, de mensagem esclarecedora quanto_ aqs ~scos 4_e: ;001\• 
sumo, com duração e qUalidade idêrt~iCas à ~--Pr?moç~-~ 
uso. --

Art. 9~ O Órgão específico,' referiqc; no § 2"', art. 5•. 
providenciará, a cada período de doze meses, levant~mento 
e publicação de dados relativos à execução da Política N.~cional 
de Drogas~ relatando as estratégias adot_adas ~.as novaS-9~~-n .. 
tações que as circunstâncias indicarem. · ." _ . __ _ ' . · 

Art. 10. A cada três anos, a partir da entrad~ em viSor 
da. presente lei, o aludido órgão espeCiiico do governo,_ ao 
qual está afeto o problema das drogas, promoverá conferéncQ 
nacional sobre o assunto, com base, inclusive, nos levan,a· 
mentos anuais previstos ·no artigo anterior. - - -

1" A conferência referida nesse artigo será amplameD~ 
divulgada, convidando o público, em geral, e. esJ)ecialmente, 
pessoas e entidades públicas e privadas que exerçam atividades 
relativas, em qualquer nível, à Política Nacional de Dqas. 

2" As conclusões da conferência serão encaminhadas 
ao Ministro da Justiça, acompanhadas de r~comendaçóes, se 
fOr -o caso, com o objetivo de se adotarem eyentuais correÇões 
na legislação sobre drogas, com base na experiência até entio 
-realizada. 

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a pre5enle 
lei. dentro de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação. 
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Art. 12. Esta lei entrará em vigor·n-ã -aatade ~~a publi
cação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições cm contrário, em 
especial oa<t. 16 da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976. 

Justificação 

Trata-se, de projeto de lei fundamentado em publicações 
.promovidas pelo Conselho Federal de Entorpecentes- CON
FEN-- do Ministério da Justiça, que convergem para a neces
sidade de um~ "Proposta para uma Política Nacional de Dro
gas", apr()yaqa pela maioria daquele Colegiada em suas reu
niões de junho e julho do ano de I 992. 
. . O projeto d-irige-se, eSpecialmente, à prevenção do uso 
indevido de drogas, aspecto que avulta como um dos mais 
importantes. rio CQmplexo e bastante diversificado problema 
do consumo de substâncias psicoativas. E assim sendo, o pro
jeto_ não poQhria, _como até agora tem acontecido, deixar de 
lado qualquer, qu~ seja o tipo de droga psicoativa, seja ela 
lícita· ou ilícita. 

_ · Neste' Prole"to está previsto que "todas as drogas psicoa
. tivas -lícitáS ·e Ílícitas- serão objeto dos programas preven
tivos·, destinados aos primeiro e segundo graus de ensino, 
como trabalho multidisciplínar, integrado ao desenvolvimento 
normal do ctirticulo, envolvendo toda a comunidaç.e escolar, 
cujas· características próprias serão levadas em conta na formu
láção dos reSpectivos programas". 
: _·_ . A PropoSiÇão pretende vedar a publicidade dessas drogas. 
'Tai publicidade, na perspectiva do projeto, haverá de ter con
t~oles do própiib_ CONFEN que, quando autorizar a mesma. 
zelará por qtie sé Veiéule, também, mensagem eSClarecedora 
-~u;.ànto _abs "rlsc6s' de consuD:lo," com duraç~o e qüalidad~ 
iâentica à da "promoção do uso". Anote-se ma1s que a auton

'zaÇâO soment~'será dada quando envolvido eventual interesse 
público. . . 

· , O_ Esta.ct'o'. i'ntêrVirâ para coiblf "o uso de drogas ilícitas 
mediante o .exerCício" de seu ''poder de polícia", para o que 

... importará _sariç6es· es{>et1fic3s ciue a rei contemplar. Isso des
. m~~e,,_ 1desde, ~o~?·~~ m~é,volas e be:n orques_tradas insinua
-.,çõe.s de_ que .um projeto neste sentido estana propondo a 
li~irá9ã_~- do ~So p~ .drogas, pelo fato de deslocar do âmbito 
do direito penal os controles relativos ao consumo. A propo
síção de uJ;IIa Política Nacional de Drogas está assim definida: 
·~a proposta de q'ue o tratamento _do uso de __ 9~ogas não seja 
no.~b:tbito do dii-elio penal, não significã~ absolutamente, libe

, faÇãO do uso. _O que- se quer é que a infração seja de outra 
natUieza que não penal, tomo hoje se ·contempla no art. 16 
da Lei n'"6.368, de 21 de outubro de 1976. A infraçáo, no 
ca-scr; pbtie ser sanitária, ou administrativa''. ___ - --

• 11 0 Cons01Do'de drogas não é-apenas um ''caso de polícia" 
ou •uaoença mental", mas sim casos de prevenção do uso 
e·Oe'fiSCãlização e-repress3ó· ao tráfico. Um jovem, que.ínad
vertidamente, cai na· tentação ou infelicidade de consumir 

1 dro-g~s. ficando dela dependente, não comete o mesmo tipo 
de-crime que um traficante inveterado, o primeiro é lamenta
-veliné:nte uma triste vítima, o segundo um criminoso. 

· • ~E·m:relação à criaõça e ao adolescente, é explícita a Cons
dittiição do Brasil, em seu art. 227, parágrafo terceíro, item 
· VI.l; na recomendação de que "é dever da família, da sacie
. datle e do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta-prioridade, o direito ... à convivência familiar e comu-
nitária"~ -

· ·. ·' .~.Proposta da Política Nacional de Drogas ãcresceiita 
qUe .. ô direito à proteçãO-~spe-Ciaf!eferida abrange "programas 

de_ prevenção e atendimento especiãlizado à criança e ao ado
lescente dependente de ~ntorpecentes e drogas afins'' .. São 
incompatfveis os procedimentos de criminalização do uso com 
o direito "à convivência familiar c comunitária'' se o' adoles~ 
cente, já penalmente responsável,- está sujeito à repressão 
policiar. ao xadrez, ao achaque e à ação penal. 

As_ sanções contempladas no projeto consultam, efetiva
mente, os superiores interesses sociais, com alcance muito · 
mais elevado que a exclusiva e inútil incriminaçãO do uso. 
É assim que os estabelecimentos de trânsito público que tolera· 
rem o uso ilícito de drogas em suas dependências passam 
a, realmente, se comprometer no enfrentamento do problema, 
na medida em que pagarão o preço de seu comportamento 
com multas e suspensão ou interdição definitiva das respectivas 
atividades. 
· Quanto ao uso pessoal de droga·, além da multa, acarre~ 

tará ao usuário a suspensão ou cassação de licença para condu~ 
zir qualquer veículo terrestre_, aéreo ou marítimo, o mesmo 
acontecendo com quem tenha licença para porte de arma. 
Prevê, mais, a proposta de novo diploma legal, a suspensão 
do visto de estada no País. se se tratar de estrangeiro, em 
viagem de turismo, independentemente das demais sanções 
cabíveis. 

Ponto de excepcional relevância está em que todas as 
sanções antes referidas serão aplicáveis, independentemente 
da responsabilidade penal que couber, a quem, nos mesmos 
casos indicados, se apresentar em estado de embriaguez e 
tudo isso sem prejuízo da incidência de'todas as demais sanções 
previstas na legislação., sobre trânsito, por exemplo. 

Ora, está aí claríssimo que a finalidade da sanção não 
é a aplicação da pena pela pena, mas a preservação do interesse 
público, sempre que o mesmo possa ser prejudicado com a 
conduta do indivíduo em sociedade. 

A referida proposição preverá que: "O órgão ou autori
dade a quem incumbir a execução dos programas de prevenção 
apreenderá, sempre, a droga destinada a uso pessoal e ilíci
to ... ". Portanto, a apreensão, sempre, da droga, nào da pes
soa, que tem sido a causa maior de tantos desmandos de 
alguns policiais, com o fomento da corrupção ati v a ·e passiva. 

"Prevê~se que será exercido no caso do uso de drogas 
o "Poder de Polícia" do Estado, e não, exclusivamente, "O 
Poder da Polícia". 

O projeto vem assim sanar a ambigüidade. o comporta
m.ento moralista e duplo da ·própria alltoridade pública que 
incentiva a cri"ação e a manutenção de centros de prevenção 
integral, em que, portanto, se realiza o tratamento de proble
mas decorrentes do consumo de drogas, e propõe, ao mesmo 
tempo, a prisão para a clientela desses centros, pela conduta 
do USO, 

A previsão inserida no próprio corpo da lei, de se proce
der, trienalmente, à conferência nacional sobre a questão da 
droga no Brasil, com objetivo de encaminhar conclusões e 
recomendações ao Ministro da Justiça, tem o propósito de 
identificar eventuais correções na mesma Ieí sobre drogas, 
com base na experiência até então adquirida. 

E, finalmente, o Proj~to cuida, de forma preventiva, do 
Usuário; dispóe sobre o tráfico ilícito de drogas; e, ainda, 
sobre os atos praticados com o propósito de instigar o seu 
uso; p·rocura definir uma Política Nacional para evitar o abuso 
e b uso- indevido das drogas psicoativas, lícitas ou ilícifaS, 
visando conter a propagação do flagelo do vício em suas mais 
variadas formas, para evitar que nos caracterizemos com uma 
sociedade de dopados, de viciados e dependentes, não apenas 
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de fumo e álcool, mas, de todas as drogas lícitas ou ilÍcitas, 
de efeitos físicos c psicológicos, que nestes tempos contradi
tóriOs e polêmicos das crises se revestem da tentação ilusória 
de refrigério da alma, mas, na realidade, são causadoies ·de 
grandes males e vários crimes, não apenas individuais, mas 
coletivos. como urna verdadeira cndemia nacional. 

Sala das Sessões, 8 de jUlh-o de 1993. --Senador Lourival 
Baptista. · · 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976 

Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico 
ilícito e uso indevido de s~bstà-.,.cias entorpecentes ou que deter
minem dependência física ou psíquica e dá outras providências. 

Art. 16 .. Adquirir, guardar oU trazer consigo, para uso 
próprio, substância entorpecente ou que determine diperi.
dência física ou psíquica, sem autorização ou _em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar: -

Pena- Detenção, cie 6 (seis)_mese·s.a 2 (dois) anos, 
e pagamento de 20 (v~nte) a 50 (cinqüertta}dias-mu_1t3. 
'• • ·••• •••• ••,. • • ••••:•~•••••••~-•••.•-'' ~·""•• • • ..... ' ·~ -v•• ..... • • :. •• • •• ,.,.;, 

DECRETO N• 78.992, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1976 
Regulamenta a Lei 0° 6.368, de 21 de outubro de 

1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repres-o 
são ao tráfico ilícito e us_o indevido de substâncias entor
pecentes ou que determinem dependência física ou psi
quica. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe .co_nfete o artigo 81, item II1, da Constituição, e nos termos 
do artigo 45, da Lei n• 6.368, de 21 de Ol!tubro de 1976 . 
.............. , .. '. ·: ..... _ ...................... ·····~···-.. ··· .... , ...... -

LEI N' 7.560, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986 

Cria o Fundo de Prevenção Recuperação e de Com
bate às Drogas de Abuso, dispõe sobre Os bens apreen
didos e adquiridos com produtos de tráfico iljcito de 
drogas ou atividades correlatas e dá outras providências. 

····-·--A·;;_:·s~-.-Est;-Jci·e~tr~~~;~~ig·~~- 1~-d;t~·d·~-~~;·p~bii~ 
cação. 

Art. 9'? Revogam-se as. disposições em-contrário, espe
cialmente o § 2' do art. 34, da Lei n• 6.368, de 21 de outubro 
de 1976. 
.................. ~--·-·~~ ....... ··-·· .......... -....................... ·~~-·-•·. 

- ' • t 

LEI N• 8.072, I;lE 25 DE JULHÇ! DE 1990 

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do 
art. 51, inciso XL!ll, da Constituição Federal e deter
.mina outras providências. 

Art. 10. O art. 35 da Lei n• 6.3681'l, de 21 de outubro 
de 1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, cOm 
a seguinte redação: 

Art. 35 ....... " ........................ ,. .... , •. ~_. .•. ,., ..... _ ....... ,. 

Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capí
tulO serão contados em dobro quando se tratar dos crimes 
previstos nos arts. 12, 13 e 14." 

(À ComisSão --âe Assuntos Sociais, decisão termi
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humht:rtu Lucena) -O pflljeto 
d~ resolw.;ão que acaha de ser lido ficará sohre a mesa durantt: 
cinco sessões ordinárias. a fim Je receber emenda~. nos termos 
do ~ 1" do art. ~Ot do Regimento Tnternn. Findo este prazo. 
será remetido às comissões competentes. 

o~ projctos de lei lidos serão puh\icados c remetidos 
ü~ comissões permanentes. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena)- Sobre a 
mesa. rcqu~rimento que será lido pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO Ne 701, DE !993 

Requeiro, nos termos do artigo 40 § 1'', alínea a do Regi
mento Interno desta Casa. autorização para ausentar-me do 
País no período compreendido etltre os dias là a 30 de julho 
do oorrente ano, ocasião em que estarei em visita aos Estados 
Unidos da América, atendendo a convite da Urilversity of 
Tennessee, como um dos dchatedores no Seminário sobre 
''The Post Kcynesian Workshop" a realizar-se naquela univer

-sidade onde apresentarei o trabalho "The Guaranteed Mini-
muro Income As A Proposal To Remove Poverty ln Brazil'', 
sem ônus para o Senado Fede-ral. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de I 993 -Senador Eduar
do Matarazzo Suplicy. · 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) -De acordo 
com o art. 40, § 4·:, do Regimento Interno, esse requerimento 
será remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser submetido à deliberação do Plenário 
após a Ordem_ do Pia, em Virtude do- que se acha previsto 
no art. 40, § 3°, da lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. · 

É lido e aprovado o segUinte 

REQUERIMENTO N• 702, DE 1993 

Nos ~ermos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
req~eiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias 
constantes dos itens rt's 4, 2, 5. 6, 7, 8, 9. 11. 12. 10, I e 
3 sejam submetidas ao Plenário em 1'1, 2°, 3~. 4~. 5", 6'\ 7", 
8", 9~. 10'!, 11'' e 12~ lugares, respectivamente. 

. Sala das Sessões, <>ro 8de julho de 1993- Senador Ney 
Maranhão. - · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Aprovado 
o requerimento, será feita a inversão solicitada. 

~Item 4: 

~PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. · N• 130, DE 1993. 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 130, de 1993 (n• 2.485/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
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dispõe sobre o reajustamento da pensão especial aos 
deficíei:ltes _físícos portadores da Síndrome de Tàlido
mida instituída pela Lei n"' 7 .070, de 20 de dezembro 
de 1982. (Dependendo de parecer.) 

Designo a Senadora Eva Blay para proferir o parecer, 
em substituição â ComissãO de Assuntos Sociais. 

A SRA. EVA BLAY (PSDB -SP. Para proferir parecer.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Submete-se à apreciação desta Casa o Projetá de Lei 
da Câmara n~ 130, de 1993, que trata do reajustamento da 
pensão especial aos deficientes físicos portadores da Síndrome 
de Talidomida, instituída pela Lei n" 7 .070, de 20 de dezCinbro 
de 1982. A proposta teve origem no Poder ExecutívO __ atr_a_vés 
da Mensagem n!' 785/91. A ela foram apensados o Projeto 
de Lei n' 5.286, de 1990, do Deputado Geraldo Alckmin 
Filho, e o Projeto de Lei n' !.032, de 1991, do Deputado 
António Carlos Mendes Thame. 

Na CoiDissão _c!e Seguridade Social e Família da_Câmara 
foi aprovadõ Unafi.i~amc.nte o parecer do Relator. Deputado 
Liberato Caboclo, favorável ao projeto, com substitutivo a 
este e aos Projetos de Lei n's 5.286/90 e 1.032191, apensados. 
A Comissão ·cte Finanças e Tributação opinou pela adequação 
financeira e- orçamentária dos projetes e --do substitutivo da 
Comissão de SegUridade Social e Famma; COm SUbemendas. 
Em seguida foi aproVa:dã.; nos termos do art.155 do Regimento 
Interno da Câmara, urgência para o prõjeto. Foi designado 
o Deputado Vital do Rego para proferir parecer em suQsti
tuição- à COmissão de COnstituição e Justiça e Redação, no 
qual conclui ·pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do substitutivo da Comissão de Seguridade Social 
e Família e das emendas do plenário. Foram julgadas, a seguir, 
prejudicadas a proposição inicial e os projetes apensados, 
em face da aprovação de redação final oferecida pelo Depu
tado Nilson Gibson. 

O Projeto, em sua reâação final, prevê que, a partir 
de 1 o;o de maio de 1993, o valor da pensão especial concedida 
às vítimas da Talidomida será revisto, mediante multiplicação 
do número total de pontos indicadorcs_d;a_ natureza e do grau 
de dependência resultante da deformidade física, consümte 
do processo de concessão, pelo valor de CrS3.320.0QO,OO(três 
milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros). O valor encontrado 
deverá ser reajustado, a partir de junho de 1993, nas mesmas 
épocas e segundo os mesmos índices aplicados aos benefícios 
de prestação continuada mantidos pela Previdência Social, 
não podendo o· valor ~a pensão ficar abaixo do valor do salário 
mínimo. Está prevista, também, prioridade aos portadores 
da Síndrome de Talidomida no fornecimento de aparelhos 
de prótese, órtese e demais instrumentos de auxílio, D.as inter
venções cirúrgicas e: na i:iSsiStê_ncia médicã fQf-necidas pelo Mi
nistério _da Saúde - SUS. 

É o relatório. 

VOTO 

O-Projeto de Leida Câmara no;o 130, de 1993, em_análise, 
visa corrigir gravé-iújiiSHÇa que;·ern decorrêricia da corrida 
inflacionária, se ãbiteu sobre pensiOnistas vítimas da SíndÍ"o
me de Talidomida, que tiveram os valores de suas_ pensões 
aviltados, em face da não recomposição do poder aquisitivo 
do benefício coriCedíàO, eis que o reajuste vem sendo feito 
anualmente. enquanto as pensões comuns têm sido reajus-
tadas em prazos menores. · 

Trata-se de proposta indiscutivelmente relevante, que 
procura revigorar o objetivo da lei que instituiu esta prestação, 

no sentido de proporcionar melhores condiç0es de sobrevi-
vência ao·s benefíciários. -

A proposta trata, também, de garaptir a estes pensionistas 
renda mensal qe um salário mínimo e prioridade rio _forneci
mentq de instrumentos de auxílio, nas intervenções cirúrgicas 
e na assistência médica fornecida pelo Ministéric;> da Saúde, 
através do Sistema ÚnicO de Saúde- SUS, minorando, desta 
forma, as dificuldades por que passam as vítimas deste infor-
tún-io. - -

É boa a técnica legislativa util.izada na redação fíil"ã.l. O 
projeto preenche os requisitos de juridicidade e constitucio
nalidade, além de ser louvável, quanto ao mérito. Por estas 
razões, opinamos pela sua aprovação. 

É o I?areCer, Sr. Presidente_._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Completada a fase de instrução, passa-se à .discussão do 
projeto, em turno único. (Pausa) 

_ Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. S"enadores que o aprovam queiram· permanecer 

sentados. (Pausa) 
. Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 130, DE 1993 

(N' 2.485/93, na Casa de origem) 
(De fuiciã.tiva do Presidente da República) 

Dispõe sobre o reajustamento da pensão especial 
aos deficientes físicos portadores da Síndrome de Talido
mida instituída pela Lei n~' 7 .070, de 20 de dezembro 
de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo;o A partir: de J9demaiode 1993-,ovalordapensão 

especial instituída pela Lei n9 7 .070, de 20 de dezembro de 
1982, será revisto, mediante a multiplicação do núm~ro total 
de pontos indicadores da natureza e do grau de dependência 
resultante da deformidade física, constante dD processo_ de 
concessão, pelo valor de Cr$3.320.000,00 (três milhões. tre-
zentos e vinte mil cruzeiros). · 

}l~rágrafo único. O valor da pensão de que trata esta 
lei n~o será inferior a um salário mínimo. -_ 

Art. 2' A partir da competência de junho de 1993, o 
valor da pensão de que trata esta lei será reajustado nas mes
mas épocas e segundo os mesmos índices aplicados aos bene
fícios de prestação continuada mantidos pela Previdência So
cial. 

Art. 3o;o Os portadores da "Síndrome de Talidomida" 
terão prioridade no fornecimento de aparelhos de prótese, 
órtese e demais instrumentos de auxílio, bem como nas inter
venções cirúrgicas e na assistência médica foi:-necido pelo Mi
nistério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde -
sus. 

Art. 4o;o Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR: PRESIDENTE (Humberto Lucena)-lb,in 2: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 111. DE 1993 

(Incluído em o"rdem do Dia, nos tetrrrosUo 
art. 172, II, d, do Regimento Inteino) 

Discussão~ em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 111, de 1993 (n• J.720193, na Casa de ori-' 
gem), que altera o dispOsto no Decreto~Lei ri<? z:Z88, 
de 23 de julho de 1986, e na Lei n' 7.862, de 30 de 
outubro de 1989, para determinar O r~sga_te em dinh~iro · 
do empréstimo cpmpulsório. (Dependendo de pare-
cer.) · ·· 

A matéria ficou na Comissão de Assuntos Econ_ómicos 
durante cinco dias_ a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 375, I, do Regimenío Interno.· • · · • · · 

À proposição foram apresentadas cinCõ ·emendas, nos 
termos do art. 140, b, do Regimento Interno. 

Designo o nobre Senador Cid SabOiã-ae Carvalho para 
proferir o parecer·sobre o projeto e as ·emert9,.as, e~ substi
tuição à Comissão de Assuntos Económic-os. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB -CE. 
Para emitir patecer.)- Sr. Presidente, Srs. SenaQores, em 
redação aprovada pela Câmara dos Deputados, é submetido 
à apreciação desta Casa o Projeto de Lei da Câmara n9 111, 
de 1993 (onde recebeu o n' 3.722-C, de 1993), de iniciativa 
do Poder Executivo, que altera dispositivos do De-creto.;Lei_ 
n' 2.288, de 23 de julho de 1986, e da Lei n' 7.862, de 
30 de outubro de 1989. 

O Decreto-Lei no:- 2.288/86 instituíu. como medid·a com
plementar ao Programa de Estabili:iâ.ção ECônômica; ernprés
tiriló compulsório sobrf! o çonsurno de gasolina _e álcool para 
veículos autornotores e_ sobre a aquisição de ;lUtornóveis de 
passeio e utilitáriOs, com vista à absorção temporária de poder 
aquisitivo da população. A sua receita foi recolhid3: ~ conta 
do Tesouro Nacional junto ao Banco.C~ntral do Brasil, com 
rendimento ·equivalente ao das caderne.tas de poupança (árt. 
16). 

A Lei no 7".862/89~ por sua vez~ -determinou qile O saldo 
dos depósitos no Banco Central ficaria disponível exclusiva
mente para aquiSiçãO de quotas do Fundo Naci<?nal ae Desen
volvimento (FND); ~ __ que em tais quotas seria feita a sua:-
devolução aos mutuaiites. - -

Porque têm os Tribunais Federais assegurado a sua iesti:. 
tuição, em dinheiro, dos valores recolhidos do elnpréstiffió 
compulsório- julgado inconstitucional pelo Supremo Tribu
nal Federal -:- é que o Poder ExecUtivo tornou a iniciativa 
de propor a alteração em ca1:1sa, determinand(l seja Cia-efetua
da em moeda corrente, es~ipulandO oS praZos-liffiiteS de 10 
de março de 1994, para o relativo à aquisição de veículos, 
e de 10 de março de 1995 para o relativo ao_ consumo de 
gasolina e álcool para veículos automotores, obedecidos novos 
·procedimentos formais. · 

Tendo em vista "adequação financeira e orçamentária", 
o Projeto_ fol~meridado na Câmara dos Deputados. no tocan
te, seja aos procedimentos formais, seja aos prazos de s·ua 
devolução. 

Agora são_estabclec;idos os prazos limites, contados a 
partir de sessenta dias da data da publicação-da futura lei, 
de' seis meses, para a devolução do empréstimo relativo à 
aquisição do vejc_u_lo; e de doze meses, para a do relativo 
ao consumo de gasolina e álcool. -- ·- · ·- -

A liquidação administrativa do empréstimo será imple
mentada pela Secretaria da Receita Federal em lotes mensais 
e conSeCUtivos, já a partir de sessenta diaS dã publicação da 
·respectiva lei, com proceSso"" simplificado para o relativo ao 
_consumo de gasolina e álcool, podendo a União, reconhe
cendo a procedência do pedido, liquidar todas as ações a juiza~ 
das dentro do prazo prescricional contra o ~útuo, desde que 
já tenha, pelo menos, sido proferida sentença ·e:ID j>ririleiro 
graü de jurisdição. 

À proposição foram oferecidas as seguintes emendas: 
Emenda n 9 1, do_ S!!nador Jutahy _M~g~lhães, elevando 

de doze para dezoito meses g prazo-limite para a devolução 
do empréstimo sobre gasolina e álcool, visando a compati
bilizar a devolução com a disponibilidade de recursos, caso 
seja "necessária a emissão de títulos da dívida pública a fim 
de custear eventuais insuficiências de saldos .. ; 

Emenda nl'2, do Senador lrapuan Costa Junior, determi
nando a atualização monetária do resgate do empréstimo; 

Emenda n9 3, do mesmo Senador, que contempla a hipó
tese "daquelas pessoas que já receberam parte dos valores, 
depois da ação judicial, por meio de preCatórios complemen-
tar.es'', explicitando-lhe o disciplinamento_ jurídico. _ 

... Emenda n!' 4, do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, 
tipificando corno crime de responsabilidade do Presidente da 
República a não-observância do disposto no caput dos arts. 
\'?e 2o; 

Emenda n9 5, do Senador João Rocha, também contem
plando e disciplinando os casos dos "mutuar~es que. tenh~m 
recebido valor~s decorrentes do pagamento de precatórios". 

Não vislurnÇramos qualquer reparo a ·fazer ao Projeto, 
nos termos em que veio da Câmara dos Dep-utados. 

Assim, pelas razões a seguir., manifestamo-nos pela rejei
ção das emendas apresentadas: 

-Julgamos desnecessário o elastério, para dezoito meSes 
(Emenda n9 1), do prazo para os aju_stes orçamentários desti
nados a assegurar os recursos para a devolução, até agora 
postergada. 

- A atualização monetária (Emenda n9 2) já, é prevista 
no art. 16 do Decreto-Lei n9 2.288/86, que estipula, para o 
depósito no BACEN. vencimentos equivalentes ao das cader
netas de poupança (art. 16). 

· ----:-Não cremos imprescindível o disciplinamento explícito 
e específico das hipóteses em que· o mutuante já haja recebido 
o mútuo, em parte ou no todo, mediante precatórios (Einen
das n~ 3 e 5). Embora não especificarnen,te, normas legais 
e administrativas existentes já resolvem o problema. 

- Também não acreditamos seja necessário iriserir-se, 
na configUração do crime de re;sponsabilidade (Emenda n'? -
4), a hipótese do descumprimento , pelo Presidente da Repú
blica, de df~posições por ele mesmq propostas ao Congresso. 

Ex positis, por compaginar-se com a Constituição e as 
leis vigentes, recompor-se com a jurisprudência e a doutrina, 
ajustar-se às razões de conveniência e oportunidade adminis
trativas, bem como por atender à eXpectativa da sociedade, 
somos pela aprovação do presente Projeto. 

É o parecer, Sr. Ptesidente. : 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer 
con:chii pela aprovação do projeto e pela rejeição das emendas. 

Completada a fase de instrução, passa-se à discussão do 
projeto e das emendas, em turn·o único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
.-Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
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Os Srs. SenadOres que o aProvam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · -

Aprovado. 

É o seguiiife o prOjeto· aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. N• Ill, DE 1993 

(N• 3.720/93, na Casa de origem) 

Altera o disposto no Decreto-Lei no 2.288, de 23 
de julho de 1986, e na Lei n9 7 .862, de 30 de outubro 
de 1989, para determinar o resgate em dinheiro do em-
préstimo compulsório. · 

O Congresso Nacional decreta: _ _ _ _ 
Art. 1"- O empréstimo compulsório ínstituldo pelo De

creto-Lei n• 2.288, de 23 de julho de 1986, será resgatado 
em moeda corrente. 

Art. 2'- O art. 6' da Lei n" 7.862, de 30 de outubro 
de 1989. passa a vigorar com a seguinte redaçãó: ---

.. Art. 6' .................. ~ .. --------.. --.. ~----·· 

§ 2•- O saldo dos depósitos da Uniáo a que se 
refere este_artigo, inclusive sua remuneração, s.erá utili

·zado para atender às necessidades financeiras deco_r_- _ 
rentes do resgate do empréstimo compulsório, determi
nado pelo art. 16 do Decreto-Lei n' 2.288, de 23 de 
julho de 1986. 

§ 3o- No caso de os recursos a que se refere o 
parágrafo anterior serem -insuficientes para atender às 
necessidades financeiras decorrentes do resg~te do em
préstimo compulsório, fica o Poder Executivo autori
zado a emitir títulos da dívida pública fede_ral com _a 
finalidade de complementar o montante de recursos 
necessários ao resgate." 

Art . .3~_- A devolução do empréstimo compulsório de 
que trata esta lei será imprcfetiVelmente efetivada até:_ 

I -seis meses, contados a partir de s_essenta dias da data 
da publicação_destaJei~ _o relativo __ à_aqujsição _de _ _vefç_l,l,lo_;_ 

II -doze meses, contados a partir de sessenta dias da 
data da publicação desta lei, o relativo ao consum_o_de gasolina 
e álcool para veículos automotores. 

§ 1 o- A liquidação do empréstimo será implementada 
pela Secretaria da Receita Federal em lotes mensais e consecu
tivos. a partir de sess_enta dias da publicação desta lei, mediante 
lançamento dos créditos, à vista aos mutuantes, e o pagamento 
por meio de Agente Operador. a ser designado pelo Ministro 
da Fazenda. 

§ 29- A liquidação do empréstimo compulsório sobre 
o 'consumo de gasolina e álcool para veículos automotores 
será efetivada mediante processo simplificado, após habili
tação prévia, instruída com cópia dos Certificados de Registro 
e de Licenciamento de Veículos, ou com documentos_ equiva
lentes de matrícula do veículo, emitidos pelos competentes 
órgãos de registro de veículos. que _comprovem o período 
em que o veículo ·esteve sob a propriedade do mutuante, 
ou, ainda, com cópias da declaração de bens constantes_das 
declarações de ajuste anual do imposto de renda dos exerdcios 
em que foi recolhido o empréstimo compulsório. 

§ 3~'- Os recursos que forem transferidos· ao Agente 
Operador, para pagamento a favor dos_ mutuantes, serão por 
este atualizados, monetariamente, às suas custas, pela Uni
dade Fiscal de Referência - UFIR diária, criada pelo _art. 

1" da Lei 0° 8.383, de 30 de dczemb.ro de 1991, desde a data 
da transferência até a data da efetiva devolução aOS: mutu,an~es. 

_. § 4" ~ D~cor_ridps 180 dia.s_, con~.ados. ~ partfr -da data 
em que os recursos forem colocados à disposição dos mu~uan
tes, o Agente Operador restituiJá à conta do Tesouro NaclOJ.:lal_ 
junto ao Banco Central do Brasil os valores correspondentes 
às devoluções do empréstimo compulsório não efetivadas a~s 
mutuantes, convertidos em cruzeiros pelo valor da UFIR dm·
ria da datà da re~tituição. 

§ 5o- Observar-se-_á, na dev.olução, a compensação ad~ 
ministrativa entre os eventuais débitos dos mutuantes "junto 
à Fazenda Nacional e correspondente créditÇ)_ do_ empréstimo 
compulsório, em observância ao que-dispõe o art. 7~ do Decre
to-Lei n'2.287, de 23 de julho de 1986. 

-Art. 4~- A União deverá, reconhecendo a procedência 
do pedido, liquid3.r todas as _ações ajuizadas dentro do pr.azo 
prescricional contra a instituição e cobra~ça dç. e.mprestt~o 
compulsório. desde que já tenha, pelo menos, stdo profenda 
sentença em primeiro grau de jurisdi9~_()_·_ . _ .. . 

§ 1 o- A liqúidação de que trata este arttgo, mçlumdo 
o ónus da sucumbência •. deverá ser efetivada dentro do.s prazos 
estabelecidos nos incisos I e II do art. 3". 

§ --29.-=- Nas ações_- aifida sein sentença- de p~i~eiro grau, 
o autor poderá, se não quiser p"ro"Sseguir _com a.d~ma~da, 
receber a devolução do e!fip_réstimo na vta admtmstrattva, 
·desde que comprOve ter desistido da ação. . 

Art. 59- Esta lei entra cm vigor na data de sua pubh-
cação. . 

_ Art. 6"- Revogam-se o§ 2' do art. 6" da Ler n' 7.862, 
de 30 de ovtubro de 1989, e as de_mais disposi_ÇÕf!S em_ ~on
trário, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 

à votação em globo das emendas de n"s 1 a 5, com pareceres 
contrários. 

. . 

Os Srs Sefta_dçres que rejeitam as ern~ndas queiram per
manecer sentados. (_Paus_a) 

_Rejeit~d_as_,___ __ _ 
A m~téria vai à sanção presidencial. 

O sR; PRESIDENTE (Humberto Lucena) -ltem.5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 132, DE 1993 

(Em regi_me de urgência, nos termos ~o 
(art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do .Projeto de Lei da 
·Câmara n' 132, de 1993 (n' 3.715/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa- do Presidente da República. que 
dispõe sobre o Plano de CarreiraS para a área de Ciência 
e Tecnologia da Administração Federal Direta, das_ 

- Autarquias e-das Fundações Federais e dá outras provi-
dências. (Dependendo de parecer.) 

_A matéria ficou na ComiSsão de Constituição, Justiça 
e Cidad&nia durante cinco dias, a fím de receber c;mendas, 
nos termos do art. 375, I, do Regimento Interno. 

À proposição foram apresentadas quatro emendas. 
Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno~ designo 

o nobre Senador Mansueto de Lavor para proferir parecer 
sobre o projeto e as emendas, em substituiÇão à Comissãq 
de Constituição. Justiça e-Cidadania. 
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. ~ SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para 
em1tl~ parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

.. E submetido à análise desta Casa o Projeto de Lei da 
Câmara n'. 132, de 1993 (PL n•. 3. 715-C, de 1993, nà Casa 
de Ongem),.9-u~ "'dispõe sobre o Plano de Cãrr"e1ras para 
a .área de C1encta ~ Tecnologia da AdminiStração Federal 
Dueta, das Autarqmas e das Fundações Federais, e dá outras 
providências". O projeto em tela é originário de irliciatiVa 
do Excelentíssimo Senhor Pre~ident~ da República, encami
nhado ao Con~resso Na~ional através da Mensagem nQ. 219, 
de 1993, e tramita em reg1me de urgência, na IOiffia do disposto 
no art. 64, § 1'\ da Constituição Federal. 

Na Exposição de Motivos Interm_i_nisterial que acompa
nha o projeto, dos Srs. Minístros de Est;,ido da Fazenda, do 
Trabalho. da Ciência e Tecnologia é Chefes- das Secretarias 
de Planejamento, Orçamento e CoOrdenação e da Adminis
tração Federal da Presidência da República, escla:i--ecem aque-
las autoridades que: _ --

Ha proposta é fruto do atenQ.imentÕ às reComendações 
da Presidência da República quando do encaminhamento das 
razões do veto a alguns dispositivos da Lei n~. 8.216/91, em 
_14 de agosto de 1991. Reflete, também, a consolidação das 
múmeras sugestões que forarri exaustivamente dis-cutidas pelos 
conselhos técnico-científicos dos institutps de peSqUiS-a do País, 
bem como associações de pesquisa c sociedades científicas." 

Conforme o mesmo documento, o projeto de lei objetiva 
a assegurar, de imediato, "condições capazes de garantir aos 
pesquisadores _brasileirps_ urna carreira estruturada e com in
centivos suficientes para mantê-los em eXerCIClo de suas ativi
dades. Trata-se de mçdida ,urgente para que o País consolide 
sua base científica e possa, -·-no futuro- Próximo, alcançar a 
meta de 400 mil pequisadores, índice condizente com sua 
dimensão populacional". 

Na <?ár~tara dos. Deputados, a proposta recebe_u pareceres 
das ~ornissoes de CrênCia ~Tecnologia, ComuhicáÇão- e-Infor
mática; de Trabalho, de Administração e Si::rviÇo Público; 
de Finanças e Tributação; e de Coristit\,lição e JustiÇa __ e de 
Redação, tendo recebido parecer favorável de todas,---corri 
emendas. 

No plenário d~ssa Casa, a proposição foi aprovada, com 
emendas, e encammhada à revisão desta Câmara Alta. 

No Senado F~der::I, o.I:'rpjeto recebeu_quatro emendas: 
1. do Senador JOAO FRANÇA, acrescentando o Centro 

de Apoio a Sis~emaS Operativos- CASO.P, dentre os órgãos 
c entidades obJeto do p,!'ojeto; 

2. do Senador JOAO FRANÇA, corrigindo a sigla do 
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreiiã,_incOr-
retamente grafada no projeto'; - -- · " 

3. do Senador JOAO FRANÇA, alterando a composição 
do Conselho do Plano de Carreira de Ciênçi.ã __ e Tecriologia, 
para ass~g~ra~ ~ representaçã~- de <:3:da Minis~ério que tenha 
sob su_a JUnsdiçao alguma das mstitutções qUe são abrangidas 
pelo projeto de lei; -

4. do Senador BELLO PARGA acrescentando a Secre
taria de Política Industrial do Ministério da Indústria do Co
mércio. e- do Turismo, çlenv:e os órgãos e entidade~ Qbjcto 
do projeto. . . c. 

A_ntes do voto do Relator, Sr. Presidente, gost;;ia de 
resumi! claramente os pontos desse Projeto que, tão logo 
t~v~ a apro~ação da Câmara dos Deputados, recebeu comen
tanos negattvos at_ravés de órgãos da imprensa br~sileira. Em · 

Outras palavras, estampou-se na imprensa que· essa matéria 
a~ro~ada pela Câmara, em plenário, e pelas suas ComJssões 
Tecmcas representava um "trem da alegria". 

· Concordo, em parte, com a expressão "trem da alegri3"; 
n~o no sentid~ da admissão indevida ou de vantagens inde
vtdas aos servtdores. Essa aprovação é mais do que "trem 

. da al_egri~", é um. SOJ:ro, _é uma esperança de· alegria para 
o PatS deixar o pnme1ro mundo. Isto sim. Várias vezes eu 
disse ao Sr. Ministro de Ciência e Tecnologia nas discussÕes 
do Orçamento de 1993 o seguinte: ou o Ministério da Ciêilcü1. 
e Tecn<;>lo_gia tem os recursos necessários para cumpr-ir os 
seus obJehvos, ou o Brasil não sai do Terceiro Mundo 

Ê. o Ministério da Ciência e TetnOÍogia, os seus cie~tístas, 
os seus cérebros, os seus pesquisadores que movimentarão 
a alavanca do desenvolvimento brasileiro. Nesse sentido admi
to os comentá~ios incorretos da imprensa. Sem querer a im:
prensa acertou: mais do que um "trem", é um sopro, é um 
avanço que alegra todos nós, Sr. Presidente. 

O projeto r:esultou de um trabalho conjunto envolvendo 
mais de vinte instituições de pesquisa. Toffiaram ·paife dã. 
Comissão de Redação representantes do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, da SAF, da Academia Brasile-ifa de Ciência 
e da SBPC. 

o Projeto Prevê a criação de três carreiras: a ue- Pesqui
sador, a de Desenvolvimento Tecnológico e a de Gestão de 
Ciência- e Tecnologia. 

As três carreiras utiliZain e-m cõni.um -ã tabela do Anex_o 
II da Lei n' 8.460. 

O Projeto não prevê a efetivação de nenhum servidor. 
Portanto, não cabe a _expressão "trem da alegria", como é 
comumente usada, como admissão indevida e ileaal de servi
dores na efetivação ou no serviço público. Não pre~ê a detiva~ 
ção de nenhum servidor, só enquadr3ndo aqueles já efetivados 
até 31 de março de 1993. É o art. 26. Também não está 
prevista a promoção na transposição' de um único servidor. 

No processo de enquadramento são respeitados os direi
tos adquiridos, de acordo ço_111, a Consti~uição. __ 

Introduzem-se incentivos pOr titulação, que implicam gra
tificaçQes específiCas e maior velocidade- nas ·promoções- futu
ras. Esses ·são os únicos incentivos a esses pe-squisadores. 

São vedadas as promoções ·por tempo de serviço, crian,;-
do-se critérios de avaliação par_a as futuras promOÇões. -

.O ingresso na ·carreira será somente c tão-somerite ·por 
_ concurso público, valendo este critério mesmo para os que 
já trabalham nas repartiçõés de pesquisa, qüe-não serão efeti
vados, a não ser também por concurso; 

As promoções somente serão feitas dentro de cada con
junto de cargos: nível superior, inteimediário ou auxiÜar. A 
passagem de um cargo para outro ou de urna carreira ·para 
outra somente poderá ser feita por concurso; · -

· A Câmara dos Deputados inch,Iiu algumas instituições 
na listagem do art. 1~. que, realmente, podem ferir a letra 
da Constituição, uma vez que podem implicar aumento de 
despesa. Como a Câtnara dos Deputados está muito generosa 
n.esses últimos tempos, evidentemente iricluiu algumas categO
n~ nessa relação. No art. 19, a partir do.inciso XXI~ trata-se 
de mclusões feitas pela Câmara dos Deputados, que hão cons
_tavam do projeto do ExecutiVo-. M3.s"essã é uma questão que 
pode ser resolvida por veto presidencial. 

ln dubio pro reu é minha posição de Relator. Como tenho 
dúvida de que isSo po?erá implicar aumento de despesa, ou 
de que pode repercutir no Texto Constitucionãl, especifica
mente no art. 63 da Constituição, que veda emendas a matéria 
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desse tipo. que aumente despesa, evidentemente, na dúvida, 
d~ixo o projeto como está, como veio da Câlnát~Cdos Depu
tados. A generosidade foi dessa Casa_ Legislativa, mas, na 
realidade, compete ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, se achar por bem ou não, vetar esse projeto. 
· É nesse sentido e baseado nesse$ pontos e argumentos, 

Sr. Presidente, que vou proferir 6 meu voto. 
Os requisitos formais de constitucionalidade são atendi

dos pelo Projeto de Lei da Câmara n' 132, de 1993, tendo 
em vista que a matéria deVe ser disciplinada em lei Ordinária 
(CF, art. 48, X), de inicía"tiva privativa do rresidente da Repú
blica (CF, art. 61, § 1', II, a e c). 

Quanto ao mérito, inícialmente, cabe ressaltar impor
tância da proposição. A área de Ciência e Tecnologia é, indis
cutivelmente, estratégica para o desenvolvimento de um país 
e a manutenção de um grupo significativo de pesquisadores 
e cientistas nas instituições governamentais, adequadamente 
remunerados e_ com perspectivas de desenvolvimento profis
sional pela sua produção, qualificação e méritos, é _condição 
indispensável para este desenvolvimento. 

E o nosso parecer, ante todo o exposto, pela aprovação 
do PLC n• 132193, nos termos deliberados pela qmara dos 

· Deputados. 
Sr. Presidente, trata-se de emenda de redação. A emen

da, de autoria do Senador João França, poderia ser conside
rada como de redação, pois corrige a sigla,o nome que aparece 
no próprio projeto. 

GoStaria de considerar que essa Emenda n~ 2, de aQtoria 
do Senador João França, que corrige a sigla do InstitUto de 
Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. incorrctamente · 
grafada no projeto, seja Considerada emenda de redação, sem 
nenhuma alteração do mérito. Quanto às demais emendas, 
por alterarem o mérito- do projeto aprovado na Câmara dos 
Deputados, encaminho pela sua rejeição, Sr. Presidente. 

Mais uma vez, declaro o meu voto favor_áye_l ao projeto 
na íntegra aprovado pela Câmara dos Deputados. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humbe!tO Lucena) ,...- .0 pa;ecer 
conclui favoravelmente ao projeto e_ à Emenda n'-' 2 de redação 
e pela rejeição das demais emendas. 

Completada a fase de instiuçãO, paSs3.-se à· discussãO das 
emendas, em turno único. 

O Sr. Gilberto Miranda- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. , . 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB·AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. President~ 1 com,a preS~nça 
do Senador Bello Parga, que apresentou a Emenda n" 4 -
eu também tinha um pedido de destaque para votação em 
separado - deixo para S. Ex~ falar sobre. a rdçridÇt emenda. 
Falarei no encaminhamento da matéria. --

0 Sr. Aluízio Bezerra- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. --

. . O SR. PRESIDENTE (Hum,berto' LÚceria) --:-" Çimcedo 
a palavra ao nobre Senador. __ 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB-AC. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -·sr. Presidente, Srs .. Senadores: 

Quanto à aprovação de um projeto dessa importância, 
abordando questões do Conselho Nacional do Desenvolvi-

mento Científico e Tecnológico, sobre o fortalecimento da· 
área éientífica, nóS a consideramos da mais alta importância 
para o nosso País, principalmente porque tivemos, há cerca 
de dois meses, o encontro dos países amazônicos que deu 
origem- à V Assembléia do Parlamento Amazônico. Nessa 
oportunidade, fui' eleito Presidente do Parlamento Amazó
nico. 

Na II Conferência das Nações Unidas sobt:e Meio Am
biente e Desenvolviment o - EC0-92~ assinOu-se o acordo 
sobre a biodiversidade, que estipulava obrigações para-os paí
ses ricos transferire_m o conhecimento científico aos países 
em via de desenvolvimento. · 

Sabemos, Sr. Presidente, que os Estados Unidos assina
ram o acordo de biodiversidade com reservas que se traduzem 
da seguinte maneira: os Estados Unidos mantêm a sua posição 
que, em outras palavras, é não transferir ciência e tecnologia, 
ou não colocar acesso à ciência e à tecnologia aos países em 
via Q.e de~envolvimento. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, na medida em que país 
rico_ co_mo os Est~dqs Unidos., por exemplo, dispõe de uma 
capacidade científica extraordinária e mantêm a sua posição 
da patente sobre a biodiversidade, se não desenvolvermos 
nossa capacidade científica e tecnológica na área da pesquisa, 
daqui a algum tempo, Sr. Presidente, estaremos pagando 
royalties a todas as multinacionais norte-americanas, mesmo, 
no caso da Amazônia, dispondo do maior banco genético 
do.Planeta. 

A quebra-pedra - planta tão popular em nosso País 
- é o exemplo de molécula ativa, pesquisada, sintetizada, 
aperfeiçoada e regis:ti-ada como pateilte por uma multinacional 
nor~e-aJ;Ilericana; se formos adquiri-la, pagaremos royalties 
pela substância com relação à produção de fármaco. 

Conclui-se, portanto, Sr. Presidente, que ou o Brasil in
veste seriamente e cria condições objetivas para desenvolver 
a pesquisa científica em -todos os sentidos, ou daqui a pouco 
seremos caudatá,rios das multinacionais que estão investindo 
pesado e patenteando a pesquisa científica na -área, sobretudo, 
da biodiversidade. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, considero da ma,is alta im
portância que, qualquer que seja a imperfeiçãO do projeto, 
haja atenção de todos os Srs. Senadores, buscando aprová-lo 
como está e, depois, aperfeiçoa-lo, viabilizando condições ob
jetivas, materiais de apoio à cofu'unidade científica nacloilãl. 

Sr. Presidente, se não investirmos nessa área, não teremos 
como elevar a defesa da nossa soberania, calcada no desenvol
vimento científico. 

-- --Eram essas as considerações qUe eu desejava fazer, mani
festando-me favora'velmente à a"p-rova:ção do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão o projeto .. · 

O Sr. Josaphat Marinho -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho: 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas gostaria 
de solicitar um esclarecimento, através da Mesa, ao nobre· 
Relator. · 

O nobre Relator manifestou-se favoravelmente ao pro
jeto originário do Poder Executivo, a. respeito do que não 
tenho objeções. Mas S. Ex~ acrescentou que, na Câmara, 
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houve uma adição de matérias que lhe parecem ferir a Consti~ 
tuição. Não obstante, opinou a favor totalmente do que está 
no projeto. 

Estimaria que o nobre Relator declinasse, para nosso 
esclarecimento~ quais os dispositivOs ci.ue consídera terem feri
do a Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Relator, Senador_Ma._nsueto c\e Lavor, 
para esclarecer. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE_ Para 
esclarecer. Sem revisão do orador.) ..:..__Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, no§ }!'do art. 1~. o projeto do Executivo- abrange 
apenas a~é _o inciso XX, que se refere ao Instituto Nacional 
do Câncer. A partir do inciso XXI, temos acréscimos feitos 
pela Câm_ara, quais sejam: Corilissão Executiva do Plano da 
Lavoura· Cacaueira; Coordenadoria de Pesquisa e Desenvol
vimento Científico da Central de_ Medicamentos; Coordenado
ria-Geral do Labora_tório Animal- CGLA -e suas uriidades 
do Minístério da Agricultura, Abastecimento e Reforma 
Agliária; Centro de Apoío a Sistemas Operativos- CASÜP, 
do Ministério da Marinha; Instituto Brasileiro de Meio Am
biente e de Recurs_os Na.t?J"aÍS - IBAMA; Departamento 
de Informática do Sistema Unii:o de Saúde; Instituto Nacional 
de Meteorologia, do Ministério da Agricultura, Abastecimen
to e Reforma Agrária; e Secretaria de Tecnologia Industrial 
-STI. . 

Esses acréscimos da Câmara podem ou não incidir na 
vedação do art.- 63 da Constituição. Embora nes_sa_ íriserção 
possa haver algum vício de inconstitucionalidade~ o encami
nhamento do Relator é favorável à aprovação, na íntegra, 
do Pr_ojeto- da Câmara, com essa -ressalva. Se realmente for 
configurado um enquadramento naquela vedação do arL 63, 
que seja procedido pelo Poder Executivo. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador-.-__ --

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -·SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos 
Trabalhadores consideJ;"a importante que se dê_apoio aos inSti:... 
tutos que desenvolvem a ciência e a tecnologia no País, como 
o IBG~, que, dentre todos.os abrangidos nesse projeto, tem 
o maior número de funciopários. InstitUições ç:omo essa devem 
merecer_ maio_r atenção, no $entido de que sejarit" Providas 
as .cond~çõcs çle carreirao e 1de. remuneras:ão adequadas aos 
que nela trabalham. . · . 

Gostaria de formular uma questão ao nobre Relator Manw 
sueto de Lavor: diversas,entidades foram inseridas nesse pro
jeto por serem consideradas importantes. Entretanto, há uma 
que poderia ter sido incluída nesse esforço de desenvolvimento 
científico e cultural do País, segundo seus próprios quase 4 
mil funcionárioS. que, por vezes, esteve ameaç-a-da pÓr formas 
inadequadas de atendiMento ou de atenção por parte do Pode(. 
EXecutivo. - - - · 

Refiro-me à Fundação Nacional do Índio - FUNAI, 
de que fazem parte o Museu do Índio, os DepartameiltOS 
de Documentação, Artesanato Indígena, Fundiário,- Meio 
Ambiente, Atividades Auto-sustentadas, Educação, Saúde, 
Informática, Estudos e Pesquisas. 

O Senador Darcy Ribeiro encaminhou à Mesa emenda 
nesse sentido. Entretanto, fui informado de que o prazo para 
apresentação de emendas já se esgotou. 

Portanto, indago do ilustre Relator se S.-)::x~ Chegou a 
considerar a inclusão da FUNAI nesse projeto e, se positivo, 
de que forma, como Relator. ainda poderá fazê-lo. Se isso 
não for possível, que medidas S. Ex• poderia tomar no sentido 
da reivindicação desses trabalhadores dã FUNAL 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE- Para 
esclarecer. Sem revisão do orador.)- Senador Eduardo Su
plicy, no meu Parecer, encaminhei contrariamente a todaS 
as emendas que alteravam o mérito do projeto, porque esse 
foi o pleito de todos os segmentos atingidos-por essa matéria, 
que desejavam que ela pudesse tramitar com maior rapidez, 
tivesse a sua votação fin31 hoje e seguisse parã a sanção presi
dencial. 

É evidente que a FUNAI, por exemplo, e outras instittii
ç6es, poderia ser considerada órgão científico, antropológico. 
Ela trata de museus também, do índio como tar, das pesquisas 
referentes à cultura indígena. Não seria absolutamente estra
nho. portanto, que estivesse aqui relacionada. Mas houve, 
Senador Eduardo Suplicy, todo um decurso de prazo. O pro
jeto não foi votado na Câmara em regime de urgência como 
está sendo votado aqui. E a FUNAI dormiu Um pouco quando 
não colocou as suas pretensões nas comissões téct:~it?as da Câ
mara, que foram várias, e no próprio Plenário da Câmara. 

Agora. já na vigésima quarta hora da tramitação desse 
projeto no Congresso. é impossível, no Parecer deste Relator, 
Cólõê:ã-las, alterando, portanto, o mérito e fazendo com que 
a niatériá volte novamente à deliberação da Câmara dos Depu
tados. 

Mas isso rião"-tira-, absolutamente, a característica da FU
NAI de um dos Organismos que poderiam estar aqui relacio
nados. O mesmo direi a respeito da emenda do Senador Bello 
Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência quer esclarecer ao nobre Senado~ EdUard.o S~plicy 
.e, por via de _conseqüência, ao nobre Relãtor, Senador Man
sueto de Lav_or, que a emenda a que se referiu S. Ex\ de 
autoria do nobre Senador parcy Ril:?~i~o, deveria tet sido _ 
apresentada perante a Comissão de Constítuição--1 JUs-tiça e 
Cidadania, conforme o disposto no art. 375, I, do R-eglinento 
Interno. · 

A esta altura, ao Relator só cabe relatar as emendas 
apresentadas de acordo com esse ~ispositivo regimeiltal. As 
que não tiverem gu~rida no parecer do Relator põ"derão ser 
destacadas, durant.e a discuss;;}o _em plenário, para votação 
etp._s~parado, como já o foram algunia·s. 

O Sr. Magno Bacelar - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. -MAGNO BACELAR (PDT- MA- Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
queremos encaminhar a favor do parecer do Relator, tendo 
em vista que já havíamos examinado a matéria e até nos 

__ proposto a relatá-la favoravelmente em plenário. 
Entendemos, Sr. Presidente, que é o primeiro passo para 

a solução desse problema e que teremos ·oportunidade de, 
em lei específica. incluir a emenda do nobre Senador Darcy 
Ribeiro. 



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 9 6665 

O PDT vota favoraVelmente. 

. O Sr._ José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .,--- Conced_o 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não há nada mais desvanecedor, nada mais confortável, nada 
mais agradável do que conceder aumentos de vencimentos 
e consagrar competências. E não há nada mais difícil do q!Je 
apontar inconstitucionalidades cm projetas que tratam desse 
assunto. 

Prometi aos interessados que. não iria contestar e nem 
levantar obstáculos, mas não vou pór o meu nome sobre essas 
inconstitucionalidades, com a devida vénia do eminente Re
lator. 

Em primeiro lugar, esse projeto tem o defeito de quase 
todos os projetas que tratam de planos de carreira, isto é, 
ao fazer as definições, ele não define, e não o fãieiido, desloca 
o poder para a discrícionariedade administrativa. É simples 
os Srs. Senadores observarem isso. Em qualquer das três car
reiras aqui desenhadas não existe uma só definição-das compe-
tências. -

Pergunto aos Srs. Senadores o que SignifiCa ser, por exe~
plo, pesquisador titular. Que cargo é esse? QuaiS -Sâo as suas 
atribuições? Substancialmente, o que é um pesquisador titu
lar? O que é um pesquisador associado? O que é um pesqui
sador adjunto? Ninguém sabe, a não ser os que trabalham 
na área. Aqui dentro, salvo a exceção que confirme a regra, 
ninguém sabe. 

Então, estamos definindo legalmente cargos sem defini
los, de tal forma que a administração põe lá dentro quem 
quiser e como quiser, discricionariamente, porque não há ne
nhuma limitação legal. Isso é criação consciente e objetiva 
de discricionariedade. É uma coisa fantástica: é criar a lei, 
para que não haja lei regulando o assunto. 

Reparem bem. Vou repetir. É este o paradoxo, a coisa 
mais inteligente nesse tipo de leis de planos de carreiras: a 
lei é feita para que não haja lei sobre o assunto. 

Aqui, qualquer que seja a carreira. de que se trate, estão 
as_ nominações dos cargos, mas não estão as suas definições; 
estão os pressupostos para o ingresso nos cargos, mas, subStan-
cialmente, ninguém sabe que cargo é. . _ _ __ _ 

Em segundo lugar, no art. 18, existe uma abertura incons
titucional gritante, absurda e agressiva. Ali se ctrz, ·no -§ -1~, 
depois de estabelecer no caput do artigo que o ingresso-nas 
carreiras referidas nesta lei .dar-se-á no padrão inicial de cada 
classe, após a aprovação em concurso público de 'provas e 
títulos, depois de estabelecer repetitivamente o prii:Icfpio cons
titucional da necessidade do concurso público, no § V se diz 
"excepcionalmente". E V. Ex~ sabem que "exceção", em 
administração, é regra. Exceção será o concurso.--- ---

Essa é a história do serviço público brasileiro. Abre~se 
uma exceção, e a exceção se transforma em regra. E não 
vamos ter concurso, como nunca tivemos, em geral. 

Agora, não é esse o aspecto que me intereSsa:. O q·ue 
me interessa é que a Constituição diz claramente' que não 
pode haver ingresso em função pública-sem concurso público, 
e este parágrafo diz: "excetua.ndo a Constituição .. .''. Então, 
através de uma lei estou criando uma exceção constitucional. 
Vejam o absurdo! Se ninguém quiser ver isso, vamos adiante. 
Esse parágrafo cria uma exceção a Um princípio constitucional. 

-Uma simples leizinha de criação de cargos, uma simples leizi
nha de plano de carreira estabelece uma exceção ao princípio 
constitucional. Está lá escrito e vou ler: 

"Excepcionalmente, nos termos e condições que 
forem estabelecidos pelo CPC- o CPC é uni-óigão 
interno, é o Conselho· de Plano de Carreiras, lá de 
dentro - o ingresso nas carreiras- de que trata esta 
lei dar-se-á no último padrão da classe mais elevada. 
do nível superior." 

Quer dizer, não se dará por concurso público. EStá escrito 
aqui, direta e e.xplicitamente. Se não é uma c_onstituciona-
lidade, paciência... . 

Mas esta lei fala em transformação de cargos. Por um 
equívoco de tecnologia legislativa, a Constituição fala também 
em transformação de cargos. Não deveria falar, porque, quan
do um cargo precisa ser transformado, o correto é extingui-lo 
e criar outro. Na verdade, toda transformação de cargos cor
responde à ex'tinção de um e criação" de outro. Então, isso 
é um subterfúgio, é uma técnica para ludibriar o princípio 
constitucional, 

Então, essa lei é caracteristicamente isso, porque no art. 
26 diz que: 

"Os atuais servidores dos órgãos e entidades serão 
enquadrados nas carreir.as, conforme a.lei cria." 

Faço um desafio: numerosos desses funcionáriós lá estão 
sem concurso público. É um desafio decente. Rezo para ser 
derrotado, porque, se o for, a corrupção _que estou denun
ciando - que é corrupção, e é corrupção legislativa - não 
existe e vou fícii muito feliz: quanto menos corrUpto for o 
meu Pafs, mais feliz vou sentir-me. 

Mas a verd3.de é que a maioria dos servidores. que lá 
estão não fizeram concurso público, e estou, através deste 
artigo, inserindo-os em cargos de alta relevânCia, é verdade, 
sem concurso público. Se isto não é inconstitucionªliQade, 
tudo bem. Levemos adiante. Afinal de contas, essa lei não 
é uma exceção. Ela repete tantas outras. O SU:pi"emo Tribunal 
Federal já decidiu algumas vezes este assunto_e. diagnosticou, 
desenhou, delineou e conceituou esta inconstituciollalidade 
que está ocorrendo aqui. EntãO, riã<:fe-uriia coisa nova, há 
iri.dusive jurisprudência, apesar de a Constituição ser recente, 
no Supremo Tribunal Federal. 

Mas o projeto tem, ainda, um aspecto para o qual chamo 
a ate~ção dos Srs. Set:tiidores, porque não custa nada fazer 
as coisas com explicitude, sabendo o que estamos fazendo, 
sem tapeação. Chamo :a atenção de V. Exd. Será qUe vou 
fazer um discursO contra a. ciência e contra.a tecnologia? Serei 
um obscurantista da Idade Média? Será que quero niatar Gali
leu? Será que sou um sacerdote da Inquisição, querendo pegar 
Galileu? Será que sou tão fora de moda? Não, creio que 
o Brasil - e foi esse o discurso que Ouvi aí - precisa de
ci~tístas, precisa-de tecnologia. Agora, serei eu a exceção, 
d~endo que não precisamos disso? Se precisássemos estimular 
a ciência e a pesquisa, estimularíamos a ciência. e a pesquisa, 
e não criaríamos uma abertura para quem não é cientista 
e nem pesquisador ganhar a mesma coisa que o cientista e 
o pesquisador. Ora, onde é que está a decência disso? 

-A-o invés de fazermos Üma lei estimulando a ciência e 
. a pesquisa, fazemos uma· lei estabelecendo padrões para o 
cientista e o pesquisador e empurrando quem não é lá para 
dentro. É descente isso? Querem deixar passar, como a Câma
ra d~ixou? peixem, oral 
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Conheço bem a política do serviço público aqui no Brasíl. 
Sei que ela é uma das corrupções institucionais mais graves. 
Lamento que o Governo brasileiro esteja completamente por 
fora dessa corrupção e esteja participando dela com esse proje
tO, como de tantos outros'--Mas ela existe, _é corrupção institu
cionaL Aqui existem funções consideradas téCn-iCãs, existem 
funções consideradas científicas que são meta~_ funções admi
ri.istrativas, que existem em quãisquer órgãos pUblicas deste 
País e de qualquer outro. Quer dizer._ é üm can:'iilho; é um 
trem, chamem como quiserem, mas está aqui dentro e só 
não enxerga quem não lê. __ 

Sr. Presidente, existem aqüi alguns aspe'ctos interessantes 
do ponto de vista prático. Vejo discutirem quais são os órgãos 
que entraram nesta Lei. Desculpem-me os Srs. Senadores, 
mas é completamente insigriifidulté: saber quais são os órgãos, 
po,rque, ·de amanhã em diante, vão entrar projetas de lei 
insexjndo os outrós órgãos. Estamos abrindo um espaço fantás
tico para, por semelhança ou por similitude, como são feitos 
reconhecimentos de firma nos tabc1iOn-atoS, entr-ar--um ou ou
tro órgão. Mas, mesmo que nãó haja concordância a respeito 
da entrada de determinado órgão, já houve concordância a 
respeito de outro; a existência de erro anterior, por falta de 
exigência, impede a exigência em novos projetas que virão, 
acrescentando-se novos órgãos. Se aqui e:X.isterri 30 órgãos, 
np ano que vem serão 60, no mínimo. Alguém ignora isso, 
ou é preciso ignorar, ou queremos ignorar? Tudo bem. Vamos 
ignorar, mas deixo claro que é assim. 

No meio do projeto, na ·parte referente à carreira .de_ 
gestão, planejamento e infra-estrutura em ciênCia e tecnologia, 
que abrange justamente os oç:upantes de cargos de apoio e 
de atividades científicas tecnológicas, tõdos esses cargos são 
administrativos. Pór definição, a própria lei está dízendo: são 
cargos administrativos; não podem ser tratados com seri~dade 
como cargos de pesquisa e cargos científicos, pOrque são iguais 
aos cargos administrativos de qualquer dimensão administra
tiva deste País. Além disso, se formos ler com atenção -
mas isso é um detalhe, é só por curiosidade que vou dizer 
-, observaremQs que essa lei permite que dois servidores 
ocupantes de um mesmo cargo, hoje, tenham um tratamento 
diferente - não posso entrar em detalhes, para não ocupar 
muito tempo de V. Ex~ Mas acontece que, pelo que está 
escrito· aqui. é perfeitarii.erife pós·sível que um servidor seja 
beneficiado e que o outro pefmaneça nos termos da legislação 
vigente. 

· Não me oponho à votação por um motivo mUito simples. 
Votamos uma lei de plano de carreira do Senado, para o 
qual fiz uma observação: Não. concordo. Há aqui um processo 
de corrupção institucional, mas não posso exigir. o que não 
é exigido amplamente. 

Então, faço P!!la segunda vez esta sugestão ao Governo: 
primeiro~ o Governo precisa pensar dois minutos ·sobre a sua 
política, relativamente a planos de carreira; segundo, o Go
verno não pode mais fazer o discurso da isonomia, porque 
é um discurso mentiroso; terceiro, o Goven:rto não pode conti
nuar mandando esses projetes, porque a repercussão econô
mica vai ex.igir m:iis-lri:lpostos. Vamos chegar a um ponto 
em que não poderemos sustentar o serviço -público deste Bra
sil; não poderemos sequer pagar adequadamente os cientistas, 
porque estamos pagando demais quem não o é. 

Do ponto de vista do mérito, da competência, isso é 
corrupção. O País não vai evpluir, não vai progredir e nã9 
vai alcançar a sua dignidade de Nação. Não é a primeira 
vez que chamo a atenção para esse aspecto. Não vo_u votar 

a matéria, evidentemente. Talvez eu saia do plenário no mo
mento da votação ou talvez eu me abstenha de votar, mas 
tinha que registrar esse ponto de vista. 

Encerro meu pronunciamento, dizendo que não sou con
tra os cientistas, não sou um inquisidor da Idade Média e 
não andei cofrendo atrás de Galileu. Mas gostaria de poder 
correr .atrás da corrupção institucional, e o mais alto nível 
da: corrupção institucional- prestem atenção, Srs. Senadores 
-é a corrupção realizada legislativamente, através da lei. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Continua 
em discussão. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, como relator 
da matéria, peço a palavra para prestar alguns esclarecimen
tos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Para escla
recimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Senador Jllsé Paulo Biso\, indis~:utivdment~, 
é um dos mai~ brilhantes constitucionali:-;tas desta Casa.· 

Como relator em plenário e, e"iídenteni.ente-, rtuma_-mãté
ria votada em caráter de urgência, fiz referência de que poderia 
haver, e havia, dúvidas sobre alguns aspectos constitucionais 
do projeto, mas que, neste caso de dúvida, o relatOr assumiria 
a responsabilidade de encaminhar favoravelmente e de emitir 
o s_eu pa·recer favoravelmente, tenpo em vista a própria decisão 
da Câmara dos Deputados e da Comissão de ConstituiçãQ. 
Justiça e Redação da Câmara dos Deputados. 

Referi-ine, especificamentt!, aos acrésc~mos d~ institui
ções feitos nO art. 1\'. O eminente Senador José Paulo Bisol 
descobre uma flagrante inconstitucionalidade, ou diz quedes
cobre, no art. 18, § 1". 

Ocorre que, na leitUra do relator, esse § 1" n.ão traduz 
nenhuma admissão sem concurso no serviço público. Disso 
eu não tenho dúvida, Sr. Senador José Paulo Bisol. A lei 
é muito clara: não há admissão sem concurso público. 

Concordo plenamente com o Senador Paulo Bisol que 
essa· expressão excepcionalmente vaga poderá tornar-se regra 
geral. O que não concordo é que se traduza e infira que 
estamos votando um dispositivo legal para adm.itir, sem con~ 
curso, qualquer servidor público, contrariando a Constituição. 
Data venia, Senador, não é esta nossa leitura e por isso encami
nhei favoravelnlentc. 

No que se refere ao ingresso nas Carreiras de que trata 
esta lei, e ingresso em último padrão -da classe mais elevada, 
de nível superior- a explicação, Srs. Senadores, é a de que 
na realidade o Brasil precisa manter seus c~rebros bem remu
nerados, como faz qualquer país do mundo. Precisamos, tam
bém, importar cientistas, não exportar, como está aconte
cendo agora, por falta de condições no País. Ê preciso que 
se faça como- na década de 20, na Fundação da Universidade 
de São Paulo, que trouxe para o Brasil Claude Lvy Strauss, 
que V. Ex~ tanto cita nesta Casa, Paul Verger e tantos outros 
cientistas que contribuíram para a formação da grande uni ver~ 
sidade brasileira e também para o desenvolvimento científico 
e tecnológico em nosso País. 
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Não é possível que esses cientistas cheguem ao País e 
ingressem no serviço público começando óo primeiro estágio 
de pesquisador, que é assistente de pesquisa. Nã'o é possível, 
por exemplo, Senador José Paulo Bisai, que se contrate al
guém, que seja- suponhamos -. -um prêmio Nobel em 
Ci.ências e em Tecnologia, para ingressar no serviço público 
como assistente de pesquisa! Eu concordo que os termos usa
dos neste projeto são perigosos, mas creio que vale a pena 
correr esse· risco. É preciso considerar esse aspecto de que 
o Brasil precisa não só dos seus .cientistas, mas de cientis~as 
de outros países. E essa é uma maneira de atraí-los, dando-lhes 
a oportunidade de que não entrem no primeiro estágio da 
carreira assim como outros_ que não pertencem ao--serviço 
público. Digamos assim: se -o Dr. Ivo Pitanguy entrasse como 
professor de uma ~,;~.niversidade, entraria cOmo asSIStente da 
cadeira de sua especialidade? Isso é uma determinação buro
crática incabível._ Quanto ao aspecto de ver ou vislumbrar 
corrupção administrativa neste projeto, fica a critério do julga
mento de V._ Ex~ Este relator não considerou _esse aspecto 
e não o vislumbrou em nenhum dos dispositivos aqui encami
nhados favoravelmente. 

Eram esses os esclarecimentos que desejava dar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Encerrada 
a discussão, passa-se à votação do projeto, sem prejuízo das 
emendas. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala· 
vra V. ExA 

. O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL·BA. Para encami· 
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, deseJo decla
rar que voto o projeto com exclus_ão _d_<l.quelas partes que, 
no art. 1~. foram incluídas na Câmara e que, visivelmente, 
ferem o art. 63 da Coristituição. 

Ainda tenho dúvida a respeito do §1"' do art_. 18, a que 
~referiu o nobre Senador José Paulo Biso!. Porém, na d9vida, 
diante das ponderações feitas pelo Sr. Relator e uma vez 
que não se trata de exclusão dQ concurso, rnanteni:to o dispo-
sitivo. · 

Nestes termos será o meu voto. 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra 
para e_ncamiohar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala· 
vra V. Ex~ 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR·PR. Para encami· 
nhar. Sem revisão do orador._)- Sr. Presidente, ater-me-ei 
menos ao mérito e inais à forma de tramitação. Lamento 
que, mais uma vez - apesar do esforço que temos feito e 
de eu saber. que é do consenso das Lideranças e_ d~ V. Ex• 
procurar evitar que se aprove matérias sem que estas passem 
normalmente pelas Comis_soes-- estejamos novamente no 
último ou penúltimo dia desta parte de atuação do Senado 
Federal, antes do recesso, a votar uma matéria que causou 
dúvidas do eminente Senador e jurista Josaphat Marinho e, 
também, contradições e oposição do nosso juristá Senador 
Paulo Biso!. 

Gostaria de fazer esse regiStro e conclamar os Colegas 
para que continuemos nesse esforço que deve, naturalinente, 
solidificã.r-se caQa vez no colégio de líderes. S.ei que V. Ex• 
seguiu a orientação das lideranças -não tenho ·dúvid~s com 

relação a isso - , mas penso que se deve evitar que essas 
matérias sejam votadas em regime de urgência, sem serem 
discutidas nas Comissões, -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador 
Affonso Camargo, a Presidência esclarece a V. Ex~ e. ao Plená
rio que a urgênci.a que envolve esse_ projeto é a u·rgência 
''b", assinada por 54 Srs. Senadores. En_tão, não há urgência 
de lideranças, é a urgência uigentíssima de responsabilidade 
pessoal de cada assinante do requerimento. 

O SR. AFTONSO CAMARGO ~ Endereço as minhas 
pi"eõcupaçõcs, não aos Líderes, mas aos 54 Sen3:dores que 

-a- assinaram. Talvez eu a tenha assinado na última hora; pos 
últimos dois, três dTaS, começam a passar listas para assinarmos 
a urgência. Esto~ cansado disso., Sr._Presid_en,te.__ . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Por isso 
mesmo, já há o projeto do Senador Jutahy Magalhães, que 
está prestes a vir ao plenário, extinguindô esse projeto de 
urgência. . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se~ 
à vOtação do projeto, sem prejuízo das emendas. 

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

Aprovado, contra o voto do Senador José Paulo B:isol 
e com a declaração prévia do Senador Josaphat Marinho. 

É o se_guinte o proféttYãptôvado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
~ N' 132, DE f993 -

(N'' 3.715/92. na Casa de origem) 
---TDe iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre o Plano c;le Carreiras para a área de 
Ciência e Tecnologia da Administração· Federal Di_reta; 
das Autarquias e dãS Fundações Federais e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1 ~ Fica estruturadO, ·noS termos desta lei, o 'Planá 
de Carreiras dos órgãos e entidades da. Administração Pública 
Feder<:~.l Direta,_ Autárquica e Fundacional, integran,tes da área 
de Ciência e. Tecnologia, que terihãin como principais obje
tivos a promoção e a realização da pesquisa e do desenvol
vimento científico e tecnológico. 

§ 1 o Os órgãos e entidades de que trata o c.aput são 
os Seguintes: -- ____ _ 

PI; 

I- Ministério ·da Ciênda e'T_e.cnologia_-::-: tvlCT; 
II- Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN; 
III- Instituto Nacional de Propriedade Industrial-:- lN-

IV -Instituto Nacional de Metrologia, Normalização. e 
Qua!Ídade Industrial - INMETRO; · 

V- Collselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico- CNPq; 

- VI-Fundação Centro Tecnológico para Informática-
CTI; ~ 

VII- Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de 
Nível Superior- CAPES; 

VIII...,. Fundação Joaquim Nabuco- FUNDA]; 
XIX- Fundação Oswaldo Cruz- FIOCRUZ; 



6668 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Julho de 1~93 

X-Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística -IBGE; 

XI- Fundação Jorge Duptat Figueiredo de Segurança 
e Medicina do Trabalho- FUNDACENTRO; 

XII- Instituto de Pesquisa da Marinha- !PqM; 
XIII- Centro de Análise de Sistemas Navais - CAS

NAV; .. 
XIV- Instituto de Estudos_do_Mar_Almirante Paulo Mo

reira - IPEAPM; 
XV- Coordenado ria para Projetes Especiais - CO

PESP, do Ministério da. Marinha; 
XVI -Secretaria da Ciência e Tecnologia do MinistéfíO 

do ExéfCíto- SCT/MEx; 
XVU- Departamento de Pesquisa e- Desenvolvimento 

do Ministério da Aeronáutica- DEPED/MAer; 
XVIII -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e_ dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 
XIX- Instituto Evandro Chagas- IEC/FNS; 
XX- Instituto Nªcional do Câncer'-- INCa; 
XXI- ComiSsaó ExeCutiva do Plano -da Lavoura Ca-

caueira- CEPLAC; - -
XXII- Coordcnadoría de Pesquisas e Des~nvolvimento 

Científico da Ccilifal de_Medicamentos; 
XXIII- Coordenadoria-Geral do Laboratório Anima__:. 

CGLA, e suas unidades, do Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agfária;. 

XXIV- Centro de Apoio a Sistemas Operativos- CA
SOP, do Ministério da Mi:\rinha; 

XXV- Departamento de ITiformática do_ Sistema Único 
de Saúde- DATASUS/FNS; . . 

XXVI- InstitutO Naciomil de MeteofOlogia, do Minis
tério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária; 

XXVII- Secretaria de Tecnologia Industrial - STL 
§ 2" O Plano de Carrf:!iras objeto desta lei adequar-se-á 

às diretrizes de Planos de Carreira para a Administração Fede
ral Diretã, Autárqü.lcáe·pundacional a serem implementadas 
pela Secretaria de Administração Federal, nos termos do caput 
do art. 39 da Constituição Federal, c seus §§ 1' c 2' 

CAPÍTULO II 
Das Carreiras 

Art. 1o O PlanO de Carreiras de que trata esta lei tem 
a seguinte composiçã-o: · · 

I- Carreira" de Pesquisa em Ciência e Tecnologia; 
II -Carreira ·ae Desenvolvimento Tecnológico; 
III-Carreira de Gestão, _Planejametito e Infra-Estru

tura _em CiênCia e Tecnologia. 

SEÇÃOI 
Da Carreira de Pesquisa em Ciência 

e Tecnologia 

Art. 3" A Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia 
destina-se a profissionais habilitados a exercer atividades espe
cífiCas de pesquisa científica" e tecnológica. 

Parágrafo único. A habilita-ção referida neste artigo de
verá ser adquirida através de curso de nível superior, reCOnhe
cido na forma da leg~slação vigente, e de pós-graduação cie
denciada peló Conselho Federal de Educação e, quando reali
zado no exterior, revalidado por instituição nacional creden
ciada para esse fim. 

Art. 4<> A Carreira de Pesquisa e-mCiênciã-eTecnologia 
é constituída do cargo de P"esquisador, com ·as seguintes clas
ses: 

I-Pesquisador Titular; 
II- Pesquisador Associado; 
III- Pesquisador Adjunto; 
IV-Assistente de Pesquisa. 
Art. 5<> São pré-requisitos para ingresso e progressão 

nas-Classes do cargo de Pesquisador: 
I-Pesquisador Titular: 
a) ter realizado pesquisas durante:, pelo menos, seis anos, 

após a obtenção do títu_lo de Doutor; e 
b) ter reconhecida liderança em sua área de pesquisa, 

consubstanciada por publicações releyantes de circulação in
ternacional e pela coordenação de projetes ou grupos de pes
quisa e pela contribuição na formação de novos pesquísaâOreS;-

li -PesquiSador Associado: 
a) ter realizado pesquisa durante, pelo menos. três anos, 

após a obtenção do título de Doutór; e 
b) ter realizado pesquisa de forma independente, em sua 

área de atuação, demonstrada por publicações rélevantes.de 
circulação internacional, e considerando-se também sua con
tribuição na formação de novos pesquisadores; 

III- Pesquisador Adjunto:
_ a) ter o título de Doutor; e 

b) ter realizado pesquisa relevante em sua área de atua-
ção; 

IV- Assistente de P_esquisa: 
a) ter o grau de Mestre; e 
b) ter qualificação específica pa-ra a classe. 

. SEÇÃOII 
Da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico 

Art. 6'-' A_ Carreira de Desenvolvimento Tecnológico é 
destinada a profissionais. habilitados a exercer atividades espe
cíficas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Art .. 7o A Carreira de que trata o artigo anterior é Cons-
tituída de três cargos: 

1-Tecnologista; 
II-Técnico; 
III-Auxiliar-Técnico. 
Parágrafo único. Os CargOS-de que trata este __ artigo s~o 

distribuídos nas seguintes classes: 
a) Tecnologistas: 

-, 1. Tecnologista Senior; 
2. Tecnologista Pleno 3; 
3. Tecnologista Pleno 2; 
4~ Tecnologista Pleno 1; 
5. Tecnologista Júnior. 
b) Técnico: 
1. Técnico 3; 
2. Técnico 2; 
3. Técnico L 
c) Auxiliar-Técnico: 
1. Auxiliar-Técnico 2; 
2. Auxiliar-Técnico 1. 
Art. 8? São pré-requisitos para ingresso e progreSsão

nas classes do cargo de Tecnologista, além do 3o grau com
pleto, os seguintes: 

I-Tecnologista Senior: 
a) ter o título de Doutor e, ainda, ter realizado, durante, 

pelo menos seis a·n0s após a obtenção de tal título, atividade 
de pesquisa _e desenvolvimento tecnológico, ou ter realizado, 
após a obtenção_ do grau de Mestre, ati v idade de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico durante, pelo menos,_ onze 
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anos, que lhe atribua habilitação correspondeittc, ou tt.!r reali
zado, durante pelo menos quatorze anos, atividades de pes~ 
quisa e desenvolvimento tecnológico que lhe atribuam habili
tação correspondente; 

b) ter reconhecida liderança em sua área de atuação, 
aferida por uma relevante e continuada contribuição, consubs
tanciada por coordenação de projetas ou de grupos de pes
quisa e desenvolvimento tecnológico, contribuindo com riSUI-. 
tactos tecnológicos expressos em trabalhos documentados por 
periódicos de circulação internacional, patentes, normas, pro
tótipos, contratos de transferência de tecnologia, laudos e 
pareceres técnicos, c outros meios aprovados pelo Conselho 
referido no art. 16; · 

II- Tecnologista Pleno 3: 
a) ter o título de Doutor e, ainda, ter realizado, durante, 

pelo menos, trê5 anos após a obtenção de tal título, atividade 
de pesquisa e desenvolvimento tecnológiCo, ou ter realizadO, 
após a obtenção do grau de Mestre. atiVidade de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico durante, pelo menos, cinco 
anos, que lhe atribua habilitação correspondente, ou ter reali
zado, durante pelo menos oito anos, atividade de pesqu-isa 
e desenvolvimento tecnológico que lhe atribua habilitação 
correspondente; eque lhe atribua habilitação correspondente, 
ou ter realizado durante, pelo menos, onze anos atividade 
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua 
habilitação correspondente; e 

b) demonstrar capacidade de realizar pesquisa e desen
volvimento tecnológico relevantes de forma independente, 
contribuindo com resultado_.s tecnológicos expressos em traba
lhos documentados por publicações de circulação internacio
nal, patentes, normas, protótipos, contratos de transferêricia 
de tecnologia, laudos e pareceres técnicos, e outros meios 
aprovados pelo Conselho referido no art. 16; 

III-Tecnologista Pleno 2: 
a) ter o título de Doutorou ter realizado, após a obtenção 

do grau de Mestre, atividade de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico du~ank, pelo menos cinco anos. que lhL' atribua 
habilitação 'correspnnc.h:ntc, ou ter realizado, durante pelo 
menos oito anos. atividade de pesquisa e desenvolvimento 
tt:cnolúgico que lhe atribua habilitação correspondente; e 

b) demonstrar capacidade de participar em projetes de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico relevantes na sua área 
de atuação, contribuindo COll} resultados tecnológicos expres: 
sos em trabalhos documentados por publicações de circulação 
internacional, patentes, normas. protótipos, contratos de 
transferência de tecnologia, laudos e pareceres técnicos, e 
outros meios aprovados pelo Conselho referido no art. 16; 

IV- Tecnologista Pleno 1: 
a) ter o grau de Mestre ou ter realizado, durante, pelo 

menos, três anos, atividade de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; e 

b) ter participado de projetas de pesquiSa e desenvol-
vimentO tecnológico~ --

V- Tecnologista Júnior: ter qualificação específica para 
a classe. 

Art. 9o São pré-requisitos para ingre·sso- e progressão 
nas classes do cargo de Téçnico, além do 2~ grau completo~ 
ter corihecimentos específicos ao cargo, e ainda mais: 

I -Técnico 3: ter, pelo menos, doze anos de experiência 
n;a execução de _tarefas inerentes à classe; 

II- Técnico 2: ter; Pelo menos, seis anóS de experiência 
na execução de tarefas inerentes à classe; III- Técnic-o 
1: ter um ano, no mínimo, de participação em Piojetos- de 

pesquisa e desenvolvimento _tecnológiCo- ou habilitação ine
rente à classe. 

Art. 10. São pré-requisitos para ingresso e progressão 
nas classes do cargo_ de Auxiliar-Técnico, além _çlo lo grau 
completo, os seguintes: 

I- Auxiliar-Técnico 2: ter, pelo menos, seis anos de 
experiência na exe_cução de tarefas inerentes à classe; 

II- Auxiliar-Técnico 1: ter conhecimento~ específicos 
inerentes à classe. 

SEÇÃO lii 
Da Carreira de Gestão, Planejamento 

E Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia 

Ar't. 11. A Carr~ira de Gestão,-Planejamento e lntr~_:
. EStrutura em Ciência e Tecnologia é destinada a servidores 
habilitados_ a exercer atividades de apoio à direção, coorde
nação organização, planejamento controle e avaliação de 
projetes de pesquisa e desenvolvimento na área de Ciência 
e Tecnologia, bem como toda atividade de suporte adminis
trativo dos órgãos e entidad_es_ referidos no art. 1 ~ desta lei. 
- Art. 12. A Carreíia referida no artigo anterior é consti-
tuída de três cargos: 

I- Analista em Ciência e Tecnologia; 
II -Assistente; 
III- Auxiliar. 
Parágrafo único. Os cargos de que trata este artigo são 

distribuídos nas seguintes classes: 
a) Analista em Ciência e Tecnologia: 
1. Analista em Ciência e Tecnologia Seóior; 
2. Analista em Ciência e Tecnologia Pleno 3; 
3. "Analista em Ciência e Tecpologia Pleno 2; 
4. Analista em Ciência _e Tecnologia Pleno 1; 
5. Analista em Ciência e Tecnologia júnior; 
b) Assistente em Ciência e Tecnologia: 
1. Assistente 3; 
2. Assistente 2; 
3. Assistente 1; 
c) Auxiliar em Ciência e TeCnOlogia: 
1. Auxiliar 2; 
2. Auxiliar 1. 
Art. 13. São pré-requisitos para ingresso e progressão 

nas -Classes do cargo de Analista em Ciência e_ Tecnoiogía, 
além do 3~ grau completo, os seguintes:-

!-Analista· em Ciência e Tecnologia Senior: 
a) ter o título de_ Doutor e, ainda, ter realizado durante 

pelo menos seis anos, após a obtenção de tãl títUlo, ativídades 
de gestão, planejamento ou infra-estrutura em Ciência e Tec
nologia, ou ter realizado_,_ após obtenção do grau de Mestre, 
atividades de gestão, p1anejamento ou infra-estrutura em 
Ciência e Tecnologia durante, pelo menos, 11 anos, que lhe 
attihuam_habilitação correspondente, ou ter realizado, du
rante pelo menos quatorze anos, atividades de gestão, planeja
mento e infra-estrutura em Ciência e Tecnologia, que lhe 
atribuani habilitação correspondente; -

b) ter reCOnhecida lid~rança em sua área de atuação~ 
aferida por uma relevante contribuição e consubstanciada por, 
orientação de equipes interdisciplinares ou de profissionais 
especializados, treinamentos ofertados, coordenação de pla
nos, programas, ptojetoS·e trabalhos publicados e o_utros_ 
meios aprovados pelo Conselho referido no art. 16; 

II- Analista em Ciência e Tec:riologia Plt~no 3: 
a) ter o título de Doutor e, ainda, ter realizado durante, 

pelo menos, três anos, após a obtenção de tal título, atividades 
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de gestão, planejamento ou infi'a~estnitui'a em Ciência e Tec
nologi~. ou ter realizado após a Obtenção do grau de Mestre, 
atividades de gestão, planejamento--ou infra-estrutura, duran
te, pelo menos, oito anos·, que lhe atribuam habilitação corres
pondente, ou ter realizado, durante, pelo menos onze anos, 
atiViâades de gestão, planejamento e infra:-estutura em Ciência 
e Tecnologia, que lhe atribuam habilitação correspondente; 

b) ter realizado, de forma independente, trabalhos inter
discíplinares ou sistemas de suporte relevantes para o apoio 
científico e tecnológico, consubstanciados por desenvolvimen
to de sistemas de infra-estrutura, elaboração ou coordenação 
de· planos, programas, ·projetes, estudos específicos de divul
gação nacioilal e ()_utros meios aprovados pelo Conselho refe
rido no art. 16; 

III-Analista em Ciêncfá e Tecnologia Pleno 2: 
a) ter o título de Doutor ou ter exercidg, ___ d:urante, pelo 

menos, cinco anos, após a: obtenção do grau de Mestre, ativida
des de gestão, planejamento ou infra-estru.fura em Ciência 
e Tecnologia, que lhe atribuam habilitação correspondente 
ou ainda ter realizado, durante, pelo menos, oito anos, ativida~ 
des de gestão, planejamento e infra.:.estru_h.-.-ra em Ciência e 
Tecnologia, que lhe atribuam habilitação correspondente; 

b) ter realizado, sob supervisão, trabalhos_ ii:lterdiscipli
mi.res, ou sjstem~s de suporte relevantes para o apoio científico 
e tecnológico consubstanciados por elaboração ou gerencía
mento ·de planos, programas, projetes e estudos eSpedficos 
com divulgação inteÍ'institucional, e outros meios aprovados 
pelo Conselho referido no·art. 16; 

IV -Analista em Ciência e Tecnologia Pleno 1: 
a) ter grau de M'estre ou ter realizado, durante, pelo 

merios, três anos, atividades de gestão, planejamento ou infra
estrutura em Ciência e Tecnologia, que lhe atribua habilitação 
cOrrespondente; e 

b) ter partiCipado de trabalhos interdisciplinares ou .. da 
eLaboração de sistemas de suporte, de relatórios técnicos e 

·de projetes correlacionados com a áreã. de Ciência e- Tec_no
logia; 

V --Anali~ta em Ciência -e Tecnologia Júnior: ter qualifi
cações específiCas para a Classe. 

Art. 14. São pré-requisitos para ingresso e progressão 
nas classes do· cargo de Assistente em Ciêiicia e Tecnologia, 
além do 29 grau completo, ter conhecimentos específicos ao 
cargo e, ainda: -

I-Assistente 3; ter, pelo menos, doze anos de expe
riência na execução de tarefas inerentes à classe; 

II -Assistente 2; ter, pelo menos seis anos de expe
riência na execuçã-o de tarefas int;rCnteS à classe; 
· III -Assistente 1; ter um ano, no mínimo, de experiência 
na exe-cução de tarefas iriCferi.tes· r Classe; -

Art. 15. São pré-r-eqi.Iisitó"S. para ingreSso e progressão 
nas classes do cargo de Auxiliar em Ciência- e--Tecnologia, 
além do 19 grau completo, os seguintes; 

I- Auxiliar 2; ter, -pelo menos, seiS arii::iS _d~ __ experiência 
na execução de tarefas específicas 'inetentes à clasSe; 

II-Auxiliar 1: ter conhecimentos espé:cífícos inerentes 
à classe. 

CAPÍTULO III 
Do Conselho do Plano de Carreira de Ciência 

e Tecnologia - CPC 

Art. 16. Fica criado o Conselho do Plano.de Carreiras 
de Ciê.ncia C:Tecriologia-CPC, vincUlado à Setretaria da Admi-

nistração Federal da Presidência __ d<f: República, com_ a finali
dade de assessorar o Ministro-Chefe daquela Secretaria e o 
Ministro da Ciência e Tecnologia na elaboração da Política 
de Recursos Humanos para a área de Ciência_ e Tecnologia, 
cabendo-lhe, em especial: 

I- propor normas legais ou regulamentadoras, confor
me o caso, dispondo sobre ingresso, promoção, progressão 
e desenvolvimento nas ~rreiras de que trata esta Lei, bem 
como sobre a avaliação de desempenho nas mesmas; 

II- acompanhar a implementação e propor alterações 
neste Plano de Carreiras; --

III- avaliar, anualmente as propostas de lotação das 
Unidades das Instituições relacionadas no parágrafo único 
do art. lo; 

IV-propor critérios, para atribuir habilitações equiva
lentes, referidos nos arts. 8~> e 13; 

v,-examinar os casos omissos referentes. a este Palno 
de Carreiras. 

§ 19 O CPC deverá encaminhar suas p-I-opostas, antes 
da homologação, para avaliação dos órgãos ou entidades refe
ridos no art. l~?,nos prazos preevisto sem regulamento. 

§ 2~ Cada órgão ou entidade referido no art. }9 formará 
comissões internas com a participação das entidades represen-

-tãtivas dos servidores, com o objetivo de implementar o Plano 
'cte Carreiras estruturado por esta Lei, para avaliar o seu de- . 
sempenho, e para propor alterações ao CPC. 

Art. 17. O CPC será constituído por doze membros, 
sendo dois representanteS, respectivamente, da Secretaria da 
Administração Federal da Presidência da República e do Mi
nistério da Ciência e Tecnologia; quatro, da comunidade cien
tífica e tecnológica; um, do setor produtivo com atuação desta
cã<:l,a na área de Ciência e Tecnológía; dois, dos servidores 
das instutuições referidas no § 19 do art. 19; e- três déssas 
mesmas instituições. · 

§ 19 Os membros do CPC serão designados por ato con
junto do Ministro-Chefe da Secretaria da Administração Fede
ral da PresidênCia da República e do Ministro da Ciência 
e Tecnologia, na forma estabelecida em regulamento. 

__ § 29 A forma de indicação e a duração do mandato 
dos representantes do CPC serão definidas em regulamento 
próprio, ·observando-se o equilíbrio entre os representarites 
das carreiras de que trata esta Lei. 

§ 3~ O exercício de mandato no CPC é consid~rado 
de relevante interesse público. 

CAPÍTULO IV . 

Das Disposições Gerais e da Administração das Carreiras 

Art. 18. O ingresso nas carreiras referidas nesta Lei 
dar-se-á ~o padrão inicial de cada classe, após a aprovação 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, respei
tado o número de vagas dos respectivos cargos. 

§ 19 Excepcionalmente, nOS termos e COndições que fo
rem est'abelecidos pelo CPC, o ingresso nas carreiras de que 
trata esta Lei dar-se-á no dltimo padrão da classe mais eleVada 
do nível superior. 

. § 29 Os órgãos e entidades referidos no art._l9, § 19 
desta Lei, quando devidamente autorizados a preencherem 
as vagas existentes em seus respectivos quadros, serão respon
sáveis pela realização de concurso_ público para provimento 

. dessas vagas, observadas, para tanto, as disposições· legais 
pertinentes e, especificamente, as normas expedidas pelo CPC 
para esse fim. - -
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3" A lotação dos órgãos e entidades de que trata o §lo 
do art. 1" desta Lei será fixada por cargos, 

Art. 19. A progressão do servidor na respectiVa carrei~ 
ra ocorrerá exclusivamente em conseqüência de seu desem~ 
penho, aferido de acordo com os critéiíOSCstabelecidos pelo 
CPC, da seguinte forma: 

I- de um padrão para outro imediatamente superior, 
dentro da mesma classe; 

II-· do último padrão de uma classe para o inicial da 
classe imediatamente superior. 

§ 1°· O interstício mínimo para progres'sãO seràde aoze 
meses. 

§ 2" Qualquef -progressão nas carreiras deverá ser apro
vada, caso a caso, por comissões criadas para esse fim nos 
órgãos e entidades onde os servidores estejam lotados·. 

Art. 20. As avaliações de desempenho nos ocupantes 
de cargos nas carreiras serão realizadas, peJo menos, uma 
vez por ano, por comissões criadas para esse fim nos órgãos 
e entidades abrangidos por esta Lei, de acordo com critérios 
gerais estabelecidos pelo CPC. 

Art. 21. Os servidores de que trata esta Lei, portadores 
de títulos de Doutor, de Mestre e de certificado de aperfeiçoa
mento ou de especialização farão jus.a um-acréscín:lO de venci
mento de setenta por cento, trinta e cinco por cenro,-e dezoito 
por cento, respectivamente. -

§ 1o Os títulos de Doutor e o grau de Mestre referidos 
neste artigo deverão _ser compatíveis com as atiVidades __ dos 
órgãos ou entidades onde o servidor estiver lotado. 

§ 29 Os cursos de Doutorado e Mestrado, para os fins 
previstos nesta Lei, serão considerados somente se creden~ 

.ciados pelo Conselho Federal de Educação e, (Juando realiza
dos no exterior, revalidados por instituição nacional compe~ 
tente para tanto. 

Art. 22. Os servidores de que trata esta Lei farão jus 
a uma Gratificação de Atividades em Ciência e Tecnologia 
- GCT de valor correspondente a cento e sessenta por cento 
de seus vencimentos, que não poderá ser percebida cumulati
vamente com a Gratificação de Atividades institUída pela Lei 
Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992. 

Art. 23. Os servidores ocupantes dos cargos mencio
nados no art. 49 e nos incisos I dos arts. 79 e 12, quando 
possuidores de título de Doutor ou de habilitação equivalente, 
poderão, após cada período de sete anos de efefívo exercício 
de atividades, requerer até seis meses de licença· sabática para 
aperfeiçoamento profissional, sem prejuízo-da licença-prêmio 
por assiduidade referida no inciso--v do art. 82 da Lei n9 

8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
§ 19 A aprovação da licença sabática dependerá de reco

mendação favorável de comissão competente da unidsade on
de estiver lotado o servidor. 

§ 2" Os critérios para concessão da licença sabática se
rão estabelecidos pelo CPC. 

Art. 24. No prazo de 180 dias, os órgãos e entidades 
relacionadas no § J9 do art. 19 desta Lei elaborarão seus 
respectivos Planos de Desenvolvimento de Recursos Huma
nos, Qe acordo com diretrizes emanadas do CPC. 

Art. 25. Os órgãos e_ entidades referidas no § 19 do 
art. 19 poderão, quando autorizados pelo Poder Executivo; 

priar e implementar programas de incentivos à produção cien
tífica e tecnológica que envolvam o pagamento de adicional· 
de pesquisa a seus servidores, mediante a utilização dos recur
sos por eles obtidos em favor da Instituição, como resultado 
de suas atividades na mesma, respeitadas as seguintes condi· 
ções: 

I- o adicional de pesquisa resultante dos programas de 
que trata este artigo terá carátei' temporário e eventual, não 
se incorporando aos vencimentos ou aos proventos da apo~en
tadoria; 

II- os recu_rsos obtidos pelo órgã,o ou entidade no caso 
previsto neste artigo não poderão ser comprometidos em p'er
centual superior a quarenta por cento com o pagamento de 
adicional de pesquisa a seus servidores; 

III - o adicional de pesquisa terá por limite máximo valor 
igual a duas vezes o do maior vencimento pago no mês ao.s 
servidores das carreiras criadas por esta Lei. 

CAPÍTULO V 
- Das Disposições Tralasitórias 

· Art. 26. Os atuais servidores dos órgãos e entidades 
referidos no § 19 do art. 1" serão enquadrados nas carreiras 
constantes do Anexo I, no mesmo n~vel, classe e padrão onde 
estejaffi poSiCionados na- data de publicação desta Lei. 

§ 19 Os vencimentos dos servidores de que trata este 
artigo- corresponderão àqueles fixados no Anexo II da Lei 
n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, para os respectivos 
níveis, classes e padrões. 

§ 29 Os servidores de que trata _o caput deste artigo 
são aqueles lotados no órgão ou entidade em 31 de março 
de 1993. 

Art. 27. Os atuaís servidores dos órgãos e entidades 
rt!feridoS n_o § -1Y do art. 1~, não alcançadoS pelo artigo anterior, 
permanecerão em seus 3tuais Planos de Classificação -de Car
gos, fazendo jus, contudo, a todas as v_antagens pecuniárias 
do Plano de Carreiras estruturado por esta Lei. 

§ 1' É vedada a acumul~ção das vantagens pecuniárias 
referidas no caput deste artigo 'com outras vantagens de qual
quer natureza a que o servidor faça jus em virtude de outros 
planos de carreiras ou de classificação de cargos ou legislação 
específica que o contemple. 

§ 29 Os servidores referidos no caput deverão, no prazo 
de trinta dias·, manifestar a sUa opção pelas vantagens do 
Plano de Carreiras estruturado por esta Lei. 

§ 39 Aplica~se o disposto nesta lei aos proventos dos 
inativos e pensionistas. 

Art. 28. A lotação de cada órgão ou entidade será defi
nida após o enquadramento dos atuais ocupantes de cargos 
efetivos nas respectivas carreiias de que trata esta Lei. 

Art. 29. O Poder Executivo expedirá, no prazo de no
venta dias, as normas de implantação dos cargos criados por 
esta Lei, obedecendo à exata correspondência entre as atribui-
ções dos cargos novos e as dos existentes. . 

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. · · ·· 

An. 31. Fica revogado o an. 13 da Lei n' 8.270, de 
17 de dez~mbro de 1991, e as demais disposições em contrário. 
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ANEXO I A I..El 

Tabela de vencimentos apücavel aos servidores do Plano de Carreira para a arca de Ciencia e Tecnologia 

I CAJ!REIRA 
1 ; . Pl>SOUISAEM 05SEI<VOLVIME1<TO I OESTAO. Pl-M"EJAMENTO 
1 I H/VEIS CL.WE UAD/IAO CIENCIAE TECNOLOOICO INl'RA-ESTitt.:nnv. 

\ I TECNOLOOIA ' I EMctENCIAi1-
TECNOLOOIA 

I lll 1 PcsquiS&dor Titwar lll ITOCDotopsta SeDiar UI I Aaa!Jita cm C.S.T SeDiar m 
A li i Posau~&&dor TlNiar li Tcez~olopsla ScDJor U j Aulista cm C.S.T SeDio r II 

I ' I Pesautsador TiNiar I Tecnolomta Scnior I A.aalista em C&T Scntor l ' 
t VI 1 Pesqwsaaor Assoaaào lll T =oiO!PSI& Pleno 3 - m Analista cm C&T Pleno :; • !li 

I v I Pe:>auisaclor A.uo<:taclo 11 T CCIIOIO!Pita Pleno 3 • li Aaalista cm CJ<T Pleno 3 - li 
s B I !V I P...juisaclor A.uo<:taclo l · T CClOlO!PSta Pleno 3 • I All&lista cm C&T Pleno 3 - : ·- UI I Pesquisaclor Acljunto III T CCDOio!PSII Pleno ~ • m Aulista em C&T Pleno : - n: v 

I .D u I Pesquisador Adjwtto ll TCClOiopsta Pleno 2- ll Aulista em C&T Pleno 2 - ll 
E l I Pcsauisaclor Acliunlo I Tecnolomta Pleno Z- 1 A.n&lista cm 'C&T Pleno : · ! 
.R I \11 ! ~·=•e ele Pcsqwsalll T OCDoio!PSII Pleao l • 111 Aulista cm C&T Pleno l • t:: 
[ v 1 ASSIStente de Pcaqwsa 11 T =oiopsta Pleno l • 11 Aulista em C&T Pleno l • ;: 
o c IV I ASSISteato do Pcaquila I Temolopsta Pleno l ·I Aulis1a om C.S.T Pleno 1 • : 
R lll Tec:aolopta Jwúor m Aulista cm CJ<T JUDJor m 

II T=olopsta Jwúor ll Allalista cm C.S.T JUDJor n 
I I T=olollista Jumor l A11alis11 = C&T Jüntor I 
v 
IV 

D m 
li 
I 

' 

I 
Ill l I T CCDit:O 3 - UI I ASIIStelltc cm C.S.T 3 - 1.4 

A ll T =ico 3 • n ASS1StCiltC cm C&T 3 - II 
I Tecnico 3- I AssiStente cm C&'!' 3 · ~ 

I ! VI I 1'ccmco: · Vl IAUlStcntc cm C&T: ·Vi 
.v 

! 
v I Tec:uco l· V ! AWStellte Cm CJ<-;': -V 

I . -- -
I . -. 

E UI 

I 
!Tcauco 2- lll ~ AWStellte cm C.S.T: -IIi 

R li T =ico 2 - li ASSiltellte cm C.S.T: • ll 
M ! T =ico 2 • I ASSIStCiltC cm C&T 2 - I 

T B !V I ASSIItelliC C!ll C& 

E ' V1 
i I Tcauco l -VI I ASIIStCiliC çm C&:' : - Vl 

D v Tcauco l· V ASIÍIICiltC CD;I C.S.7 l - V 
I c IV T CCIIic:o I • IV A.s&istellte em C.S.T I ·!V 
A m T CCIIico l • lll ASSillatlto om C.S.T l - lll 
R 11 T OCDICO 1 • li ASSIStCIDIO cm C&T l - li 
I l TCCDICO l . l ASSiltCiltC cm C& T l - I 
o v I !V 

D UI 

t u 
I 
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ANEXO l A LEI 

Tabela de ven,cunentas aplicavel aos servidores da Plano de Carreira para a area de Ciencia e T:tnãiag:ta 

C!ENCIAE 
I . 

HIYEJS I CLASSE 

I . 
!I'..WRAO I 

I I 
P:ESOUISA EM 

I 

111 i 
A II ' I I 

VI I v 
I B !V 

A III I 
u II I 
X I I 

I .V! : 
I. v 
I c !V 
A III 
R n 

1 
v 
!V 

D m 
n 
1 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a Emenda de Redação n"' 2, oferecida com parecer favorável 
do Relator. 

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

Aprovada. 
Votação em globo das Emendas de n"'s 1 a :4, de parecer 

contrário. · -

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vr~ V. Ex~ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB "-- PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Senador 
Bello Parga comunicou ao relator que retiraria a sua emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Todos os 
destaques foram retirados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votação 
em globo das Emendas de n~s 1, 3 e 4, de parecer contrário. 

Os Srs. Senãdores que as rejeita-m qUeirãm p-ermanecer 
sentados .. (Pausa.) 

Rejeitadas. 
O projeto-vai à-Sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 6: 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 133, DE 1993 

(Em regime de urgência, Dos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

~OLOQICO 

TEOiOLOGIA -I 
C.ESENVOLVlMENTO OES"!AO.I'~AMfln'O 

INFllA·ESTRL "1"JRA , 
EM CIENClAE. 

~Aw::iliar Tcauco 2 4 V1 I AuzW&r em C&T: • VI 
Auxiliar Tccwco 2. V Auziliu em CJc.T ::: 4 V 
Auxiliar Tecníco 2 • !V. Auxiliar em C&7::: · IV 
Auxiliar Tccuc:o 2 -III I A\ailiar em C&T 2 · III 
Auxiliar Tc=ico 2 • ll Auxiliar cm C&. T 2 • II 
Auxiliar Teauc:o 2 ·! Auxiliar em C&T 2 • I 
Aumiar Ttc:D1QJ l • Vl I Au.iliu cm C&T 1 . Vl 
AumiarTecmco 1· V Am:iliar cm C&T 1 • V 
AanliatTeaúco 1 ·IV AaXil.iu em c&:r 1 - rv 
A.u%iü&rTccwco 1· W AUnliar cm C&T i - W 
Aumiar Tccnic:o 1 • n A.I:D:i1i&r em C&.T 1 • n 
AUIÜil.r Tccnic:o 1· I Auxiliar cm C&T 1- I 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 133, de 1993 (n' 3.908193, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual 
e dá outras providências. (Dependendo de pãrecér.) 

Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Álvaro Pacheco para proferir parecer 
em substituição à. Comissão de AssUntos Econó!!licos. _ 

O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL - Pl. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs .. Sena
dores. originário do Poder ExecutiVo, encaminhado ao Con
gresso Nacional pela Mensagem ii'' 309!93, o Projeto de Lei 
da Câmara n" I33, de I993 (n" 3.908-B, de 1993, na origem) 
'"cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual .e dá 
outras providências". Aprovada naquela Casa do .Legislativo 
em regime de urgência, com emendas oferecidas pela Rela tora 
designada t!m Substituição à Comissão_ de Educação, Cultura 
e Desporto, vem a proposição ao Senado Federal para trami
tação também em regime de urgência, nos termos do art. 
336 do Regimento Int~rno do Senado FederaL 

O Projeto de Lei da Câmara n"' 133, de 1993, configura 
louvável consenso resultante de intensas negociações ~ntre 
as partes diretamente interessadas no resgate da dignidad~ 
da indústria cinematográfica brasileira. Cineastas, artistas, 
produtores e empresários do sétor, em parceria com técnicos 
da Ministério da Cultura e da Fazenda conceberam sólido 
e ágil instrumento legal que garante mecanismos _p_a:ra a defini
tiva reestruturação do combalido setor. Ao con~emplar isen
ção fiscal para pessoas físicas e jurídicas adquirente~ de cotas 
de participação em produções cinematográficas, o projeto re
vela, por um lado, urna visão precisa da realidade e necessi
dades mais prementes da área e, de outro. a salutar indepen-
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dentiZação e desatrelamentp cinema~Estado .. A participação 
estatal passa a ser apenas indireta, proporcionando incentivos 
para. que a inicia-tiva privada tome parte no processo de expres
s~o audiovisual. É certo.que o Estado tem um papel a desem~ 
penhar no renascimento da cine·matografia nacional. Não co
mo mecenas, como Estado-empresário, financiador de even
tos culturais fragmentados e dividido entre o paternalismo 
e o intervencionismo. 'Mas como garafltidor das condições 
necessárias ao desep.volvimento do processo cultural como 
um todo, aqui entendido como expressão da identidade do 
País. 

Ademais, ao prever que as empresas cinematogiáficas 
estrangeiras descontem 70% do imposto de renda devido sobre 
suas remessas de lucro desde que se tomem co-produtores 
qas produções nacionais, o projeto inaugura unia possibilidade 
de diálogo maduro e direto entre produtores e empresários 
e de associação com distribuidoras estrangeiras. 

Emerge, entretanto, como virtude básica do projeto em 
exame, o resgate 4e preceitos condenados pelos vetos presi
denciais apostos, em 1992, ao Projeto de Lei n<:> 8.401, a chama
da Lei do Audiovisual. RecupeJ;"a-se, assim, dispositivos como 
o depósito obrigatório na Cinemateca Brasileira de obra pro
duzida com recursos de incentivO, e a renúncia fiscal, man
tendo à disposição do setor os recursos necessários ao desen
volvimento do cin_ema nacjonal. A mobilização dos vários 
segmentos ligados ao setor cinematográfico resultou, deste 
modo, em um conjUnto de normas .efetivas e modernas que 
cortam de vez os laços de dependência com o Estado e cons
troem um modelo duradouro e autóctone de financiamento. 

. Diante do exposto, e considerando a importância funda
mental da edição da presente lei, que reflete a voq.tade e 
o posicionamento dos vários segmentos envolvidos com a ativi
dade audiovisual no Pafs, somos de parecer favorável a sua 
aprovação, integralmente como vei.o da Câmara dos Depu
tados sem alterações. to parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
conclui fã.voravelmente ao projeto. -

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Si's. Senadores que o aprovam ·queiram permanecer 

;entados. (Pausa.) • 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 133, DE 1993 

(N' 3.908193, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Cria mecanismos de fomento à atividade audio-
visual e dá outras providências. - --

0 Congresso Nacional decreta: 
Ait. 19 Até o exercício fiscal de 2003, inclusive, os con

tribuintes poderão deduzir do Imposto de Reoda de\jdo as 

quantias referentes a investimentos feitOs na produÇão de 
obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção 
independente, conforme definido no art. 29 , incisos--II e III, 
e no art. 39 , incisos I e II, da Lei n9 8.401, de 8 de janeiro 
de 1992, mediante a aquisição de quotas representativas de 
direitos .de comercialização sobre as r_eferidas obras, desde 
que estes investimentos sejam realizados no mercado de capi
tais, em ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão 
de Valores Mobiliários, e os projetas de produção tenham 
sido previamente âprovados pelo Ministério da· Cultura. 

§ 19 A responsabilidade dos adquirentes é limitada à 
integraliza~o das quotas Subscritas. 

§ 29 A dedução prevista neste artigo está limitada a 
três por cento d? imposto devido pelas pessoas físicas e a 
um por cento do imposto devido pelas pessoas jurídicas. 

§ 39 Os valores aplicados nos investimentos de que trata 
o artigo anterior serão: 
. a) deduzidos do imposto devido no mês a que se referirem 

os investimentos, para as pessoas jurídicas que apuram o lucro 
mensal; 

- b) deduzidos do imposto devido na declaração de ajuste 
para: 

1. as pesSoas jurídiCas que, tendo optado pelo recolhi
mento do impoSto por estimativa, apuram o lucro real anual; 

.2; as pessoas físicas. 
§ 49 A pessoa jurídica tributada com base no lucro real 

poderá,' também, abater o total dos investimentos efetuados 
na forma deste artigo como despesa operacional. 

§ 5<:> Os projetas específicos da área audiovisual, cille- · 
matográfica de exibição, distribuição e ihfra-estrutura técnica 
apresentados por empresa brasileira de capital nacional, pode
rão ser credenciados pelos Ministérios da Fazenda e da Cultura 
para fruição dos incentivos fiscais de que trata o caput deste 
artigo. 

Art. 2' O art. 13 do Decreto-lei n' 1.089, de 2 de março 
de 1970, alterado pelo art. 1' do Decreto-lei n' 1.741, de 
27 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, 
empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, 
distribuidores ou intermediárioS no extetió"r, COmo ren~ 
dimentos decorrentes da· exploração ·de obras audiovi
suais estrangeiras em todo _o território nacional, ou 
por sua aquisição ou importação a preço fixo, ficam 
sujeitas ao imposto de 25% na fonte." 

Art. 3' Os contribuintes do Imposto de Renda inciden
te nos termos dô art. 13 do Decreto-lei n<:> 1.089, de 1970, 
alterado pelo art. 2~ desta Lei, poderão beneficiar-se de abati
mento de setenta por cento do impósto devido, desde que 
invistam na cc-produção de obras audiovisuais cinematográ
ficas brasileiras de produção independente, em projetas pre
viamente aprovados pelo Ministério .da Cultura. 

Art. 49 O contribuínte que optar pelo uso do$ incentivos 
previstos nos arts. 19 e 3<:> depositará, dentro do prazo legal 
fixado para o recolhimento do imposto, o valor correspon
dente ao abatimento em conta de aplicação financeira especial, 
no Banco do Brasil S.A., cuja movimentação sujeitar~se-á 
à prévia comprova~o junto ao Ministério da Cultura de que 
se destina a investimentos em projetas de produção de obras 
audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção inde~ 
pendente. 
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§ 1 ~ As comas de aplicação fmanceira a qwf se refere 
este artigo serão abertas: 

a) em nome do produtor, para cada projeto, no caso 
do art. 19 ; 

b) eln-nome do contribuinte, no caso do art. 39• 

§ 2"' Os projetas a que se refere este artigo deverão 
atender cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) contrapartida de iecursos próprios ou de terceiros cor-
respondente a 40% du orçamento glob~l; . , 

b) limite do aparte de recursos ObJeto dos mcenttvos de 
1.700.000 UFIR por projeto; · 

c) viabilidade técnica e artística; 
d) viabilidade comercial; , 
e) apresentação de Orçamento circunstanciâdo e de cro

nograma físico das etapas de realização e de desembolso;. 
O prazo para conclusão. 
§ 3~> Os invesfiitlentos- a que Se refere este- artigo não 

poderão ser utilizados na produção das obras audiovisuais 
de natureza publicitária. . . . . 

§ 49 A liberação de recursos fica condiCionada à realiza
ção da etapa anterior. 

§ 59 Os valores não aplicados na forma do artigo ante
rior, no prazo de 180 dias .contados da data do depósito, 
serão aplicados em projetas de produção de filmes de curta, 
média e longa metragem e programas de apoio à produção 
cinematográfica a serem desenvolvidos através do Instituto 
Brasileiro de Arte e Cultura, mediante convêniO cóm a Secre
taria para o Desenvolvimento do Audiovisual do Ministério 
da Cultura, conforme dispuser o regulamento. 

Art. 6" O não-cumprimento do projeto a que s·e refer~m 
os arts. 1", 39 e 5" desta lei e a não efetivação do investimento 
ou a sua realizaç-ão em desacordO com o estatuído implicam 
a devolução dos benefícios concedidos, acrescidos de correção 
monetária, juros e· demais encargos previstos na legislação 
do Imposto de Renda. 

§ }9 Sobre o débito corrigido incidirá multa de cinqüen-
ta por Cento. _ 

§ 29 No caso de cumprimento de mais de setenta por 
cento sobre o valor orçado do projeto, a devolução será pro-
porcional à parte não cu~prida. _ _ _ · 

Art. 7• Os arts. 4• e 30 da Lei n• 8.401, de 1992, passam 
a vigon~:r com a seguinte redação: 

"Art. 49 .......................... : ................... · ... .. 
§ 1" A produ~ão e adaptação ~e obra a~d_iovisual 

estrangeira, no Brasil, deverá realizar·se medtante con
trato com empresa produtora brasileira de capital na
cional, e utilizar, pelo menos, um terço de artistas e 
técnicos brasileiros. 

§ 29 O Poder Executivo poderá reduzir o limite 
mínimo, a que se refere o parágrafo aiitei'iOr, ~o caso . 
de produções audiovisuais de natureza jornalístico-no
ticiosa." 

................... ~··· ... -··· ..... ·- ... -·--- ·~---~- -~.-..--- ~·-· ~-- .. 
Art. 30. Até o ano 2003, inclusive, as empresas 

distribuidoras de vídeo doméstico deverão ter um per
centual de obras brasileiras audiovisuais cinematográ
ficas e Videofonográficas entre ·seus tít-Ulos, obrigan
do-se a lançá-las comercialmente. 

§ 1" O percehtuãl de lançanlentqs e tít~os a que 
se refere este artigo se:iá fixado anualmente pelo Poder 
Executivo, ouvidas as entidades de caráter nacional 
representativas das atividades de produção, distribui-

çãÔ e comercialização de obras _cinematográficas e vi
deofonográficas. 

---- 1\rt. 8"' Fica instituído o depósito obrigatório, na Cine
mateca Brasileira, de cópia da obra audiovisual que result~r 
da utilização de recursos incentivados ou que merecer prêmto 
em dinheiro concedido pelo Governo FederaL 

Parágrafo único. A Cinemateca Brasileira poderá creden
_ciar arquivos ou cinematecas, públicos ou privados, para o 
cumprimento_do disposto neste artigo. 

Art. 9" O Poder Executivo fiscalizará a efetiva execu
ção desta lei no que se refere à realização de ?bras audiovisuais 
e à aplicação dos recursos nela comprometidos. . . 

-- Art. 10. Sem prejuízo das sanções de natureza admtms
trativâ- ou fiscal, c~mstitui crime obter reduções de impostos,_ 
utilizando-se fraud~lentamente de qualquer benefício desta 
lei, punível com a pena de reclusão de dois a seis ~ese·s e 
multa de cinqüenta por cento sobre o valor da reduçao. . 

§ 1" No caso de pessoa juódica, respondem pelo cnme 
o acionista ou o qllotista controlador e os .. admLnistraclores 
que para ele tenham concorrido, ou que dele se tenham bene
ficiado. 

§ 2" Na mesma pena incorre aquele que, recebendo re
cursos em função desta lei, deixe de promover, sem justa 
causa, a atividade objeto do incentivo. _ 

Art. 11. Fica sujeito a multa, que variarã de 100 (cem) 
a 1.500 (hum mil e quinhentas) UFIR, sem prejuízo de outras 
sanções que couberem, aquele que descumprir o disposto nos 
arts. 4' e 30 da Lei n' 8.401, de 1992, com a redação dada 
pelo art. 7' desta lei. . 

Art. 12. É estimado o montante da renúncia-fiscal decor
rente desta lei no exercício de 1993 em Cr$200.000.000.000,00 
(duzentos bilhões de cruzeiros). 

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias. 

- Art. 14. Esta lei entra em ~igor na data de sua publi-
cação; . 

· Art. 15. Fica revogado ó art. 45 da Lei n• 4.131, de 
3 de setembro de 1962. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 7: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 111, DE 1992 

(Em regirite de urgência; lióS tetmos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n9lll, de Í992, de iniciativa da Comissão Diretora, 
que transforma cãrgos efetivos, vagos, no Q~a~ro. de 
Pessoal do Senado Federal, e dá outras proVIdencias. 
(Dependendo de parecer.) 

A inatéria ficou -sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas,. nos termos do art. 235, 

! ll, f, do Regimento Interno. , 
! À proposição não foram apresentadas eme~das. Nos ter
i mos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre 
t Senador Francisco Rollember~ t:a:a profe~ par~er elll: subs-
1 tituição à Comissão de Constitu1çao, Justiça e Ctdadama. 

I O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL -SE. Para 
J emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres,, o prese~ 
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projeto, elaborado pela Comissão Diretora, tem por objetivo · 
transformar, "'e,m cargos da Categoria Furicional de Técnico" 
Legislativo- Area de Telefonia, 12 (doze) cargos efetivos, 
vagos, da Categoria Fup.ciónal de Técnico-Legislativo- Área 
de Artesanato" (art. 1 °). O _àrt. 2_o est3beleqe que "a Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo --Área de Telefonia e a 
Categoria Funcionatde Técnico Legisl~ti~o- Ár~ de Arte
sanato, passam a_ vigorar com 27 e com 260 càrgos;- respecti
vamente". 

Na sua justificação, arguffient"ã a douta CorriiSSâo que, 
por não se cogitar da criação_de cargos, não haverá aumento 
de despesa. Outrossim, a Área de Telefonia d9 Senado Fede
ral conta com apenas 15 (quinze) cargos, número aquém das 
necessidades da. Casa, enquanto que a de Artesanato possui 
272 cargos, número sufiq:~nte para a cogitada transformação. 
Além disso, "o Senado Federal, em convênio com a Un~ver
sidade de Brasília, realizou concurso público para a área de 
telefonia e nomeou 8 (oito)_ dos candidatos habilitados e, se 
aprovado o presente Projeto de ResoluçãO, nomeará~ entre 
os concursados, outros 14 _(çlo~ )". · 

A proposição não está eivada do vício de inconstitucio
nalidade ou injuridicidade. Encontra amparo nà Lei M~ior, 
sobretudo no que tange ao poder de iniciativa ae projetes 
de resolução_com.e.ste teor (art~._52, item XIII). É conveniente 
e oportuna, pois visa a melhor racionalizar a distribuição de 
cargos no Senad_o, de acordo com as maiores ou menores 
necessidades das diversas fimções que compõem os qu3dros 
de serviços da Casa, par~co seu devido e adequado funcio
namento. 

Nosso voto é, pois, pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
conclui favoravelmente. - > 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) . 
Não havendo quem queira fazer usó d3. palavra, encerrO 

a discussão. -
Em votação. -,-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. ,,.__, _ -= _,.~--- ~ _ 

O projeto vai 'à Comissão Diretora par~ a :redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão DiretQra, ofe'recenao a 'redação 
final da matéria, que será lida pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 232, DE 1993 
(Da Comíssdo Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 111, de 
1992 . . 

A Comissão Difetora apresenta a redação final do Projeto· 
de Resolução n(> 111, de 1992, que transfOrma cargos efetivos, 
vagos, no Quadro de Pessoal do Senado Federal e dá outras 
providênci~s. 

Sala de Reuniões __ da_ Comissã_o, __ ª- _d_~julho de 1993. -
Chagas Rodrigues, Presidente - Junia Marlse, Relatofa -
Lucidio PorteUa - Carlos Patrocúüo. 

ANEXO AO PARECER N• 232, DE 1993 

R.edação final d.o Projeto de R~o~~ção n~ Út, de 
1992 .. 

Fa~o saber que. . .a~Senado Federal aprovou, e eu, 
, Presxdente, nos termos d.o art. 480 itero 28, do Regimento 

Interno, promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N• , DE 1993 
. . 

Transforma cargos efetivos, vagos, no Quadro de 
Pessoal do Senado Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
~rt. 19 Ficam transformados em cargos da Categoria

Funcional ~e Técnico Legislativo ....... Área de Telefonia, doze 
cargos efehvos. vagos, da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo- Área de Artesanato. · 

, Art. 29 A categori~. Funcional de TéCnicO tegiSlaUvci 
- Area de .Telefonia e a Cate-goria- Funcional de Técnico 
Legislativo- Área de Artesanato passam ·a vígOfãi-"CCim .. vinte 
e sete e com duzentos e sessenta cargos, respectivamente. 

Art. 3~ A Subsecretaria de Administração de Pessoal 
republicará o Quadro de Pessoal do Senado Federal com as 
alterações decorrentes desta Resoluç~o._ 

Art. 49 Esta Resolução entra em· vigor na··data de. sua 
publicação. 

Art. s~ Revogamwse as disposições em contr'ário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência Curilpre O dever de esclarecer_ aqs Srs. Líderes e demais 
S.enadores que o Projeto de Resolução, que acába de ser 
aprovaâo, destina-se a transfonnar cargos Vagos, desneces
sários, do quadro do Senado para possibilitar a nomeação 
de concursados da carreira de telefonia, funções necessárias 
ao funcionamento desse setor do Sen~do Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 8: 
OFíCIO N' S/60, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c. do Regirri~!Jt~ Interno) 

Oficio ri'? S/60, de 1993, ati"ãvé~ do qual a Pr~feitura 
Municipal da Cidade do Rio de Janeiro solicita autoriw 
zação para emitir Letras FinanceiraS do Tesouro Muni
cipal (LFTM w Rio), destinada ao giro de sua dívida mo
biliário vencível no segundo semestre de 1993. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento 
Iri.temo;designo o nobre SenadorNel~on Carneiro para 
proferir parecer em substituiç-ão à Comissão de Assun
tos Econômicos. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente_,. Srs. Senadores: 
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O Sr. PrefeitO-do Município do Rio de Janeiro, por mter
médio do ofício GBP n' 1.022, de 15 de junho de 1993, solicita 
autorização do Senado Federal para emitir LetraS Fíilanceiras 
do· Tesouro Municipal (LFTM-Rio) destinadas_ ao giro da sua 
dívida mobiliária vencível no 2~ semestre de 1993. 

A Resolução n" 36/92; que dispõe sob:re limites globais 
e condições para as operações de crédito interno e externo 
dos Estados, do Distrito Federª-1, dos Municípios e suas autar
quias, estabelece nos seus artigos 1", 2"', 3~ e 7<r_ as condições 
para lançamento de títulos da dívida pública, inclusíve -quãi1to 
à documentação que deve instruir as solicitações encaminha
das ao Senado Federal. 

A emissão de LFTM-Rio, ora sob anãlise, apfesenta as 
seguintes características: 

a) quantidade: a ser definida n_o dia de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 10%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao da_s Letras_ financeiras do T.esou-

ro- LFT, criadas pelo Decreto-ui n' 2.376, de 2.5-11-~7; 
d) prazo: até 5 (cinco) dias; 
e) valor-nominal: Cr$1,00; 
f) características. dos tftulos f\ ~ete_m substituídos~ 

VENCIMENTO 
15-7-93 
15-8-93 
15-9-93 

15-10-93 

TÍ11JLO 
681825 
681825 
681825 
681825 
TOTAL 

QUANTIDADE 
13.899,222 
12-161364 
21-403.084 
32.468,2;\8 
79.932.598 . 

g) revisão de colocação e vencimento dús tifUlos a serem 
emitidos; 

ColOcasão Vencimento Título Data-base 
15- 7-93 1°- 7-97 681447. 15, 7-93 
16- 8-93 1°- 8-97 681446 16- 8-93 
15- 9-93 1°- 9-97 681447 15- 9-93 
15-10-93 1°-10-97 681447 . 15-10-93 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução p" 565, de 20-9-79:, do}3anco Central. 

o processo encontra-se instruído d-e acordo _com aS exi
gências da Resolução n<:>_36/92, dq Senad.c:> Federal,_estan?o 
a emissão solicitada enquadrada nos limites previstos, tonfo!_:_ _ 
me parecer Dedíp/Diare n' 93/328 de 21 de junho de 1993 
do Banco Central. -- -

Por outro lado, conforme o p!evfsto na Emenda Constítu: 
cional n" 3, de 17-3-93, tal dívida deverá ser girada pelo Valor 
principal devidamente corrigido. No ofício do Banco Central 
Presí-93-00968, de 7 de maio de 1993, end~reçado ao Senhor 
Presidente do Senado Federal, a expressão "principal devida
mente atualizado" é interpretada como corréçãQ "do valor de 
emissão do título por índice de preços desde a emissão. 

No mesmo ofício Presi, o Banco Central iQ.{ormou que 
esta definição estrita de principal devidamente afuallzado po
deria resultar em percentuais de giro insuportáveis para Esta
dos e MunicípiOs- detentores de dívidas mobi.li~rias. _ 

lambém ficou cla_ro que a emissão aqui analisada, por 
se tratar de rolagem de títulos atualmente em circulaç~o, nãO 
pressionará o mercado de títulos_ ~'l;_adu_ais. . _ 

Dado que o Senado Federal aprovou solicitações do limite 
de dez por cento para a dedução do montante a ser reemitido 
no vencimento ... dos títulos da dívida mobiliária dos Estados 
do Rio Grande do Sul (Ofício "S" n' 26, de 1993) e de São 

Paulo (Ofício "S" n' 42, de 1993), consideramos que tal enten
dimento deve beneficiartodasas un~qades da Federação, ra-. 
zão pela quã.I acolhemos o requerimento do Senhor Prefeito. 
Municipal do Rio de Janeiro (Ofício GBP n' !.022), de 15 
de junho de 1993. . . . .. 

_ Do exposto e considerarido que forãm a~eJJ~idas as de
mais condições estabelecidas na Resoluç~() n9 3~/92, e_ que 
a presente autorizaÇão leva em conta a situaçã'! fináriceira 
do Município do Rio de Janeiro, e a necessidade de equilibrar 
as _finanças públicas, somos de parecer favo_rável a_o_ ~!endi
mento dq requerimento do Município do Rio de Janeiro, nos 
~~rmos segui~!es: - - - -

PROJETQDE RESOLUÇ_ÃO Ne6.J,DE 1993 

Autoriza o -Município do Rio de Janeiro a elnitir 
79.932.598 Letras Fln_anceiras do T_esouro Munic_i_pal 
do Rio de- Janeiro - LFTM - Rio, relativas ao giro 
de dívida mobiliária, vencíveis no 2~ semestre de 1993. 

· O Senado Federal resoJve: 
Art. 1 ~ É o Município do Rio de Janeiro autorizcldo, 

nos termos da Resolução ·n'-' 36, de 1992, do Senado Federal, 
a emitir Letras Financeiras do Tesour_o MuniciPal do Rio de 
Janeifõ, destinadas á reã.plicação .de 90% do resgate de 
79.932.598 LFTM- Rio! vencíveis no segundo semestre de 
1993. 

Art. 29 A emissão deverá Ser realizada nas seguintes 
condiç_ões: . . -·-~- --~- . ·-

,_a) quant~dade: a ser: defuüda, no dia.de resgate dOs títulos 
a serem substituídos, ded1,1zida ~parcela de 10%: -

b) modalidade: nominãtiva-transferível: 
c) rendimento~ igual ao das Letras Financeir_as do Tesou-

ro- LFT, criadas pelo Deereto-Lei n' 2376, de 25-11-87; 
d) prazo: até 5 (cinco) anos;-
e) valor-nominal: Cr$ 1,00; 
f) car(\Cte_rísticãs dÇ)S_ tft~]Q~ ª _S~r~_m osub~tituí4os: 

VENCIMENTO 
15-7-93 
15-8-93 
15-9-93_ 

15-10-93 

TÍ11JLO 
681825 
681825 
681825 
681825 
:I' O TAL 

QUANTIDADE 
13.899.222 
12.161.364 
21.403.084 
32.46B-928 
79.932:598 

·g) previsão de colocação e v_encimefito dos títulos a serem 
emitidOs: -

Coloca2!o Vencimento Título Data-base) 
15- 7-93 1°- 7-97 681447 15- 7-93 
16- 8-93 1°- 8-97 681446 16- 8-93 
15- 9-93 1°- 9-97 681447 15- 9-93 
15-10-93 1°-10-97 681447 15-10-93 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco CentraL 

Art. 3" A presente autorização deverá ser exprcida _no 
prazo de 180 (cento e oiteilta) dias, a contar de sua pUbliCação. 

Art. 4'-' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação_ 

É o parecer, Sr. I!esidente;. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer 
concluí pela apresentação do Projeto de Resolução "c' 61 de 
1993, "que autoriza o Município do Rio de Janeiro a eiJiit_ir 

·79".932_598 Letras Financeiras do T;souro Municipal do Rio 
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de Janeiro LFTM ·Rio, relativaS ao giro de dívida mobi-
liária, veri.cíveis no segundo semestre de 1993. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão. 
Em discussão. (Pausa.) ... _. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs-. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vafâ ComissãO Ditetora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação 
final que será lida pelo Sr. I• Secretário:. ~ ~ 

E lida. o seguinte 

PARECER N• 233, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação f"mal do Projeto de Resolução n• 61, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do ProjetO 
de Resolução n9 61, de 1993, que autoriza o Município do 
Rio de Janeiro a emitir 79.932.598 Letras Financeiras do Te
souro Municipal do Rio de Janeiro- LITM- Rio, relativas 
ao giro de dívida mobiliária, vencíveis no segundo semestre 
de 1993~ · ~ 

Sala de Reuniões da Coniissão, 8 de julho de 1993: -
Chagas Rodrigues, Presidente - Júoia Marise,. Relator -
Lucídio Portella - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N• 233, DE 1993 

Redaçáo fmal do Projeto de Resolução n"' 61, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, _ + 
Presidente, nos termos do -~rt. 48, item 28, do Regimento 
Inte~o. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1993 

Autoriza o Município do Rio de Janeiro a emitir 
79.932.598 Letras Financeiras do Tesouro Municipal 
do Rio de Janeiro - LFTM - Rio, relativas ao giro 
de dívida mobiliária, vencíveis no segundo semestre de 
1993. . 

O Senado Federal resolve: _ ~ 
Art. 19 É o Município do Rio de Janeiro aUtoriiádo, 

nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, 
a emitir Letras FinanceiraS do Tesouro Municipal do Rio de 
Janeiro, destinadas a reaplicação de noventa por ce:r;tto do 
resgate de 79.932.598 LFTM - rio, vencíveis no· segundo 
semestre de 1993. - -

Art. 2"' A emisSão deverá ser realizada nas seguintes 
condições: 

I- quantidade: a ser definida no dia do resgate dos títu~ 
los a serem substituídos, deduzida a parcela de dez por cento; 

II -modalidade: nominativa-transferível; 
III- rendimento: igual ao das Letras Fi.nanceii3S do Te-. 

souro - LFT, criadas pelo Decreto~ Lei n"' 2.376, de 25 de 
rrovembro de 1987; 

IV- prazo: até cinco anos; 
V -valor nominal: Cr$ 1,00; 
VI -características dos títulos a serem substituídos: 

-VENCIMENTO 
15-7-93 
15-8-93 
15-9-93 

15-10-93 

TITuLO 
681825 
681825 
681825 
681825 
TOTAL 

QUANTIDADE 
13.899.222 
12.161.364 
21.403.084 
32.468.928 
79.932.598 

VD - previsilo de c.olocaçlo \ e vencime~to dos tftulos a 
serem emitidos: 

ColocaS;! o Vencimento Título Data .. base 

15- 7-93 1°- 7-97 681447 15- 7-93 
. 16- 8-93 1'' ~8-97 681446 16- 8-93 
15- 9-93 1 ,_ 9-97 681447 ~ i5- 9-93 
15-10-93 1'-10-97 681447 15-10-93 

VIII- fonna de colocação: através de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n9 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central do Brasil. 

Art .. 39 A presente autorização deverá ser exercida no 
prazo de cento e oitenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a disçussão. 
Em votação. 

Ós Si-s. Senadofes que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 9: 

Votação, em turno único, do Requerimento n"618, 
de 1993, do Senador João Rocha, solicítando, nos ter=-__ 
mos regimentais, que, sobre Q Projeto de Lei da Câma
ra n" 115, de· 1993 (n"' 824/91, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que regula 
direitos e obrigações relativos à propríf:-dade industrial, 
além da Comissão constante do despacho iniciill, seja 
ouvida, também, a de Assun'tos Económicos. · -

Em votação o requerimento; -em turno único. 

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

Aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara n~ 115/93 vai~ então, ao 

exame da Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 11: 
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 

pela Coniissão Diretora em seu Parecer n~ 219, de 1993) do 
Projeto de Decreto Legislativo n"' 5, de 1988 (n9 12188, na 
Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emiSsão de papel-moeda, 
no exercício· de 1987. no valor global de noventa e cínco bílhões 
de cruzados·. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 



Julho Jo lYY3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL iSeçào li) Sexta-feira 9 6671..J 

Encerrada a discussão sem apresentação de emendas, 
a redaçãa final é con·s~derada definitivamerite aprovada, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à pr'omulgação. 
É a seguinte a· redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 5, de 1988 (no 12, 1988, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que _o Congresso Nacional aprovou, c. eu, 
Prcsidentt!' do Senado Federal, nos termos do a~t. 48. ttem 
28 do Regimento lnterno promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Ne DE 1993 
Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional 

que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício 
de 1987, no valor global de Cz$95.000.000.000,00 (no
venta e cinco bilhões de cruzados). 

O Congresso Nacional decret'a: 
Art. 19 É homologado o ato do Conselho M-onetário 

Nacional que autOrizou a emissão de papel moeda, no exer
cício de 1987, valor global de Cz$95.000.000.000,00 (noventa 
e cinco bilhões de cruzados. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer ato::~ que se destihcin a cstabele.ccr 
ajustes complementares. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra Vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 121. 

PROJETO DE LEI DO SENADOcN• 2, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, ], do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único;·do Projeto de Leí do 
Senado n9 2, de 1992, de autoria do Senador Marco 
Maciel, que altera a redação da Lei n9 6.494, de 7 
de dezembro de 1977, que dispõe sobre os estágios 
de estudantes de estabelecimentos de ensino médio 
ou superior, tendo- Parecer, proferido em Plenário, 
em substituição à Comissão de Educação; Relator: Se
nador Magho Bacelar, favorável, nos termos do Substi
tutivo· que oferece. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas nos termos do an. 235,
inciso II, alfnea d, do Regimento_ Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto e do substitutivo,em turno 

único. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento de preferência para V~?tação 

do substitutivo que será Udo pelo Sr. 1 ~ Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 703, DE 1993 

Nos termos_ dos arts. 300, inciso XIII e 311, alínea d 
do Regimento Interno, reclueiro, preferência paf'a VotaÇão do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado ~' ;2, d" 1992, de 
autoria do Senador Marco Maciel, que altera a redaçãO da 
Lei n• 6.494, de 7 de dezembro·de 1977, ~ue dispõe sobre 

os estágios de estudantes de estabelecimentos de ensjno médi-
co ou superior. - , 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. -Senador Alvaro 
Pacheco. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Aprovada 
a preferência, passa-se à votação do substitutivo, em turno 
único. 

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

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vaí à Comissão Diretora, a fim de_ redigir o 

vencido para o turno suplementar. 
É a seguinte matéria aprovada: 

EMENDA N•1·CE (SUBSTITUTIVO) 

Altera a _1-edação da Lei n~ 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977, que "Dispõe sobre os estágios de estudantes 
de eStabelecimentos de ensino médio e superior''. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 4• da Lei n• 6.494, de 7 de dezembro 

de 1977, é acrescido da expessão " ... pela empresa conce
dente", ficando assirri redigido_:__ 

•· Art. 49 O estágio não ctia vínculo empregatício 
de qualquer natureza e o estagiário poderá receber 
bolsa,. ou outrt!- forma de contraprestação que venha 
a ser acordada ressalvado _o_ que dispuser a legislação 
previdenciária, devendo o estudante, em qualquer hi
pótese estar segurado contra acidentes pessoais pela 
empresa. concedente.'' ~ 

Art. 2 · Acrescenta-se ao texto da Lei n·· 6.494 de 7 
de dezembro de 1977. os seguinteS- artigo~. -renumerando os 
demais: 

"Art. 6~ A critério das instituições ~e en
sino e mediante instrumentO Jurídico hábil, a execuÇão 
prática de determinadas ações auxiliar~s poderá ser 
atribuída a agentes de integração, públicos ou privados, 
com personalidade jurídica, sem fins lucrativOs e r·eco
nhecidos, na forma da lei, como de utilidade pública. 

· ·§ 19 Os agentes de integração, públicos ou priva
dos, carã..cterfzam-se como organizações sociais, man
tidas pel9s múltiplos Segmetlios da comunidade, com 
ou sem vínculo com entidades classistas ou com institui
ções governamentais e devem desenvoh:er as aÇões au
xiliares para efetivação do estágio seni ônus para os 
estudantes e as instituições de ensino. _ 

-§ :Í9 As atividades dos agentes de integração, de 
que trata o caput deste art. 6° deverão ser fiscaliz~das 
pelos órgãos locais ou estaduais do Ministério Público. 

Art. 7~ Compete ao Ministério do Trabalho 
exercer a fiscalização, junto a pessOas jurídicas conce
dentes, das condiçõeª em que ocorrem os estágios de 
estudantes, inclusive da qualificaçâo jurídico-institu
cional dos agentes de integração ou organizações sociais 
que desenvolvam açõe:;_ auxiliaresL_quando _r!stas não ·· 
são diretamente exeçutadas pelas instituições de ensino 
em articulação com as pessoas jurídicas concedentes 
das oportunidades de estágio. 

Art. 89 · É vedado a quaisquer pessoas jurídicas 
que não se enquadrem nos requisitos_índicados no caput 
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do art: 6" e seu§ 19, o desenvolvimentq_ direto ou indi~ 
reto de ações, atividades. procedimentos- ou funções 
que se relacionam com a sistemática operaclõhãl dos 
estágios de estudantes." -

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 4\> Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 10: 

Votação, em primeiro tUrno; da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 23, de 199_1 (n" 45/91, na 
Câmara dos Deputados), que dá nova rcdação ao art, 
16 da Constituição Federal, .tendo 

Pareceres. sob n"' 24, de 1992; e 171, de 1993, 
das Comissões 

-Temporária, designada. para analisar a matéria, 
favorável; e 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, 
com emenda de redação que apresenta. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 3 de abril de 1992. 

Como não h_á quorum qualificado em plenário, por tratar
~ de proposta de emenda à Constituição, a Presidência retira 
de pauta este item. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Item 1: 

PROJETO DE LEI DA C.é.MARA N• 110, DE W93 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

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

DiScussão , em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 110, de 1993 (n' 3.714193. na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a estrutura e competência da Ouvido
ria-Geral da República e dá outras providências. (De
pendendo de parecer.) 

A matéria ficou na Comissão de Constíti,Iição, Justiça 
e Cidadania durante 5 dias, a fim de receber emendas, nos 
termos do art. 235, I, do Regimento Interno. 

À proposição não foram apresentadas emendas. 
Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo 

o nobre Senador Magno Bacelar para proferir parecer em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

"' O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para proferir · 
parecer. Sem revisão do orador.) -_Sr. Prcsident_e, S,rs. Sena
dÇ>res, ao Proj:eto de Leida Càmara n" IJO, de 1993, apresen~ 
tarnos relatório e aceitámos emendas nos termos que· passamos 
a relatar. 

Vem a nosso exame o Projeto de Lei da Câmara n9 110, 
de 1993, que Hdispõe sobre a estrutura e a competência da 
Ouvidoria-Geral da República e· dá outras providências". 

Referido projeto, de autoria do Poder Exe.cutivo visa 
a dar maior consistência democrática à República na medida 
em que oferece à sociedade meios para exercer o -controle 
difuso dos a tos de gerência da coisa pública. 

É., portanto, de alta significação o conteúdo deste piojeto 
para o esforço global de consolidação das instituições nacio
nais. 

Desse· modo, quanto ao mérito, merece a iniciatiVa o 
apoio insofiS:niávei .do Congresso Nacional, posto que assim 

reclama a própria sociedade brasileira, ávida que está pela 
prevalência dos pressupostos éticos da AdminiStração Pública. 

Ademais, ·a Ouvidoria-Geral da República foi instituída 
pela Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992, como órgão 
integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça. Refe
rido diploma legal determina, airida, que lei específica estru
ture o órgão e estabeleça suas competências e as de seus 
titulares, o que constitui o propósito dei projeto em exame. 

De outra parte, cumpre registrar que a análise da inicia
tiva erlseja oferecer aperfeiçoamentoS, com vistas a tornar 
a proposição coerente com os seus substanciais aspectos fina-
lísticos. . _ ___ __ . 

No tocante â constitucionalidade, por exemplo, há que 
se rever o disposto no art. 39 , porquanto conflita com o texto 
constitucional que, em seu art. 52, reserva ao Senado Federal 
a competência privativa para aprovar a escolha de autoridades. 
O mencionado. artigo assim dispõe: 

"Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:. . 

III- aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de: 

f). titulares de oUtros cargos qUe a lei determiÕar." 

Em função do exposto, há que se rever a competência 
para argüição do titular da Ouvidoria-Geral, adequando-a 
ao dispositivo acima transcrito. -

Outro ponto que nos parece recomendável rever é o que 
tr~ta dos mandatos do Ouvidor-Geral e do seu substituto (arts. 
39 e 4\>), adequando-os a um precedente constitucional que 
fixa o mandato do Procurador-Geral da República em dois 
anos, permitida a recondução (Constituição Federal, art. 128, 
§ 1\>). Além disso, parece descabida a exigência de que o 
titular e o substituto do órgão detenham "reconhecido saber 
jurídico", de vez que as funções do órgão não se restringem 
ao aspecto j urfdico das questões levant~das. Desta limitação 
decorreria que só advogados estariam em condições de pr~en
cher legalmente o cargo. Ora, já tivemos à frente do próprio 
r..tinistério da Justiça titular sem formação jurídica, sem que 
tal fato tenha redundado em deficiência do seu desempenho. 

O art. 22 do projeto impõe limitações à capacidade de 
atuação do Ouvidor-Geral, quando estabelece que "poderá, 
ex-officio, inyestigar irregularidades em qualquer entidade em 
seu 4mbito de atuação, desde que o fato motivador_ da inicia
tiva tenha-se tomado público e notório. 

Com efeitO, a-limitação imposta pelo dispositivo, restrin
gindo a atuação do Ouvidor-Geral a fatos públicos e notórios, 
parece-nos inaceitável, pois outras irregularidades poderão 
ser averiguadas a partir de denúncias recebidas ou no curso 
de investigações em andamento. Acrescente-se que a atuação 
do Ouvidor~Geral deverá pautar-se pela discrição. QuantO 
à atuação ex officio do Ouvidor-geral, já se encontra prevista 
no art. 69, inciso VIII. 

Em decorrência, apresentamos a Emenda n9 3. 
Destarte, submetemos o assunto â apreciação dos ilustres 

Parlamentares, com proposta de acolhimento do Projeto d~ 
Lei da Câmara n~ 110, de 1993, feitas as emendas seguintes. 

EMENDAN•1 

Dê-se ao art. 39 do Projeto a seguinte r~~.ação: 

'"Art. 39 A Ouvidoria-Geral da ;República tem 
por chefe o Ouvidor-Geral da República, nomeado 
pelo Presidente· da República, observado o_ disposto 
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na alínea r do inciso III do art. 52 da Constituição 
Fed~ral, para mandato de dois anos, permitida a recon
dução." 

EMENDAN'2 

Dê-se ao art. 49 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 4"? O Ouvidor-Geral será Substituído, em 
suas faltas e impedimentos, pelo Ouvidor-Geral Substi
tuto, nomeado pelo Presidente da República, obser
vado o· disposto na alínea f do inciso III do art. 52 
da Constituição Federal, para o mandato de dois anos, 
permitida a recondução u. 

EMENDAN°3 

Suprima-se o art. 22 do projeto, que tem a seguinte reda
ção: 

"Art. 22. A Ouvidoria-Geral poderá, ex officio, 
investigar irregularidades em qualquer entidade de seu 
âmbito de atuação, desde que o fato motivador da 
iniciativa tenha-se tornado público e notório." 

Em reunião extraordinária da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, convocada para as 18h do dia 17-06-93, 
para deliberar especificamente sobre o projeto de lei em ques
tão, e para a qual não se obteve o necessário quorum, o 
eminente Senador· Josaphat Marinho apresentou, dentro do 
prazo regimental, 7 (sete) emendas à proposição que serão 
analisadas a seguir: 

EMENDAN'4 

Ao art. 1~" Substitua-se nesse artigo o trecho "órgão 
da estrutura do Ministério da Justiça, instituído pelo 
art. 19 da Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992", 
pelo seguinte: "órgão autónomo". 

Justificando sua proposição, o ilustre autor afirma que, 
para ser eficaz, a Ouvidoria-Geral O.a República requer auto
nomia, no modelo do Ombudsman, não podendo integrar 
estrutura de Ministério, cOmo qualquer órgão subordinado, 
e assim destituído da independência necessária à apuração 
plena dos ilícitos administrativos. -

Embora reconhecendo a pertinência dos argumentos le
vantados pelo autor, no que respei~a à autonomia do órgão, 
parece-nos desnecessário e inconvenient~ que se lhe dê auto
nomia absoluta, pelo menos nessa fase em que se i~tenta 
a sua implantação. Ademais, a vinculação direta do órgão 
ao Ministério da Justiça, associada à prévia aprovação de 
seus dirigentes pelo Senado Federal, confere-lhe, a nosso ver, 
status e independência de ação suficientes para o exercício 
das funções que lhe são atribuídas. 

Nesses termos, opinamos pela rejeição da emenda em 
questão. 

EMENDAN'5 

Art. 3' Onde se diz "da Câmara dos Deputa
dos'', diga-se "do Senado Federal". 

Os argumentos despendidos pelo ilustre Autor da emenda 
são, fundamentalmente, os mesmos que justificam a Emenda 
n"' 01, de nossa proposição, que, além de intentar a correção 
do vício constitucional, fixa o mandato do titular da Ouvidoria 
em dois anos, ao invés de três, permitida a recondução. Des
tarte, esta emenda já está contemplada nas modificações pro
postas. Em conseqüência, damos como prejudicada a emenda 
proj>osta pelo ilustre Senador. 

EMENDAN'6 
Ao art. 6~, no ii:tciso.III, suprima-se a expressão 

"quando necessário''. 

"Tornar públicas ... as providências administrativas postas 
em prática para correção de irregularidades na atividade admi
nistrativa .pública'' é medida que deve ocorrer sempre e não 
"quando necessário", afirma o eminente autor da emenda, 
com a clarividência que lhe é pe~uliar. Assim, é com satisfação 
que acolhemos sua proposição. 

EMENDAN'7 
Ao art. 11, § 19 Acrescente-se, depois da palavra 

irrecusável,, "salvo motivo justüicado, aceito pelo Ou
vidor-Geral da República, que poderá solicitar infor
mação ao órgão a que estiver viriculado o servidor". 

O nobre autor da emenda justifica sua proposição com 
o argumento, incontestavelmente corretp, de que_ tomar _a 

requisição (de servidores de outros órgãàs, pela Ouvidoria
Geral) i~ecusável é, no mínimo, um excesso. Desse modo, 
somos pelo acolhimento da emenda proposta. 

EMENDAN'8 
Ao art. 22. Dê-se a seguinte redação a partir da 

expresSão "desde que": •_•desde que o fato motivador 
da iniciativa se tenha tornado público e notQrio, e res
peitado o disposto no parágrafo único do art.29". 

Justifica o aUtor que a emenda revê a redação na primeira 
parte e faz a ressalva necessária aos limites da competência 
da Ouvidoria-Geral da República para que seja respeitado 
o disposto no parágrafo único do art. 29 · 

Na,Emenda n9 3, propomos a supressão do art. 22, consi
derando que a atuação ex ofticio do Ouvidor-Geral está pre
vista no art. 69, VIII, e que a expressão "desde que o fato 
motivador da iniciativa se tenha tornado público e notório" 
restringe a atuação do Ouvidor-Geral, condicionando-a à pu
blicidade. 

Quanto ao âmbito· de atuação da Ouvidoria":'"O_e:ral da 
República, já se e:ricontra definido no art. 29 

Nesses termos, uma vez suprimido o referido artigo,' fica 
prejudicada a emenda proposta pelo ilustre Senador e, cons_e

qüentemente, rejeitada. 

EMENDAn'9 
Ao art. 26. Onde se diz: -''correrão à conta de dotação 

orçamentária do MinistériO da Justiça''- diga-se: •'correrão 
à conta da dotação própria da Ouvidoria-Geral da República". 

Justifica o ilustre proponente que, "declarada a autono
mia do órgão, cumpre asse~urar-lhe a _dotação própria". Ora, 
uma vez não aceita a Emenda n9 0_4, que qualifica o órgão 
como autóno.mo, fica prejud.icada a_presente proposição, sen
do-, por conseguinte, rejeitada: 

EMENDAN'10 
AcrescenteMse o seguinte art. 26, renumerando-se 

_o imediato: Fica revogado o art. 19 da Lei n9 8.490, 
de 19 de novembro de 1992, devendo o Ministério da 
Justiça transferir os recursos necessários ao· furiêiona
mento da OuvidoriaMGeral da República, até a sua in
clusão no Orçamento-Geral da União~ como órgã<? au
tónomo. 

Argumenta o autor da emenda que, proclamada a autono
mia da Ouvidor:ia-Geral da· República, impõeM~ a desvincuM. 
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lação da estrutura do MinistériÕ da Justiça: Entretanto, rejei
tada que foi a Emenda n"' 04, resulta prejudicada também 
esta. · 

Nesses termos, somos pela aprovação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
concluiu favoraVelmente ao projeto, com_ dez emendas apre
sentadas. 

Completada a fase de instrução, passa-se à discussão do 
projeto e das emendas, em turno único. 

Concedo a palavra, para discutir, ao Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, diante do acú
mulo de projetes nesta sessão, não vou, evideritemente, pren
der os meus Colegas para ouvir uma dissertação sobre a impro
priedade do projeto nos termos remetidos pelo Poder Execu
tivo. Ou se cria uma Ouvidoria-Geral autónoma, ou não se 
deve criá-la. Criar uma fantasia de Ouvídoria-Geral é inconve
niente para o Governo, para o Congresso e para a sociedade 
brasileira. 

Neste sentido é que ofereci emendas, dando autonomia 
ao órgão. ~e se quer criar uma espécie de ombudsman, há 
que se o fazer em termos adequados. Nem pode ser por decre
to, como já uma vez se fez, nem pode ser por um projeto 
que subordina a Ouvidoria-Geral a um dos Minist~Ii9s. Como~ 
entretanto, o nobre Relator _aceitou algumas das emendas 
e o projeto sairá para voltar, oportunamente. a exame final, 
no encaminhamento da votação, na outra oportunidade, darei 
algumas alegações pela quais se justifica a impropriedade do 
projeto, nos termos em que o apresentou o Poder Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em disc,ussão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Tendo em vista a importância da matéria, a Presidência, 
nos termos do art. 172, parágrafo único, combinado com o 
art. 353, parágrafo únicO,- dó Regimento Interno, retira o 
projeto da pauta da presente sessão para que retorne à Ordem 
do Dia da sessão ordinária do próximo dia 13 de julho. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. EX' 

. o SR.. MARCO MACIEL (l'FL .::::PE. Paràiima comuni' 
cação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria 
de, a propósito do projeto em discussão, fazer um registro 
louvando a decisão de V. Ex~ 

Com efeito, sobre esse assunto já tive opõftunidade de 
conversar com ç próprio Ministro da Justiça, o Senador Mau
rício Corrêa, faZendo ponderações com relação à proposição 
em diScussão, e S. E~ concordou, em grande parte, com 
as observações que, na oportunidade, tive ocasião de fazer. 

Daí por que entendo que a matéria, Voltando à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadanià, poderá sofrer melhor 
debate e discussão e ser adequadamente aprimorada. 

Muito obrigado. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 3: 

PROJETO DE LEI bO SENADO Ne 40. DE 1993 
COMPLEMENTAR 

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

Votaçã6, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 40, de 1993 -Complementar, de autoria do Senador Gari
baldi Alves Filho, que revoga o § 4"' do art. 38 da Lei n"' 
4.595. de 31 de dezembro de 1964. tendo 

_ - Parecer, proferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Assuntos Económicos, Relator: Senador Ronan 
Tito, favorável ao Projeto, nos termos de substitutivo que 
apresenta. 

· A matéria constou da pauta da sessão ordinária do dia 
6 do corrente, quando foi aprovado o Requerimento n9 679, 
de 1993, de preferencia, para votação do substítutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa;se 
à votação do substitutivo. 

A Presidência apelas aos Srs. Senadores que não estão 
em plenário que venham a este recinto, por se tratar de matéria 
de lei complementar que exige quorum qualificado para sua 
apreciação. -

A Presidência esclarece, portanto, ao Plenário;que nos 
termos do art. 288, inciso III, alínea a, do Regimento Interno, 
a proposição depende, para a sua aprovação, do voto favorável 
da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a vota
ção ser realizada_ pelo processo eletrônico. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Vai-se proceder à votação eletrónica. 
A Presidência esclarece ao_ Plenário, para efeito de vota

ção dos Srs. Líderes e dos Srs. Senadores, que se trata do 
Projeto de Lei Complementar, de iniciativa do Senador Garí
baldi Alves Filho. que dá nova redação ao art. 38, § 4•, da 
Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

'"Art. I• O § 4' do art. 38 da Lei n' 4.595. de 31 de 
dezembro de 1964, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 38. .. .......... , ......................... ~···•••··•••H•••·•• 
§ 49 Os pedidos de informações a que se refei"em os pará

grafos 2"' e 3"' deste artigo deverão ser aprovados pelas Mesas 
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e, quando 
se tratar de Comissão Parlamentar de Inquérito, pela maioria 
dos votantes, presente a maioria absoluta de seus membros. 

Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário." 
Trãta-Se, portarito, de pedídOs de informações sobre as-

suntos envolvidos pelo sigilo bancário. 
Todos os Srs. Senadores já ocuparam seus lugares? 

_A Presidência vai solicitar os votos _dos Srs. Líderes . 
Como vota o nobre Líder do PMDB? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE) 
-Sr. Presidente, o prOjeto é de um colega nosso, com parecer 
de um colega nosso. O .PMDB vota "sim" ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .:.... Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB SP)- "Sim", Sr. Presi
dente. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR ~ MA) - ''Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP -,- DF) - A questão 
está em aberto, Sr. Presidente. 

.O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? 

(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) -"Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF) -"Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LucenaJ-- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANH_ÃO (PRN -J'E}=~'Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

. VOTAM "SIM" OS SRS. seNADORES: 

Affonso Camargo 
Aluízio Bezerra 
AmirLando 
Antonio De'Carli 
Antonio Mariz 
AureoMello 
Bello Parga 
Beni V eras 
C3.rlos Patrocínio 
CesarDias 
Cid Saboia de Carvalho 
Dario Pereira 
Eduardo Suplicy 
Elcio Álvares 
Epitãcio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves Filho 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Henrique Almeid;l 
Iram Saraiva 

João Calmqn 
João Frauça 
José Fogaça 
José Richa 
Júlio Campos 
Jutahy Magalhães 
LevyDias 
Lourem~rg Nunes Rocha 
LurivaJ. Baptista 
Lucídio Portella 
Luiz Alberto Oliveira 
Magno Bacelar 
Márcio Lacerda 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Moisés Abrão 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Marauhão 
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
RonanTito 
Ruy Bacelar 
Saldanha De~ 
Valmir Carnpelo 
Wilson Martins. 

VOTAM ''NÃO" OS SRS. SENADORES: 
MEIRAFILHO . 
PEDRO TEIXEIRA 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
MAURO BENEVJDES 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Votaram 
SIM 48 Srs. Senadores; e NÃQ 2. 

Houve uma abstenção. 
Total: 51 votos. 
O substitutivo foi aprovado. Fica prejudicado o projeto~ 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação do 

vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora, ofereceódo redação do 
-vencido, que será lido pelo 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 234, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Projeto de Lei do Senado n9 40, de 1993 -Comple
mentar. 

A COmissão Diretora apresenta a redação do vencido, 
para o turno suplementar, do Projeto de Lei do Senado n9 
40, de 1993- Complementar, que altera o§ 4•, do art. 38.'; 
dá Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de julho de 1993. -
Chagas Rodrigues,Presidente- Beni Veras,Relator- Júnia 
Marise - Lavoisier Maia - J_úlio Campos. 
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.. ANEXO AO PARECER N' 234, DE 1993 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Projeto de Lei do Senado n~' 40, de 1993 - Comple~ 

mentar, que altera o § 49, do art. 38 da Lei n~ 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964. · 

O Congresso N~cional decreta: 

Art. 1• O § 4•, do art. 38 da Lei n' 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, passa a te-r a seguinte redação: 

"Art. 38. ""'""~""······-"~ ............................ . 

§ 4"' Os pedidos de informação ~ que se referem 
Os §§ 29 e 3"' deste artigo, deverão ser aprovados pelas 
Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 
e, quando se tratar de Comissão Parlamentar de Inqué~ 
rito, pela maioria dos votantes, presente a maioria ab~ 
soluta de seus membros. 

• ;; .. ··············"·~-...... ><•••··><· .. ·~-~~ .. ~-~~~ 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor n_a data de sua publi
cação. 

Art. 3o:> Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus
são a matéria.(Pausa.) 

Não havendO, quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emeridas, 

o substitutivo é dado como definitívamentc adotado, nos ter
mos do art: 284 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ A Presi· 
ciência deseja apelar aos Srs. Senadores que permaneçam em 
plenário, porque, dado a presença de quorum qualificado, 
vai voltar à pauta a proposta de emenda à Constituição, retira- . 
da )lá pouco, que dispõe sobre o prazo para a apreciação 
da Lei EleitoraL Trata-se da nova redação ao art. 16 d.a Consti
tuição, a. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. EPITACIO CAFE;TElRA (PPR- MA. Para uma 
questão- de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
V. Ex~ retirou a proposta de emenda à ConstituiçãO, porque 
se tratava dequorum qualificado. Após votarem 48 Srs. Sena
dores, V. Ex~ anuncia que vai retornar ã p.rqposta de emenda. 
Acontece que o quorum qualificado para apreciação de emen
da, salvo melhor juízo, é de 54 Srs. Senadores; então, conti
nuamos sem quorum qualificado para a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ Votaram 
51 Srs. Senadores, nobre Senador, e o quorum para aprovação 
de proposta de emenda à ConstitüiÇãO é 49. Votaram -repito 
-51 Srs. Senadores. Acredito que a vot~ão dessa proposta 
será unânime, pois não ouvi, até hoje, no plenário, voto discor
dante quanto a ela. 

Entretanto, vou consulta_r as Lideranças se desejam que 
a Presidência reinclua a referida Proposta de Emenda à Consti
tuição na pauta para votação imediata. 

Esclareço que se trata de votação, em primeiro turriõ, 
da Proposta de Emenda à Constituição n<? 23/91, da Câmara 

dos Deputados, que dá nova redação ao ait. 16 da Consti
tuição, tendo pareceres sob os n<?s 24/92 e 171/93 das Comissões 
temporárias designadas para. analisar a matéria, favoráveis. 
Também é favorável o parecer da ComiSsão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, com emenda de redação que apresenta. 

A Presidência lembra ao Plenário que se trata de emenda 
de cuja promulgação depende a aprovação, a tempo e a hora, 
da nova legislação eleitoral com vistas ao pleito de 1994. 

A Presidência consulta os Srs. Líderes se de.s.ejam a rein~ 
clusão dessa matéria na pauta. _ 

Indago do nobre Líder do PMDB, Sen3.d0r Mauro .Berre
vides, se est4 de acordo. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-,-CE)~ Perfeita· 
mente, Sr~ Presidente. Trata-se de matéria relevante, que 
disciplina matéria eleitoral, e o Senado não pode procrastinar 
o exame dessa prQposição. 

O SR. PRESIDENTE ((Humberto Lucena) ~Consulto 
o-Líder do PFL quanto à reinclusão . 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.) ~Sr. Presidente, 
não é dife_rente o meu pensamento. Entendo que, por se-tratar 
de matéria que diz respeito à nova disciplina que se dá ao 
art. 16 da Constituição, que, portanto~ terá influência muito 
grande na votação da legislação eleitoral e partid4r_ia qu_e esta~ 
mos diligenciando no Senado, por isso mesmo a: matériil deve
rá ser reincluída. Deveríamos aproveitar 0 ·comparecime_nto 
pleno para resolver essa questão. Isso é tanto mais válido 
quando sabemos que a matéria já foi votada em primeiro 
turno com a plena aprovação da Casa e que, no segundo 
turno, retorna com a emenda de redação do Senador Josaphat 
Marinho, que aperfeiçoa substancialmente a proposição. Daí 
por que O nosso entendimento é o de que seja' reincluída 
na pauta. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ Consulto 
o Senador Mário Covas, Líder do PSDB, se está de acordo 
com a reinclusão. · 

O SR. MÁRIO COVAS lPSDB-SP.) ~.Sr. PresÍdente: 
V. Ex• se refere à emenda constitucional relatada pelo Senador 
Josaphat Marinho? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ,- Exatamen· 
te. 

O SR. MÁRIO COVAS ~ V. Ex' está argüindo sobre 
a conveniência d~ colocar a emenda em_votação? · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Neste mo· 
meilto, porque ela havia sido retirada de pauta. E corno o 
quorum qualificado está manifestamente presente.em plená
rio, estou consultando as Lideranças se desejam sua reinclusâo 
na Ordem do Dia para votação imediata. 

O SR. MÁRIO COVAS~ Sr. Presidente, sempre supus 
que essa emenda tinha um determinado objetivo. Eu pretendia 
consultar o relator sobre o objetivo do seu parecer, mas não 
tive tempo de fazê-lo. porque a matéria foi retirada antes 
disso. A mim sempre pareceu que o Objetivó era o inverso 
daquele desejado pela emenda quando tramitou na Câmara 
dos Deputados. 

• Sr. Presidente, não tenho oposição a fazer. mas nos ter
mós em que se ençontra, já não há essa urgência; teria, se 
o sentido fosse o inverso, mas não tenho nenhuma oposição 
a fazer quanto à reinclusão. · 
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O SR. PRESIDENTE· (Humberto. Lucena) - Como se 
·manifesta o Líder do PPR? · 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR- MA)__: Sr. 
Presidente., é emenda constitucional? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Exatamen-
te. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Considero arriscado. 
Se o autor da emenda solicita que seja posta em votaçãO? 
não tenho nenhuma dúvida em concordar, mas ele correrá 
o risco de ver a sua eme·ncta perder por um ou dois votos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .~ O autor 
da emenda é o nobre Deputado Genebaldo-rCOtieia, nobre 
Senador. 

Como vota o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA) - "Sim", Sr. 
Presidente. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE)- "Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Come vota 
o Líder do PT? 

(Pausa.) 
Como vota o Líder do PSB? 
(Pausa.) 
Como vota o Líder do PP? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF)- "Sim", Sr. 
Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (P'tB __: DF) - "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE!'!'TE (Humberto Lucena) ..::_ Apr~~~da 
a reinclusão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 10: 

· Votação, em primeüo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n' 23, de \991 (n" 45/91, na 
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. 
16 da Coristituição Federal, tendo · ~ 

Pareceres, sob n•s 24, de 1992; e 171, de 1993, 
das Comissões 

-Temporária, designada para analisar a matéria,· 
favorável; e 

-de Constituição, Justiça e Cid~ania, favorável, 
com Errienda de redação que aprese fita .. 

·.A discussão da matéria foi encerrcida: :riã Sessão de ·3 de 
abril de 1992. · · -

Em votação a propOsta:, com pareCer:-do-nobre Senador. 
Josaphat Marinho. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V. 
Ex~ a palavra. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, este parecer não consta 
da pauta dos trabalhos. Eu pediria qU:e fosse distribuído. 

O Slj;. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A emenda 
consta da _pauta da Ordem do Dia. 

O SR. RONAfi{TITO __: Qual o número-, pÜr favor? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Número 
10. 

O SR. RONA!'!' TITO- Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

. O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
Vra o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR -SC. Para uma ques
tão _de ordem. Sem revisão do orador.)- Quanto à votação 
do projeto de emenda à Constituição, este assunto, Sr. Presi
deOte~ já foi objeto de ampla discussão aqui no plenário. 
O texto que veio. da Câmara parece ter sido substituído por 
urna nova fórmula. EU pediria encarecidamente à Mesa que 
nos informasse se o texto que votaremos é o que reza que 
"a lei que alterar o processO" ·eleitoral só entrará em vigor 
se promulgada até um ano antes da eleição" ou s~ __ é o d_a 
página segUinte, do Pàrecer no;~ 24.' .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - É justa
mente o Parecer no;~ 24, da lavra do Senador Josaphat Marinh_o. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - ... que tem a seguinte 
redação: 

"A lei que alterar o processo eleitoral entrará em 
vigor na data de sua publicação, não se aplicando à 
eleição que oç-orra até um ano da data çle sua vigência''. 

É este o texto que vamos aprova~? - -

O SR .. PRESíDENTE (Humberto Lucen.a) -Sim. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN c:. Porque este tem um sen
tido saudável, muito diferente ~o que foi aprov_ado pela Câ
mara. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Foi ofere
cido pelo nobre Relator, a quem dou a palavra para uma 
rápida explicação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para um escla
recimento. Sem revisão do orador.)- Sr . .Presiderite-, apenas 
para esclarecer, a dúvida que ocorreu no plenário, na discussão 
anterior, foi em razão de parecer que a emenda origináría 
da Câmara, se não fosse promulgada :;tté um ano antes da 
eleição, não seria promulgada nunca. Daf a Comi~;io_ de Cons
tituição, Justiça e Cidadania ter dãdo e~sa nova re_dação: 

"A lei qm.: alterar o processo eleitoral entrará em 
vigor na data de sua publicação, não se aplicando à 
el~ição que ocorra até um ano da data de sua vigência." 

Conl essa redação, atende-se a Constituição e se evita 
qualquer dúvida. 

O SR. PRESIDEN.TE (Humberto Lucena) - Peço aos 
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
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Todas as LÍderanças já se !Jlanifestaram favoravelqaente 
à aprovação da emenda. Nenhuma Liderança se opôs. Pergun
to se alguma Liderança deseja manifestar-se. 

O Sr. Marco Maciel ---Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem 
a palavra. · · 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria. 
mais uma vez, de fazer um apelo à Casa, para que consigarll6s 
aprovar. em primeiro turno, essa emend_a. Na realidad~, ela 
vem de enContro ao desejo de aperfeiçoar a Tegislaçã_o eleitoral 
e partidária. Se não dermos apoio à- nova redação -·que 

: é fuclusive produto de uma emenda substitutiva do nobre 
Senador Josaphat Marinho- todo o nosso esforço para modi
ficar a legislação eleitoral e a partidária estará prejudicado, 
pois, a exemplo do que já ocorreu nas_ eleições municipais 
de 1992, o TSE não vai considerar qualquer lei que venha 
a ser aprovada um .ano após o início do processo eleitoral. 

Daí por que é de toda conveniência que essa ·emenda 
Seja acolhida, como já o foi na- Cârriara dos Deputados, para 
que possamos, assim, aprovar aquf Urna nova ler eleitoral 
e uma nova lei partidária. 

É a minha opinião, Sr. Presidente. 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex• tem 
a palavra, nobre Líder Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSI>B- SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.),........ Sr. Presidente, s~ a emenda for apro
vada agora, ela terá ~e voltar à CâmaT;'à dos Deputados? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A emenda 
proposta pelo nobre Senador Josaphat Marinho é apenas de 
redação. 

O SR. MÁRIO COVAS - É apenas de redação. Essa 
é outra questão que gostaria de ter ii do oportunidade de. discu
tir com o Senador Jo_saphat Marinho. Minha impressão -
já discuti isso com o Senadm: .Marco Maciel - {de que, 
a rigor, o _sentido, quando a emenda V~iõ da Câmara dos 
Deputados, é o inverso do que dispõe a redação que S. E~ 
deu. Parece-me que o problema é meramente de redclÇão. 
No meu modo de entender, o espírito e o objetivo da emenda 
era permitir a alteração da lei dentro de um ano, antes da 
eleição. E o Senador, que como sempre dá uma redação ab,so
lutamerite escorr_eita, diz que a mudança feita até um ano 
antes.da eleição ~ale, mas não vale para aquela eleição. 

Embora a redação do Senador seja absolutamente escor
reita, creio ter havido uma troca ·de sentido e, teremos, efetiva
mente, que votá-la primeiro; na hipóteSe de ser-;ã:JffOVada, 
discutir se ela volta à Câmara ou não. Eu creio que ·volta. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor, a Presidência está se aterido ao parecer aprovado pela 
Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania, cujo item 6 
diz textualmente: 

"Sem alt~rar o sentido e nem o alcance da propo
sição, a redação ora· proposta afigui'a-se clara nesses 
termos: 

Art. 16 - A lei que alterar o processo eleitoral 
entrará em vigor na data de sua publicação, não se 

aplicando à eldção que ocorra até o ano da data de 
sua Vigência.'' 

Em votação. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palav!a 
para encaminhar a votação. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)-- Sr. Presidente, 
em outra oportunidade em que a matéria esteve incluída na 
Ordem do Dia, já me manifestei, em nome da Liderança 
do PMDB, favoravelmente ao acolhimento dessa matéria, 
que é de inquestionável relevância para a estrutura eleitoral 
brasileira. 

O voto dos companheiros da Bancada do PMDB certa
mente será a favor da redação proposta pelo nobre Senador 
Josaphat Marinho. ---

0 SR. PRESIDENTE (Humberto. Lucena) -Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Aluizio Bezerra 
AmírLando 
Antonio De'Carli 
Bello Parga 
Beni V eras 
Carlos Patrocínio 
CesarDias 
Chagas Rodrigues 
Cid Sabóia de Carvalho 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Eduardo Suplicy 
Elcio. Álvares 
Epitãcio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Francisco Rollemberg 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves Filho 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Guilhenne Pal!Deira 
Henrique Almeida 
Iram Saraiva 
J ~bas Passarinho 
João Calmon 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Richa 
Júlio Campos 
Júnia Marise 
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Jutahy Magalhães 
Juvêncio Dias 
Levy Dias 
Lo~remberg Nunes Rocha 
Loul'ival Baptista 
Lucidio Portella 
Luiz Alberto Oliveira 
Magno Bacelar 
Márcio Lacerda 
Marco Maciel 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Moisés Abrão 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Paulo Bisol 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 
RonanTito 
Saldanha Derzi 
V almir Campelo 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
"SIM" 60 Srs. Senadores. 

Total de votos: 60. 
Aprovada a emenda, em primeiro turriõ, por unanirOi~ 

dade. 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Sr. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo· 
a palavra a V. Ex• 

O SR. RAIMUNDO LIRA (PFL- PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) --Sr. Presidente, houve uma falha no 
painel eletrónico. Gostaiia qUe -v. Ex• computasse o meu 
voto favorável à emenda. Voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está compu
tado o voto de V. Ex• 

Passa-se a ter 61 votos favoráveis, com um total de 61 
votos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A emenda 
aprovada será incluída em Ordem do Dia, para a apreciação 
em se_gundo turno. 

E a seguinte a matéria aprovada: 

PROPOSTA DE EMENDÀ Á CONSTITUIÇÃO 
N• 23, DE 1991 

(N' 45/91, na Câmara dos Deputados) 

Dá nova redação ao art. 16 da Constituição Fe
deral. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos do § 3' do art. 60 da Constituição Federal, promul
gam a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. O art. 16 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

'' Art. 16. A lei que alterar o processo_ eleitoral só entra
rá em vigor se promulgada. até um ano antes da eleição." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. - -

Passa-se à apreciação do Requerimento n"' 701, de 1993, 
lido no Expediente, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

Solicito ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho o pare
~r em substituição à Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem, para emitir parecer. Sem reviSão do ofador.) 
-Sr. Presidente, o parecer é favorável porque é muito meri
tório o que pretende o Senador EdUardo Suplicy. O -seu reque- · 
rimento presta as informações devidaS e é um trabalho de 
alto cunho cultural que honrará _a inteligência brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Em votação 
o parecer. · 

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

Aprovado. 
Aprovado o parecer, fica conce?ida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto_ Lucena) - A Presi-
dência comunica- que, tendo em VíSt3.-a retificação da Medida 
Provisória n' 332, de 30 de junho de 1993, publiçada no Diário 
Oficial da União do Qia 06 do corrente, reabre o prazo até 
ainanhã, dia 09 de julho, para apresentação de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Atendendo 
solicitações de Lideranças, a Presidência organizou a pauta 
de quatro sessões extraordinárias para a noite de hoje. A 
primeira sessão extraordinária começará daqui a cincp miou~ 
tos. Nel_a serão apreciadas as seguintes matérias: requerimen~ 
tos de urgência, PLC 135/93~ descentralização do transporte 
ferroviário; PLC 117/93, extinção do Inamps. 

A Presidência esclarece que ·os projetes de lei relacio~ 
nados com IPMF e Política Salarial, devido à solicitação das 
Lideranças, serão votados na última sessão 1 portanto ria quarta 
sessão extraordinária, porque as Lideranças pediram tempo 
para manterem contato com seus liderados. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. EX' 

O SR. RONAN.TITO (PMDB- MG. Pela ordem.)
Sr. Presidente, hoje teremos sessão do Congresso,para vOtar 
aLDO? . . . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A sessão 
no Congresso está se"ndo convocada para as llh de amanhã, 
para votação do- Projeto de Lei de D1retrizeS Orçanitm'tárlãs 
e outros projetes relacionados com o orçamento da União 
-_Créditos Suplementares. 

Na segunda sessão extraordinária serão apreciadas as 'se
guintes matérias: PLC n' 136, de 1993 -antecipação do fun• 
cionalismo público; Ofício n' S/65, dti 1993 - empréstimo 
da Prefeitura de Umu3.rama, Paraná; 

Terceira Sessão Extraordinária: PR n"' 60, de 1993 -
alteração d9s Planos de Carreira do Senado Federal, Cegraf 
e P.rodasen; PLCn"' 137, de 1993 ~aumento de contribuição. 
para a seguridade social. 
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Quarta Sessão Extraordinária: PLC n' 116, de 1993 -
IPMF; e PLC n' 127, de 1993 -política salarial. 

O SR. V ALMIR CAMPELO -Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma breve comunicação. 

O S_R. PRESIDENTE (Humberto~ Lucena) - Consulto 
o Plenáno sobre a prorrogação da sessão por mais um miri.uto 
para que o Senador Valmir Campelo faça sua comunicação. 
(Pausa.) 
_ Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a ses--· ·~. 

Tem a palavra o ilustre se-nador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB·DF. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orSldor.) -Sr. Presidente,-ini
cialmente, gostaria de saber se n~o poderíamos_- iíiVerter -a 
pauta e colocarmos o Projeto de Lei sobre o reajuste salarial 
para ser apreciado em primeiro lugar, já que este projeto 
certamente irá retornar à Câmara dos Deputados. 
. Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero fazer um esclare

CIJ?lento. Aconteceu, há poucos instantes. a votação, naCo
nussão de Assuntos Económicos, do referido Projeto de Lei 
sobre o reajuste salarial. A meu ver, houve uma infelicidade 
na con?ução da vo~ação, pois tínhamOs para apreciar o projeto 
que ve10 da Câmara dos Deputados; o substitutivo do Relator 
e o substitutivo do Senador Eduardo Suplicy. 
· O Presidente da Comissão haVía lnforiitado--aos seui:dttte

grantes que colocaria em _votação, primeiramente~ O Projeto 
?a C~mara e o subst.itutivo Ço Relator, e aquele que "ganhasse, 
unedtatamente, sena votado com o substitUtivo- do Senador 
Eduardo Suplicy. ~ 

Por _isso, ·votei com o substitutivo do relator, para, logo 
em segu1da, votar com o substitutivo do Senador Eduardo 
Suplicy. I!Úe~zmente, o Presidente não colocou e;m votação 
esse substttuttvo conforme anunciara. 

Assim, par_a esclarecer, Sr. Presidente, e para ficãf regis
trado nos Anats desta Casa, quero comuni~r que votarei 
favoravelme~te ao substitutivo do Senador Eduardo Suplicy, 
e nem pode_na proceder de outra forma, pois, inclusive, fiz, 
neste plenáno, um pronunciamento em que me posiciona favo
ravelmente ao-reajuste mensal dos salários. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi· 

dência esclarece a V. Ex~, mais uma vez, que o adiamento 
dessa ma.téria para a quarta sessão extraordinária se deveu 
ao apelo das lideranças. Se as lideranças de bancada chegarem 
à conclusão de que esse projeto poderá entrar em sessão 
que não seja a primeira, a segunda ou a terceira sessão extraor: 
dinária, a Piesidência atenâerá as lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto J,ucena) -Esgotou-se 
o prazo previsto no art. 91, § 3", do Regimento Interno, sem 
que tenha sido interposto recurso no senti~o da inclusão em 

Ordêm do Dia, do .Projeto de Lei do senado n"' 75/92. éÍe 
autoria dO Senador Onofre Quinan, que proíbe a exportação 
de madeira bruta e dá outras providências. 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela 
Comissão de Assuntos.Econômicos. 

O projeto vai à Câmara cte Deputados. 

O SR. PRESIDENT·B(Humberto Lucena)- Na presente 
sessão terminou o ·prazo para apresentação de emendas às 
seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 127 de 1992 (n' 977/91 
na _Casa de origem), que act:escenta parágrafo ao art. 25 d~ 
Let n9 5.700, de 19 de setembro de 1971, que-"dispõe sobre 
a forma e a apresentação dos símbolos nacionais e dá outras 
providências; 

-Projeto de Lei da Cãmara n' 18, de 1993 (n' 1.162/88, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a instituição da Semana 
do Trabalhador; 

-Projeto de Lei da Cãmara n' 20, de 1993 (n'1.439/88, 
na Casa de origem), que dá prioridade à concessão de canais 
de emissoras à_s entidades educacionais; 

-Projeto de Lei da Cámara n' 87, dtd993 (n' 2.162/91 
na Casa de origem), que denomina "Rodovia JOsé Francisc~ 
de Sousa" o trecho federal da BR-230 que liga as cidades 
de Sousa e Cajazetras. no Estado da Paraíba· e · -

-Projeto de Lei da Câmara n' 90, de 1993 (n' 1.319/91, 
na Casa de origem), que denomina ~wnson Rosado de Sá.; 
a Ave?ida de Contorno (12,5 Km), trecho da BR-304, no 
Mumc1p10 de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 

Os projetes não receberam emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem, do Dia , oporttí

namente. 

• ~ SR:· PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dencla vat encerrar os trabalhos, designando para a sessão 
extraordinária "da$ 18h50min, anteriormente convocaàa a se-
guinte ' 

ORDEM DO DIA 
ITEM ÚNICO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 15, DE 1992 

. Discussão, em turno ünico, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' JS, de 1992 (n' 22/91, na Cãmara dos Deputados), 
11:omologan~o ato d? _Conselho Monetário Nacional que auto
nzou a emtssão adtctonal de papelwmoeda, no valor de cin
qüenta e dois bilhões e seiscentos milhões de cruzados tendo 

Parecer favorável, sob n'? 193, de 1993, da ComiJsão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (HumbertO Lucena)- Está en.;.,r
rada a sessão. 

(Levanta-'St a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 
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Ata da 1413 Sessão, em 8 de julho de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 18 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: . 

Affonso Camargo _ Almir Gabriel _ Alulzio Bezerra _ Álvaro 
Pacheco _ Amir Lando _ Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Bello 
Parga _ Beni V eras _ Carlos De'Carli _ Carlos Patrocínio _ Cesar 
Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid Ssbóia de Carvalho _ Darcy 
Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ pivaldo Suru~ _ 
Eduardo Suplicy _ Elcio Álvares_ Epitácio Cafeteira_ Esperidião 
Amin _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ 
Garibaldi Alves Hlho _ Gerson Carnata _ Gilberto Miranda _ 
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto LuceD.a _ 
Iram Saraiva_ Jarbas Passarinho_ João Calmon _João França_ 
João Rocha _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Fogaça _ 
José Paulo Biso! _ José Richa _ José Sarney _ Júlio Campos _ 
Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias _ Levy Dias _ 
Lourernberg Nunes Rocha _ Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ 
Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ 
Mãreio Lacerda _Marco Maciel_ Mário Covas _ Marluce Pinto _ 
Mauro ~enevides _ Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nelson 
Carneiro_ Nelson Wedekin _ Ney Maranhão_ Odacir Soares_ 
Onofre Quinan _Pedro Simon_ Pedro Teixeira_ Rachid Saldanha 

· Derzi _ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy 
Bacelar Teotônio Vilela Filho _ Valmir Campelo _ Wilson 
Martil)S. 

O SR. PRESIDENTE (HUMBERTO LUCENA)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

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

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N' 235, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a 
Mensagem n9 166, de 1993 (n? 200, de 20-4-93, na ori
gem), do Senhor Presidente da República, submetendo 
a aprovação do Senado' Federal proposta de autorização 
de concessão de garantia da União à contratação de 
operação de crédito externo, no valor equivalente a até 
DMIS.OOO.OOO,OO (quinze milhões de marcos alemães), 
entre o Estado de São Paulo e o Kredist:;tnstalt für Wie
deraubau - KFW, destinada ao financiamento parcial 

· do projeto ''Preservação das Florestas Tropicais- Ma
.ta Atlântica" e sobre o Ofício ~'S~' n9 29, de 1993, do 

Senhor Governador do Estado de São Paulo, solicitando 
autorização do sfD.ado Federal para contratar à refel-ida 
operação de crédito externo. 

Relator: Senador Eduardo Suplicy 
O Senhor Presidente da República, mediante a Mensa

gem n' 166, de 1993, submete à aprovação do Senado Federal 
proposta de autorização de concessão de garantia da União 
à contratação de operação de crédito externo, a ser firmado 
entre o Estado de São Paulo.e o Krec_Iitanstalt für Wiederaubau 
~ KFW, com fOro. na ReplÍblica Federal da Ale_mª-nha~ no 
valor equivalente a até DMI5.000.000,00 (quinze milhões de 
marcos alemães), com a firialidade de financiar, parcialmente. 
o p~ojeto "Preservação das Florestas Tropicais- Mata Atlàn
tica". 

As características financeiras da operação de crédito pio
posta são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$ 190.670.000,00 (equivalentes a 
DM 15.000.000,00, em 26-2-93); 

b) prazo para desembolso dos recursos: 60 dias; 
c) prazo: 15 anos; 
d) carência:5 anos; 
e) prazo de utilização dos recursos:' 4 anos. contados a 

partir da vigência do contrato; 
I) juros:~,50% a.a.; 
g) comissão de compromisso: 0,25% _a. a.; 
h) garantia: a operação será garantida pela República 

Federativa do Brasil, devendo o Estado pr~star contragarantia 
mediante quotas ou parcelas da participação do Estado na 
arrecadação da União_ e cm ações Ordinárias Nominativas 
e Preferências Nominativas da TELESP e da Companhia Tde· 
fônia da Borda do Campo - CTBC; · 

i) destinação dos recursos: Projetes de Preservação da 
Floresta Tropical (Mata Atlàntica); 

j) condições de pagamento: 
-do principal: em 30 prestações semestrais, consecu~ 

tivas e de igual valor, vencendo-se a primeira até 30 de junho 
de 1998 e a última até 30 de dezembro de 2012 (as datas 
serãO alteradas de acordo com a data de assinatura do con
trato); 

- dos juros: semestralmente, até os dias 30 de junho 
e 30 de dezembro de cada ano; 

.- da comissão de compromisso: semestralmente até 
os dias 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano, calculada 
sobre o saldo:não desembolsado do financiamento, contado 
a partir de três meses da data da vigência do contrato. 

É necessário, ainda, ressaltar que paralelamente ao em
préstimo, o KFW concede ao Estado de São Paulo uma dqa
ção, também no valor de DM15.000.000,00 (quinze milhões 
de marcos alemães). para contratação de consultaria, no âm.bi
to do. mesmo projeto. 
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A Secretaria do Te.sb.uro Naçional (Parecer STN/COR/ 
EF/DIREF/N·' 54, anexo ao processo cm exame) informa que 
a concessão da garantia solicitaâaatende os líJTiltes estabele~ 
cidos na Resolução n~ 96/89, do Sen'ado Federal c que não 
há registro de débitos em situações de irrçgularidadê em nome 
do Estado junto ao Tesouro Nacional. Çonsidcr_ª·- .também, 
suficientes as contragarantias propostas pelo Est3.do ao aval 
da União, manifestando-se, conseqüentemente, a fa-vor da 
concessão da garantia solicitada. --

0 Parecer da Procuradoria-Geral da Fãzenda Nacional 
(PGFN/COF/N" 287/93), por súa vez, conclui que a minuta 
contratual atende à legislação brasileira aplicável à espécie 
e que inexistem, nela, cláusulas de natu.re+3 política, atenta
tórias à soberania nacional- e à ordem pública, contrárias à 
Constituição e às leis brasileiras Ou que itnplíquem- compen
sação automática de débitos_ e çréditos, conforme dispõe o 
artigo 59 da referida Resolução. -

Não há, portanto, óbices legais à conclusão da garantia 
da União à operação de crédito em pauta. 

No que respeita a operação de crédito propriamente dita, 
cuja autorização é solicitada ao Senado Federal pelo Senhor 
Governador do Estado de S,ão,Paulo (ÜÍ\c!o "S" n" 29, de 
1993), cabem as seguintes considerações: 

a) os limites definidos pel.a citada Resolução n" 36 não 
são integralmente atendidos, uma vez que, conforme o Parecer 
anexo do Banco Central do Brasil(DEDIP/DIARE-93/125). 
o maior dispêndio anual com as amortizaç6eS, juros e demais 
encargos de todas as operações de crédito supe.rà tanto a 
margem de poupança real' quanto os quinze por cento da 
receita líquida real; 

b) a autorização solicitâda dependeria, por conseguinte, 
da elevação temporária do limite previsto, nos tei-mas do dis
posto no _art. s~, d'!. referida Resolução do Senado Federal, 
que autoriza, cm caso ex.ccj,cióTial, a ele~:lção te_mporária 
dos limites de endividamento, acima do patamar vinte e cinco 
por cento, quando_o empréstimo for contratado junto a orga~ 
nisrnos multilaterais ou <,t i_nsti~uições estrangeiras oficiais de 
crédito e fom~nto. · - · · · 

Em razão dO exposto, sOIDos de opini.ãO q·ue a importânCia 
dO Projeto "Preservação da .Floresta TropiCal (Mata Atlan~ 
tka:)" justifica ·a desco_nsicleraç_ão das·Iacunl:!.s. referidas .n.a.in~
trução do processo, e manife"stamo-nos, cOnseqüentemente, 
a favor das autorizações s-olicitadas p~ra a contratação de 
operação -de crédito, a elevação temporária dos limites de 
endividamento e a concessã,.o _de garantia da União na forina 
do seguinte: 

PROJETO DE RES~LUÇÃO N• 62, DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a am
pliar os limites· fixados no art. 3" inciso II, da Resolução 
n9 36, de 1992, do Senado Federal e contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, no valor 
de até DM 15.000.000,00 (quinze milhões de marcos 
alemães), junto ao Kreditanstalt - fur Wiederaubau 
- KFW, destinada ao financiamento parcial do projeto 
"Preservação das Florestas Tropicais - Mata Atlãn~ 
tica". 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 1• É o Governo do Estado de São Paulo autorizado 

a elevar temporariamente os limites fixados no art. 3<?, ~ciso 

II, da Resoiução n<;> 36, de 1992, do Senado Federal, nos 
termos do art. 89 da citada resolução, com vistas a contratar 
. operação de crédito externo, com garantia da União, no valor 
de até DM15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), 
junto ao Kreditanstalt fur Wiedreaubau - KFW. 

Parágrafo único. A operação de crédito externo referida 
no capút deste artigo destina-se a financiar parcialmente o 
Projeto ''Preservação das Florestas Tropicais- Mata Atlân~ 
tica ". 

Art. 29 Fica a República Federativa do Brasil autori
zada a conceder garantia à operação de crédito externo refe
rida no art. 1~ desta Resolução. 

Art. 39 é o Gove_mo do Estado de São Paulo autorizado 
a prestar contragarantia ao aval da União me_diante quOtas 
ou parcelas de participação do Estado na arrecadação da 
União e os seguintes lotes de ações das Telecomunicações 
de São Paulo SA - TELESP, e da Companhia Telefônica 
da Borda de Campos - CTBC; · 

a) 31.166.270 ações Ordinárias Nominativas e 31.195.989 
ações Preferenciais da Telecomunicação de São Paulo SA 
-TELESP; 

b) 2.845.577 ações Orpinárias Nominativas e 2.833.518 
ações Preferenciais Nominativas da Companhia Telefónica 
da Borda do Campo - CTBC. 

Art. 4~> As condiÇões financeiras básicas da operação 
de crédito e_xterno a ser garanti9a pela União são as seguüites: 

a) valor pretendido: Cr$190.670.000,00 (equivalentes a 
DM 15.000.000,00, em 26-2-93); 

b) prazo para desembolso dos recursos: 60 dias; 
c) prazo: 15 .-ãriõS; 
d) carência: 5 anos; 
e) prazo de utilização dos ~cursos: 4 anos, cóntados a 

partir da vigência do contrato; 
f) juros: 4,50% a.a.; 
g) Comissão de Compromisso: 0,25% a.a.; _____ _ 
h) garantia: a operação _será garantida pela República 

Federativa do Brasil, devendo o Estado prestar contragarantia 
mediante quotas ou parcelas da participaçãO do Estado na 
arrecadação da União e em ações Ordinárias Normativas e 
Preferenciais Nominativas da Telesp e da Companhia Telefô-
nica da Borda do Campo - CTBC. · 

i) destinação dos recursos:· Projeto de Preservação da Flo
resta Tropical (Mata Atlântica); 

j) condições de pagamento: 
-do principal: em 30 prestações semestrais. consecutivas 

e de igual valor, vencendo-se a primeirã até 30 de junho 
de 1998 e a última até 30 de dezembro de 2012 (ai datas 
serão alteradas de acordo com a data de assinatura do. con
trato); 

_:_,dos juros: semestralmente, até os dias 30 de junho 
'e 30 de dezembro de cada ano; 

-da comissão de compromisso: semestralmente até Os 
dias 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano, calculada 
sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contado 
a par~ir de três meses da data d3: vigência do con~ato. 

Art. 59 A autorização concedida por esta ResolUção de~ 
verá ser exercida num prazo de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 6" Esta Resolução entra em Vigor na data de sua 
publicação. · 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1993. --João Rocha, 
Presidente- Eduardo Supllcy, Relator- Gilberto Miranda 
- Beni V eras - Magno Bacelar - Onofre. Quinan - Meira 
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Filho- Elcio Alvares- Mário Covas- Ronan Tito- Dirceu 
Carlteiro --Bello Parga- Dário Pereira- Garibaldi Alves 
Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Expe· 
diente lido vai à publicação. 

Foi encaminhado à publicação Parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos, que conclui pela apresentação do Pro
jeto de Resolução n" 62, de 1993_, que all:~oriza o Governo 
do Estado de São Paulo a ampliar os limites fixados no art. 
3' inciso ·n. da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal 
e contratar operação de crédito exte_rno, com garantia da 
União, no valor de até quinze milhões de marcos alemães, 
destinada ao financiamento parcial do projeto "Preservação 
das Florestas Tropicais- Mata Atlântica''. 

A proposição ficará -sobre a Mesa, durante cinco sessões 
ordinárias, a fim de receber emend~s, nos termos do art. 
235, II, f, do Regirile~to Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ..:.. Sobre a 
me.sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 704, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos· do ilrt. 336, "b", do 
Regimento Interno. para--Pi-ojeto de Lei da Câmara _n" 1.36 
de 1993 (n' 3.984193, na Casa de origem), de iníciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre a política de remuw 
neração dos servidores públicos civis e Çti.litares da Adminisw 
tração Federal direta, autárquica e fundacional e dá oUtras 
providências. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. -Affonio Camargo 
- Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluízio Bezerra -
Álvaro Pacheco - Antônio Mariz - -Aureo Mello - Bello 

· Parga - Beni V eras - César Dias - Cãrlos Antonio de De' 
Carli - Carlos Patrocínio -- Chagas Rodrigues - Cid Sabóia 
de Carvalho - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo 
Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafe
teira - Esperidião Amin - Eva Blay - Flaviano Mello -
Francisco RoUemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Ca~ 
mata- Gilberto Miranda- Henrique Alme"idã - Humberto 
Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva_- Jarbas Passaw 
rinho - João Calmon - João França - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - -José Fogaça - José Paulo Bisol - José 
Saroey- Júlio Câmpos- Júnia Marise- Jutahy Magalhães · 
- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar 
- Mansueto de Lavor - Mauro Benevides - Meira Filho 
:-- Moisés Abrão - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin -
Ney Maranhão - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro 
Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ruy 
Bacelar- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

REQUERIMENTO N' 705, DE 1993 

Requeremos urgência;nos termos do art. 336, b, do Regiw 
mento Interno, para Ofício n' S/65, de 1993 (n' 1.431193, 
na origem). do Banco Central do Brasil, solicitando, nos terM 
mos do art. 36, de 1992, do Senado Federal, auÚ;)[ização para 
que a Prefeitura Municipal de Umuarama- PR, possa contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 35.600.000.000,00 
(trinta e cinco bilhões e seü;centos ~ões de cuzeiros), jun~o 

ao Banco do Estado do Paraná- BANESTADO, para os 
fins que especifica. · -
· Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. -Jutahy Magalhães 

- Josaphat Marinho - Levy Dias - Epitácio Cafeteira -
Divaldo Suruagy - Afonso Camargo - Esperidião Amin -

-- Eduardo Suplicy - Nelson Carneiro - Aureo MeU o - Carlos 
Patrocinio - Jonas Pinheiro - Chagás Rodrigues - Mário 
Covas - Iram Saraiva - Julio Campos - Lourival Baptista 
- João Rocha - Dirceu Carneiro - Elcio Alvares - Dar:io. 
Pereira- Magno Bacelar- João Calmon- Valmir Campelo 
-- Bello Parga - Garibaldi Alves Filho.- Juvencio Dias -
Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Alvaro Pacheco - Rachid 
Saldanha i>erzi - César Dias - Onofre Quinan - Marluce 
Pinto - Gilberto Batista - Rita Camata - Pedro Simon 
-- Francisco Rollemberg- Meira Filho- Henrique Almeida 
- Louremberg Nunes Rocha - Wi~n Martins - Mansueto 
de Lavor - Pedro Teixeira - Nelson W edekin - Lucidio 
-POrtella - Darcy Ribeiro - Jarbas Passarinho - Guilherme 
Palmeira.- Cid Saboia - José .Fogaça - Eva Blay - João 
França. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os requeri
mentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do 
art. 340, 11, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. i9 Secre
táríb. 

É lida a segujnte 

Brasília, 8 de julho de 1993 

Senhor Presidente, 
Para finS""do disposto no artigo 39 (trinta e nove), alínea 

a parágrafo único do Regimento Interno desta Casa,.comunico_ 
à V. Ex• que me ausentarei do P·aís, no período compreendido 
entre os dias 2717 a }9/8, tendo em vista recebimento de convite 
do Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agti
cultma (IICA) para participar do Seminário "Estratégec de 
Communicación para las Mujeres Rurales de América Latiria 
y el Caribe", a se realizar em S~m José da Cqsta Rica, sem 
ónus para o Senado. 

Aproveito a oportunidade para renovar à V. Ex• meus 
protestos de ·estima e consideração. -Senadora Eva Blay. 

O _SR. PRESIDENTE (Humberto _Lucena) -O expe· 
cliente lido vai à publicação. . 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 15, de 1992 (n' 22191, na Câmara dos Deputados), 
homologando ato do Conselho Monetário Nacional que autow 
rizou emissão adicional de papel-moeda no valor de _52 bilhões 
e 600 milhões de cruzados, tendo 

Parecer favorável, sob n' 193, de 1993 da Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas. nos termos do art. 235, 
item II, d, do Regimento Interno.-

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa,t 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

. Os Srs. Senadores que o aprovam que-itãi'rt pernranecer 
sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComisSão Djretofa, para -a redaçãO fiÔal. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 14, DE 1992 

(N' 21/91, na Câmara dos Deputados) 

Homologa atos do ConSelho Monetário Nacional 
que autorizaram a emissão de papel~moeda no exercício 
de 1989, no valor de NCz$33.047.000.000,00 (trinta e 
três bilhões e qUarenta e sete milhões de cruzados novoS) 
para atender às atividades produtivas do País e à circu
lação da riqueza nacional. 

O Congresso Nacional d~creta: 

Art. 1 <1 Ficam homologados os votos do. Conselho Mo~ 
netário Nacional n• 242; de 28 de setembro de 1989 e 252, 
de 25 de outubro de 1989, que autorizaram a emissâo de 
papel-moeda em 1989, no valor de NCz$33".047.000.000,00 
(trinta e três bilhões c quarenta e sete milhões de cruzados 
novos), para atender às atividades produtivas do País e à 
circulação da riqueza nacional. _ 

Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em Vi-gor na data 
.desuapublicação. -· --- · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. - -

Passa-se à apreciação do Rcquerímeniõ n<1 7os;-de 93, 
de urgência·, lido no Expedíente, para o Ofício "S'' n9 65, 
de 1993. 

Em votação. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam :q-uerraffi perniãileéer 

sentado (Pausa.) . 
Aprovado. · · · · · 
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecütÇão~da ma~ 

téria. 
Discussão do Parecer DEDIP/DJARE 93/312, de 16·6-93, 

a que se refere o Ofício no 65, de 1993, sobre pedido da 
Prefeitura Municipal de Umuarama - PR de autorização 
para contratação de operação de crédito que especifica. ·_ 

Nos·termos do art. 140 c!o Regimento Interno,_designo 
o nobre Senador José Richa para proferir parecer em substi
tuição à Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. JOSÉ RICtiA (PSDB_ ,....- pR. para proferir parecer. 
Sem revisão do or_ador.) -Sr. Prcs~dente,_S~. Senadores, q_ Senhor 
Presidente do BanCQ Central ào Brasil ericaffiirillamectianle o 
Ofício "S" n' 65, de 1993, pedido da Prefei\ura'Mtinicípal de 
Umuarama - PR, de autorização para ContritaÇão-de operação 
de crédito, no valor de.Cr$35.600.ooo:ooo,oo (tifnta e cinoo bilhões 
e seiscentos milhões de cruzeiros), em _valores refe.re.ntes a Inaiço 
de 1993, junto ao Banco do Estado do Paraná...,. BANEST ADO. 

A referida o~ração destina-se à execiJçãO de ob_ras de 
desenvolvimento urbano e os. recursos a serem ne~a empi-e-

gados provirão do Fundo Estadual de De.s_envolvimento Uiba~ 
no - FDJ, alimentado peTa Tesouro Geral do Estado do 
Paraná e apartados, supletivamente, pelo Banco lnterame
ricano para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD. 

As características financeiras. Qe operação de crédito em 
exame são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$35.600:000.000,00 a preços de 
mar/93; 

b) prazo para desembolso q.os recursos~ até 12 (dOze) 
meses; 

c) juros: 12% a. a.;_ 
d) atualização monetária: reajust_ável pela TR; 
e) garantia: parCelas do ICMS; 
O destjnação dos recursos: realização de obras de inJra~es

trutura urbana. atr:avés do Programa Estadual de Desenvol~ 
vimento Urbano- PE:bU; -- ~ - -

g) condições de pagamento: 
-do principal: em 48 parcelas mensais, iguais e suces

sivas, vencendo a primeira 12 meses após a primeira liberação; 
-dos juros: não existe período de carência. 
A solicitação da Prefeitura Municipal de Umuarama en

contra-se adequadamente instituí_da, conforme o disposto nos 
arts. 5' e 6• da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal. 

O Parecer do Banco Central do13rasil PRESI- 93/1.431 
aSsinala, contudo, que a"-operaçi'Ío sOb exaffie flão se enquadra 
no limite estatuído no inciso II do art. 3~ da referida Resolução. 
o- dispêndiO anual_máximo decortet(te da cootrªtação do em~ 
préstimo (Cr$31.137.451.700,00, em 1984) superaria a mar· 
gem de poupança real (Cr$20.008.875.200,00). O problema 
não é passível de solução pela via de elevação temporária 
desse limite, uma vez que o art. 89 da Resolução no 36 limita 
eSsa elevação a 25% dos. valores .mensalmente a~ribq.ídos .. A 
contratação da operação cuja autorização é sOlicitada neceS~ 
sária de. uma elevação do limite superior a esse_ percentual 
em 1994. 1995 e 1996. 

Nosso parecer, contudo, dada a relevância da questão, 
é pela concessão da autorização salientada. na forma do. ~e
guinte: _ · -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 63, de 1993 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Umu_aram.a _a 

contratar operação junto ao Banco do Estado do Paraná 
"- BANESTADO. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É a Prefeitu;a Municipal de Uml!a!am~ àuto_rizada 

a contratar operação -de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná- BANESTADO,.no valor de Cr$35.600.000.000,00 (t[in
ta e cinco bilhões e s.eiscentos milhões de cruzeiros) em valores 
relativos a março de 1993. 

Parágrafo úni'co. A operação de crédito a que se refere 
o caput deste a_rtjgo destina-se ao financiamento de obras 

- de desenvolvimento urbano. 
Art. 2~ As coudições financeiras básicas da operação 

de crédito são as seguintes: 
a) valor pretendido: Cr$35.600.000.000,00 apreços de 

mar/ corrigidos pela Taxa Referencial;S 
b) prazo para desembolso dos recursos: até 12 (doze) 

meses; 
c) juros: 12% a.a.; 
d) atualização monetária: reajustável pela TR; 
e) garantia: parcelas do ICMS; 
n destinação dos recursos: realização de obras4~ infr~~-~s

_trutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol
vimento UrbanO- PEDU; 
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g) condições de pagamento: 
-do principal: em 48 parcelas mensais, iguais e Suces

sivas, vencendo a primeira 12 meses após a primeira liberação; 
-dos juros: não existe perfodo de carência. 
Art. '3~ A autorização concedid:a por esta ReSOlução de

verá ser exercida num prazo de 270 ( duz~ntos e setenta) diaS, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 4o;o Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação c 

Sr. Presidente, o meu parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n"? 63, 
de 1993, que ''autoriza a Prefeitura Municipal de Umuarama 
- PR a contratar Ope-rãÇãó--de Cr-édifõ, no--v-alor de 
Cr$35.600.000.000,00 (trinta e cinco bilhões e seiscentos mi
lhões de cruzeiros), junto ao Banoo- do Estado do Paraná 
S/ A- BANESTADO, para os fins que espediíéa". - -

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão· 
do projeto, em turno único. Não havendo quen,_peça 
a palavra, encerro a discussão. (Pausa.) -

Em votação. _ . _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

· sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. _ . __ _, 
A maté!ia vai ã- Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo ~ redação 
final da'matéria que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECEKN• 236, DE 1993 
Da Comissão l>iretora 

Redação final do Projeto de Resolução n• 63, de 
1993. 

A ComissãO Diretora apresenta a TedãÇãõiülãl do Projeto 
de Resqlução n" 63, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Umuarama a contratar operação de crédito- junto 
ao Banco do Estado do Paraná - BAESTADQ. 

Sala de ReuniOes da Comissão, em ·s de julho de 1993. 
-Chagas Rodrigues, Presidente, Juoia Marise Maia, Relator 
-Nelson Wedekln - Ovídio Antécia. 

ANEXO AO PARECER N• 236, DE 1993 

Redação final do Projeto de Kesolução n• 63, de 
1993. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, P!Omulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N', DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umuarama -
PR a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S.A - BANESTADO. . 

O Senado Federal, resolve: _. _ 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Umuarama - PR 

autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do _Paraná _S. A. Banest.ado, no valor de 
Cr$35.600.000.000,00 (trinta e cinco bilhões e seiscentos mi-~ 
lhões de cruzeiros), em valores relativos a rp_arço de 1993. 

Paragrafo único. A operação de crédito a_ que se refere 
o "caput" deste artigo destina-se ao financi_ament_o de obras 
de desenvolvimento urbano. 

Art .. 29 As condições financeiraS básicas- da operação 
de crédito são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$35.600.000.000,00 (trinta e cinco 
bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros) a preços de março 
de 1993, corrigidospela Taxa Referencial- TR; 

_b) praz9 para desembolso dos recursos: até_ doze meses; 
.<:.l juros: 12% a.a. (doze por cento ao ano); 
d) índice de atualização monetária: reajustável pela Taxa 

Refere!!cial - TR; 
-~ e) garantia: parcelas do-íc:MS; 

f) destinação dos recursos: realização de obras de infra-es
trutura urbana através do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

iguais e sucesSivas, vencendo _a primeira doze meses após a 
primeira liberação; 

-=-=·aos juros: não existe período de carência. 
_ -,Art._ 3~ A autorização çoncedida por esta Resolução de

verá ser exercida num prazo de duzentos e setenta_dias, conta
dos da data de csuca publicação: 

Art. 4~ Esta Resolução. entra em vjgor ·a partir da data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação finàl. (Pausa.) 

Não h~vendo quem peça a palavra, encerro a díscussão. 
Eiri-VOtação. -- -- -
Os Srs. Senadores que a aproVam queiram pertnanccet 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) - Passa-se, 
agora, à apreciação de Requerimento n>i-704/93, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n" 136/93. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata aprecia

ção da matéria. 
DiscUssão; em tumó único~· dO PrOjeto de LeLda_Câma:ra 

n• 136, de 1993 (n• 3.984193 na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a política 
de remuneração.dos servidores públicos civis ·e militares da 
Admiriisti'3Ção Federal direta, autárquica e fUndacion-al e dá 
outras providências. DepenQendo de parecer. 

De acordo com o art. 140, a, do Regimento Interno~ 
de&igno o nobre Senador José Fogaça para proferir parecer 
sobre o projeto, erii substituição à Comissão de Assuntos 
Económicos. - -

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMJ;Jli :__:RS. Para emitir pa,re
cer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, vem,a_ex~_rn~ de'sta 
Casa Revisora_o PrOjeto de Lei dt" iniciativa do Yre_sjdente 
da República que estabelece a política de reajustamento da 
remuneração dos servidores públicos.. 

Tais_ reajustes, como é sabido pela Casa e pelos Srs. Sena
dores que assinaram o regime de urgência urgentíssima, serão 
efetQõildos, _em sfntese, à base de 5Q% do Índice de ReajuSte 
do .Salári() Mínimo IRSM- a cada bimestre, e 80% desse 

, mesmo índice a cada -quadrhn_estre. sempre a título de _antéci-
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pação, efetuando~se Õ acerto, em relação à variação desse 
índice, na data base, oU: seja, em janeiro. 

No acerto da data base, levar-se-á em conta o aumento 
da receita líquida, caso este seja menor que a variaç'ão do 
IRSM. 

Cria-se uma comissão; caril a p3i"ticiPaÇa6-·de represen
tantes dos servidores, para acompanhamento do processo de 
apuração desses percentuais e desses índices. 

Prevê-se o aumento gradativo do percentual da G"rati~
cação de Atividade para os que recebem, atualmente, 80%, 
até atingir 160%, em 1' de junho de 1994. 

Por fim, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, estabelece-se 
que é meta prioritária da Administração a implantáção grada
tiva da isonomia, reservando-se recursos para tanto .. 

QuantO ã-cóiistlfüCionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa da proposta, nada há a objetar. '.--

Sobre o mérito, só há: que se louvar a conveniência e 
oportunidade da presente proposta, que, finalmente, define 
uma política de remuneração para os. servidores, atendendo 
não apenas ao anseio destes, mas a uma necessidade imperiosa 
para a rtonnalidade da prestação dos serviços públicos. 

Manifestamo-nos, pois,- pela aprovação do presente Pro
jeto de Lei. 

Sr. Presidente, o parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
é favorável. 

Completada a fase de instrução'· ·passa-se à discussão do 
projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 

EMENDAN91 

Os i:Iicisos I, II e III do Art. 19 do PL da refÚência 
passam a ter a seguinte redação: · 

Art. 1' ························~·········-···--~·--·······- ... 
I- em julho e novembro de 1993 e março de 1994 O 

correspondente a no mú:iimo dnqüerita pOr cento da variaçãO 
do IRSM ocox:rida respectivamente nos bimestres imediata-
mente anteriores; · 

ll- em setembro de 1993', o correspondente a no mínimo 
oitenta por cento da variação- do IRSM ocorrida no quadri
mestre imediatamente anterior, deduzindo-se a antecipação 
concedida no mês de julho de 1993; · 

III -em maio qe 1994, o correspondente a no iníliímo 
n~enta por cento da variação do IRSM ocorrida no quadri
mestre imediatamente anterioi, deduzindo-:-se a antecipaÇão 
concedida em março de 1994. 

Justificação 

Entendemos que a en:lenda é mais racional e m8is fleXrvel;
pennitindo que o Governo Federal, à luz da disPonibilidade' 
de caixa do Tesouro Nacional, possa conceder antecipações 
superiores ao limite mfuifuo fixado no bimestre e/ou no quadri
mestre, evitando-se um elevado índice de reajuste por ocasião 
da data-base (01/94). 

· O Poder Executivo, adotada a presente emenda, disporia 
de um instrumento capaz de melhor distribuição no tempo 
dessas antecipaçõ'es, sem necessidade de se recorrer à autori
zaçáç do Congresso Nacional, permitindo-se, ao mesmo tem
po, atender de forma mais pronta e menos rigorosa ao justo 
.anseio dos servidores públicos federais, civis-e militares, nesses 
tempos de elevada inflação, que corrói de maneira dramática 
os sa1ários. --- -- ----

A emenda. não representa aumento de .despesa,_t~_o so
mente permite ao GOverno Federal maior maneabilidade no 
estabelecimento do índice ·de antecipação à vista das disponibi
lidades financeiras do Tesouro Nacional. 

Sala das ~essões, 8 de julho de 1993. - Juvêocio Dias. 

-EMENDA N'2 
- -

Os incisos I, II·e III do Art. 19 do PL da referência 
passam a ter a seguinte redação: 

Art. 1' ............................................................... . 
I-em julho e novembro de 1993 e março de 1994 o 

correspondente a no mínimo cinqüenta por cento da variação 
do IR.SM ocorrida respectivamente nos biiiJ.estres imediata
mente anteriores; 

II- em setembro de 1993, o c<ü·respondente a no mínimo 
oitenta por cento da variação do IRSM ocorrida no quadri
mestre imediatamente anterior, deduzindo-se a antecipação 
concedida no mês de julho de 1993; 

III- em maio de 1994, o correspondente a no mínimo 
noventa por cento da variação do IRSM ocorrida no quadri
mestre imediatamente anterior, deduzindo-se a antecipação 
concedida em março de 1994. 

Justificação 

Entendemos que a emenda é a mais racional e mais flexí~ 
vel, permitindo que o Governo Federal, à luz da disponi
bilidade de caixa-do_ Tesouro Nacional, possa conceder anteci
pações superiores ao limite mínimo fixado no bimestre e/ou 
no quadrimestre, evitando-se um elevado índice de reajuste 
por ocasião da data~base (01194). 

O POder Executivo-, adotada a presente emenda, disporia 
de um instrumento capaz de melhor distribuição no tempo 
dessas antecipações, sem necessidade de se recorrer à autori
zação do Congressq Nacional, permitindo-se, ao mesmo tem
po; atender de forma mais pronta e menos rigorosa ao justo 
anseio dos servidores públicos f~derais, civis e militares, nesses 
tempos de elevada inflação, que corrói de mllneira dramática 
os salários. · 

A emenda não representa aumento de despesa, tão so
mente pennite ao Governo Federal maior maneabilidade no 
estabelecimento do mdice de antecipação à vista das disponibi
lidades .financeiras do Tesouro Nacional. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. Áureo MeDo. 

EMENDAN'3 

Suprima-seda,alínea b, do § 1' do art. 1', do PL da 
referência, a expressão "não", passand~ a ter a seguinte reda-
çáo: . . 

"Art. 1o:o .................................................... · ....... . 
§ 1' ......... , ..... : ..... ~-···················'····················-~-
b) incidirão sobre as vantagens remuneratórias que te

nham por base estúnulo à produtividade e desempenho, pagos, 
conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabe-· 
lecido em legislação pr1pria. 

Jusllflcação 

A redação· do projeto original é não apenas discrimi· 
natória e absolutamente injusta, como também irracional do 
ponto de vista ad~inistrativo, eis que, ·uma vez mantida, preju
dicaria contingentes de servidores ligados à fiscalização, arre• i 
cadação e cobrança de tributos e contribuições sociais da1 
União, ·nesse momento _em que se trava uma, batalha sem 
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quartel contra a sonegação fiscal, tornada um dos grandes 
males que afligem o país. · 

Reduzir, neste momento, via congelamento~ gratifica
ções típicas de Fiscaís e Procuradores federais, especialmente, 
é alimentar e estimular o sonegador, é desestimular grande
mente aqueles profissionais que carream recursos financeiros 
adicionais, em grande volume, para os cofres da União, tão 
combalidos. _ 

É absolutamente irracional, nesses tempos de vacas ma
gras para os programas sociais de saúde, previdência, educa
ção, assistência social e tantos outros, congelar gratificações 
que somente são recebidas pelos servidores medíante rigorosa 
aferição de produção que, sobre beneficiá-los, beneficia expo
nencialmente as receitas dos órgãos federais. 

Urge, pois, coibir essa verdadeira insanidade 3:4minis
trativa, via aprovação da presente emenda. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. Aure<> Mello 

EMENIJA N•4 

Suprima-se da ãlínea b do § 1• do art. 1• do art. 1•, de 
PL da re[erência, a expressão oão passando a ter a seguintf 
redação: 

''Art. 19 ....... , ... ~··•n••·······•u•~···-···-~__.._.. •. .,..~--·-
§ 1• ........... ., •...... ,----,············--------~--····· 
b) incidirão sobre as vantagens remuneratórias que te~ 

nham por base estímulo à produtividade e desempenho, pagos 
confotme critérios específicos de apuração e cálculo estabe· 
lecido em legislação própria. 

Justifio;ação 

A redação do projeto original é não apenas di$~till)i:-, 
natória e absolutamente injusta, como também_ in:a_cio.n.al do 
ponto de vista administrativo,_eis que, UJ;Ila vez mantida, preju
dicaria co'ntingentes de servidores ligados à fiscalização, .arre
cadação e cobrança de tributos e contribuições- Sociais da 
União, nesse momento em que se trava uma batalha_ sem 
quartel coritra a sonegação fiscal, tornada um dos grandes 
males que afligem o país. 

Reduzir, neste momento, via congelam:ento, gratificações 
típicas de Fiscais e Procuradores Federais, especialmente, é 
alimentar e- estimular o sonegador, é desestimular grande
mente aqueles profissionais que carream recursos_finanpei:ros. 
adicionais, em grande volume, para os cofres d_a_União, tão 
combalidos. ·_ ,·. , . . . , . ,_.,. , . 

É absolutamente irracional, nesses tempos de_ vacas ma
gras para os programas Sociais de saúde, previdência, educa
ção, assistência social e tantos outros,, ~ngelar gratificações 
que_ somente são recebidas pelos servidores mediante tigórosa 
aferição de produção que, sobre beneficiá-los, beneficia~expo- · 
nencialmente as receitas dos órgãos federais. · 

Urge, pois·, coibir essa verdadeira insanidade adminis
trativa, via aprovação da presente emenda. 

Sala das Sess~es, 8 de julho de 1993. - Cesar Dias. 
EMENDAN•5 . · 

Suprima-se a alínea b do Parágrafo único doArt. 1•. 

Justificação 

, .O mertciollado dispositivo impede a aplicação do re.ajuste 
à Gratificãção de Estímulo- à Fiscalização e à Arrecadação 
--'SIFA, causando irreparáveis perdas aos fiscais da Previ
dência Social. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. -SenadorGaRbakli 
.Alves· Filho. · 

O SR. PRESIDENTE (Jclumberto Lucena) -Nos termos 
do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador 
José Fogaça para proferir parecer sobre as emends de plenário. 
em substituição à Comissão de Assuntos Econ()mjcos. 

Tem a palavra S. Ex~. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, em primeiro lugar, a primeir:i emerida- que ·acrescenta 
o termo "no mínimo" ao art. 1~. incisos I, II e III. faz-se 
desnecessária porqUe isto já ·está--i'fiteiramente garantido. Os 
reajustes, tanto em junho e novembro de 1993, mar:ço de 
1994, setembro de 1993 e maio~de 1994, todos eles serão 
correspondentes a, no mínimo, 50%. 

A veidade é que, ÇC?m_esse <;lCréscimo de expresSão, qUe 
nada significará em tennos de inudança de poSsibilidades de 
reajuste para os servidores, teríamos o retorno do projeto 
à Câmara dos Deputados e, conseqüentemente, haveria um 
retardamento nesse reajuste dos servidores. 

A Emenda n~ 2, tanto quanto a Emen~a n9 3, não é 
regimental, porque não é possível, Sr. Presidente, pelo Regi
mçnto.da Casa, suprimír a. palavra "não" e obter o sentido 
inverso no texto de um artigo. Portanto, estas emendas lidas 
pelo Sr. l-9 Secretário têm parecer contrário, pela sUa caracte-
I'ísti~ anti-regimeiitã.l. ___ . _ _ . _ 

- -Sr. PreSidente, a Emerida n" 4, de autoria -do Senador 
Garibaldi Alves Filho, entra no mérito, pois, ao suprimir a 
alínea b do parágrafo único do art. 1~, gera uma mudança 
de conteúdo. Ao mesmo tempo, significa uma ·modificaÇão; 
inclusive, dos custos que este projeto pode gerar junto aos 
cofres do Tesouro. 

Parece-me, desse modo, que essa emenda não merece 
aprovação, uma vez. que ela não só altera o conteúdo do 
projeto, determinando a sua 'ida para a Câmara dos Depu
tados, mas também incide sobre valores. E ao incidir sobre 
valOres, ela ganh~ uma conotação de inconstitucioQa,lidade. 
_ . D_essaformÇt, Sr. ~residente, o parecer é contrário a_tol4s 

as. emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O lll'recer 
do ·Relator é contráriO a todas as emendas. 

Eni discussão ~o'- projeto e' as emendas. (PauSa.) 
Não havendo qUem peça a palavra, encerro a .discussão. 

, .E~ votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
_ Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) ~ 

· Aprovado. _ -
É o seguinte o proieto aprov::ido: 

PROJETO DE LEI DA CÂMÁRA 
N• 136, DE 1993 . 

(N' 3.984/93, na Casa de origem) 

(De inicÍ~tiva do Presidente da República) 

Dispõe sobre a politica de remuneração dos servi· 
dores públicos civis e militares da Administração Fede· 
ral direta, -autárquica e fundacional e dá outni:S provi
dências. 

O Congress6-N~.cional decr~ta: . 
Art. 1~ Os.vencimentos, soldos e demais retribuições 

dos serviÇores púbÜcos civis e militares da. Administração Fe
deral direta. autárqÜica e fundacional serão r_eajustados bim~~~ 
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trai e.quadrimestralmente, a tít~lo de antectpação, de acordo 
com a variação acumulada do lndice de Reajuste do Salário 
Mínimo - JRSM, definido no art. 2' da Lei n' 8.542, de 
23 de dezembro de 1992, observados os seguintes meses e 
percentuais: _ 

I- em julho e novembro de 1993- e-nú:liÇO--ae 1994, 
o correspondente a cinqüenta por cento da val;iação do lRSM 
ocorrida respectivamente nos bimestres imediatamente ante
riores; 

II -·em setembro de 1993, o corresponderite a oitenta 
por cento da variação do IRSM ocorrida no quadrimestre 
imediatamente ant~rior deduzindo-se a antecipação concedida 
no mês de julho de 1993; 

III - em maio de 1994, o correspondente a noventa 
por cento da variação do IRSM ocorrida no quadrimestre · 
imediatamente anterior, deduzindo-se a antecipação conce-
dida em março de 1994. _ _ _____ _ 

§ 1 ~ Os percentUais de antecipações a que se refere este 
artigo: · _ _ ___ _ 

a) incidirão sobre os-valOres dos soldos, dos vencimentos 
e das demais retribuições, n·o· mês imediatamente anterior; 

b) não incidirão sobre as vantagens remuner_atórias que 
tenham por base estímulo à produtividade e deseffipenho, 
pagos conforme critérios específiCos- de _apuração e cálculo 
estabelecido erit legislação própria. 

§ 2~ O percentual de reajuste a ser aplicado em janeiro 
de 1994 será igual à variação do IRSM, verificada entre 1' 
de janeiro e 31 de dezembro de 1993, dedu,zidas as anteci
pações cOncedidas nos meses de março, maio, junho, setembro 
e' novembro de 1993, observando-se: 

a) na hipótese de a aplicação do previsto neste parágrafo 
implicar aumento da folha de pagamento superior ao cresci
mento da receita líquida do exercício, o percentual de variação 
do IRSM será substituído pelo índice correspondente ao au
mento da receita líquida, e deduzidas as antecipações; 

b) para efeito do disposto nesta lei, considera-se folha 
de pagamento exclusivamente as despesas com vencimentos, 
soldos, gratificações e vantagens de caráter permanente, per
cebidos pelos servidores da Administração Federal direta, au-
tárqUica e fUi:tdacioiial; · 

c) para efeito do _disposto nesta lei, considera-se como 
receita líquida, a receita de impostos, deduzidas as restitui
ções, os incentivos fisc3.is e -_Subs(diOs previamente estabele
cidos em lei e as transferências constitucionais. 

Art. 2~ Os percentuais das antecipcições e do reajuste 
resultante da aplicação do disposto no art. 1 '", e os índices 
das variações da Receita Líquida, serão divulgados em ato 
conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, do Trabalho, 
e Chefes do Estado-Maior das Forças Armadas e das Secre· 
tarias de Planejamento, Orçamento e COordenação e da Ad, 
m.iri.istração Federal da Presidência da República. 

Art. 39 Será constituída comissão especial para acom
panhamento do processo de apuração dos percentuais e índices 
de que trata o art. 2~, composto por: 

I -cinco membros indicados, cada um, pelos Ministros 
de Estado mencionados no art. 29; 

II-cinco membros, representantes dos servidores públi
cos federais, designados pelo Ministró-Chefe da Secretaria 
da Adininistração Federal da Presidência da República, me
diante indicação das entidades representativas. 
. Parágrafo único. Os membros a que se refere o inciso 
II deste artigo serão designados para exercerem as atividades 

. pelo período de vigência de um ano, assegurando-se-lhes os 

direitos e prerrogativas de representante· sindical previstos 
nos arts. 92 e 240 da Lei n9 8.112, de 11_ de dezembro de 
1990. 

Art. 4~' Os servidores que percebem a Gratificação de 
Atividade instituída pela Lei Delegada n9 13, de 27 de agosto 
de 1992, correspondente a ·oitenta por cento, terão este percen-_ 
tuãl elevado de forma não cumulativa, para: 

I - noventa por cento a partir de agosto de 1993; 
II- cem por cento a partir de 1' de outubro de 1993; 
III - cento e vinte por cento a partir de 1 ~ de fevereirc 

de 1994; 
IV - cento e quarenta por cento a partir de 1 ~ de abri: 

de 1994; · 
V - cento ·e sessenta por cento a partir de 1 \' de junho 

de 1994. 
Art. 59 O disposto ·nesta lei aplica-se aos proventos da 

in~tividade e às pensões decorrentes do falecimento de servi
dor público federal, civil e militar. 

Art. 69 Constitui meta prioritária da Administração Pú
blica Federal a implantação da isonoroia a que se refere o 
§ 19 do art. 39 da ConstituiçáO; devendo, a cada ano e enquanto 
necessário, ser proposta a inclusão, na Lei de Diretrizes Orça
melltárias - LDO e nas Leis Orçamentárias, de dispositivos 
que ordenem a aplicação de recursos. calculados. sobre o au
_mento da receita líquida na implantação de planos de carreira. · 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votação 
em globo das emendas com pareceres contrários. 

Os Srs. Senadores· que· aS rejeitam, pennaneçàm senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitadas as emendas. 
O projeto vai à sanção presidencial. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência encerra os trabalhos, convow 
cando uma sessão extraordinária a realizar-se boje, às 19h14 
min, coro a seguinte 

ORDEM DO DIA 

. ueio_ linico 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 14, DE 1992 

Projeto de Decreto Legislativo, n' 14, de 1992 (n' 21/91, 
na Câmara dos Deptuados), homologando a tos do Conselho 
Monetário Nacional que autorizaram a emissão·de papel-moe
da no exercício de 1989, no valor de trinta e três bilhões. 
e quarenta e sete milhões de cruzados novos, para atender 
às atividades produtivas do País e à circulação da riqueza 
nacional, 

Parecer favorável, sob n9 192, de, 1993, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está encer
rada a sessão. 

fLevanta-se'a sessão às 19 horas e 10 1f!i1J.lf!ps. 
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Ata da 1423 Sessão. em 8 de julho de 1993 · 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura· 

- Extraordinária -. 

Prelidhtcio do Sr . . Humberto Lucena 

ÀS 19HORASE 14111NUT0S,ACHAM-SEPRESENTESOS 
SRS. SENADORES: 

- Ira Saraiva- Esperidião Amin- JonaS Rocha- José 
Quinan - Meira Filho - Wilson Martins - Afom Canuitgo 
- Ronaldo Aragão - Cesar Dias - Garibaldi A. Filho -
Gerson Camata- Floriano Melo- Louremberg Nunes Rocha 
- Josaphat Marinho - Moisés Abrão - Álvaro Pacheco -
Jutahy Magalhães - Lourival Baptista - Saldanha Derzl 
- Chagas Rodrigues - Antonio de Ca6 - Francisco Rollem
berg - Mareio Lacerda - Marco Maciel - Junia Marlse 
- Mauro Benevides - Bem Vera - Onofre QWnan - Ruy 
Bacelar - Divaldo Suruagy. 

REQUERIMENTO N• 707, DE 1993 

AffolliO ClmiiJO _ Almir Oebriel _ Aluizio Bezerra _ Álvlro 
Pacheco _ Amir Lllldo _ Anlooio Mariz _ Aureo Mello _ BeiJo 
Parga _ Beni Vens_ Carloo Alltonio De'Carli _Carlos Patrocinio 
_ C~ar Diu_ c:::blps -..!ripes_ Cid Sabóia de Carvalho_ 
Darcy Ribeiro _ Dario Pen:ira _ Dirceu Carneiro _ Divaldo 
Suruagy _ 5duardo Suplicy _ Elcio Alvares _ Epitácio cafeteira _ 
Esperidilo AmiD _ Ett lllay _ Flaviano Melo _ I'Iaaciooo 
Rollemboq _ Goribaldi Alva Filho _ Gerson camata _ Gi1bCrto 
Miranda _ ~e Palmeira _ Henrique Almeida _ Humilerto 
Lucena_ Iram Saraiva_ Jarbas ~arinho _ João __ CaJ,mon _·João Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi
França_ Jollo Jlod1a _ ~ Pinheiro _ Jouphat Marinho_ .Jooé . mento Interno, para Projeto de Lei da Câmara n' 137, de 
Fogaça_ :~oot r.u1o Biool _José Richa _ Josfo Sarney _ J6Jio ,_ 1993 (n' 3.717/93, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
Compos _ Jllnia Marise _ Jutahy Magalhks _ Juvêncio Diu _ dente da República, que dispõe sobre as alíquotas de contri
Levy Dias _ Louremberg Nunes Rocha _ Lonrival Baptista _ -buição para o Plano de Seguridade do servidor público civil 

dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas 
Lucidio Portella _ Luiz Alberto Oliveira. ; _ Magno Baçelar_ _ e dá outras providências. 
Mansueto de Levor- Márcio Lacerda -Marco Maciel - Mário Saladas~essões, 18de julho de 1993. -AffonsoCamargo 
Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira_ Filho - - Aluízio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir Lando - Antô
Moisés Abrão _ Nelson Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney nio Mariz_ Aureo MeDo_ BeUo Parga _ Beni Veras _ 
Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigaes 
,Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _ Ralmtindo Lira _ . - CidSahóiadeCarvalho- Dario Pereira- DireeuCarneiro 
Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ Teotônio Vilela - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin 
Filho_ Valmir Compelo _Wilson Martins. - Eva Blay - Flaviano MeDo - Francisco Rollemberg -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A listà de 
presen~a á.cusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. _ 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tn1balhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

1~' Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 706, DJ;; 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, requeremos ufgência para o Pro

jeto de Lei da Câmara n' 3494-B/93, que "dispõe sobre a 
descentralização dos serviços de transporte coletivo de passa
geiros urbano e suburbano, da União para os Estados e_ Muni
cípios, e dá outras providências". (PLC n' 135/93) 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. -Magno Bacelar 
- Cafetira - E. Alvares- Pedro Teixeira - Nelson W edekin 
-·Jonas Pinheiro- Ney Maranhão - Amir Laudo - MeDo 
Parga - Lucídio Portella - Aureo Mello - Mansneto de 
Lavor - Ronan Tito - Cid Carvalho - João Calmon -
Carlos Paitrocínio -- José Fogaça - Antoruo_ Mariz - Dirceu 
Carneiro - Eva Blay - Dario Pereira - V almir Campelo 

Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto Miranda 
- Guilhenne Palmeira - Henrique Almeida - Iram Saraiva 
--João Calmou- João França- João Rocha- Jonas Pinhei-
ro - Josaphat Marinho - José Fogaça - José Richa -
-Júlio Campos- Júnia Marise- Juvêncio Dias- Levy Dias 
- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio 
Portella - Luiz Alberto - Magao Baeelar - Márcio Lacerda 
- Mário Covas - Marluce Pinto - Meira Filho - Moisés 
Ahrão - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Ma_ra
nhão - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha 
Derzi - Raimundo Lira - Ronan Tito - V almir Ciunpelo 
- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do art. 340, II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre
tário. 

É lida a seguinte 

Brasília, 7 de julho de 1993 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, 

nos termos do art. 55, III, da Constituíção e 39, a, do Regi
mento Interno, e~tarei _ausente dos trabalhos da Casa. no 
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período de 12 a 22 de julho~ quando visitarei a ~Cidad~ de 
Moscou - Rússia. 

· Atenciosas saudações-, Senador JúUo Campos, Primei
ro-Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O expe· 
diente lido vai à publicação. 

Passa-se à 

ORD.EM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 14, de 1992 (n' 21191, na Câmara dos Deputados), 
homologando atos do Conselho Monetário Nacional que auto
rizaram a emissão de papel-moeda no exercício de 1989, no 
'valor de trinta e três bilhões e quarenta e sete milhões de 
cruzados novos, para atender às atividades produtivas do País 
e à circulação da riqueza nacional, tendo 

Parecer favorável, sob n"' 192, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos EconômictlS 
A matéria ficou sobre a mesa durante Cinco sessões, a 

fim de receber emendas, nos termos do art. 235, inciso II, 
alínea d, do Regimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
N~o havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 14, DE 1992 

(N• 21191, na Câmara dos Deputados) 

Homologa atos do Conselho Monetário Nacional 
que autorizaram a emissão de papel moeda no exercício 
de 1989, no valor de NCz$33.047.000.000,00 (trinta e 
três bilhões e quarenta e sete milhões de cruzados novos) 
para atender às atividades produtivas do País e à circu
lação da riqueza nacional. 

O Cdiigressõ Nãcional decreta: 
Art. 1 ~ Ficam homologados os Votos do Conselho Mo

netário Nacional n' 242, de 28 de setembro de 1989 e 252, 
de 25 de outubro de 1989, que autóii.zãram·a-emissão de 
papel moeda em 1989, no valor de NCz$33.047.000.0()()",00 
(trinta e três bilhões e quarenta e sete milhões de cruzados 
novos), para atender às atividades produtivas do País e ã 

· circulação da riqueza nacional. 
Art. z~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 

de sna publicação. 

· O SR. PRES~ENTE (Humberto):.ucena) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à apreciação do Requerimento n"' 706/93, de ur
gência", lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n' 135, de i993. · · 

Em votação o· requerimento. 
Os Srs. Senadores que o 3proVam queiram permanecer 

, ~ntados. (Pausa.) ... 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata aprecia

ção da matéria. 
Discussão-. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n"' 135, de 1993, de iniciativa do Presidente _da República, 
que dispõe sobre a descentralização dos serviços de transporte 
ferroviário coletivo de passageiros, urbano e suburbano, da 
União para os Estados e Municípios, e dá outras providências. 

Nos termos do disposto no art. 140, a, do Regimento 
Interno, a Presidência designa o nob.re Senador Magno Bace
lar para proferir parecer sobre o prôjeto, em substituição 
à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, vem a exame nesta Comissão o Projeto de Lei em 
destaque, que pretende a descentralização. da União_ para 
Estados e Municípios, dOs serviços de transporte ferfOViáiio 
de passageiros nas áreas urbanas_ e suburbanas. 

De iniciativa do.Poder ExecutivO, a Proposição foi subme
tida à apreciação da Câm~ra dos Deputados por meio da 
Mensagem n' 1.013, de 30 de dezembro de 1992, acompanhada 
g.e Exposiçã9 4e Motiyos dos Ministros de_ Estado dos Trans
portes e Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e. Controle da Presidência da República: 

Em decorrência dos dispositivos inscritos na Constituição 
Federal - que estabelecem a competência municipal para 
a prestação dos serviços de transportes coletivo e resguardam 
à União tão-somente a fiXação de diretrizes para o desenvol
vimento urbano -, informam os mencionados Ministros que 
o Governo Federal procedeu a ampla negociação com os Esta
dos com vistas à transferência dos sistemas atualmente opera
dos pela União. 

Hoje, a responsabilidade pela implantação e operação 
das ferrovias urbanas constitui encargo da CBTU-Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos- que opera os subsistemas de 
Fortaleza, Natal. João Pessoa, Recife, Maceió, Salvador, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo- e da TRENSURB
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., responsável 
pela operação do trem metropolitano da Capital gaúcha. Am
bas as empresas são subsidiárias da Rede Ferroviária- Fedçral 
S.A. - RFFSA. 

Argumentam os signatários da Exposição-de Motivos que 
a complexidade do quadro institucional dos transportes urba
nos no País impõe a consideração das peculiaridades de cada 
região metropolitana - que compete aos Estados instituir 
para a execução das funções públicas de interesse comum. 
Os Ministros reconhecem, contudo, que os maiores entraves 
nas negociações para efetivar as transferências pretendidas 
residem no estado precário de conservação da infra-estrutura 
das linhas férreas e do material rodante. Por essa razão, regis
tram o compromisso assumido pelo Goyerno Federal de garan
tir meios para a execução de um programa mfnimo de obras, 
objetivando susta~ a ~egradação em curso e assegurar a v~abil~
dade futura dos sistemas, após a descentralização. 

O Projeto estabelece um processo gradual para a concreti-
-- ~ção das transferência~. A primeira etapa consiste na assun

çã_o, pela União, das ações integrantes do capital da CBTU 
e da TRENSURB, pertencentes à RFFSA. mediante res_sarci
mento que preserve o equilíbrio financeiro da Rede Ferro
viârlà -e propicie a recuperação econômica -da empresa. ·A 
etapa subseqüente, de efetiva descentralização dos serviço~, 
deverá ocorrer à medida que sejam feitos os necessários aiils"7 
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tes entre a União e os Estados __ e Municípios interessados. 
Prevê-se, a seguir, a cisão da CBTU em nove sodf:dades 
de âmbito local, uma para cada um dos subsistemas regionais~ 
mediante a transferência, por doação, da integralidade das 
respectivas ações da União __ às sociedades constituídas pelos 
Estados e Municípios envolvidos. 

De igual modo, o Projeto objetiva o saneam_e_nto finan
ceiro da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro
Metró por meio de autorização à União para converter crédi
tos relativos às dívidas do METRÓ j"unto às institUições finan-
ceiras federais. · 

A Exposição de Motivos aduz, finalmente, o argumentO 
de que a edição de lei específica para ordenar a transferência 
dos sistemas atende, por igual, a exigência protOcolar do 
BIRD-Banco Internacional para a Reconstrução e Oesenvol
vimento para dar seqüência ao financiaMentO dos projetes 
de descentralização dos transportes metropolitanos do Rio 
de Janeiro e de São Paulo, eJ!l andamento junto àquele orga
nismo internacional. 

Distribuída, na Câmara dos Deputados, às Comi$SÕes 
de Economia, Indústria e Comércio; de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço PúbliCo; de Finanças eTfibutação; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação, a Proposição mereceu naquela 
Casa o oferecimento de Emendas que resultaram na adição 
integral dos arts. 2"', 59, 69, 89 e 99 e na modificação do § 
19 do art. 19, nos termos da Redação Final remetida ao_ Senado 
Federal no dia 6 de julho·corrente. 

Os dispositivos ãditados consigna!fl à União a obrigação 
de proceder ao prévio saneamento operacional dos sistemas 
a serem transferidos; asseguram o provimento de dotações 
orçamentárias anuais para investimentos nas ·sociedades suces
soras da CBTU e da TRENSURB; fixam nornlas em resgUar
do dos direitos trabalhistas dos empregados das empresas ex
tintas; estabelecem mecanismos para a manutenção dos acor
dos de tráfego mútuo; e autorizam a constituição de Grupos 
de TrabalhO, integrados por usuários, tr3balhadofes e por 
representantes das três instâncias de poder, para acompanhar 
o processo de transição instituído. Determinou-se, ainda, q~e 

. a aferição - já prevista - do valor patrimonial das ações 
em transferência seja feíta por empresa de consultaria contra
tadà mediante licitação pública. 

Submetida a esta Comissão de Serviços de Infra-Estru
tura, a Proposição recebeu Emenda de n<;> 1, de autoria do 
ilustre Senador Nelson Carn_çiro, com o fito de incluir no 
texto autorização à União para requisitar os policiais ferroviá
rios que se encontram sob a administração das empresas de 
que trata o Projeto. - ---

II- VOTO DO RELATOR 

Não resta dúvida quanto. à pertinência dos motivos que 
"insejaram a apresentação do Projeto. De fato, basta a consta
tação da agudeza dos problemas urbanos naciOnais para que 
tomemos consciência Qa importância _da proposta que aqui 
se discute. , 

Em cada grupo de quatro brasileiros, três moram em 
cidades. Desses, 40% -quase 50 milhões de pesSoas-vivem, 
ou sobrevivem, nas nove Regiões Metropolitanas oficialmente 
constituídas. Nosso processo de urbanização ocorreu de foinJ,a 
não apenas acelerada mas com características de extrema con
centração populacional em gr.tndes cidades. Nesses aglome
rados, o provimento de serviços de transportes urbanos, em 
~de sua crescente._comf!lexidade,. deixa à mostra a incapa-

cidade do poder público eiD gerir os sistemas e expõe os trabc: 
lhadores a intensas dificuldades nos percursos cotidianos. 

O elevado crescimento do contingente de usuários tomou 
imperativa, em muitos núcleos urbanos, a implantação de 
grandes sistemas ferroviários e metroviários de transporte de 
massa, operados sob o controle centralizado da União .. Em 
boa ~ora, contudo, a Constituição de 88_cuidou de extinguir 
o modelo concentrador até então prevalecente, em conso
nância com os reclamos sociais- e o bom senso administrativO. 
Afinal, quanto mais próxima do usuário estiver a gestão dos 
sistemaS de transportes, maiores serão suas perspectivas de. 
êxito. 

É esse, portanto, o saudável princípio constitucionàl que 
o Projeto intenta materialiZar, com destacados méritos, ~o 
propor a conciliação dos vários interesses envolvi4os, em bene
fício da eficácia s.ocial dos sistemas ferroviáriOs de transporte 
urbano. · 

As Emendas incorporadas pela Câmara dos Deputados 
aprimoram o Projeto em muitos aspectos, sem comprome
ter-lhe a estrutura originalmente proposta. 

O Projeto atende igualmente aos requisitos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Assim, ante o exposto, manifestamO-nos-pela aprovação 
do Projeto nos term_o_s da Redação Final da Çâmara dos Depu
tados, com a seguinte Emenda de Redação, oferecida com 
o estrito objetivo de assegurar ínaior clareza ao texto sob 
exame: 

EMENDA DE REDAÇÃO. 

Dê-se ao parágrafo único do artigo 29 a seguinte redação: 
~rparágrafo único. Deverá a União fipna_r. co.Iivê.:. 

niOs para esse fin1, com os Estados ou Munj.cípios obje
to dess'as transferências, devendo as despesas decor
rentes do disposto neste artigo correr por conta de 
dotação específiCa, podendo os Estados ou Municípios 
participarem, em contrapartida, com parcelas do mon~ 
tante necessário, a serem definidas nos respectivos con
vênios." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
COncluí favoravelmente à matéria, com a· emenda de redação 
que apresenta. · . 

Completada a fase de instrução~ passa-Se -à discuSSão do 
projeto e da emenda em turno único. 

Em discussão o projeto.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, com a emenda de redação dada 

ao parágrafo único do art. 20. . .. . . . 
Os: Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer· 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção presidencial. 

:É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE Llcl DA CÁMARA 
N• 135, DElm 

(N' 3.494/93, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre a deS<:entralização dos serviços de 
transporte ferroviário coletlvo de passageiros, urbaDo 
e suburb~oo, cl:a União para os Estados e Municlpios, 
e dá outras· providêriclas. 

-- -
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" A Rede Ferroviária Federal S.A. _:_ RFFSA, 

e a Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. -
AGEF, transferirão à União, atendidas as condições previstas 
nesta lei~ a totalidade das .açõcs de sua propri~2_ade no capital 
da Companhia Biasileira de Trens Urbanos - CBTU, e da 
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TREN
SURB. 

§ 1" As ações serão transferidas pelo valor patrimonial 
a ser apurado em balanço especial, através de empresa de 
consultaria, contratada mediante licitação pública. 

§ 29 Para fins do disposto no parágrafo anterior a CBTU 
e a TRENSURB procederão à reavaliação dos seus ativos. 

§ 39 As transferências das ações far-se-ão mediante· a 
lavratura de termo no livro de "Transferências de Ações No
minativas" da respectivas sociedades, devendo a União ser 
representada na forma da alínea b do inciso V do art. 10 
do Decreto-Lei n" 147, de 3 de fevereiro de 1967~ -

§ 4" O valor apurado na forma do § 1" deste artigo 
constituirá débito da União. em favor das empresas cedentes, 
a ser compensado com créditos da União decorrerites.de: 

I- dividendos a ·serem distribuídOs; 
II - sub~rogaçao em operações de crédito interno ou 

externo; observado o disposto no § 6° deste artigo; 
III- incidência de tributos federais, já ocorrida, ou que 

venha a ocorrer a partir da publicação deSta lei;- -· 
IV-dotações orçamentárias consignadas especialmente 

para a compe-nsação de que trata este parágrafo. 
§ 59 O débito da União de que tr3ta O parágrafo anterior 

será corrigido monetariamente até a data âe- sua efetiva-Com
pensação. 

§ 6<:> Para os efeitos da compensação prevista ne-Ste arti~ 
go, a Un_jão ficará sub-rogada nas dividas da RFFSA e da 
AGEF oriuridas de operã.ções de crédito interno e externo 
contratadas após 31 de dezembro de 1984, mediante assunção 
dos respectivos contratos. 

§ 7o · A Procuradoria~Geral da Fazenda Nacional ado
tará as providências necessárias à celebração de aditivos visan
do à adaptação dos instrumentos co_ntratuais r~feridos no pará

. grafo anterior aos -preceitos legais que regem os contratos 
em que seja parte a União. -- · 

§ 89 Nos aditivos a contratos de crédito externo cons
tará, obrigatoriamente, cláusula excluindo a jurisdição d~ tri
bunais estrangeiros, admitida apenas a submissão de eVelifuais 
dúvidas e controvérsias delas decorrentt!s à justiça brasileria 
ou a arbitragem, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei n9 
1.312, de 15 de fevereiro de 1974. · · 

Art. 2" As transferências das ações a que se refere o 
artigo anterior só poderão ser efctivadas após a União tomar 
as providências necessárias para a recuperação e a _consoli
dação do sistema de transporte ferroviário coletíVO-d~ passa
geiros, objeto da transferência para Estado ou Municipio, 
de modo a garantir o seu funcionamento em regime de eficiê~
cia e em condições de segurança- adequadas. - - ---

Parágrafo único. Deverá a Unijto }irmar convênios para 
esse fim, com-os Estados_ ou Municípios objeto dessas transfe
rências, devendo as despesas decorrentes do disposto neste 
artigo correr por conta de dotação específica, podendo os· 
Estados ou Municípios partiCiparem, em contrapartida, com
parcelas do montante necessário. a serem defmidas em con
vênio. 

Art. 3~' Efetivaôa a transferência das ações a que se 
refere o art. 19, fica autorizada o cisão da CBTU, mediante 

a_ctiação de novas sociedades constituídas para esse fim, cujo 
objeto social será; em cada caso,_ a exploração de serViçOs 
de transporte ferroviáriO- COfefíVO--de passageiros, urbano e 
suburbano, respectivamente nos Estados e Municípios oride 
esses serviços são atualmente prestados. 

§ 1" A cisão far-se-á com a versã-O-:- em cada caso, de 
p&rcelas do patrimônio do CBTU diretarnente vinculado à 
exploração dos serv1ços de trans_porte de que trata o caput 
deste artigo. 

§ 29 __ As operaçõ_es_ de cisão previstas neste artigo reger
se-ão pelo disposto nesta lei e nos arts. 223 a 226, 229". 230, 
233 e 234, da Leí n' 6.404, de.lS de dezembro de 1976. 

§ 39 A cisão com versão de parcela do património em 
sociedade já existente e sob controle acionário direto ou indi
reto de Estado ou Município obedecerá às disposições do 
art. 227 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

§ 4o As ações da União nas sociedades a serem consti
iufdas poderão sei alienadas, a· qUalquer títuio, inclusive me
diante doação, aos Estados e Municípios nos quais os serviços 
de transporte são prestados. 

-§_59 .As operações de cisão de _que trata este artigo só 
sefão realizadas mediante- prévia aceitaÇão, em cada caso, 
pelos respectivOs Estados e Municípios, da doação prevista 
no parágrafo anterior. 

§ 69 A transferência da exploração de todos os serviços 
de transporte a cargo da CBTU implicará a sua extinção ou 
dissolução, aplicando-se em quaisquer dos casos, o ·disposto 
nos art. 18, 20, 21 e 23, da Lei n' ,8.029, de 12 de abril de 
1990.- . 

Art. 4" Efetivada a transferência das ações a _que_ se 
refere o art. 1? desta lei, fíca a União autorizada ~ aliena,t,. 
a qualquer título, inclusive mediante doação, ao Estado d-o 
Rio Grande do Sul e ao Município de Porto Alegre,_ as ações 
de sua propriedade na Empresa de Trens Urbanos de Porto 
Alegre S.A. - TRENSURB. 

Art. 59 Serão celebrados ·convênios entre ·as novâs so
ciedades e a União com vistas a garantir, anualmente,_dotações 
orçamentárias para investimentos na modernização e expari.
são dos sistemas, em montante correspondente a até 50% 
(cin(iüenta por cento) -da média de- dispêndio total de custeio 
observado nos três anos anteriores à criação de cada soCie
dade. 

Art. 6' Os empregados da CBTU e da TRENS.URB 
serão transferidos, em regime de sucessão trabalhista, para 
as novas sociedades, sendo-lhes garantidos os seus direitos., 
benefícios e vantagens atualmente vigentes, tais como a com
plementação de que trata a Lei n" 8.186, de 21 de maio de 
1981, aos empregados que já a tenham adquirido, cofio tam
bém, na forma da legislação, para os empregados admitidos 
posteriormente a 31 de outubro de 1969. 

- § 19 A União fica responsabilizada peias dívidas, obri-
gações, passivos, e quaíSquer oútros ônus trabalhistas, contraí
dos até a transferência dos empregados _para as novas socieda
de-s, constituídas na forma desta lei, inclusive por aqueles 

·pendentes de decisão judicial. 
_ § 29 A doação prevista no art. 49 desta lei fica condicio

nada à quitação prévia dos débitos:-trabalhistas, decorrentes 
de decisão judicial transitada em julgado, cujo pagamento 
dar-se-á independentemente __ de_ precatório, por se tratar de 
crédito de natureza alimentícia, nos termOs do art. 100 da 
Coostituição Federal. 

§ 39 Ficará assegurado ao empregado o direito de man
ter---se como participante da FundaçãO .Rede Ferroviária de;. 
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Seguridade Social- REFER, obrigadas as novas s_ociedades 
criadas nos termos desta lei_a_serem suas patrocinadoras, po
dendo também os novos empregados que, porventura, forem 
contratados pelas novas empresas a serem criadas, associar-se 
à referida Fundação nas mesmas condições. 

§ 4' Aos empregados da CBTU, transferidos para as 
novas sociedades criadas nos termos desta lei e ocupantes 
de imóveis pertencentes à RFFSA ou CBTU. ficarão assegu
rados o direito de ocupação- e a ·prioridade para aquisição. 

§ 59 . Os critérios para ã transferência dos emprega·dos 
da Administração Cctftral da CBTU _serão regulamentados 
por convenção, contrato oil acordo coletivo de trabalho. a 
ser firmado entre a CBTU e o sindicato majoritário represen
tante dos empregados da CBTU no Estado, sendo_ permitida 
a transferência destes funcionários para outras empresas Púhli
cas1 na mesma localidade, garantida a disponibilidade remune
rada do trabalhador, enquanto não houver o teaproveitarnen
to, mantidas as condições desta lei. 

§ 6" A partir da data da publicação de lei estadual ou 
municipal, os empregados da CHTU ou da TRENSURB 4ue 
trabalham nos sistemas sujeitos à transferência não poderão 
ser demitidos, a não ser por justa causa, até 12 (doze) meses 
após efetivada a sua transferência e aproveitamento pelas so
ciedades referidas nesta lei. 

§ 7~ Fica autorizada in&!nização especial, equivalente 
a 12 (doze) vezes o valor da última remuneração inensal paga 
pela empresa, para desligamento voluntário de empregado 
da CBTU ou da TRENSURB, sendo permitido o saque do 
Fundo de Garantia por Tetnpo de Serviço --" FGTS, e todos 
os demais direitos correspondentes à demissão sem justa cau
sa, respeitadas as disponibilidades financeiras das empresas, 
no período de doze meses a que se refere o parágrafo anterior. 

Art. 7~ Fica a Uniáo autorizada de: 
I- adquirir, inclusive mediante compensação de crédi

tos, permuta ou dação em pagamento, os créditos que as 
instituições financeiras por ela controladas tenham contra a 
Companhia do Metropolitana do Rio de Janeiro-roetrô, bem 
como contra o-Estado do Rio de Janeiro e o Município do 
Rio de Janeiro., que tenham sido contraídos diretamente em 
favor do metró; 

II - capitalizar o montante de seus créditos, inclusive 
aqueles objeto do inciso anterior, mediante subscrição de au
J,.llento-de capital do metrô e integralização com esses créditos; 

III- alienar, a qualquer título, incluSive medíaàte--doa
ção, ao Estado do_ Rio de Janeiro e ao Munidpio do Rio 
de Janeiro, a integralidade ou parte das ações que receber 
em decorrência da capitalização preVista no incíso ailteriór." 

Parágrafo único. As despesas decorrentes do disposto 
neste artigo correrão- à conta de dotação específica. 

Art. 89 Para garantir os serviços de transporte de cargas 
e passageiros oferecidos pela RFFSA, as novas -sOciedades 
referidas nesta lei deverão celebrar acordos com a RFFSA 
ou manter os existentes entre a RFFSA e a CBTU, no que 
diz respeito ao· tráfego mútuo e aus plailos diretores de investi
mento, em áreas comuns a ambas as empresas. 

Parágrafo único. Entende-se, para finS desta lei, como 
tráfego mútuo, o compartilhamento, com a RFFSA, das vias 
pertencentes atualmente à CBTU, as quais serão transferidas 
para as novas sociedades, possibilitando a circulação simul
tânea de trens de passageiros urbanos e de longo percurso 
e de cargas. 

Art, 9' Fica o Ministro de Estado dos Transportes auto
rizado a constituir Grupos de Trabalho1 compostos por repre-

sentantes dos Govc.rnos Federal, Estadual e Muniçipal, bem 
como por representantes dos trabalhadores e usuários, com 
o objetivo de acompanhar os processos de transferências dos 
_sistemas ferroviários de transporte coletivo de passageiros, 
de que trata esta lei. 

Art. lO. Esta lei entra em vigor na_ data de sua publi
cação. 

· Are 1 L Revogam-se o Decreto-Lei no 2.399, de 21 de 
dezembro de 1987_, e demais disposições_ em contrário. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento no 707, de 1993, de urgên
cia, lido no Expediente para o Projeto de Lei da Câmara 
n• 137, de 1993, 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa,)·· · - · 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata aPrecia

-ção da matéria. 

Discussão em turno único do Projeto de Lei da, Çâmara 
n" 137, de 1993 (n9 3.717/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre as alíquotas 
de contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Públi
co Civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações 
públicas e dá outras providências. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos ·do disposto no art. 140, alínea a, do Regi
mento Interno~ designo o nobre Senador Alrnir Gabriel para 
proferir o parecer sobre o Projeto, em substituição à Comissão 
de Assuntos EConómicos. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA, Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, e submetido à 
análise desta Casa o Projeto de Lei da Câmara n9 •• 137, de 
1993 (PL no, 3,717, de 1993, na Casa de origem), que "dispõe 
sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade 
do servidor públicO civil dos Podetes da União, dàs autarquias 
e das fundações pUblicas e dá outras providências". O projeto 
cm tela é originário de iniciativa dn E;tcelentíssimq, Senhor 
Presidente da República. encaminhado ao_ Con_giesso Nacio-_ 
nal através da Mensagem n• 211, de 1993, 

O projeto de lei em comento visa a, seguiido a Exposição 
de Motivos que acompanhou a proPQsição, adequar a legisla
ç~o sobre a matéria às alteraç~ incluídf!S_pa Carta Magna 
pela Emenda Constitucional n~ 3 de 1993, que acrescentou 
l6',-3o ait. 4D da Constituição, deteririinando que as aposenta
dorias e pensões dos servidores públicos federais serão custea~ 
dos com recursos provenientes da União e das contribuições 
dos servidores, na forma da lei~ .. ~ _ 

Na Câmara dos Deputados a proposta recébeu pareceres 
das Comissões de. Seguridade Social e Família; de Trabalho, 
de AdministraçãO e Serviço Público; e de Finanças _e Tribu
tação; tendo recebido parecer favo~vel de todas, com emen
das e substitUtivo das Comissões de Seguridade Social e Famí
lia e de Trabalho. de Administração e Serviço ~úl;>lico. 

No plenário daquela Casa, a proposição foi aprovada, 
na forma do substitutivo da Comissão de Seguridade Sõcíal 
e Família, e encaminhada à revisão desta Câmara Alta. 

No Senado Federal, o Projeto nãO receb~u emendas. 
É o relatório. 
Os requisitos formais de cOQ.Stituci90.alidade sãQ_~tendi~ 

dos pelo Projeto de Lei da Câmara n• 137, de 1993, tendo 
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em Vista que a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária, 
de iniciativa-privativa do Presidente da República (CF, art. 
61, § 1\ II, a e c. 

O projeto atende também aos requisitos de juridicidade 
e boa técnica legislativa. . 

O projeto em questão é legislação que complementa os 
novos dispositivos constitucionais relativos à aposentadoria 
e pensões no setor público, objetivando conduzir a tratamento· 
mais isónomico entre Os t:r:abalhadores da iniciativa privada 
e os servidores públicos, na medida em que prevê, também 
para estes, a contribuição dos beneficiários no financiamento 
de todos os programas de seguridade. 

Por outro lado, a prOposição visa a contribuir para o 
equilíbrio das finanças·públicas, permitindo ao Poder Público 
reduzir, neste grave momento de crise de financiamento do 

· Estado, as suas contribuições para a seguridade social de seus 
servidores, sem comprometer a manutenção dos benefícios 
e vantagens a ela inerentes. 

Assim, a vista -do exposto, somos favoráveis à aproVação 
do PLC n9 137, de 1993, nos termos do aprovado pela Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. - -

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vaio à sançãó. 

~ v .:. .... e,uum: o projeto aprova<!o: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 137, DE 1993 

(N• 3.717/93, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o 
PlanQ de Seguridade do Servidor Público Civil dos Pode
res da União, das autarquias e das fundações públicas, 
e <l;á outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O § 2• do art. 231 da Lei n• 8.112, de 11 de 

dezembro de 19_90, passa a vigorar cqm ·a--seguinte redaÇão: 

"Art. 231. 

§ 29 . O custeio das aposentadorias e pensões é 
de responsabilidade da União e de seus servidores." 

Art. 2• A contribuição mensal do servidor ao Plano de 
Seguridade Social incidirá sobre sua remuneração e será calcu
lada mediante aplicação das alíquotas estabelecidas na seguin
te tabela: 

FAIXAS (com base na tabela de 
vencimentos dos servidores do_ PCC 
_Lei n° 5.645, de 1 O de dezembro de 
1970) 
Remuneração correspondente a até 
1 ,8 vezes o vencimento da Classe D, 
Padrão IV_ NA, inclusive 
Remuneração correspondente a 1 ,8 
vezes o vencimento da Classe D, 
Padrão IV _ NA, exclusive, até a 
correspondente a 1 ,8 vezes o 
vencimento da Classe C, Padrão IV ) 
Nl, inclusive · 
Remuneração correspondente a. 1,8 
vezes o vencimento da ·Classe C, 
Padrão IV _ NI, exclusive, até a 
correspondente a 1 ,8 vezes o 
vencimento da Classe C, Padrão IV _ 
NS, inclusive 
Remuneração superior a 1 ,8 vezes o 
vencimento da Classe C, Padrão IV _ 
NS 

Alíquota 
. (%). 

9 

10 

11 

.J2 

§ 1" As alíq uotas definidas neste artigo passam a vigorar 
no prazo de noventa dias, contado da data de publicação 
desta lei, e serão aplicadas até 30 de junho de 1994. 

§ 2~' O Poder ExecutiVO encaminhará 3.o Congresso Na
cional, no prazo de noventa dias, contado da data de publi
cação desta lei, projeto de lei dispondo sobre o Plano de 
Seguridade Social do Servidor, sua gestão e seu custeio, e 
fixando as alíquotas a serem observadas a partir de 19 de 
julho de 1994. 

Art. 3" A União, as autarquias e as fundações públicas 
federais participarão do custeio _do Plano de Seguridade Social 
do servidor através de: 

I- contribuição niensal, com recursos do Orçamento 
Fiscal, de valor idêntico à contribuição de cada servidor. con
forme definida no art. 2~>; 

II ~recursos adicionais, quando necessários, em mon
tante igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano 
e as receitas provenientes da contribuição dos servidores e 
da contribuição a que se refere o inciso I, respeitado o disposto 
no art. 17 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991. · 

Art. 49 As contribuições de que tratam os arts. 2" e 
3"serão recolhidas ao Tesouro Nacional nos prazos e condições 
estabelecidos pelo Poder Executivo. 

Art. 5~> As contribuições dos servidores que, anterior
mente à vigência da Lei n" 8.112, de 1990, eram regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, enquanto não entrarem 
em vigor as alíquotas definidas no art. 29, continuarão a ser 
desc0ntadas na forma e nos percentuais estabelecidos para 
os demais servidores civis da União, observado o disposto 
no art. 4~ desta lei. 
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Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, respeitado o disposto no§ 1~ do art. 2~. 

Art: 7? Ficam ·revogados os arts. 9\ 10 e 18 da Lei 
n' 8.162, de 8 de janeiro de 1991 .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
convocando sessão extraordinária a realizar- hoje, às 19 horas 
e 34 minutos. com a seguírife 

ORDEM DO DIA 

Item único 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 16, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 16, de 1992 (n' 23/91, na Câmara dos Deputados), 
homologando ato do Conselho Monetário Nacional que autO
rizou a emissão adicional de pãpel-moeda no valor de um 
bilhão e duzentos milhões de cruzados novos, tendo 

Parecer favorável, sob n9 182, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está encer
. rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 25 minutos.) 

Ata da 143a Sessão, em 8 dejulho de 1993 

3'' Sessão Legislativà Ordinária, da 49' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 19 HORAS E 34 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Almir Gabriel _ A!uízio Bezerra _ Álvaro 
Pacheco _ A.mir Lando _ Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Bello 
Parga _ Beni V eras _ Carlos Antonio De'Carli _ Carlos Patrocínio 
_ César Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid Sabóia de Carvalho _ 
Darcy Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Divaldo 

· 'Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Elçio Alvares _ Epitâcio Cafeteira _ 
Esperidião A.min _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ Francisco 
Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto 
Miranda _ Guilherme Palmeira _ Halrique Almeida _ Humberto 
Lucena_ Iram Saraiva _ Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João 
França _João Rocha_ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José 
Fogaça _ José Paulo Biso! _ José Richa _ José Samey _ Júlio 
Campos _ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ Juyêncio Dias _ 
Levy Dias _ Louremberg Nunes Rocha _ Lourival Baptista _ 
Lucídio Portella _ Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ 
Mansueto de Lavor _ Márcio Lacerda _ Marco Maciel _ Mário 
Covas _ Marluce Pinto _ ·Mauro BenevideS -- Meira Filho _ 
Moisés Abrão _ Nelson Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney 
Maranhão _ Odacir Soares _ Onofre Quinan _ Pedro Simon _ 
Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _ Raimundo Lira · _ 
Ronaldo Aragão _ Ronan Tito·- Ruy Bacelar _ Teotónio Vilela 
Filho _ V almir Campelo _ Wilson Martins. 

O SR. PRESiDENTE (Humberto Lucena) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimetal. declaro aberta a s.essão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

I' Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERiMENTO N• 708, DE 1993. 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, -alínea b, 
do Regimento Interno, para o ProjetO de ResOlução n9 60, 
de 1993. que dispõe sobre reposicionamento dos servidores 
do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF e Centro 
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
- PRODASEN, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993.- Affonso Camargo 
- Almir Gabriel - Aluízio Bezerra - Amir Laudo - Aureo 
Mello - Beni V eras - César Dias - COrlos Patrocínio -
Chagas Rodrigues- Cid Saboia de Carvalho- Dario Pere_h"a_ 
- Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares ......: · 
Ep"ifácio Cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano Mello -

- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho- Gerson Ca· 
mata --Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira- Henrique 
Almeid3 - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas 
Passarinho - João França - João Rocha - Jonas Pinheiro 
- José togaça - José Paulo Biso! - José Sarney - Júnia 
Marise - Jutahy Magalhães - Juvêncio Dias - Levy Dias 
- LOurival Baptista - Mareio Lacerda - Marco. Maciel -
Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filbo - Moisés 
Abrão- NC!son Wedekin- Ney Maranhão- Odacir Soares 
- Onofre Quinan - Pedro Simon- Pedro Teixeira - Rachid 
Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ro
nan Tito- Ruy Bacelar- Valmir Campelo- Wilson MBr-
tins. · 

REQUERIMENTO N•. 709, DE 1993 

Requeremos urgêncía, n'os termos do art. 336, b,do Regi· 
mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n<? 117. 
de 1993 (n' :>.716/93, na Casa.de origem), de iniciativa do 
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Presidente da República, que dispõe sobre a extinção do Insti
tuto Nacional de Assistêncía Médica da Previdência Social 
- INAMPS, e dá outras providências. . 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. - Affonso Camargo 
- Amir Lando ...:.... Antônio Mariz - Aureo Mello - Bello 
Parga - Beni V eras - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de 
Carvalho - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Su
ruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Esperidião Amin 
- Eva Blay - Flaviano MeDo ..:.... ·Francisco Rollemberg -
Garibaldi Alves Filho- Gerson Camata- Gilberto Miranda 
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva -
João Calmon- João França- João Rocha- Jonas Pinheiro 
- José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa - Júlio 
Campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Juvêncio 
Dias - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival 
Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar-- Mansueto 
de Lavor- Márcio Lacerda- Marco Ma~iel- Mario Covas 
- Meira Filho- Nelson Carneiro- Ney Maranhão - Odacir 
Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha 
Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar -
VaJniir Çampelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os requeri-
mentos lidos serão votados ap6s a Ordem do Dia: 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão~ em turno único, do Projeto de Decreto Legis-. 
lativo n• 16, de 1992 (n' 23/91, na Câmara dos Deputados), 
homologando ato do ConSelho Monetário Nacional que auto
rizou a emiss.ão. ádicional de papel-moeda no valor de um 
bilhão e duzentos milhões de cruzados novos, tendo 

Parecer favorável, sob n• 182, de 1993, da Co
missão 

de Assuntos Económicos. 
A matéria ficou sobre a mesa. durante cinco s~ssões ordi

nárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
item II, alínea d, do Regimerito Interno. 

( 

À proposição não foram oferecidas emenàa:s. 
~ Passa-se à discussãO do projeto, em turno ú!lico. (Pausa .. ) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão. 
Em votação. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) • 
Aprovado-. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação fmal. 
É o seguinte o projeto aprovado: -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N• 16, DE 1992 

(N• 23!91, na Câmara dos Deputados) 
O Congresso-Nacional decreta: ~ 
Art. 19 Fica homologa o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 
no exercício de 1990, no valor global de Ncz$1.200.000.000,00 
(um bilhão e duzeritos milhõ.es de cruzados novos), em respos
ta à solicitação e às razõ~s constantes da Mensagem n"'- de 
21 de fevereiro de 1990, do Poder Executivo. 

Art. 2<? ·Este decreto legislativo entra em vigor na data · 
de sua publicaçã'o. - ..,__ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada 
a·matéria constante 8a Ordem Qo Dia_,__, 

Passa-se, agora, à votação do Requerimento n<? 708/93, 
de urgência, lido no Expediente, para·o Projeto de Re~lução 
n• 60, de 1993. 

Em votação o requerimento. _ . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata aprecia-

ção da matéria. • 
DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n(> 60, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, 
que dispõe sobre o ·reposicionamento ·aa área técnica 
dos servidores do Senado, Centro Gráfico e PRODA
SEN e dá outras providências. 

Nos termos do disposto no art. 140, a, do Regimento 
Interno, designo o nobre Senador Garibaldi Alves Filho para 
proferir o parecer sobre o projeto, em nome da Comissão 
de Constituição Justiça e Cidadania. 

O SR."GARffiALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. o Projeto 
de Resolução n~ 60, de 1993, de autoria da Comissão Diretora 
visa posicionar os servidores "do Senado Federal, Centro Grá~ 
fico do Senado Federal- CEGRAF- e Centro de Informá
tic3. e ProcesSamento de Dados do Senado Federal.- PRO~ 
DASEN- nas escalas de vencimentos, aprovados nos Planos 
de Carreira, desses órgãos .. 

Na justificação é asseverado: 
"O presente Projeto de Resolução, de iniciativa da Co

missão Difetora, tem por objetivo proceder acertos do posicio
p.amento dos servidores dos quadros do Senado Federal e 
de seus órgãos supervisionados, que se tornaram necessários, 
em função da implantação recente dos respectivos planos de 
carreira, de modo a dar continuidade ao processo de isono-
miã." - . --

lnexistindo qualqUer óbice à apre-sentação e tramitação 
do Projeto de Resolução 60/93, o nosso parecer é pela sua 
aprovação. 

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer con
clui favoravelmen'~ ao projeto. 

Completada a fase de instrução da matéria, passa-se à 
di&cussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os SIS. Senadoies que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . 
A )llatéria vai à Comiss_ão_ Diretora para a redação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora sobre a redação final, 
que será lido pelo Sr. 19 Secretário. -

? É lido o seguinte 

PARECER N• 237, DE 1993 
Da Comissão ·oiretór.a 

Redação final do Projeto de Resolução n<? 60, de 
1993. 

A Comissão p_iretora apresenia'a redação final do Projeto 
de Resolução n9 60, de 1993, que dispõe sobre reposicio
namento dos servidores do Senado Federal, Centro Gráfico. 
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do Senado Federal - CEGRAF, e Centro de Informática 
e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODA-
SEN, e dá outras providências. -

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de julho de 1993, -
Nelson Wedekin, Presidente - Lucidio Portella, Relator -
Lavoisier Maia - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 237, DE 1993 

Redação final do Proj~to de Resolução n~ 60, de, 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
---------------, Presidente, nos 
termos do art_ 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1993 

Dispõe sobre reposicionamento dos servidores do 
Senado Federal, Centro GráficO do Senado Federal -
CEGRAF, e Centro de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal- PRODASEN e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Os servidores ocupantes dos cargos de provi

mento efetivo, dos cargos ·ctas carreiras de Especialização em 
Atividades Legislativas, Especialização em InfOrmáti_ca Legis
lativa e Especialização em Artes Gráficas São reposicionados 
na Escala de Vencimentos, na forma indicada nos Anexo~ 
I e II desta Resolução. · 

Art. 2~' O disposto nesta Resolução aplica-se, no que 
couber, aos proventos de aposentadoria. . 
· Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir de 19 de julho 
de 1993. · 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO I 
CARREIRAS OE ESPECIALIZAÇÃO EM Al1VIDADES LEGISLATIVAS E 

ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMATICA LEGISLATIVA. 

SITUAÇAO SITUAÇÃO NOVA 
ANTERIOR 

NÍVEL PADRAO PADRAO 
45 45 . 
44 45 
43 45 
42 45 
41 45 
40 45 
39 44 
38 43 

III 37 42 
36 41 
35 41 
34 41 
33 41 
32 41 
31 40 
--

30 
29 30 
28 30 
27 30 
26 29 
25 28 

II 24 28 
23 27 
22 26 
21 24 
20 24 
19 23 
18 23 
17 23 

14 I 15 
13 I 15 
12 15 
11 I 15 
10 I 15 
09 14 
08 14 
07 14 
06 12 
05 12 
04 12 
03 10 
02 09" 

ANEXO~ 
CARREIRAS DE"ESPI!CIAUZAçAo LEGISLATIVA EM ARTES GRÁRCAS. 

29 
28 

• 21 27 
20 26 
19 25 
18 24 

III 17 23 
16 22 
15 21 
14 20 
13 19 
12 18 
11 17 

16 22 
15 21 
14 20 
13 19 

11 12 18 
11 17 
10 16 
09 15 
08 14 
07 13 
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SITUAÇÃO SITUAÇAO NOVA 

·-- ANTERIOR 
NIVEL PAORAO PAORAO 

-- 10A 16 16 
09 15 
08 14 
07 13 

I 06 12 
os 11 
04 10 
03 09 
02 oa 
01 07 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Sis. senadores que a aprovam queiram-J:iermanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à apreciação do Requerimento- no 709193, de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara no:> 117, 
de 1993. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se a Imediata aprecia

ção da matéria. 
Discussão- ~rtr turno únicO do 'Projeto de Lei da 

Cârri3.ra n~ 117. de 1993, de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a extinção do Instituto 
Nacional de Assistêfl:cia Médica e Previdêpcia Social, 
INAMPS, e dá outras providências. 

Nos_ termos do_ disposto no art. 140, alínea a, do Regi
mento Interno, designo a nobre Senadora Eva Blay para profe
rir o parecer sobre o projeto, em substituição à Comissão 
de ConstitUição, Justiça e Cidadania. 

A SRA. EVA BLAY (PSDB - SP. Para proferir parecer. 
Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social- INAMPS, já teve sua missão cumprida. Criado como 
órgão integrante do Sistema Nacional de Previdência e Assis
tência Social- SINPAS, que foi constitUídO com o desmem
bramento do antigo Instituto Nacional de Previdência Social 
- INPS, em três autarqiiUfS~ a saber:. Instituto Nacional de 
Previdência Social- INPS, Instituto de AITecadação da Pre
vidência e Assistênciã Social- lAPAS e Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS. 
Este último, ainda na administração do Presidente José Sar
ney, deixou de ser vinculado ao Ministério da Previdência 
e AssistênCia Social e passou a vincular-se ao Minisú!rió da 
Saúde. 

Com a implantação do Sistema Único de Saúde- SUS, 
o órgão em questão foi perdendo muitas das atribuições que 
lhe cabiam, pois as açôes de saúde passaram a ser executadas, 
cada vez mais, descentralizadamcnte. _ 

Mais: pelo fato de a Constituição de 1988 reforçar o cará
ter federativo na formação do Estad9 br~sileiro, deve-se optar, 

tanto quanto possível, pela descentralização dos serviços pres
tados pelo Poder Público. 

Sabemos que grandes estruturas necessitam de grandes 
volumes de recursos para serem mantidas. O INAMPS foí 
criado com a finalidade de possibilitar o atendimento médico 
de cunho previdenciário e social, mas a Constituição de 1988, 
no seu art. 198, houve por bem modificar a forma de prestação 
dos serviços de saúde, definindo cómo diretrizes: a descentra
lização, o atendimento integral e a participação da comuni
dade: Além disso, o acompanhamento das ações e da aplicação 
dos recursos recebidos se dá muito mais facilmente a nível 
local. 

Atualmente, mesmo no que se refere aos aspectos norma
tivos, o INAMPS vem-se mostrando desnecessário, já que 
essa atividade está sendo desenvolvida no âmbito da Secretaria 
Nacional de AssistênCia à Saúde, do Ministério da Saúde. 

Os serviços, que são de responsabilidade do Poder Públi
co, não sofrerão solução de continuidade, já que as dotações 
orçamentárias a eles destinadas serão transferidas para o Fun
do Nacional de Saúde, observados os mesmos subprojetos, 
$Ubªtividadcs e grupos de despesa previstos na Lei n9 8.652, 
de- 29 de abril de 1993. O texto legal prevê. ainda, o aporte 
anual de recursos financeiros, equivalente, no mínimo, à mé
dia dos gastos da autarquia nos Ultimas cinco anos, através 
do Orçamento da Seguridade Social. 

Para garaJJ.tir que os recursos airecadados e distribuídos 
pelo Governo Federal sejam bem utilizados nos Estados e 
nos Municfpios, cabe ao Sistema Nacional de Auditoria do 
Ministério da Saúde, previsto na Lei n~ 8.080, de l9 de setem
bro de 1990, o acompanhamento das ações do Sistema Único" 

· de Saúde. nessa forma, evitar-se-á, também, a tão temida 
· '~queima de arquivos", que vem sendo propalada em função 
do descobrimento de um sem número de fraudes, devido às 
facilidades que o antigo sistema propiciava. 

Quànto aos servidores do órgão, o texto do projeto em 
-trántitação garante a eles todos os direitos adquiridos, permi
. tirido a sua absorção pelo Ministério da Saúde, ou outro órgão 
da administração federal, ou, ainda, cessão para os estados, 
Distrito Federal ou municípios, ·conforme a conveniência- e 
de acordo com o que estabelece o art. 20 da Lei n9 8.270, 
de 17 de dezembro de 1991. 

Somos, portanto, pela aprovação do projeto em questão. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 

conclui favoravelmente ao projeto. 
Completada a fase de instrução da matéria, passa-se à 

discussão do projeto em turno único. 

O Sr. Josapbat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para discu· 
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não sou, em princípio, contra a extinção do TNAMPS, como 
não o ~eria em relação à extinção de qualquer outro órgão, 
se fundadamente adotada a medida pelo Poder ExecutivO. 

Ein verdade_, porém, a extinção do INAMPS não decorre 
de motivoS institUcionais;- resulta de atos de corrupção e de 
irregularidades que foram verificados naquela instituição. Daí, 
o Governo ter partido repentinamente para sua extinção. 

E_, tanto não há um estudo pormeriorizado, pensado, me
ditado sobre o assun:to, que as disposições são extremamente: 
genéricas .. 
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Declarando extinto o IN AMPS, o" parágrafo "único do 
art. 1 <? estabelece: 

"Parágrafo único~ As funções, competências, 
atividades e atribuições do INAMPS serão absorvidas 
pelas instânc_ias federal, estaduàl e municipal gestoras 
do Sistema Unico de Saúde, ... " 

Ora, todos condenam o funcionamento do SUS. Todos 
recOnhecem que não está atendendo aos seus objetivos-institu
cionais e, ãinda menos, ao atendimento dos problemas de 
saúde ao longo do País. ~- ---_ 

O dispositiVO entretanto é genérico. As atribuiÇões pas-· 
sam para o âmbito federal, estadual e municipal. Como pas
sam? Em que condições passam? Que atividades serão da 
União? Que serviços pertencerão aos Estados? Que funções 
serão reservadas aos municípiOs? Não se sabe. 

Por outro lado, o projeto declara, no art. 5<?, o seguinte: 
"Art.S•- Os servidores do_ INAMPS, .ocupantes 

de cargos efetivos, passam a integrar ó Quadro de Pes
soal Permanente do_ Ministério da Saúd_e, respeitados 
os seus direitos, deveres e vantagens, sendo-lhes garan
tido-o direito de opção por redistribuição para o Minis
tério da Previdência Social ou outro órgão ou entidade 
federal, ... " 

Quem garante que esses "outros órgãos" podem, estão 
em condições ou querem receber esses servidores? Em que 
condições os receberão? Tudo é genericamente dito, nada 
é esclarecido para preservar direitos- dos_ servidores e, ao mes
mo tempo, resguardar os interesses da organização adminis
trativa da União. 

No§ 49 , ainda do art. 59 , o projeto declara: 
"§ 4• Aos servidores do INAMPS que, na data 

da publicação desta l~i, estejam em exercício n-os hospi
tais universi"tãricis das universidades federais, no Insti
tuto Nacional de Seguridade Social - INSS, e em ou
tros órgãos e entidades da Administração Pública Fede
ral, será assegurado o direito de opção, no prazO de 

. 180 dias, para integrarem o quadro de pessoal dos refe-
ridos órgãos e entidades, sem prejuízo dos direitos e 
vantagens a que fazem jus, de acordo com a legislação . 
pertinente." ' 

E esses órgãos· têm condições materiais de receber esses 
funcionários públicos? Têm condições financeiras para supor
tar esses novos encargos? Nada disso é esclarecid9 no projeto. 

Portanto, a conclusão a que se há de chegar, lamenta
velmente, é a de que, diante de irregularidades, o Governo, 
ao invés de corrigi-las, ao invés de punir os responsáveis, 
extingue o órgão. . 

Ora, isso não é possível, Sr. Presidente. Diante de fatos 
condenáveis na Administração, o Governo deve-apurá-los e 
punir os responsáveis. As instituiçõeS é que não devem respon
der pelos erros de alguns ou de muitos de seus dirigentes 
ou servidores. 

zer. 

O Sr. Jarb3s PasSarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- OuÇó V. Ex• com pra-

O Sr. Jarbas Passarinho- Em primeiro lugar, lastimo 
que estejamos votando matéria da maior importância, pratica
mente sem a atenção do plenário desta Casa. Trata-Se de 
medidas que vão ter urna repercussão profunda na vida br.aSi
leira. ·Concordo plenamente com o que V. Ex~ está dizendo: 
ouvi, certa vez. uma frase oue nunca pensei que fOsse repetir 

em minha vida·; ouvi-a do Próprio aut.or o Sr.· TEmórlo Caval
cante que dizia sei" um grande escritor brasileiro que escrevia 
com metralhadoras. Disse essa frase que nunca mais a esqueci: 
"Não se pode culpar a vassoura pela existência do lixo''. Quan
do se diz que o INAMPS vai ser extinto em virtude das fraudes 
que ele permite, ou enseja, está-se culpando a vassoura pela 
existência do lixo. PasSei por duas vezes pela Previdência 
Social, Senador Josaphat Marinho; na segunda vez, não foi 
por nenhum mérito meu, e sim um Inérito anterior do Ministro 
H~lio Beltrão, .Fazíamos as Ações Jntegradas de ~aúde. Inte
grávamos o Miriistério da Previdência Social, o Ministério 
da Saúde, o Ministério da Educação nos seus hospitais e clíni
cas, os Estados e_ os Municípios. Havia uma integração nesse 
se:õ.tido. Agora, como V. Ex~ acaba de salientar nessa questão, 
acaba-se com o INAMPS, o SUS que não tem respondido 
z bem- à sua finalidade altruisticamente Colocada na Consti
tuição, e o que vamos ver, e eu penso: quais são os municípios 
que, a partir da municipalização dos serviços públicos de saúde 
no Brasil, podem responder por isso. Agora, já que é uma 
decisão consensual - fui dos poucos que se recusaram a dar 
uma das 54 assinaturas para essa solução ... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Eu me recusei. Senador 
Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Fomos poucos, fomos muito 
poucos. Estamos votando exatamente a medida de urgência 
urgentíssima pata urna piovidência dessa natureza, que já 
veio da Câmara, sim. Já se considera a questão como ultimada. 
Não há mais o que discutir. Resta agora esperar que um 
Governo que tem pouco tempo de sobrevivência - que já 
está há pouco tempo dentro de uma campanha de sucessão 
presidencial- possa responsabilizar-se por uma decisão dessa 
natureza._ Praza aos Céus que eles estejam certos, e que nós 
ambos estejamos errados. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe os subsí· 
dios que traz ao debate. · 

Homem que participou de outros governos e em vários 
ministérios, V. Ex~ traz subsídios valiosos ao Conhecimento 
do assunto, inclusive para demonstrar que não é possível supri
mir-se um órgão como o INAMPS, sem atentar para as resul
tantes do ato com relação à comunidade_ nacional. 

A extinção se faz sem que esteja devidamente garantida 
a sorte da população, sobretudo da população carente, a que 
mais precisa dos serviços de saúde em todos os três níveis 
4_a administração: o federal, o estadual e o municipal. 

O Sr. Jarbas Passarinho- E se V. Ex~ me __ permite, 
não exatamente dentro "dessa matéria, mas dentro de outra 
que em Seguida vamos votar, eu gostaria de tecer algumas 
considerações. Trata-se de outra questão com a Previdência. 
Ela partiu de uma constituição tripartite: eram s-% do einpre
gado, 8% do empregador, 8% do Estado. o-Preside:nte Jusce
lino Kllbitschek editou a LOPS, a Lei Orgânica da Previdência 
Social, e, diante da inadimplência crónica dO Estado, retirou 
os 8% de responsabilidade do Estado, mas deu-lhe a responsa
bilidade de ficar pagando custeio, ou seja, pessoal e 3.dminis
tração. Isso durou de 1960 - maís ou menos essa a- data 
da Lei Orgânica da Previdência Social -até quando a Previ-· 
dência foi dirigida pelo Ministro Jair Soares. _ , 

Problema de economia brasileira em que a Previdência 
Social é função matemáticaS de salário: a economia vai mal, 
a Previdência vai mal. Em compensação, quando a economia 

- brasileira vai bem, de Um· modo geral, o Governo se retrai 
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e fica inadimplente com a sua responsabilidade. Aí, passamos 
a ter uma. modificação de alíquótas de contribuição. Vimos, 
aqui, colocado também em regime de urgência- Ui'geritíssiffia, 
novo aup1ento de contribuição. Vão contribuir outra vez os 
empregal:loS e os empregadores, aumentando as alíquotas para 
cobrir os déficits da Previdência So_ciaL Ao_ mesmo tempo, 
o Governo nos diz que, vOtarido o imposto provisóriõ -:....:..:.... o 
IPMF- será duvídoso que estaremos resolvendo o-problema 
~e caixa do Governo. E vamos agora tálnbém resolver o pro~ 
blema de caixa da Previdência, através do aumento das alíquo
tas de contribuição. Lembro-me_ de que, quando fui Ministro 
do Presidente Figueiredo, eu estava_ diante desse problema. 
Havia uma. recessão económica: mundial, e a economia braSi
leira, dependente, recebia o seu efeito negativo. Telefonei 
para o meu qu-erido amigo Mário -Simonsen _e lhe perguntei 
se podia dar-me uma orientação. Ele me respondeu: "Au
mente as alíquotas", Aí está: vamó's aUnientãi" as alíquotas 
para resolver o problema da Previdência So_cial. Daqui a-10 
anos, aumentaremos para 30% a Córifrlbuição dos trabalha
dores e dos empregadores. É esse o papel ou, então, também 
vamos acabar com a Previdência de uma vez. Desculpe-me 
V. EX' pelo aparte. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ao contrário, não há 
que desc_ulpá-lo. Tenho de ::tgradecer a V. Ex~ a colaboração 
que traz ao debate. Em verdade, o que se deve verificar é 
que quando uma instituição pública é ineficiente, funciona 
com víçios ou irregularidades, ao Governo Cabe dar-lhe condi
ções de funcionamento regular ou abrir os iriquéritos neces
sários para sanar as irregularidades ou os vícios preexistentes. 

Não se marcha para suprimir um õrgã·o-pelos vícios de 
seu funcionamento. Isso, entretanto, é o que se está fazendo. 

O Sr. Ronan Tito- Permífe-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Com muita honra, 
Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito - Normalmente, por paradoxal que 
pareça, causa-me assombro quando se criam n'ovos órgãos 
e- fico muito assustado quando se pretende extinguir alguns 
já existentes por muitos anOs-. c As-desculpas são as mais variaw 
das. Lembro-me aqui e gostaria de chamar a atenção dos 
Srs. Senadores para o que ocorreu com o antigo IBC. Lem
bro;;me- de que se moveu, nO Brasil inteiro, a campailha. que 
durou mais de uma década, de que o IBC_era absolutamente 
desnecessário." Faiia-se apeigUnta: por que não temos o insti
tuto do chuchu. o instituto da soja e o instituto- do feijão? 
Naquela época. o café era a terceii"a-·m:erCadóõa;-em Voliiine, 
das transações no mercado internacional. Tanto-se bateu nesse 
assunto, que se extinguiu o IBC. Muito bem. Naquele tempo, 
o Brasil tinha uma particip3Çãó-iio-.m.etcado lntemaciO.il:al da 
ordem de 36%. Acabou o IBC. Acabou a roubalheira toda. 
Agora acontece uma coisa intere_ssa_nt_íssima~: ó Brasil está bri
gando para voltar a ter uma participaçãO de 26%-.......:..; lião 
mais de 36% -no mercado iô.temaCional. Contudo, vejam 
o outro lado: nesse momento, o café nãó-baíxou nem -ná 
Europa, nem nos Estados Unidos, centros consumidores. Ert,:, 
quanto isso, aqui o Seu preçü"--corr_-esponde a um quarto do 
que vigia n-ó te-mpo do IBC, e não existe ·ningUéiDorgan:iiado 
para debater essa questão. 9 Brasil está-se afogando nisso. 
A Colómbia,-que não só mantém seu iflsfítUtO;-:maSiainbém 
mantém o s-eu presidenie pOr 20 anOs, só-cteseeu--em partici
pação no mercado intemacjonal e em volume. Também tenho 
medo. Confesso a V. E~ que não estudei de~idamente este 

assunto. Ultimamente, estitmos às voltas com uma cambu
lhada de leis, de processos, de mudanÇas. E estoü mUito preo

--cupado com a questão ecOnómica .. 

0 SR. JOSAPHAT MARINHO- É o trope(das urgên
cias. 

O Sr. Ronan Tito - Exato, é o tropel das urgências. 
Devo dizer que as argumentações de V. Ex•, reforçadas, sem 
dúvida nenhuma, pelas argumentações apresentadas pelo ex
Ministro da Previdência, por duas vezes, Senador Jarbas Pas
sarinho me sensibilizaram mu.ito. Também estou_assustado, 
nobre Senador. 

Ex• 

-O Sr.- Ainlir GSbriel - Peirnite"-me V.- Ex-~ -um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com prazer ouço V. 

O Sr. Almir Gabriel- Senador Josaphat Marinho, sabe 
bem V. Ex~ a admiração profunda que tenho pelo seu trabalho, 
pelas observações judiciOsa-s que V. Ex~ sempre fai: a respeito 
de projetas, ou sobre qualquer tem~ nacional de importância.
Sinto-me, de certa maneira, constrangido em discordar de 
algumas afirmações que estão sendo feitas poiV."EX'", e-Special
meÍite quan-do, à voz· de V. Ex~, juntam-se a dó Senádor 
Ronan Tito, como também a do Senador Jarbas Passarinho,· 
cuja experiência na administração pública brasileira é de todos 
reconhecida. Gostaria de colocar alguns pontos. Prinleiro, 
a extinção do INAMPS não é relacionada à questão de prová
veis irregularidades que tenham .sido constatadas pelo exer
cício da sua função normal como Instituto Naciqnàl de Assis
tência Médica e Previdência Social. A extinção do INAMPS 
é resultante do que foi aproVado na ConStituição brasileira, 
que não confere mais à Previdência Social a atribuição de 
cuidar da saúde do trabalhador. A saúde do_ trabalhador e 
de seus familiares passou a ser um atributo do Sistema Único 
4_e Saúde, concebido pelo fato de _que é impoSSível realizar 
programa· de cOntrole de chagas,-ptograrn.a -de controle de 
hansenfase, programa de controle de tuberculose, programa 
de controle, enfim, de doenças infecto-contagíosas existentes 
no País, distinguindo pessoas que tenh_am o_u não c()rt~ira 
da Previdência Social. Mais ainda, em um mqmento de reces
são-, quando muitos trabalhadores perdem seus empregos, não 
seria justo- que inredompessem o -seu tratamentO, quer de 
hansenfase, quer de tuberculose, quer de qualquer outra coisa. 
Além de que, do ponto de vista doutrinário,- do ponto de 

· vista ri:J.édico, não há porque se separar- Os habitantes dentro 
de um País, de um Estado, de uma cidade, para dar-lhes 
assistência em fuiJ.ção de ser ou não trabalha.Q.or_,_ porque o 
dindto à saúde é um direito de todos. É desnecesl)ário fazer 
essa afirmação. Então, o Sistema- Único de Saúde, ao ser 
proposto, realmente corresponde às necessidades do País co
mo um todo, dos cidadãos_ como um todo e, especialmente, 
daqueles que estão em situação financeira pior. Comentou 
V. Ex~ que o Sistema_ Único de Saúde_não está' funciOnando. 
Concordo se for feita a análise globàl e atual do S~ema 
Único de Saúde no Brasil. Tod~via, ele está sendo imple
mentado em uin período de cinco' anos, em que as condições 
políticas do País -fizeram com que, Desse período, o País tivesse 
set~ Ministros da Saúde, não poi" culpa da Constituição- nem 
por culpa dos problemas da saúde, mas por ffiotiVos outros 
bem sabidos por V. Ex~ Agora. dentro de todo o ~iStema 
ÚDiCo~-âe Saúde e;~stente no Brasil,_ que já começou a ser 
implementado ém determinados Estados, posso garantir a V. 
Ex~ que, ~pelo menos em três ou quatro Estados brasileiros, 
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â experiência dem6fis-tra que a articulação, quer com recursos . 
federais, estaduais ou municipais, melhorou consideravelmen
te a situação da assistência médica e da assistênCia-de saúde 
à população. Tenho o prazer de informar que o Estado de 
Santa Catarin_a é exeniplar, em função do avanço que estão 
conseguindo, se comparados com Estados do _Nor_dest.e e ou
tros. Dessa feita, é preciso que sintonizemos qúe o InstitUto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social era inca
bível, na medida em que a assistência médica não é mais 
da Previdência Sodal e sim do Sistema único de Saúde. O 
que podemo_s discutir é- se_ essa passagenrestá sendO feita 
com atribuições adequadas, quer para o nível dos Estados, 
·quer para o nível dos municípios. Cosrumo dizer _sempre, 
como exemplo, que o Brasil não tem levado em consideração 
determinadas diferenças qUe são essenciais. Município é tanto 
São Paulo, que tem quase 10 milhões de habitanre$, c;:omo 
uro outro município dentro do próprio Estado de_ São Paulo, 
que tem 776 habitantes, quer dizer, menos do _que o n.(í.m~ro 
de habitantes de um edifício dentro da cidade de Sã.o Paulo. 
Nós não levamos em conta isso, nem o fato de q·ue·, _enq~anto 
a cidade de São Paulo tem_ o quinto maior "orçamento da 
República, este outro munjcípio não tem nem o equivalente 
ao de uma quitanda numa cidade que seja próspera, numa 
cidade que seja efetivam~ntegrande. Assim sendo, como fazer 
a passagem do Sistema Unico de Saúde é que, eu diria, vinha 
com vários defeitos, com muitos erros. Mas o ·atuãl Ministro 
da Saúde, Jamil Haddad, conseguiu colocar, numa resolução 
recentemente tirada do Conselho NacionªUte _ __Saúde, exata
mente essa diferenciação entre os diversoS níveiS de _êapaci
dade de cada municfpiQ, para, af sim, prog-ressivamente im
plantar o Sistema Uniço de Saúde. T~nho certeza de_ q~e 
a clarividência e o patriotismo de V. Ex~ verão_ que aquilo 
que a Constituição assegura e o que está posto e sendo feito 
caminha exatamente no sentido de que, neste País, dentro 
de 10 ou 15 anos, nós_ possamos ter urna .. situaç_ão semelhante 
à do Can"adá, com um sistema de saúde dado à totalidade 
da população, com toda a população co_ntribuindo, e coni 
isso possamos reduzir nossos fndic~~ d~ mortalid~de infantil, 
de doenças contagiosas, que são dramáticos, não compãráveis 
aos de países que cliegaram ao nível da riqueza a que chegou 
o Brasil. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Agradeço ao nobre 
Senador_Ronan Tito a colaboração que me deu_ na_suste.QtaçãQ 
da tese, pelo menos, da inoportunida~e ou da forma com 
que foi apresentado o projeto de extinção do INAMPS. E 
digo ao noPre Senador Almir Gabriel que _eu é que me enoon~ 
troem constrangimento por discutir um_assunto d~sta na~u!~Za 
com um colega que tantos e altos conhe.cimen~Qs tem do as-
sunto. · · -

Apenas permita-me acentuar que, na verdade, nós diver
gimos na preliminar e nos pormenures·; na tese, em sua ess~n
cia, não. Não sou contr3: o SUS, mas V. Ex~ mesmç a~sinal~:m 
que o SUStem dado bons resultadoS em deter:rninã.dos pontós 
do País. O projeto não atentou para essa circunstG,ncia, quando 
o dever de quem legisla é ver o conjuntO nas suas diferen
ciações, e o projeto não viu tais distinções ao longo do interior 
do Pais. 

Por outro lado, não ne-go que a extinção do INAMPS 
-e disse inicialmente que, em princípio, não--era ColUra_ a 
extinção_do INAMPS- devesse resultar da Cqnstituição. 

Estabelecido o regime único de saúde; tudo deveria sofrer 
alteração para enquadrar-se à nova orientação constitucional, 

mas a verdade é que a Constituição entrou em vigor em 1988 
e em_ vigor está sem que a Admínistrã.Ção cogitasse da extinçaO 
do INAMPS. O desdobrar do processo de exti_nção do 
lNAMPS-iesultou de um diretor ou de .um presidente que, 
apurando irregularidades, trouxe ã.O Governo a sugestão de 
que a sol~'iãO _estava em -~xtinguir o 6:rg~o. _DãÍ é--que deseni
bocou a medida. na pt'OMidência legislatiVa agOi"a em discussão. 

O Sr. Alroir Gabriel-Nobre Senador J osaphat Marinho, 
acompanho diretamente as questões: de saúde. Posso afirmar 
a V. Ex' que, tão logo foi promulgada a Constituição, começou 
a se trabalhar exatamente na hipótese de como transformar 
ou modificar o JNAMPS. Todos os Ministros fizeram gestões 
nesse sentido. Na. época do Ministro Adib Jatene. chegou 
até a ser montado um esquema dessa_ modificação, inclusive, 
ao se criar a Secretaria Nacional de Ações de Saúde para 
receber o INAMPS, numa transformação que seria progres
siva. Parece-me, entretanto, que não está_ havendo cuidado 
em relação a um deteqninado detalhe: no momento que foi 
decidido pelo atual Ministro que o _INAMPS seria transfor
mado em Secr~taria Nacional, ou absorvido pela Secretaria 
Nacional, muitas pessoas ligadas ao INÀMPS passaram a fazer 
escândalos ou levantaram problemas, colocando-os.como es
senciais para a não extinção do INAMPS. Então, na verdade, 
é preciso ter _clareza até que ponto a coisa resultou ~e uma 
ação corpor.ativa, ilté que ponto a ação foi uma reação do 
Dr. Mosconi -que é quem V. Ex~ está dtã.ndo -:-para 
implementar essa medida que a Constituição já previa. Posso 
dizer~lhe qU"e a IX Conferência de Saúde, que se realizou 
no período do Ministro Adib Jaten~. e que contou com mais 
de SJX)Q participantes, consagrou, de maneira clara e cabal, 
a necessidade da extinção do INAMPS e a sua.transfonnação, 
para a progressiva estadualização e municipalização das ações 
de saúde. Então, gostaria de colocar, cdm bastante precisão, 
que, na verdade, não foi uma decisão isolada do Dr. Mosconi. 
Foi, com certeza absoluta, urna decisão da ConferênCia Nacio
nal de Saúde, que foj implementada nâ gestão dele, sendo 
que a reação dos funcionários do próprio INAMPS foi uma 
reação que considero exagerada em relação ao que estava 
sendo proposto. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Não lhe contesto as 
afirmativas, nobre Senador_. Se os Ministros da ~aúde, entre
tanto, houvessem procedido com o-eSpíritO de-ínstltUCiona
liZ3ção com que V. Ex\ agora, expõe a matéria, a extinção 
ou a alteração, a revisão, a reformulação do INAMPS teria 
sido procedida por outros termos e não na forma pela qual 
ve_m ao Congresso. Esse_ é que é ·o problema. V. Ex~ nãO 
subscreveria este projeto. Sob o- criVó do se~ espírito organi
-za-ao ·e visàndo .a boa organizaç-ão do serviÇo, O projeto teria 
nutra estrutura e outras definjções, que nele não estão, entre
tanto, assinaladas. ~ · 

O Sr. Epi~cio _Cafeteira- Pen:nite-me V. E~ um _aparte? 

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

O Sr. Epltacio Cafeteira- Nobre Senador Josaphat Mari
nho, V. Ex• trata de um assunto da maio! Importância, que 

- é o o da extinção do I~AMPS._ Na realidade, ·o que aconteceu 
na ·Previdência Social ocorreu em todOs os,setores: na arreca
d:~ção, na aposentadoria, na pensão e-na assistência médica. 
COmo disse o nobre S_enador Alqrir Gabriel, e V. Ex~ confir
mou, em alguns· ESi~dOS: (i-INAMPS funCionou tiu.iitO bem, 
através do Sistema Unico de Saúde_. o SUS._ M;~s isso não 
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ocorreu sequer na maioria dos Estados. E eu diria ma1s: no 
momento em que o Governo se propõe a buscar o dinheiro 
"que se perde pelo ralo", o INAMPS, se fiscalizasse os hOspi
tais credenciados e as contas por eles apresentadas, encon
traria esse dinheiro. De repente, a única pÇ>ssibilid.ade de fisca
lização desaparece. Entreg~-se, ''de mão beijada", ao secre
tário _de Estado ou ao prefeito municipal a administração de 
um dinheiro que o Govei-rlõ Fedeiarrejiassa para ·manter o 
SiStema Único de Saúde. Quero dizer a V. Ex• que vejo com 
muítã. tristeza - e digo isso como ex-Governador de Estado 
que fiscalizou, mandou fiscalizar, encontrou·uma série de irre
gularidades e descredenciou hospitais - a extinção do 
INAMPS, que não ajuda um Governo que quer evitar que 
se continue a corro-mpet, a: fraudar e a roubar o dinheiro 
do País. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Tudo indica, portanto, 
inclusive com a cooperação que V. Ex• agora me dá, Senador 
Epitacio Cafeteira, que houve uma precipitação-do Governo. 
Ainda que houvesse estudos anteriores - rtão os ponho em 
dúvida, sobretudo diante da palavra do Senador Almir Gabriel 
- , não foram eles devidamente considerados para a ~labo
ração da providência legislativa submetida ao nosso. conhe
cimento. . -
S Imagine-se se, agora, diante da crise na Polícia Fed~ral., 
o Governo, ao invés de exercer a sua autoridade de disciplinar 
e organizar, propusesse ao Congresso NaCional· a supressão 
da Polícia FederaL . . 

Se a moda se generãliza, aí, então, será ·o- ideal para 
os privatistas de modo geral. O Estado se transformará numa 
grande empresa privada. 

Sr. Presidente, era· o que eu tinha a assinalar, para decla
rar que não· sendo, em princípio, contra a extinçãO dó 
INAMPS,. nem de qualquer outro órgão, em forma devida
mente apresentada, sou compelido, entretallto, no caso, a 
votar contra a extinção do INAMPS. 

O Sr. Almir Gabriel - Senador Josaphat Marinho, só 
quero fazer um adenda ao aparte que fiz a V. Ex• · 

·o SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois rião, nobre Sena
dor. 

O Sr. Almir Gabriel-Senador Josaphat Marinho,_gosta
ria apenas que se atentasse ao art. 6"~, que diz que-'"'fica-ínsti
tuído, no âmbito do Ministério da.Saúde, o Sistema Nacional 
de Aud~toria, de que trata o inciso XIX ... ••, e assim pOr diante. 
A questão da fiscalização de transferência de recursos perma
necerá, e poderá perfeitamente utilizar o peSsoal do l!'lAMPS, 
que tem experiência nessa área. A transferêõcia" de recursos 
para -es-tados- e ·munieípios -não- -se -dará-Hvre d-ã fiscalizaçáõ, 
do acompanhamento e da experiência qUe foi ·acumul"aâil Pelo 
pessoal da própria Previdência Social, do INAMPS. Quero 
me referir a um aspecto que me parece da ID.aior sigrii!}taçáo\ 
Creio que,· ao longo desses últimos 20 anos, progressivámente, 
a Previdência Social veio incorporando recursos humanos que 
eram formados dentro do próprio Ministério da Saúde, para 
compor um outro esquema· de assistência ·médica e à saúde 
no Brasil. Dentro disso, o INAMPS era, exatamente, o ponto 

. para nuclearizar uma nova forma de assistência dentro do 
sistema de saúde e do MiniStériO da Saúde. Podemos criticar · 
quanto à forma e ao tempo, mas não quanto áo mérito dele 
ser extinto e de passar _às atividades normais do Ministério 
da_Saúde. 

O SR. JOSAPIIAT MARINHO- Fico receoso, Senador 
Almir Gabriel, de que até se organizar ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Peço a V. 
Ex:- que não conceda mais apartes, nobre Senador.. 

O SR. JOSAPIIATMA.RINHO- ... o Sistema Nacional 
de Auditoria, e o Ministério da Saúde sem dinheiro, até lá,. 
f!~Uita gente tenha morrido por falta~e assistência· ~n:éâica. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concédo 
-a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a minha sensação 
neste momento é a de pedir a palavra para discutir com a 
certeza de estar derrotado avant la lett.re. Não tenho dúvidas 
sobre isso . 

. Contudo, o alto apreço que tenho pelo Senador Almir 
Gabriel, que tanto· honra a Bancada do Pará nesta Casa, ·faz
me voltar um pou~o à tese que referi quando concedi o aparte 
ao Senador Josaphat Marinho. _ _ . 
- É evidente que cabe inteira razão ao Senador Almir Ga
briel quando diz que é uma decorrência constitucional, a partir 
do _momento da descentralização. Porém, não é menos evi
de_!tte .-:___ inclusive pelo aparte que acaba d~ ser dado pelo 
Senador Epitácio Cafeteira - , que muitas pessoas do Go
Ve"fnó declararam que· o grande mérito da extinção do 
INAMPS era o de se acabar com a fraude - as famosas 
AlHs. Isso~ evidentemente, não pode. ser atribuído senão a 
uma interpretação distorcida dos fatos .. Por isso, eu mesmo 
disse a V. Ex:- que o meu problema era diferente do próprio 
pensamento do nobre Senador pela Bahia. 
- -- -Conlieço o SeD.ador Almir Gabriel há muitos anos; coÚhe
ço~o desde 1964. S. Ex•· já -era um -extraordináriO ciiurgiãO, 
desenvolvendo um admirável trabalho no campo da luta contra 
a tuberculose rio Brasil testemunhou que alguma coisa boa 
foi feita naquele tempo, mesmo não havendo, nó momento, 
uma descentralização. 

A única diferençá que eu colocaria, e com humildade, 
diante especialmente do conhecimento do Senador J\lmir Ga
briel, e, além disso, pelo respeito que tenho pela sua probidade 
intelectual, é que não acreditaria no que acaba de dizer o 
8_ena4or, ou seja, que apenas com a descentralização e com 
OS SUS é que poderíamos fazer um trabalho melhor no campo, 
por eXemplo, com relação às vacinas no campo das campanhàs, 
das campanhas contra a hanseníase, a tuberculose, e assim 
por diante. Até porque, quando, em 1984, dirigia a Previ
dência Social, tínhamos, no INAMPS, 16 trilhõ.es de cruzeiros. 
ú-Pii~_eii·o C?~çamento era o ~_rasil com 26 trilhões, o segundo 
â Previdência·-sociat eom--t6--ulihõ·e!!r; dos·-quais-·6· etam·do
INAMPS; o terceiro orçamento era o de São Paulo. Desses 
6" trilhões de .cruzeiros, destinados à Previdência Social, não 
·pelos recursos do Estado, e sim pela contribuição da chamada 
quota dupla de empregadores e empregados -:- tanto que, 
no orçamento fiscal, esse a que estou me referindo, apareceu 
um orçamento de 16 trilhões para a Previdência Social, decor
~ntes da contribuição e, depois, é que, no orçamento mone
tário, que não era considerado orçamento das estatais, é que 
entrava a participação do Governo - havia uma distorção 
brutal do ponto de vista administrativo, porqJJe não tínhamos 
capacidade - e isso dou inteira razão ao Senador Almir Ga
briel -de fazer um comando unificado da medicina curativa 
com a medicina preventiva. Mas o MiniStério da.Saúde tinha, 
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naquela altura, 300 bilhões de cruzeiros, vinte vezes menos 
que o INAMPS. ~ ~ 

Para mim, o primeiíO-ptõblema que decorreu, a partir 
da iniciativã. do meu querido colega de bancada, que é um 
altruísta, um humanista, seria imediatamente proporcionar 
a seguridade. É ideal para mim. Eu tinha dúvidas, Senador 
Almir Gabriel, se estávamos ou não dando um passo além 
das possas pernas, acima da nossa capacidade. . 

Ao mesmo tempo, ate que o INAMPS pesaparecesse. 
existia a responSabilida de dos Estados no serviço_ de saúde. 

Esta é uma Casa de ex-Governadores, de ex-Presidentes , 
da República e de ex-Ministros e sabemos que não era somente 
pelo fato de uma pess0a pertencer ao INAMPS que podia 
ser curada de tuberculose ou diminuía a mortalidade infantil, 
porque o Estado tinha responsabilidade também: Era como 
se nós admitíssemos agora que uma medicina particular exis
tindo, e a partir da sua existência, todas as pessoas da popu
lação devessem ser por ela atendidas e assistidas. 

Então, esse é apenas um ponto que gostaria de colocar, 
respeitando, insísto, a posição do Senador Almir Gabriel na 
resposta em que deu a V. Ex~ Eu tive dúvidas. A partir do 
momento em que verifiquei, inclusive, que o_ menor absorve 
o maior, que para podermos ter unidade de trabalhp_ na medi
cina brasileira, era preciso passar o IN :\MPS para o Ministério 
da Saúde. A prova está aqui. O fato concreto está aqui. 

Estamos vendo todos os dias nos jornais que há uma 
luta interna no Governo, guardada a ética. São dois Ministros 
éticos e são dois colegas_ aqui do_ Senad.Q_, Jamil Haddad e 
o Deputado Antônio Britto. O Senador queixa-se de que 
o Deputado não transfere as receitas. E agora, para poder 
conseguir que uma parte dessa receita responda pela responsa
bilidade da Previdência, o que se fez? Busca-se o F AT. Então, 
vai-se buscar o Fundo de Assistência do Tr't-balhador para, 
através de trilhqes de cruzeiros, poder socorrer a Previdência. 
Fízemos isso. Não foi a primeira vez. Mas fizemos com a 
responsabilidade de, no prazo de noventa dias, devolver ao 
FAT aquilo que ele havia emprestado 

O Sr. Josaphat Marinho - E a luta do Governo contra 
a Constituição, que não foi respeitada ná obrigatoriedade da 
transferência dos recursos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Exatamente. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO- Concedo o aparte ao 
nobre Senador Odacir Soares, antes que o Senador Almir 
Gabriel me destrua. (Risos.) 

O Sr. Odilcir Soares- Eu queria cumprimentar o Sena
dor Josaphat Marinho e V. Ex~ pela abordagem criteriosa 
que aqui estão fazerido em tomo dess~ projeto~ O projeto, 
a meu ver. nobre Sen_ad_or Jarbas Passarinho, nos induz a 
um fato simples: é que com a extinção do INA.Ml'S esses 
problemas todos com assistência médica na á:çeà da Previ
dência estarão resolvidos, isto é, se transfere paraos Estados 
e para os Municípios os recut:sos que pelo projeto não são 
suficientes para o INAMPS, mas serão Suficientes, agregados 
a outros recursos do próprio Ministério da Saúde de Estados 
e MunicípiOs:- A meu ver, na realidade, essa extinção é uma 
panacéia, quer dizer, extinguimos o INAMPS e os problemas 
todos estarão resolyidos, quando sab_emo~ que não é dessa 
forma .. Inclusive, de certo modo, o Projeto estabelece uma 
obrigação de Estados e Municípjos. unilateralmente. Não te
mos no Projeto docume)ltO algum que tenha instruído a maté-

ria, nenhuma manifestação de Estados e Municípios i1.0 sentido 
de Que querem assumir, desejam assumir a:s atribuições que 
hoje pertencem também à União Federal. !'enso que V. Ex• 
tem razão, tem razão também o Senador Josaphat Marinho, 
na medida em que uma m3.téria desse tipo, por mais que 
tenha sido objeto de uma discussão acalorada, ampla e unâni
me na ~ltima Conferência: Nacional de Saúde, na realidade. 
a solução que se dá é como se tudo, num pas~ de mágica, 
estivesse resolvido a partir da extinção do INAMPS. Além 
disso, ainda há o seguinte: vamos extinguir o INAMPS hoje, 
amanhã o Presidente Itamar Franco sanciona o Projeto e no 
dia seguinte como é que se faz? No dia seguinte como é 
que as coisas vão ocorrer? D!! que maneira esses recursos· 
vão ser transferidos? Imediatamente para Estados e Muni
cípios para supri-los e.socorrê-los na prestação dessa assistên
cia médica que, sendo hoje parciahm.;nte da União, passará 
a ser, a partir da sanção do Projeto, atribuição de Estados 
e Municípios. Então, a meu ver, é· uma grande panacéia e 
nos induz a um erro que é aquele de presumirmos que, com 
a extinção do INAMPS, os problemas da assistêncià médica 
na área da Previdência estarão resolvidos. Creio que V. Ex~ 
_tem plena razão. · · 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Agradeço o aparte 
de V. Ex\ mas creio que estamos falando sobre um fato 
consumado, porque essa extinção que vamos votar é o coro
lário de um teorema. Então, estamos discutindo contra o teo
rema através de seu corolário. 

EstOu apenas fazendo como disse, sou declaradamente 
vencido avant la lettre, sei que estou perdido porque estamos 
diante de um fato consumado. 

Quando o nobre tribuno e Senador Josaphat Marinho 
acabou de falar sobre a questão da oportunidade, talvez aí 
é que conviesse. E S. Ex~ com a lhaneza que tem, nos dá 
lição da tribuna parlamentar que é fascinãilte. QUando se 
dirigiu ao Senador Almir Gabriel disse -e torno como minhas 
as palavras que S. Ex~ usou - o que significa a temeridade 
dele, um jurista renomado, e ainda assim se considerando 
incapaz de discutir com o Senador Almir Gabriel e eu um 
pobre tocador de tambor para discutir com um médico, não 
-apenas um médico experierite, mas um homem qUe tem um 
visão humanista da medicina no Brasil. 

Apenas receio, Seó.ador Almir, que algumas coisas, como 
as que aconteceram no SUS, voltem a acontecer, porque a 
extinção é fatal e não há problema mais quanto a isso. 

V. Ex• citou o exemplo de Santa Catarina, o que fez 
com que o Presidente do meu Partido abrisse um sorriso das 
comissuras labiais até as ate lhas, de tão feliz que estava. Estava 
tão alegre, que f:si embora. Não ficou mais aqui. 

Mas fíCo pensando no nosso Estado e em alguns de seus 
municípios, como M_o_cajub(l, Santarém Nôvo, Magalhães Ba

. rata e oq.tros mais. Até quando podemos ter a possibilidade 
de que essa municipalização os alcance, permitindo o que 
V.- Ex• nobreme_nte deseja: que a população brasileira, como 
um todo, seja assistida e não apenas aquela que está, por 
seu turno, coberta, como antigamente era, pelo INAMPS. 
A minha preocupação é apenas essa. 

Tenho a mesma dúvida e receio sobre isso. 

O Sr. Almir Gabriel - V. Ex~ me concede um aparte, 
nobre Senador J arbas Passarinho? 

O SR. JA~RBAS PASSARINHO - Com muita honra, 
Senador Alm.ir Gabriel. 
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O Sr. Almir Gabriel- Seriãdor Jarpas Passarinho, gosta
ria de fazer um depoimento que me parece justo diante dos 
nosso companheiros Senadores. Em 1964, quando V. Ex• assu
miu o. Governo do Estado, eu era diretor do Hospital Barros 
Barreto. Lembro-me de que muitas intrigas foram feitas entre 
pessoas interessadas em denub:lr a direção do Hospital Barros 
Barreto, e V. Ex• cedeu a uma sugestão do nosso comum 
amigo Carlos Costa, que visitava o hospital. Lembro-me de 
uma reunião do Centro de Estudos, em que tive a honra 
de fazer uma exposição sobre o programa de controle da 
tuberculose no Estado do Pará, especificamente sobre a ques
tão do Barros Barreto e a inserção dele no programa. Lem
bro-me de que entre todas os profissionais· que estãvam lá, 
ficou bem clara a capacidade de memorização e de raciocínio 
de V. EX' com relação aos dados essenciais apresentados. 
Na verdade, desfilamos algo em torno de sessenta dados a 
respeito da tuberculose, e V. Ex• apreendeu exatamente aque
les que eram essenciais para o raciocínio e conduziu a reunião 
de maneira extremamente fecunda, solicitando providências, 
sugestões. ~sso culminou com um fato, O qual nunca deixo 
de referir: pela primeira vez, na minha experiência pública, 
eu tinha sido chamado por uma autoridade do Estado para 
me dizer que havia um superávit no caixa do Estado, e dese
java que ele fosse aplicado no controle da tuberculose. A 
pessoa que nos ofereceu isso foi V. EX', na época, o Gover~ 
nadbr do Estado. Na oca~ião, eu estava acompanhado pelo 
nosso companheiro Raynero Maroja. Estou fazendo esse de
poimento para dizer que V. Ex• é uma pessoa extremamente 
preocupado com a área da saúde, apesar de nela não militar. 
O que gostaria de salientar é o seguinte: primeiro, a seguridade
s-ocial posta na Constituição, sabe V. Ex• bem mais do que 
eu, é um vir-a-ser para ~ sociedade brasileira. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É um objetivo a ser 
alcançado. 

O S" Almir Gabriel - É um objetivo a ser alcançado 
em um Estado em que haja harmonia entre capital e trabalho 
e que assegure à maioria da população a condição de trabalho 
e de sua própria sobrevivência. Essa é a posição da seguridade 
social. Dentro disso, o conceito de saúde, junto do conceito 
de redução dos riscos da pessoa, da perda de sua capacidade 
elaborativa ou por idade, ou por mutilações, enfim, aquilo 
que é assegurado pela Previdência Social e mais: aqueles que 
ficaram fora da condição produtiva do Estado, por deficiência 
ou qualquer outro problema, serem assistidos pela assistência 
ou a promoção social, esse conjunto formari~ um estado de 
bem-estar que poderemos buscar. num prazo de cinco, dez, 
quinze, vinte anos. A crise que estamos vivendo hoje, no 
Brasil, é sim uma crise política e uma crise económica. Mas 
é muito mais política do que económica, na medida em que 
o País não encontra e não define o seu plano estratégico. 
O que seremos daqui a vinte ariõS? Como queremos ou preten
demos ser daqui a vinte anos? Num País em que isso não 
está definido, não se pode dizer qual é a· Previdência Social 
que se quer,· qual é o sistema de saúde que se pretende, 
qual a assistência que se pretende. O que se pode cobrar 
das grandes lideranças brasileiras, das que têm maior expe
riência, quer no Executivo, quer no Parlamento é exatamente 
que se defina um plano estratégico pa·ra este País. Sem isso, 
tudo o que tivermos conversado tem o grande mal de ser 
eventual, de passar imediatamente. Dentro disso, Senador 
Jarbas Pass~rinho, eu diria que não·perdi a esperança na 

seguridade social. Podemos dar esse passo na seguridade, des
de que sejamos capazes de pensar o País pelo menos nuni 
horizonte de vinte anos. · 

Um segundo ponto que gostaria de colocar e reiterar, 
mais uma vez, é.a de que a extinção do. INAMPS foi conse
qüência natural da Constituição de 1988. O próprio nome 
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
o coloca como alguma coisa que está fora· do contexto do 
que a base constitucional estab.eleceu para o País. Agora, 
o que poderíamos discutir é se essa passagem foi feita dentro 
de um clima adequado. Diria que não. Não houve uma discug. 
são nacional suficientemente grande, abrangendo a totalidade 
da sociedade. No entanto, as peSsoas, qUe" estão ligadas ao 
setor saúde, participaram da discussão quer na VIII quer na 
IX Conferência. Ora, foi colocada .uma situação absoluta
mente desconfortável de que o INAMPS estaria sendo extinto 
pela corrupção dentro dele. Isso é de uma injustiça total. 
Primeiro, porque O INAMPS prestou grandes e relevantes 
serviçOs a este País. Reuniu competência técnica e adminis
trativa, reuniu condições para dar ao País um passo que foi 
signifiCativo na questão de generalizar, para os trabalhadores, 
a assistência médica, diferente do que era antes- a assistência 
médica-bancária, a assistência médica-industriária e assistên
cia médica dos comerciários. Então, o INAMPS deu um passo 
significativo, sem dúvida nenhuma. Não se pode, de maneira 
alguma, relacionar: a sua extinção com·-a eventu~ constatação 
desse ou daquele desvio. Seria injusto em relação a tudo que 
foi feito pelo próprio INAMPS e pelos seus próprios servido
res. Agora, o reconhecimento desse trabalho não pode impe
dir que v~nh3.mos ã dar o passo seguinte na co"nstituição do 
Sistema Unico de Saúde. Reitero, com absoluta sinceridade, 
não consigo ver - especialmente pela experiênd3. da tubercu
lose, porque sintetiza todas as condições de doenças infecto
contagiosas - a separação de determinados tipos de doenças 
e o seu tratamento, segundo a condição de contribuição ou 
não e outros pacientes deixarem de ser tratados, pelo fato 
de que eles não contribuem. Todos, com carteira ou sem 
carteira, contribuem para o crescimento e para ·o engfande
cimento do País. Creio que é um passo irrecusável que temos 
que dar, que é o da extinção do INAMPS, sem relacionar, 
de maneira alguma, com este ou aquele erro dele, e sim, 
exatamente pelas suas virtuqes que criaram as precondições 
para chegarmos ao Sistema Unico de Saúde. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Note, nobre Senador 
Almir Gabriel, não apenas o fascínio que V. Ex• exerce, pela 
inteligência, sobre mim desde tantos anos, mas note bem que, 
neste ponto, não estarfamos em conflito até pela minha própria 
formação de oficial do Estado Maior, que fui. ·sabemos que 
devemos planejar longo, para executar curto. Já há quem 
diga hoje, numa linguagem atual do Exército, -que. não era 
minha do paSsado, que o Exército é urna Instituição de ciclo · 
longo. É uma novidade que estou aprendendo agora. Mas 
o me.u problema seria apenas, agora reconfortado pelo que 
V. E)C' acabou de dizer, sobre o papel que o INAMPS repre-· 
sentou. E, no fim, fazer apenas, não digo a reza, mas o discurso 
do réquiem pelo enterro do INAMPS. É só isso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão. 

Com a palavra o Senador César Dias. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB-RR. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, após 
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o frenesi do impeachment, que tornou PC Farias na "Geni" 
nacional, agora querem transformar o INAMPS também na 

mesma coisa. 
Ocorre que o rol de corrupção do órgão rea)mente era 

na ponta, e não aqui na sua central. , 
Realmente, quero participar do preceito constitucional 

de descentralização da saúde, o SU$. Sou favorável. Sucede 
que está sendo tolhida, no Senado Federal, uma discussão, 
com maior amplitude, desse projeto. Como disse o próprio 
Senador Almir Gabriel o momento não foi apropriado, porque 
foi abrupta a extinção do INAMPS. 

Nossa posição é no sentido de que existem alguffias falhas. 
no projeto, principalmente no que tange à fiscalização das 
verbas destinadas às Prefeituras. Estão criando o Conselho 
Municipal de Saúde que, na realidade, é, nada mais, nada 
mends, composto de parentes do Secretário P,e s·aúde, do 
Prefeito local. Enfim, a verba que será destinada a essas prefei
turas para a área da saúde no município, sêrá mal utilizada. 

Vejo, com certo ceticismo, a éxtinção do INAMPS, sem 
uma análise mais profunda da Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado Federal. Minha posição é favorável à extinção 
do INAMPS, mas, na noite de hoje, vou votar contra. 

Esse é O meu posicionamento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Contínua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a p3lavfa, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. _ _ ___ __ __ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprova<;lo. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço 
verificação de votação, com apoiamento dos Srs. Senadores 
Ronan Tito, Francisco Rollemberg, César Dias, Amir Lando, 
Odacir Soar~s e Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -É regímen' 
tal o requerimento de V. Ex~ Será feita a verificação solicitada 
pelo nobre Senador. 

Peço aos Srs. Senadores que se encontram' fora do plená
rio que venham ao recinto. Vai-se proceder à votação noininal 
pelo processo eletrónico, diante do requerimento de verifi
cação do Senador Epitácio Cafeteira, apoiado por vários Srs. 
Senadores. 

Peço aos srS. Senadore-s que ocupf:ffi os seus lugares. 
A Presidência vai tomar o voto das Lideranças. 
Como vota o nobre Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)- O PMDB 
vota "Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- O PFL libera 
os· seus integrantes para votar de acordo com ~ consciência 
de cada um. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PSDB? 

OSR. ALMIR GABRIEL (:PSD B-PA)- "Sim", Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PPR? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA)- Sr. Presi
dente, no PPR, o voto está em aberto. Eu voto :'Não", Sr. 
Presidente. ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP)-"Sim", Sr. Presi-
dente. · 

O SR. PRESIDENTE.(Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PD.T? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PP? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF) - Questão aberta, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) -"Sim';. Sr. Presi
dente. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PRN? · 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE)- "Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-RS) - "Sim"', Sr. 
Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Alrnir Gabriel 
AluíziO Bezerra 
Álvaro Pacheco 
Antoniô De1Carli 
AureoMello 
Beni V eras 
Carlos Patrocínio 
Chagas Rodrigues 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Eduardo Suplicy 
Elcio Álvares 
EvaBlay 
Garibaldi Alves Filho 
Gerson Camata 
Guilbenne Palmeira 
Henrique Almeida 
Iram Saraiva 
João Calmon 
João França 
João Rocha 
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Jonas Pinheiro 
José Fogaça 
José Richa 
.IQ§§ Sarney 
Júlio Campos 
Júnia Marise 
Jutahy Magalhães 
Juvêncio Dias 
Luiz Alberto Oliveira 
Magno Bacelar 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Marco Maciel 
Mário Covas 

· Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Moisés Abrão 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Raimundo Lira 
Ronaldo Aragão 
RuyBaceiar 
Saldanha Derzi 
Vaimir Campelo. 

VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

AmirLando 
César Dias 

. Epitácio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Francisco Rollemberg 
Josaphat Marinho 
LevyDias 
Lourival Baptista 
Lucídio Portella 
Odacir Soares 
Ronan Tito. 

ABST2M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

BelloParga 
Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberio Lucena) -Votaram 
SJM 51 Srs. Senadores; e NÃO 11. 

Houve 2 abstenções. 
Total: 64 votos 
Aprovado.~ 

O projeto vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 117, DE 1993 

(N• 3.716/93, na Casa de origem) 
(De iniCiativa do _ _?._res~Q..e.~!_e ..... ~-'-13:~pública> 

Dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica extinto, por força do disposto no art. 198 

da Constituição Federal e nas Leis n"5 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social __:__ 
INAMPS, autarquia federal criada pela Lei n• 6.439, de 1• 
de setembro de 1977, vinculada ao Ministério da Saúde. 

Parágrafo únicO. As funções, competências, atividades 
e atribuições do Inamps serão absorvidas pelas instâncias fede
ral, estadual e municipal gestoras do Sisterria de acordo com 

' as respectivas competências, critérios e demais disposições 
das Leis n~ 8.080, de 19 de setembro de 1990 e 8.142, de 
28 de dezembro de 1990. 

Art. z~ Os bens imóveis e o acervo físico, documental 
e materíal integrantes do património dó Inamps serão inventa
riados e: 

I -incorporados ao património da União, mediante ter
mos lavrados na forma do inciso VI do art. 13 do Decreto-Lei 
n9 147, de 3 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo 
art. 10 da Lei n• 5.421, de 25 de abril de 1968, ficando o 
acervo documental sob a guarda e responsabilidade do Minis
tério da Saúde; 

II- doados ou cedidos a Municípios, Estados e Distrito 
. Federcil, quando se tratar de hospitais e postos de assistência' 

à saúde e, na conveniência de ambas as parteS, cedidos, quan
do se tratar de imóveis de uso administrativo, os quais perma
necerão como património do INSS, sendo obrigatória a publi
cação do Ato correspondente que especifique o destinatário 

· e o uso do bem. 
§ 19 Incluem-se no acervo patrimonial de que trata_este 

artigo os bens móveis e imóveis cedidos a EstadoS, Municípios 
e Distrito Federal, e os em uso pelo Inamps ou em processo 
de transferência p3.ra· a autarQuia. -

§ 29 O invêntário de q~e trata o caput será concluído 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação 
desta lei e divulgado pelo Diário Oficial da União. 

Art. 39 Fica o Poder Executivo autodzado a transferir 
as dotações orÇamentárias do Inamps para o Ftiildo Nacional 
de Saúde, observados os mesmos subprojetos, subatividades 
e grupOs de despesas previstos na Lei n(> 8.652, de 29 de. 
abril de 1993. 

Parágrafo único. Com o remanejamento das dotações 
orçamei:ttárias, o Fundo Nacional de Saúde responderá pelas 
obrigações_ fin3:nceiras do Inamps. 

Art. 49 Os recursos de custeio dos serviços transferidos 
ao município, estado ou Distrito- Federal integrarão o mon
tante dos recursos que o Fundo Nacional de Saúde transfere, 
regular e automaticamente, ao fundo estadual e municipal 
d_e saúde, de acordo com os arts. 35_ e 36 da Lei. n(> 8.080. 
de 19 de setembro de 1990, e art. 4• da Lei n' 8.142, .de 
28 de dezembro de 1990. 

§ 19 Com a transferência de serviços ê: a doação ou 
a cessão de bens patrimoniais do Inamps, a União, por inter

_médio do Minis~ério da Saúde, repassará regularmente, ao· 
Fundo de Saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Muni
cípio~ responsávt;is pela execução dos serviços, os rectirws 
financeiros que a esfera federal vem aplicando na sua manu
tenção e funcionamento. 
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§ 29 Os serviços de assistência à saúde ainda sob respOn
sabilidade do Inamps serão prestados por municípios e esta
dos, conforme a respectiva competência defínída na Lei n<l 
8.080, de 19 de setembro de 1990, podendo ser executados, 
em caráter supletivo e transitório, pela União em relação 
às esferas estadual e municipal, e pelo Estado, em relação 
à esfera municipaL 

§ 39 Não se inclui, no montante dos recursos de custeio 
dos serviços transferidos, a parcela referente ao pagamento 
de servidores federai~ afastadps para a direção municipal ou 
estadual do Sistema Unico de Saúde, cuja remuneração conti
nuará a correr por conta da União. 

§ 49 Será publicada trimestralmente no Diário Oficial 
da União a relação dos recursos repass;:dos pelo Ministério 
da Saúde à rede assistencial do Sistema Unico de Saúde, com 
a discriminação dos estados, Distrito Federal e municípios 
beneficiados. _ _ 

Art. 59 Os servidores do Inamps, ocupantes de cargos 
efetivos, passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente 
do Ministério da Saúde, respeitados os seus direitos, deveres 
e vantagens, sendo-lhes garantido o direito de opção por redis
tribuição para o Ministério da Previdência Social ou outro 
órgão ou entidade federal, observado o inter.esse geral da 
AdminiStração Pública e o específico do Sistema Único de 
Saúde. 

§ 19 Fica mantida a contribuição prevista no inciso II 
do art. 69 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, com 
a redação dada pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, 
e no art. 22 da Lei n' 6.439, de 1' de setembro de 1977, 
para a Assistência Patronal, transformada na Fundação de 
Seguridade Soçial - GEAP, até_ que seja regulamentada a 
assistência -à saúde do servidor prevista no art._ 184 da Lei 
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

§ 29 Aos aposentados e pensionistas do Inamps é facul
tada a opção pela transferência da responsabilidade dos. seus 
proventos para o Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS. .. -

§ 39 OS servidores a que se refere o caput deste artigo 
poderão ser cedidos ao_s Estados, DiStri"to Federal e Municí
pios, na forma pre-vista.- noarc-20 da Lei n9 8~270, de 17 
de dezembro de 1991. 

§ 4' Aos servidores do Inamps que, na data da publi
cação desta lei, estejam em exercfcio nos hospitaiS- Uriiversi
tários das universidades federais, no Instituto Nacional de 
Seguridade Social - INSS, e em outros órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal, será assegurado o direito 
de opção no prazo de cento e oitenta dias. para integrarem 
o quadro de pessoal dos referidos órgãos e entidades, sem 
prejuízo dos direitos e vantagens ã que fazem jus, de acOrdo
com a legislação pertinente. 

§ 59 Serão ·computados para fins do art. 29 da Lei n" 
6.732, de 4 de dezembro de 1979, e dà art. 193 da Lei n' 
8.112, de 12. de dezembro de 1990, os períodos de função 
gratificada ou cargo em comissão exercidos por serxido~es 
do Ministério da Saúde ou de entidades vinculadas, nos Orgãos 
e entidades do Sistema Único de Saúde nos Estados, no Dis
tritô- Federal e nos Municípios. 

Art. 69 Fica insfifiifdo no âmbito do Ministério da Saú
de o Sistema Nacional de Auditoria de que tratam o inciso 
XIX do art. 16 e o § 4' do art. 33 da Lei n' 8.080, de 19 
de setembro de 1990. 

§ 19 Ao Sistema Nacional de Auditoria compete a ava
liacão téc!J.ico-cieiitífic3., contábil, financeira é patrimoni:al do 

Sistema Unico de Saúde, que será realizada de- forma descen
tralizada. 

§ 2" A descentralização do Sistema Nacional de Audi
toria far-se-á através dos órgãos estaduais e municipais e de 
representação do Ministério da Saúde em cada Estado da 
Federação e no Distrito Federal. 

§ 39 Os atuais'cargos e fuhçôes·referentes às ações ~e 
auditoria ficain hlàritiáO_S e serão absorvidos pelo Siste_n1a Na
cional de Auditoria, pOr ocilsião da reestrutUração do Minis-
tério da Saúde, de que trata o art. 13. _ 

§ 49 O Departamento de Controle, Avaliação e Audi
toria -será o órgão central do Sistema Nacional de Auditoria. 

Art. 7" As pessoas físicas ou jurídicas que se encontram 
lnadimplentes em relação à prestação de contas ao lnamps, 
ou sujeitas aos procedimentos de fiscalização previstos na Lei 
n• 8.080; de 19 de setembro de 1990, continuam obrigadas 
pelo compromisso assumido até a declaração de extinção- da 
obrigação, mantidos os prazos legais de prescrição. 

Art. 89 Os créditos do Inamps juntO aos ã.gentes ou 
entidades integrantes do Sistema Único de Saúde, bem como 
aqueles decorrentes de transações financeiras ou éomeréiais, 
já apurados na data de publicação desta lei ou decorrentes 
da disposição contida no parágrafo anterior, serão creditados 
a favor do Fundo Nacional de Saúde e informados ao Tribunal 
de Contas da União, mediante relatórios_ roensa_is. - -

Art." 9<? A ConsultOria Juiídica e a Secretaria de Con
trole Interno do Ministério da Saiíd_e adotarão medidas para 
que, no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação 
desta lei, sejam concluídos todos os processos referentes a 
sindicâncias, inquéritos adminiStrativos, tomadas de contas 
especiais ou auditorias, que estejam em tramitação, com aní
pla divulgação de seus resultados. 

Parágrafo único. As conclusões das auditorias realiza
das desde 19 de janefro de 1989 serão enC3.niinhadas ao Conse
lho Nacional de Saúde e ao Ministério Público Federal. 

. Art. 10. Os_ dados contidos nos sistemas de informação 
. do Datasus e Dataprev, de interesse do Inamps, permanecerão 

disponíveis e acessíveis a qualquer interessado. 
Art. 11. A União sucederá o Ina_m.ps nos seus direitos 

. e obrigações, nos termos desta_ lei. -- - . 
Art. 12. O gestor do Sistema Único de Saúde em cada 

esfera de governo apresentará, trimestralritente~ ao conselho 
de saúde correspondente e em audiência· pública nas câmaras 
de vereadores e nas assembléias legislativas respectivas, para 
análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo, den
tre outros, dados sobre o montagte e a fonte de recursos 
aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no _perfodo, 
bem como sobre a_oferta e produção de serviços na rede 
assistencial própria, -contratá.d:;t ou conveniada. 

Art. 13. O ·Pode:r Executiyo, no prazo máximo de no
venta dias, procederá à reestruturação global do Miriistério 
da Saúde e de seus órgãos e entidades,_ com vistas à ad_~quação 

_de suas atividades ao disposto na Constituição Federal e nas 
Leis n• 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.14~, de 28 
de dezembro de 1990, encaminhando ao Congresso Nacional 
projeto de lei correspondente a eventuais mudanças na sua 
estrutura básica e propostas de extinção ou criação de órgãos 
e entidades. 

Parágrafo ~nico. A reestruturação a que se ·refere este 
artigo contemplará· a estruturação dp Sistema Nacional de 
Auditoria. ora-instituído, assim Como suas ·correspondentes 
projeções nas unidades da Federação, que funcionará _nos 
termos do inciso XIX do art. 16 e do § 4' do art. 33 da~-·-
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Lei n" 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do inciso IV 
do art. 4' da lei n' 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

Art. 14. Após a extinção do Inamps, a União, através 
do Orçamento da Seguridade Social, obriga-se a garantir ao 
Sistema Únic_o de Saúde, pcrmanCntemente e sem prejuízo 
da participação dos recursos do Orçamento FiScal, ci aparte 
anual de recursos financeiros equivalentes, no mínimo, à mé
dia dos gastos da autarquia nos últimos cinco exeicíciõS fiscais. 

Art. 15. O Ministro de Estado da Saúde expedirá todos 
os a tos necessários à manutenção da continuidade dos serviços 
assistenciais de que trata esta lei. 

Art. 16. No desempenho de suas atribuições institu
cionais, o Conselho Nacional de Saúde acompanhará a execu
ção do disposto nesta lei e opinará sobre a reestruturação 
prevista no art. 9~ 

Art. 17. As despesas decorrerites_ da execu_ção desta lei 
correrão por conta_da dotação orçamentária global do Minis
tério da Saúde. __ 

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 19. Revogam--se as disposiçõeS em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, 

convocando sessão extraordinária a realizar-:se hoje, às 20h46 
min 

ORDEM DO DIA 

Item único 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•17, DE 1992 

Discussão~ e·m turno ~nico, do Projeto de: Decreto Legis
lativo n' 17, de 1992 (n• 24191, na Câmara dos Deputados), 

-homologando ato do Conselho Monetário Nacional que auto~ 
ti.z;r.;>_~_ a emissão adicional de papel-moe<Ia. no valor de oitenta 
e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzados novos, tendo 

Parecer favorável, sob n~ 181, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Económicos. 

~O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está en~cer
rada a discussão. 

( Le~·anta-se a sessão às 20 horas e 45 mincuos.) 

Ata da 1448 Sessão, em 8 de julho de 1993 
3a Sessão Leg!slativa Ordinãria, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 20 HORAS E 46 MINUTOS, ACHAM-SE PRJ;SEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Áffons_o Gamargo _ Almir Gabriel _ Alufzio Bezerra _ Álvaro 
Pacheco_ Amir Laudo_ Aureo MeUo _ Bello Plrp _ Beni V eras 
_ Carlos De'Carli _ Carlos Patrocinio _ C6aar Dias _ Chagas 
Rodrigues _ Cid Sabói~ de Carvalho _ Dorcy Ribeiro _ Dario 
Pereira_ Dirceu Carneiro _ Divaldo SUJUI&Y _ Eduudo Suplicy _ 
Elcio Álvares _ Epitácio Cafeteira_ Espcridilo Amin _ Eva Blay _ 
Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ 
Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ 
Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ irllm Saraiva _ Jarbas 
Passarinho _ João Calmon _ João Fl'tlnça _ Joio Rocha _ Jonas 
Pinheiro _ Josaphat Marinho _José Fogaça _ JoK Paulo Biso! _ 
José Richa_ José Samey _ Júlio Campos _ Jónia Marise _ Jutaby 
Magalhães _ Juvêncio Dias-_ Levy Dias _ Louremberg Nunes 
Rocha _ lourival Baptista _ Locidio Portella _ Luiz Alberto 
Oliveira _ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Márcio Lacerda 
_ Marco Maciel _ Mário Covas Marluce Pinto· Mauro 
Benevides _ Meira Filho _ Moisés Abrllo _ Nelson,~Cameiro _ 
Nelson Wedekin _ Ney Maranhão _ OdAcir Soarei _ Onofre 
Quinan _ Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi 
_ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy BacelllJ' _ 
Teõtônio Vilela Filho _ V almir Campelo _ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto l~cena) -:-A lista de 
presença aCusa o comparecimento de 75 Srs-. Senadores. HaM 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentO que será lido pelo Sr. 1~ 

Secretário. 
Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 710, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termosâo art. 336, b, do RegiM 
inento Interno, para o Projeto de_ Lei da Câm_ar_a n~ _146, 
de 1993 (n' 3.352192, na Casa de origem), ~que modifica o 
art. 88 da Lei n' 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que 
"altera a legislação tributária fede_ral e dá outras providên
cias". 

Sala das S_essões, 8 de julho de 1993.--: Alfonso C amargo 
- Alfredo Campos - Almir Gabriel - Alvaro Pacheco -
Amir Lando - Áureo Mello - Bello-Parga - César Dias 
- Carlos Alberto De'Carli - Carlos Patrocínio - Chagas 
Rodrigues - Cid Sabôia de Carvalho - Dario Pereira -
Dirceu Carneiro - Epitácio Cafeteira - -Esperidião Amin 
......,. Ela Blay - Flaviano Mello - Francisco __ Rollemberg -
Garibaldi Alves Filho- Gerson Camata- Gilberto Miranda 
~ ,(;uilberme Palmeira - He~rique Almeida - Hl!mberto 
Lucena - Hydeckel Freitas_::- Iram Saraiva - João Calmon 
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- João França - João Rocha - Lourival Baptista - Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho - José Fogaça - José Paulo 
Bisol--José Richa- José Sarney- Júnia Marise- Juvêncio 
Dias - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lucídio 
Portella - Luiz Alberto - Magoo Bacelar - Márcio Lacerda 
- Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro 
Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nelson Carneiro 
- Nelson Wedekin - Ney _Maranhão - Pedro Simon - Ra
chid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Roi)Qido AragBo 
- Ronan Tito ....:.... Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requeri
mento lido será submetido à deliberação do plenário, após 
a Ordem do Dia, nos tenrios -do art. 340, inciso II do Regi
mento Interno. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno Unico, do Projeto de Decreto Legis
lativo n° 17, de 1992 (n9 24/91, na Câmara dos Deputados). 
homologando ato do Conselho Monetário Nacional que auto
rizou a emissão adicional de papel-moeda. no valor de oitenta 
e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzados nQvos, tendo 

Parecer favorável, sob o n~ 181, de 1993, da Comissãõ 
de Assuntos Económicos, 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, d, do Regimento Interno~ 

À proposição não foram oferecidas emendas. _ _ _ 
Passa-se à discussão do projeto, em turno úni_ço.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam. permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai â ComisSão Diretora para reâaÇão fiital. 
É o seguinte o projetO aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 17, DE 1992 

(N' 24/91, na Câmara dos Deputados) 
Homologa ato dQ Conselho Monetário NaciOnal que 

autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor 
de NCz$87 .600.000.000,00 (oitenta e sete bilhões e seis
centos milhões de cruzados novos). 

O Coilgressó Nacional decreta: 
Art. 19 Fica homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adicional de_ papel-moeda, 
no exercício de 1990, no valor global de 
NCz$87 .600.000.000,00 (oitenta e _sete bilhõ~s. e seiscent<;>s 
milhões de cn.J.zados novos). e·m- fesPostà à solicitação e às 
razões constantes da Mensagem n<? 158, de 2 de março de 
1990, do Poder Executivo. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vígo.r na data 
de sua publicação. 

O SR. PRES.IDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada 
a matéria ci:mstãrite da Ordem do Dia; _ -

Passa-se agora à apreciação do Requerimento n' 710/93, 
de urgêncja, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da 
Câmara n' 146, de 1993. -

Em votação o_ requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa. 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata aprecia.: 

ção da matéria. 
Discussão em turno único, do Projeto de Lei, da Câmara, 

n' 146, de 1993, que modifica o art. 88, da Lei 7.450, de 
23 de dezembro de 1985, que altera a: Legislação Tributária 
Federal, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do disposto, no art. 140, alínea a, do Regi
mento Interno, designo o nobre Senador Ronan Tito para 
proferir o Parecer em substituição à Comissão de Assuntos 
EconómicóS. 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o projeto apresentado modifica -o ait. 88, da Lei 7.450, de. 
23 de dezembro de 1985, que altera a Legislação Tributária 
Federal e dá outras providências. 

Na verdade, trata-se dos aforamentos das chamadas terras 
de Marinha. Não é o caso de se tirar laudêmio quando se 
faz as vendas. As vendas desses ·terrenos, da chamada área 
de domínio da Marinha, quando são feitas têm qUe ter a
aquiescência da Marinha _e o pagamento do laudêmio. 

O que- se pretende é tirar o aforamento, que, segundo 
informações que obtive, subiram com a promulgação dessa 
lei de maneira arbitrária. 

Por isso sou favorável à lei, para que se discipline os 
pagamentos dessas_ áreas de t-4arinha. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
_ é favorável. . 

Completada a faSe de instru-ção, Passa-se à discussão do 
projeto em turno único.(Pausa._) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como se encontram. (Pausa.) 
·Aprovado. 

O projeto vai _à sanção-. 
.É o seguinte-o projeto aprOvado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 146, DE 1993 

(N• 3.352/92, na Casa de origem) 

Modifica o art. 88 da Lei n' 7.450, de 23 de dezem
bro de 1985, qoe "altera a legislação tributária federal 
e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 88 da Lei n' 7.450, de 23 de dezembro 

de 1985, passa a ter a seguinte redaç_ão: 
"Art. 88. ·O art. 101 do Decreto-Lei ll' 9.760, de 5 de 

setembro de 1946, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
'Art. 101. Os contratos de aforamento firmados pela 

União a partir de 24 de dezembro de 1985 estão ou jeitos 
aforo de 0,6% (seis décimos porcento) do valor do respectivo 
domínio pleno, o qual será anualmente atualizado. Todos 
os demais aforamentoS celebrados anteriormente àquela data 
permanecerão certos, invariáveis, perpétuos, imutáveiS e isen
tos de qualquer atualização. 

§ 19 .Ficam extintos a partir da publicação desta lei todos 
os efeitos financeiros "dos çontra~os celebrados até 23_ de de-
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zembro de 1985, decorrentes d_e _atualização ou revisões reali
zadas com base na Lei n' 7.450, de 23 de dezembro de 1985, 
voltando os contratos respectivos a viger com as cláusulas, 
valores e condições originais, livres de reajustes e atualizações 
de qualquer natureza, de modo a que os enfiteutas paguem 
o valor histórico consta_nte__Q.~_re:spectivos contratos. 

§ 29 O pagamento dq .foro deverá ser efetuado adianta
damente durante o primeiro trimestre de cada ano, sob pena 
de multa de 20% (Yinte por cento). 

§ 3' O não-pagamento do foro durante 3 (três) anos 
consecutivos importará a caducidade do aforamento'." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência recebeu comunicação da Assessoria da Casa Civil da 
Presidência da República no sentido de que, amanhã, até 
ao meio-dia, estará enviando a esta Casa o -laudo técnico 
da Cosipa, requisitado pelo Senado Federal na noite de ontein, 
de acordo com a medida provisória em vigor. através de ofício 
ao Senho'r Presidente da República, em face de aprovação 
de requerimento. nesse sentido, de autoria do Senador Antônio 
Mariz. O prazo de vinte dias para exame da matéria será 
conta~o. portanto, a partir do recebimento da mensagem pre- · 
sidencial, de acordo com o art. 49 <;ia Medida Provisória n"' 
317, de 1993. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência, atendendo à solicitação dos Srs. Líd~res, ·tendÕ. em 
vista a importância das duas matériaS restantes - pfojeto 
de lei sobre o_ IPMF_e __ Q p~ojeto de lei sobre o reajuste mensal 
de salários-, convoca sessão ext(aordinária a_ re.<J.Jil.<lr-se hoje 
às 21h30min. com a seguinte - _ 

ORDEM DO DIA 

Item único 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAT_IVO 
N• 18, DE 1992 

. Discussão, em turno úníco, do Projeto dr D~creto Legis
latiVO n' 18, de 1992 (n' 25/91, na Câm:.ra dos Deputados), 
I:_omologan?<? ~ato d? .conselho Monetário Nacional que autow 
n.zou a emtssao adtcwnal de papelwmoeda, no valor de seis 
btlhões, oitocentos e trinta e seis milhões de cruzados novos 
tendo . ' 

Parecer favorável, sob n9 180', de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está encer
rada a sessão. 

· (Levmya~se a sessão às 20 horas e 51 minutos.) 

Ata da 145a Sessã,o, em 8 de julho de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

- EXTRAORD!NÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto_ Lucena, Cha~as Rodrz~ues e Júlio Campos 

ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Almir Gabriel _ Aluízio Bezerra _ Álvaro 
Pacheco _ Amir Lando ~ Anton!o Mariz _ AUf:C<>cMello _ Bello 
Parga _ Bcni V eras _ Carlos De'Carli _ Carlos Patroclnio César 
Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid Sabóia · éie Clrvaiho : Darcy 

,Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Divlldo Suruagy _ 
, Eduardo Supliey _ Elcio Alvares_ Epitãcio Cafeleira _ Esperidi11o 
Amin _ Eva Blay _ Flavii\IIO Melo _ Francisco IIDIIanbcrg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata __ Gilberto· Minnda _ · 
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ 
Iram Saraiva_ Jarbas Passarinho_ João Calmon_ Joio-França-'

.João Rocha_ Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho_ Jóí6.Filslça _ 
Jooé Paulo Biso! _ José Richa _ José Samey _ J11Jio Canpos _ 
.lánia Marise _ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Diu _ l.eYy Dias _ 
I..ouremb..-g Nunes Rncha _ Lnll!ival Baptista _ Lucldio Portella _ 
LUi7. Alberlo Oliveira '_ Magno Bacelar _ ~ de Lavoc _ 
MKcio Ulcerda _ Marco Maciel _:Mário Covas __ Marluce Pinto _ 
Mouro Benevides _ Méira Filho _ Mois6s Aldo _ Nelron 
Çameiro _ Nelson Wedekin _ Ney Maranhilo _ Odacir Soares _ 

Onofre Quinan _ Pedro Simon _ Pedro Teixeira_ Rachid Saldanha 
Derzi _ Raimundo Lira _ Ronaldo Ara@ão _ RoniUJ Tito _ ·Ruy 
Bacelar _ Teotônio Vilela Filho _ Valmir Campelo _ Wilson 
Martins. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 75 SrS. Senadores. 

Havendo númro regimental, declaro aberta a sessão. 
SóQ a proteção de Deus, iniciamos nossos-trabalhos. 
O_Sr. 19 Secretárío p-foêeaerá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N• 249, DE 1993 
(N• 421193, na origem) 

Senhor Presidente do Senado Federal, 
Encaminho a Vossa Excelência, atendendo aos termos 

da __ SM n9 135, de 7 do corrente mês, os relatórios sinté_~icos. 
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de avaliaçao da Companhia Siderúrgica PaUlista- COSIPA, 
fornecidos pel<,> Banco Nacional de Desenvolvimento Econó
mico e Social com o Ofício n9 6, de 8 deste, anexo por cópia. 

BrasHia, 8 de julho de 1993. - Itamar Franco. 

Brasflia, 8 de julho de 1993. 
Exm' Sr. 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 
Dr. Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves 
Palácio do Planalto, 4' andar 
Bras!lia- DF 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 
De ordem do Ministro de Estado Chefe da S_eplan Dr. 

Alexis Stepan·enko, tenho a satisfação de encaminhar a V. 
Ex+ os relatórios sintéticos de avaliação da Companhia Siderúr
gica Paulista- COSIPA, bem como o prospecto que inclui 
informações complementares ao Edital de Desestatização da 
Empresa, elaborado com vistas a assegurar ampla transpa
rência ao processo de privatização, em obediência ao Decreto 
n' 724/93. 

O laudo de avaliação do Serviço A foi realizado pela 
.;etepla tecnometal, e, o laudo _de avaliação do serviço B foi 
realizado pelo consórcio Banco Inter-Atlântico S.A. Capi
taltecS.A. Consultaria Econômica, Jaakko Poyry Engenharir 
Ltda. Informo, finalmente que os dois consõfeios estarão ~ 
disposição, de V. Ex• e do próprio Senado Federal para quais-
quer informações complementares. ---_ _ 

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima 
e consideração. - Sérgio Zendron, Diretor do BNDES. 

Avisa n' 1.415- SUPAR/C. Civil. 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador JÚLIO CAMPOS 

Brasüia, 8 de julho de 1993. 

Primeiro Secretário do Senado Federal 
BrasHia- DF. 

Senhor Primeiro Secretário, 
Encaminho a essa Secretaria a Mensagem na qual o Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República, atendendo aos 
termos da SM n\> 135, de 7 do corrente mês, envia ao Senado 
Federal os relatórios síntét.icos de avaliação da Companhia 
Siderúrgica Paulista - COSIP A, fornecidos pelo Banco Na
cional de Desenvolvimento Económico e social. 

Atenciosamente,- Henrique Eduardo Ferreira Hargrea
ves, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República. 

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇAO 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL 

PND/CN- 04/92- SERVIÇO A 
ARTIGO 37- DECRETO 724 

COSIPA- COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA 
A VALIAÇÁO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

REVISÁ O 

Maio de 1993 

Introdução 

O relatório de revisão da avaliação económico-financeira 
da Cosipa - ''Serviço A., - é parte integrante do Laudo 
de Avaliação entregue pela Tecnometal ao BNDES- Banco 
Nacional de Desenv~Ivimento EconómicO -e Social-em agos- · 
}O de 1992. No refendo Laudo estão apresentados os cenários , 

macroeconôrnicos e siderúrgicos e aS análises da operação 
atual e das configurações produtivas alternativas da Cos.ipa, 
bases para o cálculo de seu valor económico. 

Esta revisão deve-se à ocorrência de fatores não previ
síveis na época da realização da referida avaliação e que impac
tam seus resultados finais. Neste sentidq, destacam-se: 

•defasagem no cronograma de investimentos então pre
visto, devido à postergação do processo de privatizaçãO da 
Cosipa; - · 

_,acidente ocorrido no Alto Forno n\' 2, no r trimestre 
de 1993; ~ 

• mudanças na legislação brasileira quanto à operação 
portuária; · 

e mudança na legislação fiscal, ~eferente'ao imposto de 
renda; . . 
. • perdas de mercados além do previsível pela falta de 
investimentos. · 

A metodologia adotada nesta revisão partiu da reprojeção 
económico-financeira da Cosipa ·a partir de 3113/93. Altera
ram-se apenas as premissas consideradas relevantes para a 
definição dos resultados finais, garantida a coerência e a cOn
~stência de todo" o conjuntO. Os ef~itos dos resultados nega
tivos obtidos pela Cosipa --no peiíodo compreendido entre 
30/4/92 (data base da avaliação) e 31/3/93 (último balancete 
dtsponível, traduzem-se pelo aumento do endividamento da 
~_rp.presa neste período, não incluído nas projeções. 

Resultados 

Desconsiderados os ajustes de ca~áte~ não operacion~l 
(de responsabilidade dos Cons_ulto_r~s do "Serviço B ") os resul
tados obtidos neste serviço de revisão apontam para a ~eguinte 
recomendação do preço mínimo da venda da COSIPA: Preço 
niínimo de venda da COSIPA revisto, antes dos ajustes: 

~ US$ 810 milhões 
Os ajuStes referem-se às amortizações e serviços das dívi

. das vencidas e financiamentos a Vencer existentes: em 31-3-93. 
Incluem-se ainda aqUeles resultantes da audito~a especial e 
da identificação e tratamento dos ativos não operacionais. 

Como discutido no Laudo de Avaliação anterior, o valor 
encontrado foi definido .com base na construção de projetas 
operacionais alternativos para a COSIPA. ConsiderouRse que 
sua atual configuração produtiva tenderá a depreciar ainda 
mais seus resultados futuros, aproximando seu valor econó
mico ao valor de liquidação. 

Foram encontrados os _seguintes valores presentes líqui
dos (VPL) operacionais e de liquidação: 

Valor Estimado de LiquidaÇão: US$ 353 milhões 
VPL Operacional na Atual Configuração: US$ 358 mi' 

lhões 
VPL Operacional na Configuração Plena: US$ 805 mi' 

lhões 
VPL Operacional na Configuração Reduzida: US$ 859 

milhões 
. A alternativa plena (3 M tia de laminados) pressupõe 

maior nível de investimentos enquanto a reduzida (2 M t/a) 
induz a um maior custo social pela necessidade de redução 
de pessoal. O fato de o preço mínimo ser balizado por ambas 
as configurações permite a participação de' potenciais compra
dores no leilão, independentemente da opção estratégica por 
ele adotada. Por este motivo, fixou-se a recom~ndação do 
preço mínimO sem ajustes próximo à VLP de menor valor .. 

Mesmo no caso de redução da base produtiva, a desmobi
âzação de pessoal deverá ocorrer de forma ,gradativa, d,e acor-
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do com o ci-onograma de investimentos, adÕtãndO-se ·em i)ãrte 
a própria rotatividade natural da empresa. 

Principais Ajustes Considerados 

1. Reprojeção dos Demonstrativos a partir de 31-3-93 
ImpaCta favoravelmente o valor económico ,dos ativos 

operacionais da COSIPA, pois elimina das projeções um pe
ríodo de resultados críticos. Estes resultados foram incorpo
rados ao novo balanço de partida ajustado, com o conseqüente 
aumento do endividamento da Empresa (US$ + 316 milhões). 

2. Alterações na Receita Prevista de Vendas 
A queda da receita deve-se principalmente a dois fatores: 

reflexos da perda excessiva de mercados no período maio/92 
a março/93, principalmente os de maior valor agregado e defa
sagem do cronograma previsto de investimentos, em face do 
adiantamento do processo de privatizaçãO. 

No primeiro caso a perda global no mercado interno supe
rou em 14% as previsões da Consultora, que já incOrporavam 
uma perda significativa pela falta de investimentos na empresa 
e pelo previsível acirramento da competição por parte da CSN. 
Esta menor participação no mercado interno foi compensada 
por exportações, de menor rentabilidade. Em média a partici
pação da COSIPA nos mercados_intemos mais nobres caiu 
de 35% em 1991 para 25% entre maio e dezembro de 1992. 

Por sua vez, a defasagem do cronograma de investimento 
implicará atraso nas providências que conduziriam a usina 
à recuperação de mercados a partir de meados da década. 
3. Alterações no Custo dos Produtos Vendidos 

O custo unitário dos proâutos vencJ.idos é impactado, no 
ano de 1993,. em US$ 12/t, por força do menor aproveitamento 
das unidades produtivas, motivado pelo acidente com o Alto 
Fomo n~" 2. Para 1994, já era previsto o aumento do custo 
unitário em face da reforma do ÀF n' 2 ante~ programada. 
No ajuste, o custo ainda permanece US$ 4/t mais elevado, 
pois agora os dois altos-fomos deverão sofrer reformas no 
me_s!D.O ano (AF 1. reforma breve, 33 d_~. com ~ício em. 

kVeiciro de-.1994; AF 2, refonna.eOmpleta, 110 dias, com · 
início em agosto). 

Nas vendas de produtos de aço, o impacto das paralisa
ções dos altos-fornos (por acidentes ou reformas reprogra
madas) representa diminuição de 176. OOOt em. 1993 e de ainda 
82.000t em 1994. 

O impacto em custo foi ligeiramente "amOrtecido em virtu
de da antecipação das vantagens da nova legislação portuária 
no rece;bimento de carvão e minérios pelo terminal próprio 
da COSIPA, resultando em economias anuais de PS$ 4 mi
lhões também para 1993 e 1994. 

4. Postergação do Cronograma de Investimentos Fixos 
Os investimeiltOs previstos foram objeto de reprograma

ção (na m~dia, postergados em 6 meses), principalmente em 
função do atraso no cronograma de privatização da ÇOSIP A. 

5. Mudança na Legislação de Operação dos Portos 
Os imPactos na redução de custos de recebimento de 

matérias-primas e escoamento dos produtos foram de pequena 
expressão, na medida que a Consultaria já tinha previsto nos" 
seus cenários de projeção tais alterações. _ , . 

Even~uais receitas com serviços portuários para terceiros 
constarão dos ajustes não operacionais.' 

6. Mudança da Legislação Fiscal 
O ajuste se complementa com a consideração da mudança 

na legislação fiscal do imposto de renda na valorização da 
COSIPA. Embora a redução das alíquotas e a postergação 
da recomposição de prejuízOs só devam. ser aproveitadas pela 
empresa nas condições de lucro previstas após 1998 (reduzida) 
e 1999 (plena) e só após 2004 pará a configuração atual, o 
impacto desta consideração no valor económico é relevante. 
A Lei n' 8.541192 (DOU 24/12/92), toma imprescritível o prazo 
para compensação do prejtúzo fiscal apurado no ano de 1992. 
No caso da COSIPA este valor foi de US$101,7 milhões. 

A seguir são apresentados o demonstrativo de resultados, 
o fluxo de. caixa e os valores econômicos resultantes dos ajustes 
considerados. 

~INORSTRATIVO RIVISTO DI RISULTADOS DA COSIPA - RISOMO 

./ '. . (US$ Milha .. ) 

··;;~;:~:~·~;;:~····················································· 
PARA o' ANO DI R!GINI~~~~il'fl--0:,::~ •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••~saa••••••••••••••••==••s~s=r 

CONFIGURAÇ~O 
DISCRININAÇXO : .......... 

l ATUAL l P ZIDA 
••••••••••••••••••••••••••••••••s•••••••••:•a•e•••••:•••••••••:•=•••• 
RICIITA BRUTA 

IUCIITA LIQUIDA 

o 
o 

1107 I 
o 

• o 

925 

1702 I 

o 
o 

1433 : 

1309 

1052 

-----------------------------------------------------------------------· 
CUSTOS PRODUTOS VJJDIDOS (IMqL,OCIOSIDADI 
I DIPitiCIAÇAO) · 874 t099 731 

--------.---.--~~-~!":-~~---"'!'.-~-"!'.----------------·----------~~----------~~:-~.~~'!'" 
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szssasaaaaaaaaaazaaaaaaaaaaaaa.ro._~~·~·~·~••:z::~~;==•••••••••••••••~=•=~a~a: 

CONFIGURAÇ~O 

DISCRININAÇ~O :-·-· 
l 'ATUAL l ZIDA 

•••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••.l•••:z::•••••! •••••••••: szaa'lfa . 
LUCRO BRUTO 
I DA RICIITA LIQUIDA 

51 
5:5--. 

• 
334 l 

,.-.. 24.0 ·: 
321 

30.5 

-----------------------------------------------------------------------· . 
• 

DBSPISAS OPERACioNAIS (INCL.FINANCIIRAS) i 

LUCRO ANTIS INP.RIKDA/CONTR.SOCIAL 
I DA RlCIITA LIQUIDA 

• • 
86 

( 35) 
( 3.8) 

• . 
• • . . 

114 : 

220 
15.3 . . ' 

82 

239 
22.7 

·····································································••: 
INVISTINIKTO TOTAL (1992/97) 

• ' 75( 1) i 308 : 192 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••••••azaaaaaaaaa: 
Nota': (t) apanaa oa inveati•antoa co•pula6rioa 

PLUIOS DI cÁUA OPIRAC.IOKAIS RlVISTOS 

(011 Ust Mllhõoa) 

······································································ ANO PLU10 Dt BASI PLU10 DIPtRENCIAL BM RELAC~O BASE 
CONF. ATUAL ------------------------------------

CONF. PLENA CONF. REDUZIDA 

····················································~················· 
1993 ( 1 ) (20.7) (4.4) (0.9) 

1994 (.63.3) (61.6) (20.3) 

1995 Z2.3 (115.6) (82 .1) 

1996 28.1 (42. 7) . 43.8 

1997 47.1 150.7 162.4 

1998 53.0 247.3 217.6 

1999 46.5 256.5 196.5 

2000 67.6 197.8 187,4 

2001 72.9 196.2 188.2 

2002 89.5 172.7 162.0 

2003 111.6 130.9 101.6 

2004 161.3 132.1 119.0 

2005 142.9 143.8 148.5 

2006 172.5 164.5 126.1 

···································································~·· VALOR NIDIO DA 
SIIIII INPIKU'A 94.9 174.1 158.9 

···················~·················································· (1) 9 ••••• (abril a do& .. bro d• 1993) 
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VALOR BCOMOMICO RIVISTO DOS ATIVOS OPIRACIONAIS DA COSIPA 

assaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•••••••••••••••••••••••••••••••••a••• 

TAXA APLICADA AO FLUXO BASI 12 12 14 14 14 16 16 

- CONFIGURAÇ~O ATUAL - ~·· h a h a Xaa la a :I: a a h a 

TAXA APLICADA AO FLUXO 16 18 )4 18 20 20 22 

DIFERENCIAL ~-· :t:aa h a Xaa ~-· ~a a h a 

VALOR Plt!SINTE LIQUIDO 
!M 31/03/93 DO PLUXO 
OPERACIONAL (US$ Milh~aa) 

Plana 1015 910 1047 805 724 647 583 

Reduzida 1062 964 1086 859 782 705 644 

Atual 463 463 358. 358 358 281 281 

aaaaaaaaaaaaaa"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaca::a•••••••••••••••••••••aac:•a=ra; 

Revisão do Valor de Liquidaçãc 

Com base no patritrtônió líquido da Cosipa em 31-3-93, 
identificaram-se os ajustes básicos v:inculados _a um processo 
de liquidação, que produziram o seguinte resultado: 

que somam, em conjunto com seus encargos finaceirOs~ ÜS$ 
1.516 milhões. 

-Não se incorporaram possíveis ajustes decorrentes da 
identificaçãO e tratamento dos ati vos operacionais e- ainda 
eventuais efeitos da auditoria especial sob responsabilidade 

ValO-r estimã.do de liquidação: em tomo de US$ 353 mi- dos Consut;ores~ do "Se~çó B" · . . . 
lhões. . :ramhem na o se cons1~er3:m ~nahzaçóes JUrídtcas e tra-

. - - · - · · - · . . balhistas decorrentes da hqutdaçao, da mesma forma que 
Este valor inclui as dívidas vencida_s ~. finãriÇi3mentos ·b{ eventuais indenizações a terceiros devídas por força da inter·· 

vincendos existentes à da~~ d? balanço (março de 1922} -~-j) rupção das atividades da empresa. 

DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES AO PATRINONIO LIQUIDO DI 31.03.93 

----------------------------------------------------------------· 
DESCRIÇliP VALOR DI LIQUIOAÇliO 

uu 1000 

----------------------------------------------------------------· 
PATRIM~NIO LIQUIDO IM 31.03.93(1) 

Proviaio para diapenaa coletiva 

Ajuato elo .lmobilhaelo o Valor do Llqulelaolo 
Avallaolo eloa Qona da Emproa• a Valor•• da 
Liquldaoio (US' 681.944 mil) manoa Valor 

2.541.949 

(•) 79.506 

ContAbll (US' 2.526.937 mil) (2) (·) 1.844.993 

O•••alo aobre lnveatlmento·ELETROBRAS (-) 32.885 

Rovoraio da Provlaio para Refor•• do Alto Forno (+) 69.815 

naflaqlo do Contaa a Receber 12.065 
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Baixa doa Adiantamentos a Fornecedor•• • 
De•P•••• Antecipadas· (-) 1, .134 

Baixa do Ativo Diferido (-) 21 . , 34 

Ajuste pelo Valor Preaente daa Receitaa com 
Ven4a de IMObilizado (-) 148.104 

lmpoatoa (18$ ICMS) e Comiaaio do 
Leiloeiro (2,51) na Venda do Iaobilizado (-,. 109.437 

TOTAL DOS AJUSTIS (-) 2.189.443 

'VALOR BSTIH/jjiO DB LIQUIDAÇli.O - RIVISADO 352.506 ------------... ----------------------------------------·------------
( 1) PreaaupOe ajuat&a privioa de saneamento envolvendo a 

capita!lzaçio deUS$ 1.516.362 mil, .corrupondantoo a dividas 
vencida• e financiamentos vincendoa. 

!2) Valor 4• avaliação a preços de liquidaçio em 30/04/92, 
conforme revido executada pelo Serviço Ii. 

Ó SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Mensa
gem lida, com o respectivo laudo, ficará na Secretaria-Geral 
da Mesa à disposição dos Srs. Senadores para consulta. 

Lembro aos Srs. Senadores que, a partir de hoje, teremos 
vinte dias para análise, pelo Senado, do respectivo laudo, 
de acordo com a Medida Provisória em Víg-Or de n~ 317 de 
1993. • . . ' 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidoS pelo Sr. 
1• Secretário. · 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 711, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, "b" '· do 
Regimento Interno, para Projeto de Lei da Câmara n• 116, 
de 1993-Complementar (n• 153193-Complementar, na Casa 
de ?rigem), de iniciativa do Presidente da República, que 
institui o Imposto Provisório sobre a Movimeri,tação ou a 
Transmissão de Valores. e de Crédi~os e Direitos de Natureza 
Financeira-IPMF e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993.-Mauro Benevides 
- Afl'onso Camargo - Álvaro Pacheco - Ami'r Lando -
Antônio Mariz - Áureo MeDo - BeUo Parga _. Beni V eras 
- César Dias - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues -
Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo 
Suruagy - Eduardo Suplicy - El<lo Álvares - Eva Blay 
- Flaviano MeDo - Francisco RoUemberg - Garibaldi Alves 
Filho - Gerson Camata - GHberto Miranda - Guilhenne 
Palmeira - Humberto Lucena - Iram Saraiva - Jarbas 
Passarinho - João Calmou- João França- João Rocha 
- Jonas Pinheiro -. José Fogaça - José Paulo Biso! .:_ José 
Rkha - Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhães 
- Juvêncio Dias - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha 
- Lourival Baptista - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor 
- Márcio Lacerda - Marco Maciel - M&uro Benevides -
Meira FHho - Nelson Carneiro - Nelson W edekln - Ney 
Maranhão - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi :_ Ro
naldo Aragão - Ronan Tito- Ruy Bacelar - Valmir Cam

' pelo ..,.. Wilson Martins. 

REQUERIMENTO N• 712, DE i993 

Requeremos_urgência, nos tennps do art. 336, "b", do 
Regimento Interno, para Projeto de Lei da Câmara n~ 127, 
de 1993 (n• 3.610/93, na Casa de origem), que altera dispo
sitivos da Lei n• 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e dá 
outras providências. · 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. -Mauro Benevides 
- Afl'onso Camargo - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco 
- 'Amir Lando - Antôuio Mariz - Aureo · Mello - Bello 
Parga- Beni Veras- Césas Dias- Carlos Patrocínio
Chegas Rodrigues- Cid Sabóia de .Carvalho - Darcy Ribeiro 
- Dario Pereira - Dirceu ~Carneiro - Divaldo Suruagy -
Eduardo Suplicy - Elcio ,Alvares - Eva Blay - Flaviano 
Mello - Francisco Rollemberg -'- Garibaldi Alves FHbo -
Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira 
- Humberto Lucena - kam Saraiva - Jarbas Passarinho 
- João Calmou- João França- João Rocha- Jonas Pinhei-
ro - Josapbat Marinho - José Fogaça - José Paulo Bisol 
- José Richa - Júlio Campos - Júuia Marise - Jutaby 
Magalhães- JuvêncioDias- LevyDias- LourembergNunes 
Rocha - Lourival Baptista -- Magno Bacelar - Mansueto 
de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel- Mauro Bene
vides - Meira Filho - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin 
- Ney Maranhão - Pedro Si)non- Pedro Teixeira- Rachid 
Salàanha Derzl - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy 
Bacelar - V almir Calnnelo - Wllson Martins. 

. O SR. P~ESIDENTE (Humberto Lucena) -:Estes reque; 
nmentos serao votados após a Ordem do Dia; na forma de 
art. 340, inciso II do Regimento Interno. 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

DiscussãO, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 18, de 1992 (n• 25191, na Câmara dos 
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Deputados), homologando ato do Conselho Mpnetário 
Nacional que autorizou a emiss&Q adicional de papel
moeda, no valor de seis bilhões, oitocentos e trinta 
e seis milhões de cru~ados.novos, tendo 

Parecer favorável, sob no 180, de 1993, da Comis
são de Assuntos Económicos. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi~ 
D.árias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
inciso. II, alínea d, do Regimento Interno. 

_ À proposição não fonm apresentadas emendas .. ~ 
Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

(Pausa.) 
. Em votação. _ _ _ __ 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perffianecer 
sentados. (Pausa:) 

Aprovado. __ ~ _ __ _ _ __ __ _ . 
O Projeto vai à Comissão Diretor~ parã t-edação~finaL 
É o seguinte o projeto-aprovado: _ _ . _ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO 
N• 18, DE 1992 . 

(N• 25/91, na Câmara dos Deputados) 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor 
de NCz$6.836.000.000,00 (seis bilhões, oitocentos e trin
ta e seis milhões de cruzados novos). 

O Co.ngresso Nacional decreta: 
Art. 1 c;o Fica homologado o ato do Con_selho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-m_oeda, 
no exercício de 1989, no valor global de NCz$6.836.000.000,00 

· (seis bilhões, oitocentos e trinta e seis milhões de cruzados 
novos), em resposta à solicitação e às razões const;;mtes da 
Mensagem nc;o 541, de 19 de setembro de 1989, do Poder Exe
cutivo. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo e_ntra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada 
a matéria da Ordem do Dia, passa-se à apreciaçãO' do requeri
mento de urgência ·n9 711/93, lido para Projeto--de- Lei" da 
Câmara n' 116, de 1993, Complementar. 

Em votação. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam' queiram Permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Aprovado o requerimento. passa-~se--à apreciação da.ma~ 

téria~ · - · · 
Discussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

116, de 1993 complementar, n' 153193 complementar na Casa 
de origem, de iniciativa do Pr.esidente da República, que Insti
tui o Imposto Provísõiio ·sobre a M()vimentação·e Transmissão 
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza FinanCeira 
-IPMF -e dá outras providências. Depefldendo de parecer. 

Sobre a mesa, parecer da Camisão de Assuntos Econórn
cios que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER N• 238, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, Sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n~ 116, de 1993- Complementar 
(n• 153-C/93 - Complementar, na Casa de origem), 
que "Institui o Imposto Provisório sobre _a_:_Movimen-

tação ou a Tri_Utsmissão de Valores e de Créditos e Direi
tos de Natureza Filianceira - IPMF e dá outras provi

.· dências." 

Relator; Senador GaribalcJ_i Alves Filho 

-1-

Yeio ao Senado Federal, para revisão, e foi distribuído 
a esta ComissãO de Assuntos EcOnómicos - CA.E o Projet9 
de L;:i da Câmara n• 116, de 1993 - Complementar (n' 
153-C/9.~- Complementar, na CaSa de orlgem),'que "Institui 
o Imposto ProvísódO sobre a Movimentação ou a Transmissã_o 
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
- IPMF e dá outfã.s providências." _ 

_2-. Essa Proposição é de iniciativa do Poder Executivo • 
que se submeteu à deliberação do Congresso__.Nacj.onal pela 
Mensagem n' 146, de 27 de_ ma<ço de 1993, acompanhada 
da Exposição de Motivos n9 115/93, do dia anterior. subscrita 
pelo então Titular da Pasta da Fazenda, 

. ·· 3. A mencionada E.M.IMF n' 115/93 justifica, pormeno· 
-rizadamente, cada um dos vinte e quatro artigos originários 
do Projeto de Lei Complementar, na maioria desdobrados 
em incisos. e parágrafos, Convém, por brevidade, transcre
ver-lhe o seguinte excerto in,trodutório, ·para -bem focalizar 
os objetivos almejados: 

"O presente .Projeto, que tem por fundamento 
no art. 29 da Emenda Constitucional nc;o 3, de 17 de 
março de 1993, integra 'O conjunto de medidas que 
tem por meta viabilizar o--ajuste fiscal das contas da 
União, indispensável à execução orçamentária de 1993 
e ao equilíbrio das _firümÇas- públicas em 1994. 

A instituição deste irilpostb irico-rpota à tributação 
o importante segmento da economia informal que, ho
je, tem l~grado eximir-se das demai~ obrigações tribu
tárias sobre as operações económicas desse segmento, 
que movimenta fluxo financeiro superior a US$500 bi
lhões_ anuais e que, hoje, locupleta-se da evasão fiscal. 

O IPMF será o mais univers_al possível, atingindo 
indistintamente pessoas físicas e -jútldicas que in~ra-: 
gem nos diversos setores da economia brasileira. Por 
caracterizar-se como_ um tributo não declaratório, nãQ 
sujé:itará o contribuinte ao cumprimento daS obrigações 
acessórias. Sua forma de apuração e recolhimento será 
simples e estará a cargo da rede bancária. 

_ O incritnento de. arrecadação, decorrente da im.:
- plemenfaÇão do IPMF, é da ordem de US$600 milhões/ 

- --més. -o que demonStra sua elevada capacidade arrecada-
tória, importante, especialmente, em uma ·conjuntura 
de elevada c_arência financerr::r do setor público." 

4. Na Casa-de origem, o assunto foi discutido, inicial 
e amplamente, pela Camisão de FinanÇas e Tril;mtação -
sendo justo destacar a atuaÇão incansável de seu Relator, 
o preclaro Deputado Luiz Roberto Ponte. Daí resultou Substi
tutivo_ incorporando várias sugestões sobre pontos polêmicos, 
oriundas não apenas de integrantes daquele Colegiada, mas 
também de outros parlamentares, de órgãos governamentais 
e de entidades. privadas. Depois, a matéria foi_ examináda, 
ainda, peta· Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, 
bem_ assim pela Comissão de EconOmia, Indústria e CoJilércio. 
Afinal já em Plenário, onde passou a regime de urgênciã, 
o Projeto foi novamente debatido e ainda aperfeiÇOado, em 
face do acolhimento de díversas eme11d~5:, inclusive supres
sivas, daí resultando a Redação Final. 
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5. O texto oi:a sob análise, que compreende vinte e oito 
artigos, foi enCaminhado a esta Casa pelo Oficio PS-G
SE/232/93, de 28 de 1993, em substituição a autógrafos anterio
res, por motivo de inexatidão m.3;terial devida a lapso mani
festo. 

6. No âmbito desta CAE, foram apreSentadas sete emen
das, sendo quatro aditivas (n:>S 1 a 4), ':!ma modificativa__(n"' 
7) e duas supressivas (n91 5 e 6), que serão ·arlalisadas adiante. 

-11-

7. Cabe a esta ComisSão opinar quanto aos aspectos eco
nómico-financeiros da matéria, qu'e envolve tributação, finan
ças públicas e assuntos correlates (Regimento Interno, art. 
99, I, IV e VII). 

8. Inicialmente, vale observar que a·Emenda Constitu .. 
cional n' 3, de 1993 (DOU, de 18-3-93), pelo art. 2', autorizou 
a União a" ... instituir,-nos termos de lei complementar, com 
vigência até 31 de dezembro de 1994, impoStO sobre_ movimen
tação ou transmissão de valores e de créditos- e __ dir_eftóS de 
natureza financeira". Em quatro parágrafos, tal artigo ainda 
dispôs o seguinte: -

a) a alíquota desse imposto não poderá exceder a 0,25%. 
facultando-se ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, 
total ou patcialmente, nas condições e lirriiteS:-fiXados em lei; 

b) a esse imposto não se aplicam diversas limitações cons
tituciOnãis ao poder de tributar, a saber: o princípio da anterio
ridade (anualidade) da lei tributária; o princípio da imunidaqe 
tributária recíproca (da União, dos EStados, do DistritO Fede· 
rale dos Municípios, quanto ao património, renda ou serviços 
uns dos outros), bem como o da imunidade_ tributária- ampla 
dos templos de qualquer culto e, também, de livros, jornais, 
periódicos e papel destinado a sua impressão; além do prin· 
cípio da imunidade tributária restrita ã património, renda ou 
serviços dos partidos políticos, das entiQades .sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação· e de assistência 
social, sem fiÍls lucrativos; finalmente, a vedaçãO da tributação 
do ouro, enquanto ativo financeiro, pela União; 

c) U produto dã arrecadação do impoSto não está suje"Íto 
a qualquer modalidade de repartição com outra entidade fede
rativa (pertence apenas á União); 

d) entretanto, do produto da arrecadação desse imposto, 
20% serão destinados a custeio de programas de habitação 
popular (além da vinculação genérica ·de pelo menos 18% 
para manutenção e_ desenvolvimento do ensino, consoante 
determinado pelo art. 212 da Constituição). · · 

9. Portanto, o presente Projeto de Lei Complementar, 
que institui o chamado IPMF, é mera ConseQüência instru
mental do art. 29 da recente Emenda Constitucional n~' 3/93, 
fruto da vontade majoritária do Congresso Nacional que apro
vou tal proposição. Einbóra questionável sob certos aspectos, 
o IPMF- que constitui peça fundamental do Plano de Ação 
Económica do a~ual Ministro da Fazenda- é apontado·pelo 
Poder Ex'ecutivo como ónus imprescindível, temporariamen .. 
te, à superação da grave crise económico-financeira do Erário. 

10. De fato, o IPMF seria desaconselhável sobretudo 
por vir acrescentar à nossa irracional constelação de tributos 
mais um iiDposto Que, sOb a óptica da política e da técnica 
tributárias, apresenta, em tese, diversos defeitos, co:rilo: inci
dência em cascata, regressividade, diminuição ·da competi
tividade externa, quebra de princípios tributários cOnsagrados 
e até alguma possibilidade de evasão. 

11. Entretan;:o, em contrapartida, trata-se de imposto 
_ que, tecnicamente, .apresenta várias qualidades, como: inci-

dência generalizada (alcançando a chamada economía infor
mal, além da formal sonegadora), praticamente indolor (com 
alíquota baixa), não irritante (por ser não-declaratório), de 
alta eficácia arrecadadora e grande simplicidade (incidindo 
-em am:Plã. base tributável, com uma s6 alíquota, utilizando 
a vasta rede do sistema financeiro nacional e quase prescin
dindo da atuação fiscalizatória estatal). 

12. Na comparação entre vantagens e desvantagens, 
aquelas apresentam apreciável saldo positivo, sobretUdo se 
a futura Lei Complementar for corícebida, como está sendo, 
de molde a atenuar os defeitos apontados. E sendo tempo
rário, com prazo estabelecido para 31 de dezembro de 1994, 
tal imposto poderá ser testado, nesse ínterim, até com vistas 
a sua possível adoção definitiva no bojo de uma reforma fiscal 
que, sem tardança, venha a simplificar e racionalizar, realmen
te, o nosso caótico sistema tributário. 

13~ O Projeto de Lei Complementar sob análiSe, embo
ra mantenha, no geral, estrutura idêntica à que veio do Poder 
E.xecutivo- inclUsive, dispondo sóbie aspectos que pOderiam 
vir a ser tratados em lei ordinária -, ·sofi.eu, na Câmara 
dos Deputados, modificações, que, em principio, lhe aperfei
çoaram o texto original, seja formalmente, seja materialmen
te. Entretaiito, houve supressões e acréscimos que vale men
cionar. 

14. As supressões ocorridas na Casa de origém atingi
ram, quase sempre, aspectos polêmicos, que se entendeu já 
serem suficientemente regidos peta vigente legislação, ou de
verem vir a st!r objeto de diploma legal específico. Estão 
nesse caso os dispositivos seguintes (numeração originária): 

a) art. 11. pievia que- ficiriam obrigadas a prestar in
formações à .Secretaria da Receita Federal, sobre o impOsto 
e ·seus contribuintes- nos termOs, condições e prazos estabe
lecidos pelo Ministro da Fazenda -, as instituições finan
ceiras, entidades a elas assemelhadas (corretoras e distribui
doras de títulos e valores mobiliários; socie_dades e fundos 
de investimento; corretoras de mercadorias; serViços de liqui
dação, compensação e custódia vinculados a bolsas de valores, 
de mercadorias e de futuros; cooperativas de crédito, eti.) e 
bolsas de valores, de mercadorias e de futuros; 

b) art. 12. explicitava competir à Secretaria da Receita 
Federal a administração dO impqsto, podendo requisitar ou 
.examinar documentos, livros e registras, estabelecer obriga
ções acessórias e suprir a falta ou insufiCiência de informações. 
necessárias mediante elementos disponíveis à fiscá.lização; 

c) art. 19. cominava multa de 10.000 UFIR por obriga
ção descumprida e 1.000 UFIR por informação inexata ou 
omitida, no caso de inobservância do disposto no art. 11. 

15. Quanto aos acréscimos efetuados na Câmara dos 
Deputados, registram-se; 

a) no art. 59, os atuais §§ 29 e 3"; 
b) nO art. 89, os atuais incisos I (este, por transformação 

do então inciso II, a, do art. 3'), VI, VII e VIII, bem assim 
o a tua! § 1' (por adaptação do disposto no parãgrafo único 
do art. 3'); 

c) no atual art. 11 (antes, art .. 13), o inciso III; 
d) no atual art. 19 (antes, art. 22), os incisos I (este, 

por transformação do então inciso IV do art. 2") e III; 
e) os atuais -arts. 20, 21, 22, capnt (o parágrafo único 

era do então art. 23, atual art. 25), 23, 24, 26 e 27, além 
. do parágrafo únicó do atual art. 28 (antes, art. 24). 

16.. No.mérito ...::__em face da temporalidade, finalidade 
excepcional e universalidade desse imposto, que alcança a 
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chamada economia informal- somos pela aprovaç§o do Pro
jeto de Lei Complementar sob exame. 

17. Entretanto, há dispositivos que. à primeira vista, 
ou se afiguram de constitucionalidade duvidosa, ou podem 
não satisfazer o ieqU.isito do interesse pUblico. Mas, dada 
a urgência da matéria, será preferíVel deixar o exame mais 
aprofundado desses aspectos para o Poder. Executivo, por 
ocasião do_ envio do .ProjetO à sanção. Estariam nesse caso, 
por exemplo: 

a) o art. 20 e, em especial, seus§§ 1~, 2"·e 49 a 69; 
b) o art. 21 e seu parágrafo único; 
c) o art. 23; · 
d) o art. 27. 

-III-

18. Quanto ·às emeridas, são de autoria dos eminentes 
Senadores adiante indicados: · 

Dario Pereira - n9 7; 
Eduardo Suplícy - n• 4, 5 e 6; 
Gilberto Miranda - n~ 2; 
Irapuan Costa- Junior - no:> 1; 
Ney Maranhão -no:> 3. - - _ 
19. A Emenda n9l_ pretende acrescentar mais um inciso 

ao art. 89, para que a a~íquota de imposto seja igual a zero 
"nos lançamentos a débito em contas de depósito à vista dos 
cartórios de protesto especialmente abertas, para crédito em 
contas.dos portadores de títulos pagos nos respectivos ofícios''. 

Pela rejeição, pois os Cartórios de Protesto de Títu
los devem repassar o ônus tributário de 0~25% a quem 
apresentar o título, o que é suportável e não inviabiliza 
a operação. _ . - _ 

20. A Emenda no:> 2 visa "restaurar no projeto éri:i e:X:arile 
a quebra do sigilo bancário" e ·~conferir à Secretariaôa Receita 
Federal os meios legais para que este órgão melhor desem
penhe a sua função fiScalizadora". Para tanto, propõe a indu~ 
são-de um art. 11 (renumerando-se os demais), cujo caput 
e § 1 <:> restabeleceriam o art. 11 e seu parágrafo único·, do 
substitutivo aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação 
da Câmara dos Deputados, e cujo-* 29 incorporaria as multas 
previstas no art. 19 do referido substitutivo. 

Pelà rejeição, pois esses assuntos foram exaustiva
mente debatidos na Câmara dos Deputados, onde (co
nio afirmado no item 14, supra) se entendeu, por con
senso, já serem satisfatoriamente regidos pela legisla
ção em vigor, ou deverem vir a ser objeto de ~iploma 
legal específico. - · · - . 

21.. A Emenda n9 3 propõe que, renumerando-se o pará
gr~fo único, acrescente-se um § 1<:> ao art. 22 (dito 23, por 
lapso), dispondo que, do produto arrecadado do IPMF, "serão 
destinados trinta por cento para aplicação exclusiva na iniga
ção da RegiãO Nordeste, mediante programação dos recursos 
com a participação dos órgãos e entidades interessadas". 

?? Pela rejeição- inobstante a legitimídade da propo
sição -, dada a sua manifesta ~nconStitUCióilalidade, 
à vista do disposto no art. 167, inciso IV, da Lei Maior, 
com a redação- dada pela Emenda Constitucional n~ 3, 
de 17 de março de 1993.. · 

22. A Emenda n' 4 visa "capacitar a Receita Federal 
com uin conjunto de competências mínimas necessárias à boa 
administração deste novo e complexo imposto", mediante a 

. inclusão de um art. 12 C!_e.numerando-se os de~~is), que res-

taura e robustece o disposto nos arts. 11 e 12 do texto original, 
suprimidos ~a-C~~ra dos Deputados. . . 

Pela rejeiçãO - inobstante a bem elaborada propo
sição-, aplicando-se, todavia, ao caso os_motivos de
climidos, acima, para rejeitar a Emenda no:> 2. 

23. _ A Emenda no:> 5 pretende a supressão integral do 
art. 27 (dito 28, Por lapso), pOis "a -renegociação de dívidas 
dos municípios para com o FGTS e INSS não guarda relação 
alguma com a introdução do IPMF'' e é matéria que, indepen
dentemente do mérito, "está sendo discutida através de pro-

_jet6-de lei do Executivo". · 
- Pela rejeição, d?9~ que o acolhimento implicaria 
atraso na promulgação, com a volta do projeto à Casa 
iniciadora, e, se pertinente,· a crítica- poderá ensejar 
veto presidencial (CF, r~spectivamente, parágrafo úni-
co do art. 65 e § 1' do_art. 66). .. . 

24. A Emenda n9 6 propõe suprimir o § tX' do art. 20 
(dito § 1' do art. 21, por lapso), já que "é flagrantemente 
in~onstitucional", pois "a abertura de créditos adicionais só 
pode ser realizada através da aprovação de projeto de lei 
do ExecUtivo, pelo Congresso Nacional". 
-- Pela rejeição, aplicando-se também ao caso a fun-

- damentação, acima, pára rejeitar-a E~enda no:> 5. 
25. A Emenda n~ 7, em face da "urgência para atender 

às necessidades de fomeciine-nto de água para consumo do
méstico e industrial no Nordeste brasileiro", altera a redação 
do art. 23, desdobrando-o em dois incisos, para estabelecer 
que, do produto da arrecadação_ do IPMF,_serão repãssad~s, 
automaticamente,_ no mínimo, náó apenas os já pievistõs 20% 
para o Fundo Nacional de Saúde (inciso I), mas ainda "5% 
para ações de . fortalecimento da infra-esfnitura hídrica n_o 
semi-árido do Nordeste" (inciso II). 

Pe_la rejeição - eni que pese a legitimidade da 
proposição - dada a Sua inconstiluciOrialidade mani
festa, consoante argüido para o não acolhimento da 
Enienda n~ 3. 

-IV-
26. Em face do exposto, somos pela aprovação do Pro

jeto de Lei da Câma:l-a n<:> 116, de 1993-Complementar, bem 
-aSsim pela rejeiçãO das Emendas no:>S 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

Sala das Comissões, 7 de julho de 1993. - João Rocha, 
Presidente- Garibaldi Alves Filho, Relator- Eduardo Supli
cy (contrário) -Gilberto Miranda (contrário) - Juvêncio 
Dias - Onofre Quinan - Magno Bacelar - Jonas Pinheiro 
- João Calmon - Dario Pereira - Elcio Alv~res - Ronaldo 
Aragão - Carlos Patrocínio - Saldanha Derzi - Dirceu Car
neiro - Álvaro Pacheco - Belo Parga - José Richa - César 
Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Ó Parecer 
S favorável ao projeto e pela rejeição das Emendas de n95 

- 1 a 7, apresentadas perante a Comissão de Assuntos Econó
micos. 

Nos termos do art. 124, item I, .do Regimento Interno, 
as emendas de n~s 1 a 7, por não terem sido .adotadas pela 
ComisSão- de Assuntos EconómiCos~- são consideradas inexis
tentes. 

Completada a fase de in~trução. -
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1~ Secre-

tário. · 
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São Üdas as seguintes 

EMENDAS DE PLENÁRIO 
(Oferecidas ao Projeto de Lei da 

Câmara n• 116, de 1993-Complementar) 
EMENDAN•8 

Suprima-se o inciso V do art. 2~ 

Justificação 

O inciso V do art. 2' estabelece que é fato gerador do 
IPMF "qualquer outra movimentação ou transmissão de valo
res e de créditos e direitos· de natureza financeira que, por 
sua finalidade, reunindo característica que permitam presumir 
a existência de sistema organizado para efetivá-la, produza 
os mesmos efeitos previstos nos incisos an.teriore_s, indepen
dentemente da pessoa que a efetue, ou denominação que 
possa ter e da forma jurídica ou dos instrumentos utilizados 
para realizá-la". 

O preceito é a indeterminação, o infinito .. Fundado nele 
o governo pode considerar fato gerador do tributo o que lhe 
convier. 

~[as, se a Constituição permite à lei complementar definir 
o fato gerador dos tributos (art. 146, III. a), não autoriza 
estabelecer conceito de alqmce aleatório. Já an\es_da Consti~ 
tuição de 198_8, o Código Tributário conceituou que "fato 
gerador da obrigação principal é a situação deílnid-ª_ em lei 
como necessária e ·suficiente à sua ocorrência'' (art. __ 114). 
Situação definida não_ se confunde, porém, com ''qualquer 
outra movimentaç"ão ou transmissão de valores e de créditos 
e direitos de natureza finançe:ira''. Sem usªr_ a expressão ''fato 
gefador", mas fixando a legitimação ~:base da impo~ção, 
P.TOfessor Geraldo Ataliba acentua que "a obrigação tributária 
nasce ... _de um fato jurígeno, fato concreto da vida. real". (Ele
mentos de Direito Tributário, ob. coletiva. Ed. Rev. dos Tribs. 
1978, p. 43). "Fato Concreto "da vida real não equivale a 
qualquer movimentação ou transmissão de valores e de crédi
tos e direitos de natureza _financeira". Pressupõe individuação 
do "concreto", que não emana do dispositivo do projeto. 

Dir-se-á que o inciso examinado alude à analogia de pro
dução dos "mesmos efeitos previstos nos incisos anteriores". 
Cabe lembrar, porém, a autorizada opinião de Amilcar de 
Araújo Falcão,-em monografia largamente elogiada, ao assen
tar "a conclusão, aliás predominante em doutrina. de ser íriad
missfvel, para definir óu identificar o fato gerador, o recurso 
à integração analógica da lei tributária" (Fato Gerador da 
Obrigação Tributária, Edições Financeiras S.A, 19ô4,p. 54). 

Em conseqüência, justifica-se amplamente, a supressão 
do incíso. 

" Em 8 de julho de 1993. - Senador Josapbat "Marinho. 

EMENDA N•9 

Ao § 5" do art. 8"', acrescente-se in fine: 

- salvo quanto aos lançamentos nas contas dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Justificação 

O art. 8<? declara, no inciso I, que a alíquota do imposto 
será zero "nos lançamentos nas contas dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios", nas operações "inter e intragóvema
mentais. No entanto, o § 5 ... preceitUa-q-ue- "o Ministro da 
Fazenda poderá estabelecer limite _do valor do lançamen.to, 
para o efeito de aplicação da alíquota zero, independente
mente do fato gerador a que se refira". 

Não excepcionou a situação das entiddes_de direito pú
blico. 

Como se procedeu assim, genericamente, a presente 
emenda visa a ressalvar o direito daquelas unidades federadas. 
Quanto a elas não deve haver possibilidade de fixação de 
limite ao valor do lançamento para o efeito de aplicação da 
àlíquota zero. É exigência de interesse público. 

Em 8 de julho de 1993. -Senador Josapbat Marinho. 

EMENDAN' 10 

Suprima-se no inciso I do art. 9 ... a cláusulã-

- "e ~tJmentar a alíquota de que trata o.artigo 
anterior para uma ou mais operações." 

Justificação 

A Emenda Constitucional n"' 3, no art. 2"', § 1'?, somente 
autorizou o Poder Executivo ã reduzir o"u reStabelecer, total 
ou parcialmente, a alíquota de 0,25, nele preVista. Nem para 
esta, nem para qualquer outra alíquota, faculta au.mento, a 
critério do ExecutivO, como qúer o inciso examinado. 

-Além disso, em forma expressa e ampla, a Constituição 
prescreve que é vedado "exigir o-u aumentar tnbuto sem lei 
que o estabeleça (art. 150, 1), com"o não permite delegação 
so_bi_e ~·os.atos de competência exclusiva--do Congresso Nacio
nal", nem a respeito de "matéria· -reservad.a à lei _comple-
mentar" (art. 68, § 1'). · " 

De todo modo, portanto, o inciso fere a ConstitU:içãO:
Impõe-se a supressão da outorga ilegítima. 

Em 8 de julho de 1993. -Senador Josaphat Marinho. 

EMENDf\ N' 11 

Suprimam-se o art. 17 e o inciso V do art. 19. 

Justificação 

O art. 17 c.onfere poder à Secretaria da Receita Federal 
e ao Banco Central do Brasil para que adotem no.rmas, no 
exercício de suas respectivas competências, para a eXecução 
da 'lei complementar. No inciso V do art. 19, o projeto de 
novo atribui poder ao Banco Central para adotar ""medidas 
necessárias" à instituição de "mOdalidade de d.epósito de pou
pança para pessoas físicas", conforme previsto. 

Já no art. 10, o projeto defere ao Ministro da Fazenda 
a _faculdade de expedir "normas sobre formas e prazos para 
apuração e pã.rá. pag-amento ou retenção- e recolhimento do 
imposto" instituído. _ _ _ 

Tudo isso é poderregulamentar, que a Constituição reser
va privativamente ao Presidente_ da República (art. 84, IV). 
E se a matéria se contiver em. "i_ristfuções", a çompetência 
é apenas do Ministro (art. 87, II), e não de órgãos outros. 

Em 8 de julho de 1993.- Senador Josaphat Marinho. 

EMENDAN'12 

Suprima-se o art. 26. 

Justificação 

O art. 26 estipula que "os recolhimentos do tributo de 
que trata esta lei complementar efetuados pelos Estados e 
Municípios em decorrência de pagamento de obrigações cus
teadas com os respectivos recurso,s orçamentários serão_ ressar
cidos pela União atravéS de repa-sses a serem transferidos 
juntamente com as suas parcelas do Fundo de Participação 
dos Estados e Municfpios" (sic). 

Ora, se a União se compromete a ressarcir os Estados 
e M_unicíoios ~o que for por eles recolhido, é porque essas 
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unidades-não devêm o im-posto. Se não o devem- e-ãssiin 
cabe entender-se amplamente a alíquota zero prevista no inci
so I do art. 8"' -- não há o que ser por elas recolhido. A 
operação recorrente a que alude o art. 26 é_ uma _anomalia, 
sobre ser uma complicação burocrática. 

Em 8 de julho de 1993.- Senador Josaphat Marinho. 

EMENDAN'13 

Suprima-se o art. 27. com S'eus parágrafos. 

J u~tificação 
O art. 27 prevê retenção de parcela do Fundo d_e_P:p-tici

pação dos Municípios pata amortização de díVida com o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço. 

Envolve, pois, m~téria estranha ao IPMF. E a emenda 
constitucional somente autorizou que se regulasse por lei Comw 
plementar a instituição daquele tributo. 

Demais, é sabido que só se djsciplina por lei comple-
mentar o que a Constituição assim ordena,_ expressatnente. 

Cumpre, pois, suprimir o corpo estranho ao projeto. 
Em 8 de julho de 1993. -Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Solicito ao 
nobre Senador Garibaldi Alves Filho a leitura do parecer 
sobre as emendas que acabam de ser lidas,· _ 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para 
· emifir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na verdade, tarefa difícil não foi relatar o 
IPMF, mas sim, nesse curto espaço de tempo, poder oferecer 
um parecer às emendas do Professor Josaphat Marinho. 

Na sua Emenda n"' 8, pretende o Professor Josaphat Mari
nho, suprimir o inciso V do art. 2~ 

O nosso parecer é o seguinte: 
Pretende-se suprimir o-inciso V, do art. 2<:>, que define 

o fato gerador, ou melhor; as hipóteses de incidência do IPMF. 
~ega o eminente Senador Josaphat Marinho que há inde

terminação desse fato gerador. Ora, é õ próprio art. 114 do 
Código Tributário Nacional, citado pelo eminente Senador 
Josaphat Marinho. que conceitua o fato gerador da obrigação 
principal como situação deftnida em lei como riecessária e 
suficiente 3 -sua oCorrêD.ciã. ---

Esta lei complementar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
define essa hipótese de incidência no -iriCiSo V, do art. 2<:>, 
como uma situação económica necessária e sufiCiente à ocor
rência do fato gerador do IPMF, capaz de alcançar exatamente 
possíveis MovimentaçõeS ou transmissões de valores -ou de 
créditos, ou direitos de natureza financeira, praticados sob 
forma não convencionais pela chamada economia iitformal 
ou paralela. 

Quero acrescentar, também, que essa redação não foi 
modificada pela Câmara dos Deputados e veio da proposta 
oriunda do Poder ExecutivO-. -

De qualquer modo, o Senador Josaphat Marinho sabe 
muito beril que aí está o Poder Judiciário para, se for o caso, 
dirimir possíveis demandas e evitar abusos do .Fisco. 

Nesse caso, Sr. Presidente, o ti osso parecer é pela rejeição 
da emenda. . 

A Emenda n' 9 propõe acrescentar ao final do § 5' do 
art. 8"' uma ressalva que impediria o Ministro da Fazenda 
de estabelecer limite para o valor de lançamentos tributados 
com alíquota nas cotas dos Estados, do Distrito Federal·e 
dos Municípios. 

A proposta do eminente Senador Josaphat Marinho pre
tende tornar imunes, ou definitivamente isentos, os lança
mentos nas contas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Entretanto, não foi essa a vontade do Congresso 
Nacional, ~ta venia do ilustre professor e grande jurista Josa
phat Marinho, ao aprovar a Emenda ConstituciOnal n~ 3, de 
1993, cujo art. 29, § 2~. reza não prevalecer, quanto.ao IPMF, 
o princípio da imunidade recíproca. 

Portanto, embora a Lei Complementar faça uma previsão 
de que tais lançamentos serão, em princípio, isentos, com· 
alíquota zero, também prevê que o Ministro da Fazenda pode
rá condicionar essa alíquota a certo limite de valor por ele 
fixado posteriormente. 

Na verdade, a_ Emenda ConstituCional n9 3, de 1993, deixa 
de lado~ tem-se que reconhecer -determinados princípios 
consagrados no nosso Sistema Tributário Nacional. 

A Emenda n910, também do Senador Josaphat Marinho~ 
pretende suprimir, no inciso I do a~. 9~, a expressão final: 

"Art. 8"' A alíquota do imposto será zero para 
uma ou mais operações nele previstas." 

Art. 9~ E facultado ao Poder Executivo aumen
tar a alíquota de ~ue trata o artigo anterior." 

Creio. eu, Sr. Presidente, pedindo a compreensão do Se
nador Josaphat Marinho, que não procede o argumento de 
S.~ . 

A faculdade que se concede ao Poder EXecutivo é tão-só 
para aumentar a alíquota de zero até 0,25%, nada mais do 
que isso. O limite, inclusive, foi fixado na própria Emenda 
Constitucional n9 3, de 1993, e confirmado no art. ?~desse 
Projeto de Lei Complementar. 

Somos também pela rejeição, Sr. Presidente. 
A Emenda n"' 11 visa suprimir o art. 17 e o inciso V 

do art. 19, sob o argumento de que se trata ele. poder regula
mentar que a Constituição reServa ao Presidente da República. 

C<?'ntestando respeitosamente o Senador Josaphat Mari
nho, dlfe~os agora que não procede tal argumento, pois aí 
se trata de expedição de normas técnicas af_etas à competência 
respectiva da Secretaria da Receita Federal e do Banço Central 
do Brasil. 

A legislação brasileira de Direito Tri~butário e Financeiro 
.está, inclusive, repleta de normas semelhantes', o que com
prova não ser tão_ rígido o mandamento constitucional sobre 
o poder regulamentar, como alega o professor Josaphat Ma
rinho. 

Nesse caso, somos pela rejeição. 
A Emetida n9 12 propõe a supressão do art. 26, sob o 

argurriento de ser supérfluo, pois o IPMF sempre incidiria 
à alíquota zero nas operações de interesse dos Estados e Muni
cípios. 

Portanto, não ocorreria a hipótese de a União ter de 
ressarcir. como está na legislação, recolhimentos de tributos 
efetuados pelos referidos entes federativos. Esse artigo, quero 
informãr ao Se~a~or Josaphat Marinho, foi introduzido no 
Plenário da Câmara dos Deputados, não constando no projeto 
do_Executivo, nem no substitutivo da ComiSsão de Finanças 
e Tributação da Casa de origem. 

Entretanto, o ilustre autor da emenda parte de uma pre
missa que. a nosso ver, não procede. E possível que a alíquota 
zero venha a ser aumentada até 0,25% nas hipóteses previstas 
no art. 99, inciso Il como já foi visto, ao examinarmos anterior
mente a Emenda n"' 3. 

Somos também pela rejeição da emenda. 
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Finalmente, Sr. Presidente, a Emenda n~" 13 propõe a 
supressão do art. 27 e seus parágrafos, sob o argumento de 
que é matéria estranha ao IPMF e que a Emenda Constitu-· 
clonai n9 3/93 s6 ·autoriza que se regule por lei complementar 
a instituição desse imposto. 

O.Senador Josaphat Marinho, de fato, tem razão .. Em 
nosso parecer apontamos_isso como u,ma situação de oportu
nidade duvidosa, porque se trata, na verdade, de matéria 
estranha ao projeto. 

Entretanto; dada a urgência da matéria, seria preferível, 
a nosso _ver, deixar que o Executivo fizesse uln exame mais 
aprofundado desse aspecto. 

Quero acrescentar ao -que foi dito pelo nobre Senador 
Josaphat Marinho o seguinte: o próprio Poder Executivo já 
enviou um projeto de lei à Câmara dos Deputados tratando 
dessa matéria. SeiJ.do assim, é de se prever que o próprio 
Poder Executivo vete- esse dispositivo, pois --repito - já 
encaminhou projeto de lei sobre matéria semelhante. 

. Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero que o Senador Josa
phat Marinho me perdoe. Gostaxia de dizer. em primeiro 
lugar, que não se trata de nenhuma discriminação, principal
mente com. relação a S. Ex~, pois tambéln na Comissão adotei 
o mesmo procedimento, isto é, opinei no sentido de rejeitar 
as emendas, algumas delas legítimas e justas~ por entender 
que esta matéria, na medida em que voltasse para a Câmara 
dos Deputados, realmente iria redundar numa fruStração des
se plano de ação imediata que foi desencadeado pela atual 
Ministro da Fazenda. 

Nesta situação, o IPMF não é o imposto ideal. Inclusive, 
durante muito tempo, foi cogitado como o imposto que seria 
capaz de substituir muitos impoStos. Poderia até se tornar 
o imposto único. Todavia, transformou-se em mais um impos
to, além dos cinqüenta e oito impostos e taxas já existentes. 

Entretanto, Sr. Presidente, ao lado de desvantagens que 
esse imposto nos acen_a, também possui algumas vantagens. 
No momento não se trata de cotejar vantagens ou desvan
tagens. Trata-Se de proporcionar ao Poder Executivo um "ins
trumento que viabilize um certqequih'brio nas cOntas públicas 
e que impeça novos cortes no próprio Orçamênto da Repú
blica. 

E~ o nosso parecer, Sr: Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
é contiário às emendas apresentadas. · 

Passa-se à discussão do projeto e das emendas em turno 
úitíco. 

O Sr. Jooaphat Marinho -Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humb~rto Lucena) -Para discu
tir, concedo a palavra ao nobre Senador"Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para discu
tir. Sem revisão do.orador.)-Sr. Presidente e.S~s.·S~nadores, 
o percurso dessa .matéria, do Executivo à Câmara e daquela 
Casa ao Senado, é uma sucessão de inconstitucionalidades. 
A Emenda violou a Constituição. Agora, a Lei CÕnlplemen-tar 
viola a Emenda. 

De tudo isso decorre o que vou dizer, mas já resulta 
também da palavra sincera com que, afinal, se manifest.ou 
o nobre Relator. Reconhece S. Er que houve emendas legíti
mas, mas que as circunstâncias o aconselharam a rejeitá-la~. 
É por outras vias que, afinal, também se procede com relação 

.às_· emendas no Senado. 

Digo que foi uma sucess~o de iD.constituciona1idades, por
que o Projeto de Emenda subverteu a Constituição. Tornou 

. exeqüível, no ano, o imposto sobre cheques, quando a_ Consti~ 
tuição tem como regra fundamental a de que o tributo estabe
lecido ~6- pode entrar em vigor no exercício imediato.· E a:s 
exceções que poderiam ser feitas, a ·própria ConstituiÇão as 
fez. Não poderia ser estabelecida exceção por emenda, quando 
viola o sistema da Constituição, mas se violou o siste·ma da 
Coristituição, a Constituição estabelece como um çle seus prin
cipias essenciais, inclusive garantidores do sistema federativo, 
a regra segundo a qual a União, os Estados e os Municípios 
não tributam o património e os serviços uns dos outrqs. A 
emenda tributou. De novo violou a ConstituiÇão: A Consti
tuiçãO determina que todo imposto, tanto quanto possível, 
deve ser estabelecido considerada a capacidade econômica 
do contn"buinte. Este Imposto Sobre Movimentação- Finan
ceira Dão obedece a essa regra. Estabelece o princípio de 
incidência sobre todos os contribuintes e, agora~ na base de 
0,25%. Não se considera a situação económica das pessoas 
a diferenciação de situação ·económica. Todos vão_ pagar .. Ji 
curioso. O Governo tributa todos indistintamente~ através 
de um novo imposto, mas o Governo tinha, na ConstiiUiÇão; 
o imposto sobre grandes fortunas. Não quis tributá-las. Nem 
ao menos se atentou em que era autor de um projeto do 
imposto sobre grandes forturias precisamente o atual Ministro 
da Fazenda. Esqueceu-se o nobre Senador e ora Ministro, 
Fernando Henrique Cardoso, do· projeto que ~preSeP.tou. 

Ainda há pouco_ ele dizi;1 na televisão, cr~io que na notte 
de ontem, que esse projeto apresentado ninguém quis aprovar. 
Mas era hora de usar o prestígio que tem, era hora de buscar 
convencer a maioria da desnecessidade de criar· um outr:o 
imposto não previstó na Constituição e dar a esta. execução, 
mediante a criação do imposto já nela previst?. 

Tanto mais legítimo seria assim se proceder, porque esse 
imposto sobre grandes fortunas começava por atende"r ao gran
de princípio da Constituição de que se deve tributar tendo 
em conta a capacidade económica do contribuinte. 

Se a situação é de dificuldade, não é_razoável.buscar 
receita sobre a capacidade ec_onóiDiCa de todos, inclusive dos 
menos favorecidos. Era hora de buscá-la nas gra'ndes fortunas. 
Estas é que devem pagar o tributo devido à pobreza. Mas, 
no caso,· não prevalece a sociologia da pobreza, e sim a socio
logia da riqueza. Não era isso que se deveria esperar de um 
Ministro que é social-democrata. Era hora de aplicar o prin
cípio do seu Partido e do seu sistema filosófico, para fazer 
com que aqueles que mais podem mais paguem. o tributo, 
a fim de que dele pudessem ser liberados os economicam.e"Q.!e 
fracos. Não é isso o que se faz, e se quer, mais do _que o 
apoio, a complacência do Poder Legislativo para que matéria 
desta natureza v~nha à nossa apreciação na undécima hora 
do funcionamento desta sessão legislativa, e, o que é mais, 
ainda se engrada esta matéria ao Projeto da Lei Salarial, 
para que um não·-seja votado sem a· apreciação do outro. 
Esta é a verdade. 

Mas, Sr. Presidente, violada a ConstittQção pela Emenda, 
viola-se a Emenda pelo Projeto de Lei Complementar. Não 
vou alongar-me mi apreciação; queio apenas fazer a susten

.tação das emendas. O nobre Relator as_rejeitou to~as; se 
outras tantas houvessem sido apresentadas·pelos nobres oole
gas, igual destino teriam, pois que .s. Ex• declinou que a~ 
procedeU já na Comissão, e aqui assim procedeu pela urgênCia· 
na tramitação da matéria. 
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Ora, não há urgéncia possível na tramitação de matéria 
como essa? que possa reduzir o Senado à condição de simples 
chancela do que foi votado na Câmara dos Deputados. Ou 
somos câmara revisora, ou então estamos dando justifiCativa 
ao que corre na imprensa, como pensamento de grande parte 
da Câmara dos Deputados, de que devemos ter as nossas 
faculdades reduzidas. Estaremos justificando o movimento 
contra a nossa competência. 

Ora, Sr. Presidente, este Projeto diz, no ·inciso V do 
art. 29, que é fato gerador- peço a atenção do Senado para 
a extensão deste dispositivo ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Josapbat Marinho, como é um projeto em regime de 
urgência, cada orador dispõe de 5 minutos. Mas a Mesa com
preende e vai assegurar a palavra a V. Ex\ para que sustente 
as suas emendas. Pede, apenas, que não conceda apartes, 
para que poSsamos dar a palavra a outros oradores. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Agradeço-lhe, Presi
dente, pelo menos assim V. Ex~ não nos retira o d.ireito da 
palavra. 

O inciso V do art. 2<? estabelece que é fato gerador_ do 
IPMF: 

"qualquer outra movimentação- e tudo isto eStá 
sem vírgula - ou transmissão de valores e de créditos 
e direitos de natureza financeira que pOi suá finalidade 
reunindo características que permitam presuinir a exís
tência de sistema organizado para efetivá-la produza 
os mesmos efeitOs previstos nos incisos anterioreS inde
pendentementede pessoa que a efetue ou denominação 
que possa ter e de forma jurídica ou dos instrumentos 
utilizados para realizá-la." 

Ora, Sr. Presidente-como digo na sustentação da emen
da - o preceito ·é a indeterminação, o infinito. Fundado. 

· nele, o Governo pode considerar fato gerador do tributo o 
que lhe convier. 

O nobre Relator invocou dispositivo ·segundo o qual a 
lei define o que é fato gerador, que é o que está previsto 
no Código Tributário. Eu acrescento- situação definida pre
vista na lei não se confunde, porém, com "qualquer outra 
movimentação ou transmissão de valores e de créditos de 
natureza financeira". Sem usar a expressá~ "fato gerador", 
mas fixando a legitimidade da base da imposição, o Professor 
Geraldo Ataliba acentua que "a obrigação tributária nasce ... 
de um fato jurígenO, fato concreto da vida real" (Elementos 
de Direito Tributário, ob.,·coletiva, Ed. Rev. dos Tribs, 1978, 
p. 43). "Fato concreto da vida real não eqúivale a qualquer 
movimentação ou transmissão de V31Qres e de créditos e direi
tos de natureza financeiran. Pressupõe indivi~uação do "con
creto~•, que não emana do dispositivo do proj~to. 

Mas o nobre Relator recusa. também a Emenda n9 9. 
Na Emenda o<? 9, sugere-Se: 

Ao § 5<?, do art. 8<?, acrescente-se, in fine: 
-salvo q~anto aos lançamentos nas contas dos Estados, 

do DistritO Federal e dos Municípios. 

Justõt<:aÇão 

O art. 8<? declara q~e a alíquota do imposto será zero 
"nos lançamentos das contas dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios", nas operações inter e intragovernamentais. 
No entanto, o § 5<? preceitua que "o Ministro da Fazenda 
poderá estabelecer limite de valor do lançamento para o efeito 

de aplicação da alíquota zero, independentemente do fatO 
gerador a que se refiran. -

Não excepcionoti a situação das entidades de direito pú
blico. 

Como se procedeu assim, genericamente, a presente 
emenda visa a ressalvar o direito daquelas unidades federadas. 
Quanto a elas, não deve haver possibilidade de fixação d:e 
limite ao valor do lançamento para o efeito de aplicação da 
aiíquota zero. É exigência de jnteresse público. 

Foi também rejeitada a Emenda n9 10~ Nela sugeria:· 

"Suprima~se, no inciso I do art. 99, a cláusula 
- "e aumentar a alíquota de que trata o artigo 

anterior para uma ou mais operações.?> 

Justificação 

A Emenda ConstituCional o<? 3, no art. 2<?, § 1", somente 
auto~ouo Poder Executivo a reduzir ou restabelecer, total 
ou ·parcialmente, a alíquota de 0,25%, nele prevista. Nem 
para esta, nem para qualquer outra alíquota, faculta aumento, 
a_critério do Poder ExecutiVo, como- Quer ó fnciso examinadO. 

Além disso, em forma expressa e ampla, a ConstituiçãO 
prescreve que é vedado "exigir ou aumentar tribUto sem lei 
_q1:1e o ~s~~~!eça (<:'rt. 150, I), como_não p<6nnite--delegação 
soi;)re "os atos de competência exclusiva do Congresso Nacio
nal", nem a respeito de "matéria reservada à lei comple
mentar" (art. 68, § 1'). 

De todo modo, portanto, o inciso fere a CQnstituíção. 
A Emenda n9 11 caiu, igUalmente, na vala comum: 
"Suprimam-se o art. 17 e o inciso V, do art. :19. 

Justõ~eação 

O art. I' confere poder à Secretaria da Receita Federal 
e ao Banco Central do Brasil para que a~otem normas, no 
exercício de suas respectivas competências, para a execução 
da lei complementar. No inciso V do art. 19, o projeto de 
novo atribui poder ao Banco Central para adotar "medidas 
necessárias" à instituição de "mo~lidade de depósito de pou~ 
pança p·ara pessoas físicas", conforme previsto. 

Já no art. 10 o projeto defere ao Ministro da Fazenda 
a faculdade de expedir "normas sobre formas e prazos para 
apuração e para pagamento ou retenção e recolhimen_to do 
imposto" instituído. 

Tudo isso é poder regulamentar, que a Constituição reser
va privativamente ao Presidente da República (art. 84, IV). 
E se a matéria se contiver em "instruções"', a competência 
é apenas do Ministrar e não-de órgãos outros. 

Pouco importa que leis anteriores, inclusive o Código 
Tributário. encerra em faculdades amplas. Estamos discutindo 
a situação concreta de uma lei complementar, que por sua 
natureza emerge dos limites da emend_a que foi aprOvada. 
Não é possível baralhar tantàs matérias, distribuindo-as entre 
-órgãos incompetentes de maneira que se torna tudo tanto 
mais grave, porque não haverá apenas uma regulamentação, 
mas regulamentações diversas entre órgãos vinculados ao Mi
nistériâ da FaZenda. 

A emenda subseqüente e penúltima, Sr. PreSidente e 
Srs. _Senadores, diz: 

"Suprima-se o_ait. 26 

Justificação 

O art. 29- estipula que "os recolhimentos do tributo de: 
que trata esta lei complementar, efetusd.os pelos Estados. e 
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Municípios, em deoorréncia de pagamento de obrigações cus
teadas com os respectivos recursos orçamentáriOs, serão resR 
sarcidos pela União através de repasses a serem transferidos 
juritamente com as _suas parcelas do Fundo de Participação 
dos Estados e Municípios (sic)'. -

Ora, se a União se compromete a_ressarc_ir _os Estados 
e os Municípios ctO_ que for por eles recolhido, é porque essas 
unidades não devem o imposto. Se não o devem _"""'"7"' e assim 
cabe entender amplamente a alíquota zero prevista no inciso 
I do art. 8"'-, não há o que ser por ela ressarcido. A operação 
recorrente a que alude o art. 26 é uma anomalia sobre ser 
uma complicação burocrática. _ 

Por fim, a Emenda n" 13-. 
"Suprima-se-se a· art. 27, com seus parágrafos. 

Justificação 

O art. 27 prevê retenção- atente~se bem_: .. csta. é_ a_.Cas~ 
da Federação - do Fund9 de Participaçªo dos Municípios 
para amortizaçãc:> de dívidas com o_ func:lo de Garantia 'por 
Tempo de Serviço. , .. _ _ . 

Envolve~ pois, matéria estranha ao IPMF- assim, aliás,' 
· o reconheceu o nobre Relator. E a emenda constituciórial 
somente autorizou que se regulasse por lei complementàr" a 
instituição daquele tributo. 

Demais, é sabido, é jurisprudência tranqüila nas duas 
Casas do Congresso Nacion_al que se discipline por lei comple~ 
mentar o que a Constituição assim ordena expressamente._ 

Como, portanto, manter ·esse dispositivo? Como fazê~ lo 
objeto de lei complementar? E o qUe é niais grave~- transformar 
uma norma que é de lei comum em lei complementar, para 
prejudicar muniCÍpiOs! Então, não somos uma Casa dos Esta
dos. 

Eram essas as observações, Sr. Presidente, que desejav·a 
fazer, ressalvando~ me o direito da medida regimental, que 
me for possível, na votação das emendas que acabam de ser 
defendidas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Conttnua 
em discussão o projeto. 

Lembro, mais uma vez, aos Srs. Sena..dores, .. que, por 
se tratar de matéria em regime de-urgência, o teinpt:)destinado 
a cada orador é de 5 minutos. Houve utp.a, tolerância com 

,·O Senador Josaphat Marinho por se tratar, S. Ex', do autor 
de todas as emendas rejeitadas pelo parecer do Relator, e 
S. Ex~ teve que. sustentá~las. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -·concedo 
a palavra a V, Ex' 

O SR. RONAN TITO (PM:PB.-MQ. Para discHtir. SeD} 
revisão do orador.) - Sr. Presidente~ Srs. Senadores, Sr. 
Presidente, sou Presidente da CPI da Evasã,o J:iscãl. Participa 
dessa Co:rrii.Ssãó diversos Srs. Senadores. Vejo, aqui, o mais 
combativo, o mais assíduo, o mais expressivo de todos os 
participantes, o Senador João Calmon. 

Quero alguns testemunhos e peço aO Senador João Cal
mon que, com sua autoridade, me desminta naquilo em que 
puder exagerar ou não ser preciso. 

Esse imposto, Sr. Presidente, tem uma vantagem: mensu
rar a ecOnomia. Arrecadar, dizem os defensores dessa lei, 
daqueles que não pagam i~postos: do narcot.ráfico,-do jogo~ 
do bicho e outras coisas mais. Será que com isso estamoS 
querendo legalizar o ilegal? 

Na CPI da EvasãO Fiscal, nós, por sucessivas deçlarações 
e pOr dados oficiais que nos foram forneddos, chegamos à 
conclusão de que o Brasil tril;mta 42% do seu_ PIB real, mas 
arrecada apenas 21%, e há uma evasão e elisão que somadas 
representam 21% do -PIB. Tributa, mas não recebe. E quando 
falta dinheiro no Tesouro, vem, então, a criatívidade dos nos
sos legisladores e até do Govemo criar um novo imposto, 
e a justificativa é que ele-é--ãuto~arrecadável. 

Não vou discutir a questão constitucional ou legal do 
encaminhamento desse processo, porque não saberia .acr~s~ 
centar nem contrariar nenhuma_ das argumentações do Pro
fessor e Senador J osaphat Marinho. Concordo com todas. 
Ma~, tenho alguns aspectos factuais e prátiCOs que gostaria 
de colocar. Vivenios no Brasil, infelizmente, uma situação 
sui generis. O Brasil é um País que eu diria psicodélico nessa 
matéria. Nos Estados Unidos da América do_ Norte o homem 
entende, a pessoa humana entende que se inscreve :na cidada
nia quando paga impostos. Por isso, quando se sente esbu
lhado __ num de seus direitos, ele diz: Sou um pagador de im
postos. 

Aqui no Brasil, Sr. Presidente, alguém com autoridade 
declarou há pouco tempo que quem paga impostos no Brasil 
é trouxa. Fantástico! É o shoW da evasão e da elisão fiscal. 
É fantástico! E nada aconteceu com o cidadão. E o show 
prossegue. E prossegue sempre. E aí temos de- yerificar que 
ele tinha razão de afirmar isso publicamente. Era um "com~ 
prador de laranjas." Esse termo talvez não seja do conheci~ 
mento dos _Srs. Senadores, O "comprador de laranjas", em 
linguagem empresarial, é aquele que pega uma empresa, chu
pa aquela empresa até o último estágio e joga o bagaço fora. 

-- Assistimos num programa de televisão, cujo nome lião 
..devo mencionar, no domingo próximo passado, pessoas bem 
falantes que, no passado, sustentaram com veemência que 
quem paga imposto neste País é trouxa. E o pior é que não 
aconteceu nada c_om ele. Acontece muitas vezes com quem 
está trabalhando para arrecadar impostos. 

. Mas nós desprezamos essa massa extraordirtária de impos
. tos que podemos arrecadar, impostos que passaram, foram 
aprovados durante anos, e todos constatamos - e hoje já 
é fato público - que para cada cruzeiro que se arrecada, 
há um cruzeiro de evasão. E não coloquemos apenas no apare~ 
lho fiscal todas as nossas esperanças, porque depois de levan
tados os impostos, aí então começa a discussão. 

- Pasmem os Srs. Senadores: temos quatro instâncias recur~ 
sais na área administrativa. O dito contribuinte, quando não 
concorda, vai estabelecendo recursos, mais um, mais outro 
recurso - eStOu ainda na instância administrativa. Depois 
vai para a instância do Judiciário e então alguém pode diz~: 
Mas neste momento ele é obrigado a depositar em juízo. 

__ Po1S bem,_ a moeda que_ não serve pa~ comprar empresas, 
_as chamadas riwedas podres. servem para depositar e caucio~ 
nar o débito daquele que já esgotou as quatro instâncias admi~ 
nistrativas. E aí, durante mais doze ou quinze anos, vai estabe
lecendo recursos na instâncía jutidiCã e -nós;- ao invéS- de rever
mos· tudq isso e arrecadarmos daqueles que sonegam e que 
es_tão_ se .e_nriquecendo àS custas da miséria da Previdência 
e do furo· no Tesouro', criamos mais um imposto- ·esse auto
arrecadável. O show continua. 

Devo confessar a este Plenário-que houve um moMento 
determinado em que estive propenso; a votar, até votei Uma 
vez favoravelmente a esse imposto, quando em conversa com 
o ex~Mini~tro Paulo_ Haddad,_ ele_mostrou a impoSsibilidade 
de regulamentar tudo issQe_ sugeriu que nós deveríamos fazer 
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um atalho para acudir o rombo, porque se não acabarmqs 
com o déficit público, não teremos o fim da inflação. Não 
que o déficit público represente todas as razões da inflação, 
mas é a razão maior, é a raiz da inflação. Lembro-me de 
que convidei aqui um advogado dos mais famosos do Brasil, 
na CPI, e ele repetiu uma frase que havia dito sempre n·a 
televisão: O Brasil é o País que mais tributa no mundo. Pedi
lhe que colocasse uma vírgula e terminasse a oração, dizendo: 
É o que mais tributa, mas o que. menos arrecada. 

Não arrecada por uma série de coisas: primeiro, acabaram 
com a nossa estrutura de arrecadação; segundo, depois que 
um processo sai da esfera administrativa - e nãóe fácil que 
isso aconteça-, vai para a esfera judiciária. ---. 

Foi criado, então, no Brasil, um novo tipo de "empre
sário". Dou até um exemplo: no Canadá existe uriüt. entidade 
que fornece aos países em desenvolvimento administradores, 
executivos para recuperar empresas. 

Foi solicitada por um certo empresário brasileiro a vinda 
de dois técnicos. Depois de esses técnicos examinãrem uma 
empresa, com gastos de passagem e estadia de hot.el, esse_ 
empresário perguntou-lhes qual era o diagnóStico de sua em
presa. Eles responderam: Não vamos fazer o diagnóstico na 
sua empresa, nem dar solução a ela, o senhor não é ernpre
~~. . .. 

Precisamos restabelecer a dignidade do empresário. O 
empresário é aquele que tem a preocupação com o lucro. 
É evidente que precisa ter preocupação com o lucro durante 
24 horas por dia, porque, senão, sua empresa não subsiste. 
Mas se for só isso aí, podemos dizer que também é empresário 
aquele que lida com narcotráfico. 

Se o empresário não tem preocupações com o social, 
se o empresário não tem preocupações com seus funcionáriOs 
e com a contribuição que ele tem de recolher - recolher 
e não pagar, porqu-e deve ficar claro que empresário não 
paga imposto~ empresário recolhe, quando recolhe. Quem 
paga impostos é sempre o consumidor. Vejam que coisa cruel: 
quando o consumidor que ganha salário mínim.o-oompfa um 
litro de leite, uma calça para trabalhar. uma camisa ou um · 
par de sapatos, está pagando o imposto que está incluído 
no preço.--

0 assalariado é obrigado a descontar na folha o Imposto 
de Renda, quando atinge determinada faixa de salário. Muitas 
vezes esse imposto não é recolhido, e nós damos a esse pseudo
empresário o nome de empresário. Aí está -toda essa impuni
dade, que se transformou em impunibilidade. 

Há pouco, o Presidente da entidade mais poderosa dos 
empresários do Brasil foi à televisão e disse: "Quem não 
sonega neste País é trouxa". ~_nós todos. pa~samos recibo. 
d País passou re-cibo. A Receita Federal aceitou, a Polícia 
Federal aceitou que quem não sonega neste País é troUxa. 

Vamos resolver tudo isso. Vamos criar mais um imposto. 
Voto -t::ontra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Si. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para 
discutir. Sem revisão-do orador.)- Sr. Preside-nte, flâó volta
_ rei a abordar as emendas apresentadas pelo Senador Josaphat 

Marinho nem minha justificação para rejeitá-las. Quero ape
nas dizer ao eminente Senador que, na verdade, nesse projeto 
há uma preocupação de desonerar dessa obrigação fiscit.l aque
les trabalhadores que ganham até dez salários mínimos, assim 
como aqueles servidores públicos federai'i cjue ficarãO redu
zidos em pontos percentuais proporCionais nó valor do impos
to devido até o limite de sua compensação. No caso, por 
exemplo, da poupança aquele poupador que permanecer, du
rante três meses, com a sua aplicação·;-ta.mbém sobre ele não 
Incidirá a alíquota desse imposto.-

Neste instante, quero demoristrar ao Senador Josaphat 
Marinho que há uma preocupação com relação a essas pessoas 
de pouca renda. Quero dizer, também, que, sobre a aplicação 
do recurso do imposto, fica criado um fundo de custeio de 
programas de habitação popular, fica preservada uma dotação 
- aliás,_essa luta é do Senador João Calmon há muito tempo 
--=...para a educação. 

De modo que, Sr. Presidente, esse imposto não tem, 
pelo menos no meu entender, a regressivi5fade apresentada 
pelo Senador Josaphat Marinho. E um imposto, inclusive, 
não declaratório, não vai exigir que a pessoa declare o im-
pos(o. , · . . 

O imposto ~m, evidentc;::mente, vantagen~. Mas, a maior 
vantagem dele terminou não se configurando, porque ele seria 
uin imposto, como disse no início, qUe iria sUbstituir outros· 
impostos. Vamos aguardar a reforma do sistema tributário 
de modo que possamos ter urna simplificação dessa cascata 
de impostOs que existe- hoje em nosso sistema tributário nacio
nal. 

O Sr. Affonso Camargo -Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR-PR. Para discutir. 
Sem revisão do 9t:ador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
já votei contra a Emenda Constitucional que crio_u_ o IPMF. 
Nada ocorreu daquela ocasião até agora que fizesse com que 
eu mudasse de opinião. Poderia ter mudado, porque alguém 
já disse que "só não muda quem não pens&": 

Acolho as restrições de ordem jurídica e as argumen
tações feitas pelo Senador Josaphat Marinho contra a apro
vação da regulamentação desse imposto. E, também, somo 
às minhas convicções o que disse o Senador Ronan Tito, por
que, efetiVamé:nte, sob o aspecto de justiça social, quem paga 
o ím.posto é o consumidor. Todos_os argumentos usados, tais 
como que os de menor renda estariam isentos do pagamento 
do imposto, não procedem, porque é o consumidor que paga. 
Então, quem vai pagar ~sse irtipos~o é o consumidor de menor 
renda. E a ele, naturalmente, esse imposto v~i atingir com 
muito mais impacto. 

Sr. Presidente, tenho mais dois motivos para votar"Não" 
e vou agora falar sobre eles. Um dos motivps é que a inflação, 
daquela ocasião para agora, aumentou: a~tes tínhamos um 
índice inflaciohário de menos de 30% e, hoje, a inflação men
sal já é de mais de 30%. Atente-se para o fato que qualquer 
imposto é inflacionário, qualquer imposto aumenta preços, 
qualquer.imposto, portanto, pressiona a inflação. 

O segundo motivo é que, daquele momento para agora, 
a aiTécadação autnentou. Eu já tinha conhecimento desse 
.fat9. ·e este foi relatado pelo próprio Ministro da Fazenda 
na reunião da Comissão de Assuntos Económicos, em que 
S. Ex' declarou, ~ativamente, que a arrecadação está aumen-
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tando da ordem de bilhão de dólares por mês. De abril 
para maio, houve um aumento real da arrecadação de 27%. 

Ora, se a previsão de arrecadação desse imposto é de 
600 milhões de dólares por mês, e a Fazenda já está arreca
dando recursos da ordem de 1 bilhão de dólares por mês, 
esse fato dá a mim mais- coirVicção da absoluta inoportunidade 
da 'regulamentação e efetivação da cobrança desse imposto. 

se na ocasião da instituição do imposto, através de urna 
emenda constitucional, fui contra; agora, na hora em que 
se quer efetivamente cobrá-lo, com muito mais razão, conti
nuo contra. 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 
1" SecretáriO. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Contii1Ulí"eni 
discUssão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discussão. 

Passa~se à votação do projeto, sem prejurzo das en:tendas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência 
esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 
288, III, a, do Regimento Interno, a matéria depende, para 

, sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da com-
posição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
nominal em sistema eletrônico. . _ 

A Presidência pede aos Srs" Senadores que ocupem seus 
lugares e apela aos Srs. Senadores que estão fora do plenário 
que venham para este recinto, a fim de iniciarmOs o processo 
de votação nominal pelo sistema eletrônico do Projeto de 
Lefda Câmara n" 116, de 1993, complementar, de iniciativa 
do Senhor Presidente da República~ que iristitui o- IPMF, e 
dá outras providências. 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Líder do GoVerno, Senador Pedro Simon, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pa.ra encaminhar. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este Congresso 
votou o afastamento de um Presidente P,a República, colo
cando em seu lugar o Sr. Itamar Franco. Houve uma expec
tativa e uma responsabilidade no sentidQ çle que aprc;:senta
ríamos uma série de propostas para equacionar a vida deste 
País. 

O projeto que eStamoS- Votãitdo foi uma das- p-rímeiras 
medidas apresentadas pelo atual Presidente, que buscou a 
tentativa de uma reforma fiscal. Ele era mais ousado e buscava 
mais idéias, buscava uma reforma tributária. Na Câmara dos . 
Deputados, na hora da votação da emenda constitucional e, . 
posteriormente, aqui na Casa, entendeu-se que o projeto mais 
ousado da reforma deveria ficar" para a reVisãO cõit_stifuciónal. 
E esse Projeto foi o que sobrou, Sr. Presidente. 

É verdade que o Governo iriiã.giiúiVã; já àqUela época, 
que esse projeto poderia entrar em vigor no mês de janeiro; 
estamos agora no mês de julho. É que, na hora da votação 
da reforma da Constituição, se apresentou a determinação 
de que teria de haver uma lei complementar. 

O que se imaginava, se não tivesse a obrigatoriedade · 
da lei complementar, poderia haver, por decreto, a regula
mentação po'r parte do Governo. A necessidade da lei comple
mentar nos traz até este momento - e estamos aqui, ex:ata- _ 

mente, depois de uma votação em que, praticamente, pela 
imensa maioria da Câmara dos Deputados chega a esta Casa 
- e infelizmente, eu não estava porque me encontrava reu
nido com outras Lideranças, quando tomei conhecimento de 
que muitos pronunciamentos foram feitos contrários ao impos
to e avisavam ao Senador de que haveria até a possibilidade 
de analisar como seria essa votação. _ 

Sr. -Presidenú:, parece-me que estamos vivendo a reali
dade seguinte: este Congresso colocou um Presidente, este 
Congresso buscou uma _nova realidade mas parece que, agora, 
estamos a assistir como se não houvesse um~ co-responsa
bilidade nossa. Esse é um projeto que nasceu costurado~ que 
nasceu buscando a atuação e a maneira de realizar 600 milhões 
de dólares por mês. É p,ouco? Pode ser que sim. É uma inova
ção - como diz o beputado Luis Roberto Ponte - ele já 
é um símbolo do que vai ser a nova reforma tributária, erit 
que muitos pensam que .• ao invés dos impostos que estã_o 
aí, pesando igualmente para todos, deveria haver impostos 
cõirici na eletricidade, na gasolina, em cigarros, em bebidas. 
Esse é um impOsto que, de certa forma, o GoVerno atirou 
no que pensava e acertou no que não pensava. O Governo
imaginava que atingiria a economia iildireta, que atingiria 
o jogo do bicho, os homens que vendem por aí afora, num 
mercado enorme que sabemos que é a economia informal. 

Na verdade, desde o início, pelas reações imensas, muito 
maiores do que ~_111aginávamos, principalmente no setor finan-_ 
ceiro - e atingir- o s"etór filianceirO é nã~ conseguir que se 
vote nada nesta Casa, neste Congresso ....;... que não é só- a 
economia infOrmal, e seria o_p_rimeiro imposto que ela pagaria, 
mas, de um lado, é o caixa dois, a contabilidade por aí afora. 

Hoje, existem ·as contas fantasmas de algumas pessoas. 
Atrás da regulamentação desse imposto, haverá, obrigato
riamente, a prestação de conta. E se houver mais-de um 
número de conta para uma pessoa? Isso tudo fez com que 
houvesse uma interrogação e um debate a respeito dessa ma
téria. 

Sr .. Presidente,.sinceramente, não conheço, ao formarmos 
a ComissãO~ aO se debater o assunto, ao Se buscar uma fórmula 
para a transformação da sociedade neste País, um imposto 
que tenha uma transparência e urna realidade melhores ~? _ 
que essa. 

Esse impostO é o que aí está, riiãs que não atinge -
vamos votar, daqui a pouco, com uma preocupação imensa 
com o salário - á quem ganhá até dez salários mínimos. 
Isso acontece, porque é descontada na contribuição li quantia 
igual ou· semelhante a que os .trabalhadores pagam quandQ 
recebem o seu salário. Não paga o aposentado, porque o 
mesmo, no momento em que recebe os seus proventos, tem 
creditado uma parcela seinelharite à contribuição; não paga 
o pequeno contribuinte que mantém o dinheiro na caderneta 
de pouJ?ança por noventa dias. 

Na verdade, não se cuga que é a favor do humilde, do 
simples, que não pode ter mais um imposto.- Agora, diga-se 
que há muitas pessoas, que não estão tão preo-cupadas com_ 
a singeleza do 0,25% que vão pagar, estão inquietos porque, 
atrás da singeleza do 0,25%, podem aparecer muitas coisas; 
e muitos não querem que isso ocorra. · 

Sr. Presidente, que se possam ter 3s restrições que se 
queiram ter, mas não acredito quanto aos que fazem as maio
res restrições. Dizem que aqui está o exemplo do que deve 
ser a refonna tributária. Dizem que aqui está o imposto que 
deve ficar, s_u'b_stituindo os ·que aí estão. Se há um daqueles, 
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talvez o mats tmportante dos futuros impostos, e isso -seria
uma experiência-. 

É mais um imposto! É claro que não há perfeição. É 
claro que há uma série de equívocos. Já me disseram, inclusive, 
que, a nível de popularidade, é um imposto altamente impopu
lar, porque todo mundo vai se lembrar de largar um palavrão 
pàra o Presidente da República quando assinar um cheque, 
porque se lembra que pagará 0,25%. Mas, talvez, Sr. Presi
dente, seja por aí, nesta madrugada, votando um projeto 
como esse, que estaremos dando ao Governo a: opOrlurtidade, 
não apenas dos 600 milhões. a mais, nãO apenas a- v.otação 
de um imposto que isenta quem ganha até dez salários, que 
isenta a pequena poupança, mas uin impOsto-·qúe ofe'recerá 
à sociedade a oportunidade de se saber quem é quem, onde 
está, o que faz e até como vive. 

O Sr. Júlio Campos, 1~ Secretário, deixa a cadeira 
da presidência., que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce-
na, Presidente: · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação. 
o projeto. 

Tem a palavra o nobre Senador Jarbas Passarinho para 
encaminhar a votação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR- PA. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr:. _President~. Srs. Sena
dores, quero encaminhar a votação, em rápida intervenção, 
depois de ouvir o discurso vibrante do Líder do Governo. 

Em primeiro lugar, gostaria de lem?rar algumas coisas 
ao próprio Líder Pedro Simon nesta Casa. No GOverrio do 
Presidente Geisel pretendeu-se quebrar o princípio da anuali
dade e não se conseguiu. Então, quando o nobre Senador 
Josaphat Marinho fala que o imposto é, indiscutivelmente, 
inconstitucional, tenho que reconhecer que o argumento de 
S. Ex• é indestrutível. 

O seguhdo ponto que tenho dúvida é sobre o imposto 
provisório. André Maurois, quando escreveu a biografia de 
Louis Hubert GOnzalve Lyautey, disse que Lyautey iria conw 
quistar Marrocos. Mandou o jovem general falar com o Sultão 
e dizer que as forças francesaS estariam _lá provisoriame-nte. 
O Sultão cofiou a barbicha e disse: '"Alá, quando fez o mundo, 
disse a mesma coisa". 

Por isso", tenho receio de aparecer, aqui, numa votação 
contrária a esse princípiO; apesar de sabermos que ele viola 
a ConstituiÇão, como disse o Senador Josaphat Marinho. Se 
nós~ ao mesmo tempo, negarmos ao GoVerno aquilo que estaw 
mos sabendo, pelo menos em alguns Miriistéríos, c_omo o do 
Bem-Estar Social, o da Integração RegiQnal, o da Saúde e 
outros~ que com a negação dessa aprovação, ou deste novo 
imposto,- estaremos am.arrando as mãos do Poder Executivo 
que não poderá fazer -num Orçamento que está altamente 
atingido- nada em proveito, inclusive, dos pequenos municfw 
pios dos Estados. Vou render-me à evidência e ao veemente 

. apelo do Líder do Governo. Votarei constrangido pela apro
vação do projeto, sabendo que ele é inconstitucional, que 
esse é um precedente extremamente grave e_ sério- e que corre 
o risco de não ser provisório. - - · · 

Agora~ quero dirigir-me espeCialmente aos Líderes dos 
Partidos que aqui apói::itlf ó Governo, dizendo a S. E~ que 
ficarão responsáveis, nesta noite, para cjue esse TrápOSto -seja 
realmente provisório. É uma concessão que fazemos. 
. Reservo-me o direito·_de, em defesa da Federação, acom

panhar, no destaque que vai pedir o Senador Josaphat Mari
nho, as emendas que S. Ex• apresentou. -

O Sr. Epitado Cafeteira- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala· 
vra V. Exf 

OS~. Epitacio Cafeteira (PPR- MA. Para encaminhar. 
Sem revísão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi com rtniita 
atenção o discurso do Líder do Governo, Senador Pedro Si
mon. 

Desde o primeiro momento, como colocado o IPMF, 
ou -até- anteriormente à sua colocação, em várias conversas 
com o Presidente Itamar Franco, dizia Sua Excelência que 
esse não era um bom imposto para este País, que os custos 
para a Nação seriam bem maiores que os.benefícios qtie-ele 
traria. 
- A queStão de dar ao aPoserltado 0~25% o a mais, Õu de 

dar ao assalariado uma diminuição na sua contribuição ao 
INSS de 0,25%, ·resOlveria apenas o caso para o assalariado 
tirar o seu dinheiro do Banco. mas não resolveria o problema 
na P,ora de comprar a sua mercadoria, porque, embutido no 
preço da mesma, haverá vários IPMF, desde a produção·, 
passando pela industrialização, pelo jltacadista e pelo vare-

-- jiSüi. -- - . . . ---

Naturalmente, o assalariado passaria a pagar esse imposto 
de forma m<!is séria, Pelo fato de ganhar menos. 

Sr. Presidente, para a Bancada do Partido Progressista 
Reformador a que_stão -é aberta. O meu voto, entretanto, 
por tudo o que disse, até mesmo antes da remessa da mensa
gem, é contra o IP1'dF. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr~_Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala
vra o Senador l'Iey Maranhão, :w-der do PRN. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para encaminhar 
_a votação_, Sem revisão dQ orl).dor.) -Sr. Presir;J.ente,_ Sr'1 

e Srs. Senadores, es~e imposto, todos sabemos, é altamente 
. inflacionário, uma vez que, do ovo ao consumo dQ frango, 

vamos pagar onze vezes esse imposto. No entanto, não pode
mos deixar de votar favoravelmente, sobretudo por se tratar 
de um imposto provisório, que poderá se fundir, futuramente, 
no imposto único õu ·no aperfeiçoanierttO do ajuste fiscal, 
com vistas a diminuir a carga tnõutária para que toâo o povo 
brasileiro possa pagar. 

Portanto, como Líder do PRN, vamos votar favoravel
mente ao IPMF. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-, Em vota-
ção. . .. - -- ------ ----

0 Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a-palavra 
para encaminhar. - --

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem a 
palavra V. Ext 

OSR. JOSAPHAT MARINHO (PFL ~ BA. Para encami· 
nhar-a votação. Sem revisão do orador_.)-:- Sr. Presidente, 
não vou desdobrar mais nenhum argumento, pois, tendo sido 
contra o imposto na votação da emenda, estarei contra na 
votação da lei complementar. 

Pediria apenas ao nobre Líder do Governo que me permi
tisse uma retificação de natureza ifistituci.orial: quem colocou 
o Sr. Itamar F rance ·no poder não foi eSte Congresso, foi 
a Constituição. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-~e 
à vOtação do projeto sem prejuízo das emendas. -

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
A votação será nontin31, pelo processo eletrónico. 
A Presidência vai colher o voto dos Srs. Líderes. 
Como vota o Líder do PMPB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)-,- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Sr. Presidente, 
somos a favor da aprovação do projeto, embora seja questão 
abe;rta no Partido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -'-Como vota 
o Líder do PSPB? . 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP) --"Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PPR? . 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR - MA) - No 
PPR a questão é aberta. Pessoalmente, voto "Não", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- C.oinn vota 
o Líder do PPT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PPT- MA)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) - "Sini.", Sr. 
· Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PP? · 

· O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - PF) - Trata-~ de 
questão aberta no Partido, mas voto contra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSB? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel 
Aluizio Bezerra 
Álvaro Pacheco 
AmirLando 

Antonio Pe'éarli 
Aureo Mello 
Bello Parga 
Carlos Patrocínio 

Cesar Dias 
Chagas Rodrigues 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Elcio Alyares 
EvaBlay 
FlaViano Melo 
Garibaldi Alves Filho 
Gerson Camata 
Guilherme Palmeira 
Henrique Abneida 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
JoãoCalmon 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
José Fogaça 
JoséRicha 
JoséSamey 
Júi.ioCampos 
Jutahy Magalhães 

Juvêncio Dias 
Luiz Alberto Oliveira 
Magno Bacelar 
Mansueto de U!,voi 
Márcio Lacerda 
MIÍrco Maclel· 

· Mário Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
Meira Filho -
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Raimundo Lira 
Ronaldo Aragão 
Ruy Bacelar 
Sáldanha Perzi 
Valinir C3mpelo 
Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

A!Íonso Camargo 
Eduardo Suplicy 
Epitácio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Francisco Rollemberg 
Josaphat Marinho 

Júnía Marise 
LevyDias 
Lourival Baptista 
Lucídio Portella 
Odacir Soares 
Pedro Teixeira 

O SR. PRESIDENTE (_Humberto Lucena).- Votârain 
SIM 51 Srs. Senadores; e NAO 12. 

Total de votos: 63. 
o projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
Srs. Senadores que permaneçam em plenário para a votação 
dos requerimentos de destaque da matéria. 

Sobre a mesa, requerimentos de destaque que serão lidos 
pelo Sr. I' Secretário. · · -

Sã9 li,9QS Qs seguintes: 

REQUERIMENTO N• 713, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
reQ.ueiro destaque para vOtação em separado da emenda n9 

9 de minha autoria. 
. Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. - Josaphat Ma

riobo. 

REQUERIMENTO N• 714, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n9 

13 de minha autoria. 
Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. --' Josaphat Marinho. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação do requerimento de destaque para votação em sepa
rado da Emenda no:- 2, de autoria do Senador Josaphat Ma-
rinho. 

_A votação é simbólica e por maioria simples, porque 
não envolve o mérito da matéria. Apenas por ocasião da 
votação da matéria d_estacada teremosnecessid_a_de do quorum 
qualificado de 41 votos. 

Em votação.-
Os Si:S. Senadores que o aprovam queiram pernianecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria destacada será votada oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação do requerimento de destaque para votação em sepa
rado da Emenda n' 6, também do Senador Josaphat Marinho. 

Em votação. · 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. __ 
A matéria será votada oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação, em globo, das Emendas dê parecer contrário de 
n9s 1, 3, 4 e 5, que não foram d~stacadas. · 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
A votação dessas emendas será pelo processo nominal, 

pelo sistema eletrônico.. · 
A Presidência vai colher o voto dos Srs. Líderes. 
Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)- "Não",. 
Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE)- "Não", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE)- "Não", Sr. Presi
dente. 

o"sR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MAURO COVAS (PSDB-SP) -"Não, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA)- "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PPR? · 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP)-"Não", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF)- "Não", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PT? · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-Sp) -"Não", Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

O Sr. Josaph.at Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ~ V. Ex• 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, como 
será a votação? 

O SR. PRESIDENTE. (Humberto Lucena) - Evidente
mente, trata-se da votação das emendas com parecer contrá
rio. Quem votar "sim" aprova a emenda; quem votar "não" 
a rejeita. Quem quíser votar contra a emenda tem de votar· 
'"não". 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Obrigado a V. EX' 
(Procede-se~ votação.) 

VOTAM "SIM" os SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
César Dias 
Francisco Rollemherg 

Josaphat Marinho 
Lourival Baptista 
Lucidio Portella 
Odacir Soares 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES 

Aluizio Bezerra 
-Álvaro Pacheco 
AmirLando 
Antonio :Oe'Carli 
AureoMello 
Bello Parga 
Carlos Patrocínio 
Chagas Rodrigues 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Eduardo Suplicy 
Elcio Álvares 
Epitácio Cafeteira 
Esperidíão Amín 
EvaB!ay 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves Filho 
Guilherme Pahneira 
Henrique Almeida 
Iram Saraiva . ---

Jarbas Passarinho 
:rci\o Cii.lntml 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Joaé Fogaça 
.Josê Richa 
JosêSamey 
Júlio Campos 
Jutahy Magalhães 
Juvêncio Dias 
LevyDias 
Luiz Alberto Oliveira 
Magno Bacelar 
Márcio Lacerda 
Marco Maciel 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
MeiraFilho 
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Nelson Carneiro . 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Onofre Quinan 
Pedro Simon . 
Pedro Te.ixeira 

Raimundo Lira 
Ronaldo Al'agão 

RuyBaeelar 
Saldanha Derzi 
V almir Caropelo 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE _(Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 7 Srs. Senadores; e NAO 52. 

Total de votos: 59. 
As emendas foram rejeitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 

à votação da Emenda n9 2, destacada para votação em sepaM 
rado pelo Senador Josaphat Marinho, a quem concedo a pala
vra para encaminhar. Apenas S. Ex~ terá o direito de encami
nhar. Em Seguida, passaremos à vótação nómina_l, pelo pro
cesso eletrOnicó. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- (PFL- BA. ·Para 
encaminhar. Sem revisão_do_orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não fiz destaque de todas as emendas, porque 
a maioria delas devia, e deve, ficar à livre consciência dos 
Srs. Senadores, até porque muitas visav-am- matéria constitu
cional. 

Há, porém, duas emendas - a de n9 2 e a. de ns> 6 -
a respeito das quais quero prestar uma homenagem à Federa
ção. Não digo que quero prestar uma homenagem à Casa, 
porque devo respeitar o escrúpulo de meus nobres Colegas, 
mas é uma homenagem à Federação. 

A primeira emenda é a que acrescenta ao § Ss> do art. 
· 89• a ressalva: "salvo quanto aos lançamentos das contas dos 

Estados, do DistritO Federal e dos MunicípiosH, isfo ê, nenhu
ma alteração pode ser feita pelo MinistrO ·aa- Faz.enda, como 
quer o inciso, naquilo que se referir aos lançam.entos nas 
con~s dos Estados e dos municípios. 

Adianto logo, para não roubar tempo adiante, que quanto 
à última emenda, também tem a me~ma finalidade: suprimir 
o art. 27 com seus parágrafos, porque, além de ser matéria 
estranha ao objeto da lei complementar, prevê o absurdo 
da retenção de parcela do Fundo de Participaçã-o dos Muni
dpios para amortização de dívida com o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. . , 

Não preciso dizer mais nada. Os votos dirão a verdade. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em votação 

a Emenda ns> 2, já júStific3.da pelo seu autOr.·--:: __ _ 
Como vota o Líder do PMDB? 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE.) ,--O PMDB 

vota "Não". . . 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 

o Líder do PFL? 
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Sr. Presidente, 

a questão é aberta na Bancada. Eu, pessoalmente, acompa
nharei o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE)- Sr. Presidente, 
a questão é aberta. Pessoalmente, também acompanharei o 
voto do Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como.vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA)- Sr. Presi
dente, a questão é aberta, mas acompanho o vOto do Senador 
Josapha:t Marinho. 

·o SR. PREsiDENTE. (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT -"'- MA) - "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena.) ·Como vota 
o Líder do PSDB? 

OSR. MÃRIO COVAS (PSDB-SP) -"Não", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PTB? -

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP) "Não", Sr. Presi-
dente. -- - · · . ---

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? ,__ · · 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF)- Sr. Presidente, 
-a -questão é aberta, mas também vou acompanhar o voto do 
nobre Senador Josaphat Marinho. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) · Como vota 
o Líder do {'T?" (Páuia) ..... · .. · _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB-RS) · "Sim", Sr. Presi-
d~nte. - -- · - - -

Os Srs. Sep.adores ·que aprovam a matéria destacada, 
votam '"sim". Os que forem contra a matéria destacada, votam 
•'não'". 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se a votaçãc;>.) 

VOTAM 'SIM"OS SRS. SENADORES 

Affonso Camargo 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Elcio Álvares 
Epitácio Cafeteira 
Esperidião Amin 
FranciSco Rollemberg 
Guilherme Palmeira 
Jarbas Passarinho 
J osaphat Marinbo 
Júilla Marise 

LevyDias 
Lourival Baptista 
Lucidio Portella 

_ Marco Maciel 
Meira Filbo 
Ney Maraohão 
Odacir Soares 
Paulo Bisol 
Pedro Teixeira 
V a1mir Campelo 

VOTAM OS "NÃO" SRS. SENADORES 

Almir Gabriel 
Aluízio Bezerra 
Álvaro Pacheco 
AmirLando 
Antonio De'Carli 
Aureo Mello 
Bello Parga 
Chagas Rodrigues 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Eva Blay 
Flaviano Melo 

Garibaldi Alves Filho 
Gerson Camata 
Henrique Almeida 
Iram Saraiv·a 
JOãó"Calmon 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
José Fogaça 
JoséRicha 
JoséSarney 
Júlio Campos 
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Jutahy Magalhães 
Juvêncio Dias 
Luiz Alberto Oliveira 
Magno Bacelar 
Márcio Lacerda 
Mãrio Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 

Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Onofre Quilllm 
Pedro Simon
Raimundo Liri 
Ronaldo Aragão 
Ruy Bacelar 
Saldanha Derzi 
Wilson Martir 

O SR. PRESIDENTE (]iumberto Lucena) - Votaram 
SIM 21 Srs. Senadores; e NAO 41. 

Total de votos: 62. 
A emenda foi rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se, 
agora, à votação da Emenda n ... 6, do Senador Josaphat Ma-
rinho. --

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)-Sr. Presi
dente, pelas mesmas razões já expostas, sustento a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• justi
fica mais urita vez a sua emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Lide r do PFL? · 

O SR. MARCO MACIEl. (PFL- PE)- Sr. Presidente, 
manterei a mesma conduta que tive na Votação anterior: a 
questão é aberta e eu, pessoalmente, secundarei a posição 
do Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP) - "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto l.ucena)- Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR- MA)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? -

. O SR. JONAS PINHEIRO(PTB- AP)- "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota · 
o Líder do PP? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF) - A quéstão 
está em aberto na Bancada, Sr. Presidente, mas, pessoal
mente, acompanho o voto do nobre Senador Josaphat Ma
rinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - CE) ~ A questão 
está em aberto na ~arreada, Sr. Presidente, mas, pessoal
mente, acon;tpanho o voto- do nobre Senador Josaphat Ma-
rinho. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS) - "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? (Pausa.) 

A Mesa esclarece que quem quiser votar a favor da emen
da deve votar •"sim"; quem votar "não", estará votando con
tra. A matéria destacaQ.a é que está em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES 

Affonso Camargo 
Carlos Patrocinio 
César Dias 
Elcío Álvares 
Epitácio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Francisco Rollemberg 
Guilherme Palmeira 
Jarbas Passarinho 

, Josaphat Marinho 
Júlio Campos 
Júnia Marise 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES 

Almir Gabriel 
Aluízio Bezerra 
Álvaro Pacheco 
AmirLando 
Antonio De'Carli 

· Aureo Mello 
Bello Parga 
Chagas Rodrigues 
Dario Pereira 
Dirceu Caffieiro 
EvaBlay 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves Filho 
Gerson Carnata 
Henrique Almeida 
Iram Saraiva 
JoãoCalmon 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 

LevyDias 
Lurival Baptista 
Lucídio Portella 
Marco Maciel 
Meira Filho 
Ney Maranhão 
Odacir Soares 
Paulo Biso! 
Pedro Teixeira 
Ronan Tito 
Valmir Campelo 

José Fogaça 
JoséRicha 
José Samey 
Jutahy Magalhães 
Juvêncio Dias 
Luiz Alberto Oliveira 
Magno Bacelar 
Mãrcio Lacerda 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Raimundo Lira 
Ronaldo Aragão 
Roy Bacelar 
Saldanha Derzi 
Wilson Martins. 
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O SR. PRESIDENTE @.umberto Lucena) -Votaram 
SIM 23 Srs. Senadores; e NAO, 40. 

Não houve abstenção. 
Total de votos: 63. 
As emendas foram rejeitadas e o Projeto V:!i à sanção 

presidencial. 

E a seguinte a matéria aprovada: 
. PRoJETO DE LEI. DA CÁM.ARA. 

N• 116, DE 1993- COMPLEMENTAR 
(N• 153-C/93-Coniplemeniar, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 
Institui o lmi!O!ito Provisório sobre a Movimentação 

ou a Transllilssio de Valores e de Criclltos e Direitos 
de Natureza Financeira - IPMF, e dá outras provi
dên<:ias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Fica instituído por esta. lei complementar o Im

posto Provisório sobre a Movimentação ou, a Transmissão 
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
-IPMF. 

Parágrafo único. Considera-se movimentaçãO ou trans
missãO de valores e de créditos e direitos de nat_Q~'º'_financeira 
qualquer operação liquidada ou lançamento realizado pelas 
entidades referidas no art. 2~", que representem circulação es
criturai ou física de moeda, e de que resulte ou não transfe
rência da titularidade çlos mesmos valores, créditos e direitos. 

Art. 2' O fato gerador do imposto é: 
I- o lançamento a débito, por instituição financeira, em 

contascorrentes de depósito, em contascorrentes de emprés
timo, em contas de depósito de poupança, de depósito especial 
remunerado e de d,epósito judicial, junto a ela mantidas; 

II-a liquidação ou pagamento, por i~stituição finan
ceira, de quaisquer' tréditos, direitos ou- valores, por conta 
e ordem de terceiros, que não tenham sido creditados, em 
nome do benefi.ciárió, nas contas referidas no inciso anterior; 

III- o lançamento, e qualquer outra forma de movimen
tação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de 
natureza fmanceira, não relacionados nos incisos anteriores, 
efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com car
teira comercial e caixas económicas; 

IV -a liquidação de operações contratadas nos merca
dos organizados de liquidação futura; 

V- qualquer outra movimentação ou transmissão deva
lores e 'de créditos e direitos de natureza financeira que, por 
sua finalidade, reunindo caractetisticas que pemiitain presu
, niir a existência de sistema organizado para efetivá-la, produza 
os mesmos efeitos previstos nos incisos anteriores, indepen
dentemente da pessoa que a efetue, da denominação que 
possa ter e da forma jurídica ou dos instrumentos utilizados 
para realizá-la. 

Art. 39 - O imposto não incide: 
I- no lançamento nas contas da União, de suas autar

quias e fundações; 
ll - no lançamento errado e seu respectivo estomo, des

de que não caracterizem a anulação de operação efetivamente 
contratada, bem C9mo no lançamento de cheque e Qocumento 
compensável, a seu respectivo estomo, devolvidos em confor
midade com as normas do Banco Central do Brasil; 

III -:-no lançamento para pagamento q.o imposto insti- · 
tuído pór esta lei complementar. 

Parágrafo único. O Banc9 Central dQ_ _Brasil, no exer
cício de sua competência, expedirá no~as pata assegurar 

.o cumprimento do dispósto neste artigO, de sorte a permitir, 
inclusive por meio de. documentação específica, a identificação 
dos lançamentos objeto da não-incidência. 

Ait. 49 São Contribuintes dá iniposto: 
I- os titulares das conta's referidas no inciso I do art. 

2"', ainda que movimentadas por terceiros; 
· II- o beneficiário referido no inciso II do art. 29 ; 

III-as institUições referidas no inciso III do art. 29 ; 

IV - os Coriliten.tes das operações referidas no inciso IV 
do art. 29 ; 

V- aqueles que realizarem a movimentação ou a trans
missão referida no inciso V do art. 29 • 

· Art. 5• - É atribuída a responsabilidade pela retenção 
e recolhimento do imposto: 

I- às instituições que efetilarem os lançamentos~ as liqui
dações ou os pagamentos de que tratam os incisos I e II 
do art. 2•; 

II- às instituições que intermediarem as operações ·a 
que se refere o inciso IV do art. 2"'; 

III-àqueles que intermediarem operações a que se refe
re o inciso V do art. 2"' 

§ 19 Durante o petiodo de incidência do imposto, a 
tn~tituição financeira reservará, no saldo das contas referidas 
!lO inciSo I do art. 29, valor correspondente à aplicação da 
alíquota de que trata o art. 79 sobre o saldo daquelas contas, 
exclusivamente para os efeitos de retiradas ou saques, em 
operações sujeitas ao impoSto Com alíquota diferente de zero. 

§ 29 Alternativamente ao disposto no parágrafo ante
rior, a instituição financeira poderá assumir a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto na hipótese de eventual insufi
ciéncia de recursos nas contas. 

§ 3"' Na falta de retenção do imposto, fica mantida, em 
caráter supletivo, a -responsabilidade do contribuinte pelo pa
gamento do tributo. 

Art. & A base de cálculo do imposto é: 
I - na hipótese dos iilcisos I e III do art. 29 , o valor 

do lançamento e de qualquer forma de movimentação ou 
transmissão; 

II- na hipótese do inciso II do art. 29 , o valor da liquida
ção ou do pagamento; 

III-na hipóte-se dõ inCiso IV do art. 2<?, o resultado, 
se negativo, da soma algébrica dos ajustes diários ocorridos 
no período compreendido entre a contratação inicial e a liqui
dação do contrato; · _ _ _ _ _ 

IV-na hipótese do inciso V do art. 29 , o valor da movi
mentação ou da transmissão. 

Parágrafo único. O lançamento, movimentação ou 
transmissão de que trata o inciso III do art. 29 serão apurados 
com base nos registres contábeis das instituições ali referidas_. 

Art. 7"' A alíquota do iinposto é de 0,25%. 
Art. 89 A alíquota do imposto será zero: 
I-nos lançamentos nas contas dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, relativamente a operações de trans
ferências. intergovemamentais e intragovemamérit3is, cujos 
destinatários sejam· óigãOs da administração (lireta, ou entida-
de autárquica ou fundacional; · 

II - nos lançamentos a débito em contas de depósito 
de poupança, de depósito especial remunerado e de depósito 
judicial_, para crédito em contacorrente de depósitO ou conta 
de poupança dos mesmos titulares; 

lli- nos lançamentos relativos a movimentação de valo
res de contacorrente de depósito para conta de idêntica natu
reza dos mesmos titulares; - - -
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IV -nos lançamentos em contascorrentes de depósito 
das sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câm
bio, das sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliá
rios1 das sOciedades de investimento e fundos de investimento 
constituídos nos termos dos arts. 49 e 50 da Lei o<1 4. 728, 
de 14 de julho de 1965, das sociedades corretoras de merca
dorias e dos serviços de liquidação, compensação e custódia 
vinculados às bolsas de valores, de mercadorias e de futuros 
e das. instituições financeiras não referidas no inciso III do 
art. 2~', bem como das cooperativas de crédito, desde que 
os respectivos valores sejam movimentados em cOntascorren
tes de depósito especialmente abertas e exclusiyamente 'utiliza
das. para as operações a que se refere o § 3"' deste artigo; 

V....:... nos lançamentos efetuados pelos bancos comerciais, 
bancos múltiplos com carteira comercial e caixas económicas, 
relativos às operações a que se refere o § 311 deste artigo; · 

VI -nos pagamentos de cheques, efetuados por institui
ção financeira, ·cujos valores .não tenham sido creditados em 
nome do beneficiário nas co-ntas relerida~ no inciso I d<? ~rt. 

VII- nos lançamentos relativos aos ajustes di:irios exigi
dos em mercados organizados de liquidação futura e específico 
das operações a que se refere o inciso IV do art. 211; 

VIII - nos lançamentos a débito e crédito decorrentes 
do ato cooperativo entre· cooperados e cooperativas e vice-
versa e entre cooperativas entre· si. · 

§ 1 <:> O Banco Central do Brasil, no exercício de sua 
competência, expedirá normas para assegurar o CUmprimento 
do disposto nos incisos I, II, III e VII deste artigo, de sorte 
a pennitir, inclusive por meio de documentação específica, 
a identificação dos lanÇamentos previstos nos referidos incisos. 

§ 2~' A aplicação da alíquota zero prevista· nos incisos 
ll, III e VII deste artigo fica Condicionada' ao cumprimento 
das normas que vierem a ser estabelecidas pelo Ministro da 
Fazenda. · 

§ 3' O disposto nos incisos IV e V deste artigo restriit
ge-se a operações relacionadas em ato do Ministro da Fazenda, 
dentre as que constituam o obje.to ~cial das referidas enti
dades. 

§ 4' O disposto nos incisos II e III deste artigo não 
se aplica a contas conjutas ·de pessoas físiCaS, com mais de 
dois titulares, e a quáisquer contas conjuntas de pessoas jl,lrí-
m=- . . 

§.59 O Ministro da Fazenda poderá estabelecer limite' 
Cie valor do lançamento, para o efeito da aplicação de alíquota 
zero, ind~pendentemente do fato- gerador a que se refira. 

Art. 9' É facultado ao Poder Executivo: 
I- para prevenir ou corrigir distorções económicas, re

duzir ou restabelecer, total ou parcialmente, a alíquota fixada 
no art. 711 e aumentar a alíquota de que trata o artigo anterior 
para uma ou mais operações nele previstas; 

II-para atender a disposições legais específicas, e:Sten
·de.r a alíquota de que trata o artigo anterior a outras operações. 

Art. f<Y. Ul.tióistro da Fazenda expedira norfuas sobre -· 
formas e prazos para apuração e pagamento ou retenção ·e 
recolhimento do imposto instituído por esta lei complementar, 
resoeita~o o disposto no oará2t'afo únfco deste a~igo. -

t>arágrãlo"úmco. u paganiemo ou a ieteriÇ3:õ'e· oreco: 
lhimento do imposto serão efetuados pelo menos uma vez 
por semana, assegurada a conversão dos seu valor em UFIR 
desde o momento da retenção. 

Art. lf. Serão re&idos pelas nonnas relativas aos de 
mais tributos' administrados pela Secretaria da Receita Fe· 
deral: 

I - o processo adminsitra.tivo de determinação e exigên· 
cia do imposto; 

- II -o processo de consulta sobre a aplicação da respec
tiva legislação; 

III -a inscrição do débito não pago em dívida ativa e. 
a sua subseqüente cobrança administrativa e judicial. 

Art. 12. O não pagamento ou o não-recolhimento do 
imposto nos prazos de vencimento de que trat<J, o ·art. 10-
sujeitará o infrator a multa de mora de vinte por cento e 
a juros de mora de um por cento ao mês-calendário ou fração, 
calculados sobre o valor do tributo, corrigido monetariam~nte. 

§ 19 · A multa de mora será reduzida a dez por cento, 
-quando o débito for pago <?':I recolhido até cinco dias úteis 
1pós o vencimento. 

§ 2' A muita e os juros de mora incidirão a partir do 
_primeJro dia útil após o-vend.mentO do débito. 
- -- --Art. 13. Sem prejuízo das sanções administrativas- ou 
criminais, serão :aplicadas, de ofício, as seguinteS inultãs~ Calcu
I.Jtdas sobre o valor do imposto devido, corrigido moneta
riamente: 

l-cem por cento, na hipótese de falta de pagamento 
ou de recolhimento; 

II- duzentos por cento, quando a falta de pagamento 
ou de recolhimento do imposto decorrer de ato caracterizado 
como crime de sonegação fiscal ou contra a ordem tributária; 

III -trezentos por cento, quando a falta de recolhimento 
do imposto caracterizar crime de 'apropriação indébita. -

Parágrafo único. As multas previstas nos incisos I, II 
e III deste artigo .serão acrescidas- de cinqüenta por cento, 
quando o contribuinte ou responsável deixar de atender, no 
prazo assinado, intimação para prestar esclarecimentos· sobre 
suas operações. 

Art. 14. A multa prevista no inciso I do artigo anterior 
será reduzida a cinqüeota por cento, quando o s-ujeito passivo, 
notificado, efetuar o pagamento ou o recolhimento do débito 
no prazo legal de impugnação. 

Art. 15.. A aplicação da multa de ofício exclui a de 
mora. 

Art. 16. É vedado o parcelamento do crédito tributário 
COIIStitUído em decorrência da a·plicação desta lei complemen~ 
tar. . 

Art.· 17. A Secret3ria da Receita Federal e o Banco 
Central do Brasil, no âmbito de suas respectivaS 'cOmpetências, 
baixarão as normas necessárias à execução desta lei complt:
~entar. 

Art. 18. As aplicações financeiras de renda fixa e de 
renda variável e a liquidação das operações de mútuo serão · 
efetivadas somente por meio de lançamento a débito em conta
çp;rrente_ de depósito do titular da aplicação ou do mutuário, 
ou por cheque de sua emissão. · - . 

§ 111 Os valores de resgate, liquidação, cessão ou repac- 1 

tuação das aplicações financeiras, de que trata ·o caput deste 
artigo~ ~m oomo os valores referentes a concessão de crédito, 
deverão ser pagos exclusivamente ao beneficiário mediante 
cheque cruzado, intransferível, ou creditados em sua co_i:J.ta 
corrente de depósitO. . 

§ 29 O disposto neste artigo não se aplica às éontas 
de depósito de poupança e de depósitO especial remunerado, 
cujos titulares sejam pessoas físicas, bem como às contas de 
depósitos jud_iciais. c 
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§ 3~' O Ministro da Fazenda poderá dispensar da obriga
toriedade prevista neste artigo a concessão ou a liquidação 
de determinadas espécies de operações de mútuo, tendo em 
vista os- respectivos efeitos sociais. -

Art. 19. Durante o período de incidência do -imposto 
instituído por esta lei complementar: 

I -somente é permitido um único endosso nos cheques 
pagáveis l)O Pafs; _ _ _, _ _ -

ll -as alíquotas constan_tes da Tabela descrita no art. 
20 da Lei n' 8.212, de 14 de julho de 1991, e a alíquota 
da contribuição mensal para o Plano de Seguridade Social 
dos Servidores Públicos Federais regidos pela Lei n'? 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ficam reduzidas eni pontos percen
tuais proporcionais ao valor do imposto devido e até o. li,mite 
de sua compensação; . ' 

Ill-·as alíquotas da contribuição mensal para planos 
de seguridade social de servidores públicos estaduais e muni
cipais ficam reduzidas em pontos percentuais proporcionais 
ao valor do imposto devido e até o ~imite de su~ C\)ntpen-sa_ção; 

IV -os valores dos benefícios de prestação continuada 
e os de prestação únicã, constantes dos Planos de Benefício 
da Previdência Social, de que trata a Lei n" 8.213, de 24 
de julho de 1991, e os valores dos proventos dos inativos, 
dos pensionistas e demais benefícios, constantes da Lei n9 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, serão acrescidos de percen
tual proporcional ao valor do imposto devido e até o limite 
de sua compensação. 

V- o Banco Central do Brasil, no exercíciq de suã com
petência, ·adotará as medidas necessárias, visando instltuii mo
dalidade de depósito de poupahça para pessoas físicas, que 
permita ·conferir, sobre o valor do saque, _re111:uneração adicio
nal de 0,25%, a Ser creditada, desde que o valor sacado tenha 
Permanecido em depósito por prazo igual ou superior a no
venta dias. 

§ 1' O disposto nos incisos II e III deste artigo somente 
se aplica à parcela dos salários, ~enumerações, proventos e 
benefícios não superior a dez salários mínimos_ vig~!J.tes n-6 

. País. . 
§ 2• Ocorrendo alteração da alíquotado imposto insti

tuído por esta lei complementar, as Coiii}jensações previstas 
neste artigo serão ajustadas,, por ato do Ministro da Fazenda, 
na mesma proporção. . . . .. . 

§ 3'? Os saques efetuados diretamente nas contas vt~~
Iadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, 
e do Fundo de Participação PIS-P ASEP e o saque do valor 
do benefício do seguro-desemprego, pago de acordo com o~ 
critérios previstos no art. 5' da Lei n'7.998, de 11 de.janeiro 
de 1990, não estão sujeitos à incid~ncia do imposto. -

§ 4' O acréscimo de renumeração resultante do dispoS
to nos incisos II e III deste artigo não integrará a base de 
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. 

§ 5\" O Ministro da Fazenda e o Ministro -da Previdência 
Social baixarão, em conjunto, as normas necessárias ao cum
primento do disposto nos incisos II e III deste afligo. . 

Art. 20. Fica criado o Fundo de Custeio de Programas 
de Habitação Popular - FEHAP, integrado pelos recursos 
de que trata o art. 2!', § 49, d~ Emenda Constitucional n9 
3, de 17 de março de 1993, cuja aplicação, exclusivamente 
em habitaçãp de interesse social, obedecerá ao dispostO" nesta 
lei complementar e em seu regulam.ento. · 
.. § 1• Desde a publicação desta lei complementar, o Te

sõuro Nacional transferirá para a Caixa Econõnüca Feder;tl, 
· até o décimo- dia útil subseqüente '?n rlo seu recebimentor 

com os seus valores deyidamente atualizados pela UFIR, os 
recursos men_cio.nados no c~put, os quais, enqUanto dispo
níveis, serão aplicados de forma a g3ra-ntír a atualização ~one
tária e a produção dos rendimentos, a partir da data do seu 
recebímento, pelos índices das cadernetas de poupança. 

§ 2' O gestor do FEHAP é o Ministério do Bem-Estar 
Social e o agente operador é a Caixa Económica Federal .. 

§ 39 O FEHAP terá contabilidade própria, registran
do-se à parte do sistema contábil da C~ixa Económica Federal, 
todos os atas e fatos referentes ao mencionado fundo. 

§ 4" O Poder ExecutivO regulamentarã, Iiõ prazo de 
sessenta dias, contados da data da publicação desta lei comple
mentar, o Fundo de que trata este artigo 1 prevendo a partici
pação do Conselho Especial de Habitação Popular, nos termos 
do art. 21. 

§ 59 Enquanto não for concluída e construção das uni
dades habitacionais contratadas até 31 de dezembro de 19~1 
pela Caixa EconóMica Federal- CEF ,-c:om r_ecUrsos do F1!n
do de Garailtia por Tempo-de Serviço- FGTS, nos escritos 
termos legais e em plena conformidade com os seus objetivos, 
40% dos r~ct~rsos d_o _Fundo institu_ído pelo artigo anterior 
serão aplicados naquela finalidade, mediante empréstimo ao 
mencionado FGTS, com remuneração idêntica àquela confe
rida aos recurSos deste Fundo, assegurados o retom_o elo$ 
teCl;lrsos no prazo de trinta e seis meses e a concessão de 
praz<? adicional de carência de doze meses. 

§ 69 Fica o Poder Executivo· autorizado, no presente 
exercício-firiail.Ceiro, a proceder a abertura de créditos adicio
nais, 3.té o valor de cem trilhões de cruzeiros, correspondentes 
aos recursos referidos neste artigo, que Serão despendidos 
em programas de habitação popular compatíveis CO!Jl os obje
tivos do FEHAP. 

Art. 21. Fica criado, no âmbito do Ministério-do Bem
Esiar Social, o Conselho Especial de Habitação Popular -
CEHAP, ao qual compete: -

I - eStabelecer as diretrizes e os programas de alocação 
dos recursos dos FEHAP, em ·conSonância com a política 
nacional de habitação e desenvolvimento urbaÍlo e com as · 
politicas estaduais e municipais de habitação; _ _ 

n- aprovar a proposta orçamentária do Ministério do 
Bem-Estar Social para os recursos do_FEHAP; __ 

III -estabelecer os limites e as condições de emprés:
-times e fma:nciartJ.ehto, bem como uma política de subsídios, 
de caráter temporário, pessoal e intransferível; 

IV -fixar os critérios de distribuição dos recursoi por 
Unidade da Federação; 

V- estabelecer a remuneração dos agentes do sistema, 
inclusive 00 agente operador; 

VI - acompanhar e avaliar a gestão económica dos recur
sos, bem como so ganhos soci:iis e o desempenho dos progra:. 
mas aprovados; 
· VII - apreciar e aprovar -os programas anuais de aplica-
çãO. de recursos; 

- Vlli - pronunciar-se sobre a prestação de contas antes 
de seu enc.aminhamento aos órgãos de controle interno para 
os fins legais; 

IX- aprovar -seu regimento interno; 
X-divulgar, no Diário Oficial da União, todas as deci

sões que proferir ;bem como a prestação de contas dos recursos 
aplicados e os respectivos pareceres emitidos; -

XI -deliberar sobre outros assuntos de interesse do FE-
HAP. . . 
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Parágrafo único. O Conselho Especial de Habitação Po~ 
pular terá a seguinte composição: 

I -Ministro do Bem-Estar Social, que o presidirá; 
II ---:-Ministro da Fazenda; 
III- Ministro do Planejamento; 
IV- Presidente da CaiXa Económica Federal; 
V- representante dos Secretários Estaduais da área de 

habitação; · 
VI- representante doS Governos Munidpals; 
VII - dois representantes de entidades nacionais dos be-

neficiários; · · · - · -- -- -

VIII -dois representantes de entidades nacionais dos 
agentes empreendedores. 

Art. 22. - Os reCtifSóSâecorrentes da cobrança do impos
to instítuído por esta lei complementar, viculados a programas 
educacionais, em conformidade c_om o art. 212 da ConstituiçãO 
Federal 1 serão destinados prioritariamente a programas- per
manentes de educação fundamental e a programas de atenção 
integral à criança e ao adolescente. 

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará, no 
prazo de trinta dias, cont_ados da data de vigência_ deste .lei 
complementar, a participação-do Conselho Nacional dos Di
reitos da Criança e do Adolescente -CONANDA, na progra
mação dos recursos referidos neste artigo. 

Art. 23. No mínimo 20% da parcela da arrecadação 
do IP.MF, de que trata o art. 29 da Emenda ConstituciOnal 
n9 3, serão repassados automaticamente para 6 Fundo Nacio
nal de Saúde. 

Art. 24. A partir do primeiro dia do décimo mês de 
exigência do IPMF e até que esse _tributo perca sua vigência, 
a alíquota da contribuição social instituída pela Lei Comple
mentar n9 70, de 3_Q_dezembro de 1991, será diminuída em 
tantos pontos percentuais quantos sejam necessários para re
duzir o produto da arrecadação dessa contribu'ição em mon
tante correspondente à parcela da receita do IPMF, cuja iné
dia, no sétimo e oitavo meses, exceda .a valor equivalente 
a oitocentas mil UFIR. 

Parágrafo único~ A redução da alíquot~ da colltribuiçáo 
social referida neste artigo, em porcentagem, será o número 
inteiro correspondente . a cem vezes o resultado da divisão 
da parcela de IPMF, referida no caput deste artigo, pela. arre
cadação daquela contribuição em UFIR no oitavo mês de 
exigência do IPMF. · 

Art. 25. O imposto instituído por esta lei complementar 
somente incidirá sobre os fatos geradores que vierem a ocorrer 
até 31 de dezembro de 1994. 

Art. 26. Os recolhimento do tributo de que trata esta 
lei .complementar efetuados pelos Estados e Municípios em 
decorrência do pagamento de obrigações custeadas com os 
respectivos recursos otç-artü!ntári-os setão ·ressarcidos pela 
União através de repasses a serem transferidos juntamente 
com as suas parcelas do Fundo de Participação dos Estados 
e Municípios. - -

Art. 27. Por opção do ~unicíp_i_o devedor, a União em
pregará 3% da correspondente parcela do Fundo de Partici
pação dos Municípios- FPM, na amortização de sua __ dívida 
para com o Fundo de Garartti~s por TempO de Serviço -
FGTS, e 9% na amortização de sua dívida para com a Previ-
dência Social. · 

§ 19 Quando a opção for feita por MunicípiO ao qual · 
já tenha sido concedido _o parcelamento da mencionada dívida, 

,a forma de pagamento prevista neste artigo substituirá esse 
1 parcelamento. 

§ 29 A União antecipará. por sub-rogação, ao FGTS 
e à Pi-evidência Social_ os valores decorrentes_ da aplicação 
dos percentuais de que trata este artigo, podendo ser simultâ
neas essa antecipaÇãO de pagamento e a retenção da parcela 
do FPM para pagamento do respectivo crédito (Constituição 
Fedçral, art. 160, parágrafo único). . 
· § 39 O disposto neste artigo refere-se à dívida. do Muni

cípiO, oU ao respectiVo saldo, existente no dia 31 de dezembro 
de 1992, ajuizada ou não. 

§ 49 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste 
artigo, estabelecendo os· termos e as condições da retenção 
da parcela do FPM. 

Art. 28. Esta lei complementar entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo efeitos trinta dias após a publi
cação das normas previstas no art. 39 , parágrafo únlco, no 
art. 8', §§ 1', 2' e 3', e no art. 10. 

Parágrafo único. O Ministro da.Fazenda poderá prorro
gar por mais trinta dias o prazo previsto neste artigo. 

O SR. PRES.IDENTE (Humberto Lucena) - Passa"se 
·agora, ã apreciação do Requerimento n9 712/93; lido no Expe
diente, de ~rgência, para o Pr.ojeto de Lei da Câmara n~ 
127, de 1993. 

Em votação. _ __ . _ -- ~-

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

Aprovado. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n9 127, de 1993, de iniciativa do Presidente da República, 
que altera dispositivo da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro 
de 1992, ~dá outras providências. Dependendo de parecer. 

Sobre a mesa, p~recer da Comissão de Assuntos Econó
micos que será lido pelo Sr. Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N' 239, DE 1993 

Da ComiSsão de Assuntos Econômicos, ao ProjetO 
de Lei da Câmara n' 127, de 1993 (n' 3.610, na Casa 
de origem), que "altera dispositivos da Lei n~ 8'.542, 
de 23 de dezembro de 1992, e dá outras providências". 

Relator: Senador Beni V eras 

I ~ Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara no 127, de-1993,.representJo~ 
nova tentativa de conferir aos salários maior proteção diante 

-da corrosão do poder de compra de nossa moeda. 
A atual política salarial confere reajuStes quadr_imestrais 

aos· salários- inclusive salário mínimo- e aos benefícios 
da Previdêncía Social, com antecipações bimestr3.is correspon
dentes a 60% da inflação acumulada no ·bimestre. 

Ocorre que essa política foi iniplementãda quando o pata
mar da taxa de inflação encontrava-se em torno de 20% a.m. 
Agora, essa taxa atingiu a marca de 30%~ fazendo conl que 
trabalhadores e segurados da Previdência __ experimentem 
ma13i-queda em seus rendimentos reais. -

Como conseqüência, a Câmara dos Deputados aprovou 
O Projeto de Lei n9 127/93, que propõe a correçáo mensal 
dos salários e benefícios. Além diss-o;· garante aumento real 
de 3% rio valor do salário mínimo, todos os meses, visando 
a recuperação de parte de sua perda histórica. 

Não obstante os justificáveis objetivos que nortearam 
a: prOposta em questão, seus resultados tendem, contudo, a 
ser opostos _aos inicialmente ~lmejados. Ist.o porque correção 
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mensal de salários pelo pico da inflação, com aumentos reais, 
é causa de aceleração do nível geral de preços. E, com maior 
inflação, maior a corrosão dos_ salários reais. 

Esse tipo de política eleva, a curto prazo, o valor real 
da massa de salários e, assim, sua participação-na renda nacio
nal. O conflito distributivo acaba por transferir esSe ãumento 
aos preços, fazendo com que a elevação "real" de salários 
seja corroída pela inflação, com maior prejuízo para as classes 
assalariadas. 

Desse modo, tentativas de recupefarperdas 1nflacíonárias 
do poder aquisitivo através de significativo aumento nominal 
dos salários podem se traduzir, simplesmente, em ilusão para 
a classe trabalhadora, que vê seus rendimentos corroídos pela 
aceleração do aumento do~ preços. 

Outro elemento da proposta da Câmara dos Deputados 
é o -abandono do Fator de Atu;1liz_ação Salarial - F AS, na 
medida em que utiliza somente o Índice de Reajúste do Salário 
Mínimo- IRSM. Com isso, deixa-se de empregar um redutor 
bastante satisfatório·_ tantO para trabalhadores quanto para a . 
condução da política antiinflacionária. · 

Em cenário de inflaçãO crescente, o FAS permite que 
os salários sejam corrigidos em percentual maior do que o 
do aumento do custo de vida no período anterior à data do 
reajuste, elevando, assim, os rendimt:ntos médios reais dos 
trabalhadores e segurados. Em cenâtio de inflação decres
cente, a situação é oposta, o que contribui para a continuidade 
do processo de desaceleração da taxa de inflação, na medida 
em que reduz o impacto de importante fator de realimentação 
da ascenç_ão do nível de preços: os reajustes s~lariaís pela 
inflação passada. 

II - Voto do Relator 

AnalisandO o Projeto-aeLersob o prisma legal, atestamos 
sua constitucionalidade. Política-salarial é matéria de cunho 
trabalhista. Como tal, cabe priVativamente 'à UniãO Sobre ela 
legislar, segundo se depreende da análise do inciso I do art. 
22 da Constituição Federal. Ademais, a iniciativa quanto à 
matéria pode ser tanto do Poder Executivo quanto do Legisla
tivo, já que a mesma não se encontra na esfera das compe
tências privativas ·do Presidente da República (art. 61, § 19, 

da Constituição). 
No que concerne à sua adeqUação ao ordenamento jurí

dico em vigor, nada há a opor, assim como atestamos a adequa
da técnica legislativa empregada. 

Quanto ao mérito, embora reconhecendo o nobre obje
tivo da proposta em análise, os condicionante_s já apontados 
e outros inseridos na órbita das finanças públicas, especifi
camente vinculados a gastos com funcionalismo público nos 
estados e municípios e· desequilíbrio financeiro da Previdência 
Social, dificultam sua implementação. _ 

É conhecida a grave sitUação da seguridade_ social como 
um todo, e da Previdência em particular. Assim, incrementos 
reais no valor dos benefícios, cujo piso equivale ao salál'io 
mínimo, tendem a aumentar sobremªneira as despesas da 
Previdência Social, elevando seu déficit potencial. Mesmo con
siderando o reconhecido esforço que vem sendo empreendido 
para reduzir despesas e aumentar a eficiência da arrecadaçãot 
ainda se está distante de resolver os problemas. es.truturais 
do sistema'previdenciário brasileiro. -

Ademais, no atual contexto de imprescindível contenção 
do déficit públicO. aumentos reais no piso_salarial da eco!lomia 
repercutirão desfavoravelmente nas finanças de estados e mu
nicípios, cuja folha salarial está concentrada nesse piso. 

É importante frisar que a forma mais eficaz para promo
ver estabilidade do salário real e sua gradual recuperação 
é através do combate à inflação. Ela é a rn~jor inimiga dos 
salários. Os grupos sociaís são afetados diferentemente pelo 
aumento de preços. Há os que ganham no mercado financeiro., 
como os bancos e os detentores de poupança monetária. Há 
os que perdem, como os assalariados e os que vivem de peque
nas rendas. Dentre os assalariados, perdem mais os que aufe
rem menos, na medida em que não ganham suficiente para 
aplicar o excedente da fenda mensal no __ merca~~- finan~iro, 
de forma a preservar seu v~lor da corrosão inflacíonária. _ 

Os assalariados de menor renda, como os que ganham 
() ~alário mínimo, são os que mais perdem. Quando o governo 
fi;rc.a o piso salarial da economia, no irifcio de determinado 
mês, em, por exempl9, cem dólares equivalentes, e o assala
riado recebe esse salário ~o final do período ou início do 
próximo, já recebe apenas um valor Correspondente a cerca 
de setenta dólares. A inflação corroeu 30% do salário real 
em apenas um mês. Uma política ântíinflacioná-ria qUe consiga 
reduzir a taxa de inflaçã,o é a ·_melhor forma de evitar essa 
deterioração do salário real. Melhor do que qualquer àUmento 
nominal de rendimentos, numa tentativa de correr atrás do 
aumento de preços, é evitar sua queda_real, através de uma 
políti~ consistente __ e persistente de comba~e à inflação, ado
tandá-se, _enquanto isso, medidas necessárias para evitar gran
de perda dO poder aquisitivo para os grupos menos privile
giados. 

O -País conhece bem O resultado de políticas anteriores 
instituídas com_ ótimas int~Qções~ mas· que soptente condu
ziram o povo à descrença e à desesperança. Nenhuma política 
salarial é capaz de, por si só,, garantir melhoria de renda. 
Ela te1,11 que ser _acompanhada de um programa global de 
governo capaz de solucionar os graves impasses que têm priva
do o desenvolvimento.- As dimensões dessa tarefa intimidam 
nossos administradores públicos, que optaram, nos -últimos 
15 anos, pelo adiamento da solução dos problemas mais sérios 
que afligem a economia. Enquanto isso, cedem, com genero
sidade, aos grupos de pressão mais organizados, criando direi
tos abuslvoS-; que reduzem a capacidade do País de estabelecer 
uma efetiva política de emprego e renda que atenda às necessi
dades de justiça social. 

Acumulamos enorme rosário de desigualdades, cuja base 
de sustentaçãO é _a enorme população marginalizada que se 
concentra nas camadas de baixã rinda, ou, mais grave ainda, 
no enorme contingente da população sem emprego ou alocada 
no setor informal do mercado de trabalho. 

No presente momento, assume a gestão de nossa política 
econ_ôm_iç~ noya equipe, de cuja sincetidade de propósitos 
n_ão se pode duvidar. Suas principais medidas buscam corrigir 
o funcionamento da máquina estatal e corrigir o_déficit opera
cional do setor público. O prosseguimento dessa política con
duzirá, naturalmente, ao enfrentamento corajos9 da inflação. 
Essa é uma luta de grande envergadura, que terá que ser 
assumida por toda a sociedade, mas, principalmente, por nós, 
parlamentares, de cujo espírito público também não $C pode 
questionar. 

Se nos dispomos a enfrentãf a contínua ascensão do nível 
geral de preços, com todas as dificuldades que essa luta repre
senta, como entend.er que, nesse momento, consagremos urna 
política salarial. que, seguramente, deverá nos conduzir, no 
curto prazo, à espiral inflacionária, com iiigresso garantido 
na hiperinflação? · 
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O momento é propíciO para apresentarmOs à Nação nossa 
postura de políticos sinioriizãdos com os grandes objetivos 
nacionais, desvinculados de interesses paroquiais menores, 
que atendem aos interesses de pequenos grupos de pressão, 
mas são contrários aos grandes objetivos que norteiam nosso 
desejo de construir um País melhor e mais justo. 

Nesse contexto, a estratégia de combate à inflação precisa 
sercoeren1e com uma política que mante.Oha o valor do salário 
real médio e crie condições para seu aumento gTadtial. É 
importante que se mantenha o poder aquisitiVo do trabalhador 
e se estabeleça condições de, a médio prazo, expandi-lo. 

Isso será possível: 
- a curto prazo, com uma- política salarial que procure 

corrigir o salário nominal, de forma a não elevar sobremaneira 
o-valor aquisitivo médio dos trabalhadores; 

-a médio prazo, como resultado do sucesso de uma 
adequada política de combate à inflação e com a retomada 
do crescimento económico em bases sustentadas e susten
táveis. 

A política salarial não pode ignorar seu relacionamento 
com a ascensão do nível geral de preços da economia. Ao 
mesmo tempo, a polftica ecOnómica não pode ignorar a neces
sidade de manter o poder aquisitivo médio dos salários. 

A elevação dos saiárlos reais pode ser diferenciada con
forme o setor de atividade económica e a capaCidade de gerar 
receitas para o pagamento dos salários. A polítiCa deve estimu
lar aqueles setores com maior capacidade de gerar excedentes 
a negociarem, livremente de rendimentos reais, desde que 
esses aumentos não sejam transferidos aos preÇos, prejudi
cando outros setores da economia. 

Ao mesmo tempo, a política salarial deve levar em conta 
que certos setores - tanto na esfera privãda como pública 
-têm maiores dificuldades para gerar excedentes, a exemplo 
das micro e pequenas empresas, dos munictpios e estados 
menos desenvolvidos e com menor base tributária e do sistema 
de Previdência Social. 

Nesses últimos dias, Mantivemos contato corri. diversos 
setores do Governo e da sociedade, Sendo-nos possível aqui
latar as sérias conseqüêricias que poderão advir de nossa deci
são. Acompanhamos a apreensão dos senhores Min,istros de 
Estado, os quais, responsáveis pela implantação de uma nova 
atitude em relação aos problemas nacionais, têm lutado para 
que a nova política salarial não seja implantada com prejuízo 
para o duro combate antiinflacionário. Respeito a grandeza 
de suas atitudes. 

Do Ministro Walter Barelli, que ostenta uma biografia' 
em que a marca predo!Dinante tem sido a luta em defesa 
dos. trabalhadores, de tal modo que seu nome não pode ser 
desvinculado do D IEESE, Organização cjue tantos serviços 
tem prestado aos assalariados de todo o País. 

Do Ministro Fernando Henrique Cardoso, que teVe a 
coragem e o patriotismo de abandonar uma tarefa para a 
qual foi talhado por profunda vocação - o trato de nossas 
relações exteriores -para mergulhar, por inteir9, no compro
misso de corrigir o rumO de nossa economia. Nessa noVa 
atribuição, ele tem sido compelido ao confronto com os mais 
diversos segmentos de nossa sociedade, a maior parte habi-

. tuada a se servir do Estado para satisfazer seus próprios inte
resses. Sua escolha notabiliza o caráter de homem público 
maior, que aceitou a imensa carga de criar uma nova fase 
para o nosso País. Seu esforço_ merece o maior respeito e 
todo o nosso apoio. -

D-o Ministro Antônio Britto, cOm seu trabalho à frente 
do Ministério da Previdência Social, onde está estabelecendo 
um marco de referência, um divisor de águas, antes e depois 
de sua passagem por essa pasta, impelido a executar uma 
tarefa para a qual j3mais contou com Os recursos devidOs. 

- A luta desenvolvida por esses ministros merece toda a 
nosSa admiração, mas, ainda assim, somOs levados a contrariar 
o limite por eles ·sugerido de 40% de reposição mensal da 
inflação passada, propondo que a mesma se dê na base de 
50%. Para esse último nível, projetamos um pequeno ganho 
rio salário médio real, que, embora significativo numa econow 
mia que desejamos estável, simboliza nosso desejo de proteger. 
as camadas menos privilegiadas da classe trabalhadora brasi
leira. 

Nosso desejo é poder, um dia, diminuir, efetivamente, 
as extremas desigualdades que estigmatizam nossa socieda.de. 
Sabemos que esse aumento no salário médio real exigirá do 
Ministério da Fazenda esforço adicional na luta para vencer 
a inflação, que tanto nos infelicita, e, seguramente, aumentará 
o déficit das contas da Previdência Social. Cremos, entretanto, 
que essas dificuldades são justificadas pela busca de um País 
socialmente mais equilibrado. 

Tendo em. vista essas considerações, somos pela apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n•127, de 1993, na fonna 
do substitutivo em anexo. 

Sala da Comissão, 8 de julho de 1993. - Senador Beni 
Veras, Relator. 

EMENDA N• 1 - CAE- SUBSTITUTIVO 
SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE 

LEI DA CÂMARA N' 3.610/93 

Altera dl<ipositlvos da Lei n• 8-542, de 23 de dezem
bro de 1992, que dl<ipõe sobre a política nacional de 
salários, e dá outras providências-

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 5•, o § 2• do art. 7• e os arts. 9' e 10 

da Lei n<? 8.5421 de 23 de dezembro de 1992, passam a viger 
com a seguinte redação: 

"Art. 59 São asseguradas aos trabalhadores antecipa
ções salariais mensais sobre a parcela salarial até 6 (seis) salá
rios mínimos em percentual equivalente a 50% (cinqüenta 
por cento) da variação do IRSM do mês imediatamente ante
rior ao da sua concessão. 

§ 1~" A partir de agosto de 1993, inclusive, os trabalha
dores do Grupo C farão jus às antecipações· previstas neste 
artigo nos meses de janeiro, "fevereiro, abril, maio, junho, 
agosto, s~tembro, outubro e dezembro; 

§ 2• A partir de setembro de 1993,_ inclusive, os traba
lhadores do Grupo D farão jus às antecipaÇões previstas n~ste 
a~go, nos meses de janeiro, fevereiro, março, maiO, jUnho, 
julho, setembro, outubro e novembro. · 

§ 3• A partir de outubro de 1993, inclusive, os trabalha
dores do Grupo A farão jus às antecipações previstas I) este 
artigo, nos meses de fevereiro, inar9o, abril, junho, agosto, 
outubro, novembro e dezembro; · 

§ 4"? A partir de novembro de 1993, inclusive, os traba
lhadores do Grupo B farão jus às antecipações previstas neste 
artigo, nos meses de janeiro, março, abril, maio, julho, agosto, . 
setembro, novembro e dezembro. 

§ 59 As antecipações de que trata· este artigo serão dedu
zidãs por ocasião do reajuste quadrimestral previsto' tiO artigo 
anterior. 
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Art. 79 ........• ., .. ~ .. ~....--.-·-············-·~,·~·-········-·-····· 
§ 1' ...... ----·-----··· .. -·-·----·-·-··--·-··--- .. -·------~-----
§ 29 Serão assegurados ao salário -mínfmo, a partir de 

outubro de 1993, inClusive, antecipações salariais mensais em 
percentual equivalente a 50% da variação do IRSM do mês 
imediatamente anterior ao da sua concessão, nos meses de 
fevereii'o, março, abril, junbo, julho, agosto, outubro, novem
bro e dezembro. 

§ 3' .......................................... ~.-- ... ----··"·-· --. -------

Art. 9~ A partir cte setembro de 1993, íiiduslve, os be
nefícios de prestação continuada da Previdência Social terão 
reajuste quadrimestral pela aplicação do FAS, sempre nos 
meses de janeiro, maio e setembro. . 

§ 19 Para os benefícios co~ data de in!ciofora dos mese~ 
do reajus~e quadrimestral, o primeiro reajuste subseqüente 
à data do início ·con;~sponderá à variaÇão acumulada do IRSM 
entre o mês de iníclo ·e o mês anterior aO dó reajuste., deduzidas 
as antecipações de que trata o art. 10. 

§ 29 A partir da referência janeirO de 1993, o IRSM 
substitui o INPC para todos os fiOs previstos nas Leis n9'õ 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. 

Art. 10. A partir de 1• de outubro de 1993, inclusive, 
serão concedidas aos benefíciOs de prestação continuada da 
Previdência Social antecipaçõeS niensais em pe~centual equi
valente a 50% (cinqüenta por cento) da variação do IRSM 
do mês imediatamente antetior ao da sua concessão, nos meses 
de fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, outubro, no
vembro e dezem_bro. 

Parágrafo único. O percentual fixado no caput deste 
artigo aplica-se a todos os valores expressos em cru~eiros nas 
Leis n" 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e suas 
modificações posteriores. 

Art. 2•. Caso a variação real do salário mínimo resulte 
inferior à variação real do Produto Intern-o B:ruto - PlB, 
per capita, observada a sistemática prevista ne~te artigo, o 
salário mínimo incorporará, no mês de nnaio do ano subse
qüente, aumento correspondente ao percentual de variação 
real do PIB per capita, se positiva, n~ ano consid~raQ.o. 

Parágrafo único. A variação real anual do salário mfui
mo corresponderá à divisão da soma dos ~ários mínimos 
nos doze meses do ano de referência pela soma dos salários 
mínimos nos doze meses do ano imediatamente anterior; corri
gindo-se. todos os valores pela variação â.cuniulada do IRSM 
entre o mês de competência e o mês· de dezembro do ano 
de referência. 

Art. 39 __ Revogam-se as disposições em _çpntrá'rio. 
Art. 49 Esta_ Lei entra em vigor -na data de sua- publi-

cação. _ ___ _ - -
Sala das Comissões, 8 de julho de 1993 .. -João Rocha, 

Presidente- Beni Veras, Relator- César Dias (Contrário) 
- Gilberto Miranda - Ruy Bacelar (Contrário) - Flavian<f 
Melo - Meira Filho - Jonas Pioheira - João Calmou -
Odacir Soares (Contrário) - Bello Parga - Pedro Simon 
- Onofre Quioan ...: Garibaldl Alves Filho - Eauardo Suplicy 
(Contrário)- Rooaldo Aragão (Contrário)- José Rlcha. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
é favorável, nos termos do Substitutivo que ·oferece, com votos 
os vencidos dos Senadores Césat Dias, Eduardo Suplicy, Oda
cir Soares, Ronaldo Aragão e Ruy Bacelar. 

Completada a fase de instrução. 
Sobre a mesa, emenda_que será lid_a_ :QÇlo Sr. Secret_ário. 

~ O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, para uma 
questão de ordem. (Pausa.) V. Ex~ leu a nomitlãta dos que 
-vontrãfu em desacordo na Comissão? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Li, Senador. 

. O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Perfaz quantos? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Seis. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Foram 10. 

O sR. PRESIDENTE (HumbertÚ.~ee~-.)- No parecer 
vindo da Comissão, a Assessoria da Mesa só encontrou assina
lados 6 votos contrários. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Então reeorro, Sr. Presi
dente, porque a votação foi nomirial e o-~pl3.Car final foi de 
16 a 10. 

O SR. MEIRA FILHO -Sr. Presidente, confirmo a vota
ção anunciaO.à Pelo S'é'ilàdor·Esperidião Amin, porque. real-
mente, foi 16 a 10. · · 

· O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, foram 16 
votos favoráveis e 10 votos contrários, entre os quais me in
cluo. Gostaria de ver meu nome aí registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência vai ler o parecer da Comissão e os que estão assinados 
aqui: Senador João Rocha, Presidente; Se-nador Beni V eras, 
Relator; Senador César Dias, contrário; Senador Gilberto 
Miranda, a favor; Senador Ruy )3acela,r, çontrário; Senador 
Flaviano Melo, a favor; Senador Meira Filho, a favor; Senador 
Onofre Quinan; a favor;- Senador Garibaldi Alves FilhO, a 
favor; Senador Jonas Pinheiro, a favor; Senador Eduardo 
Suplicy. contrário; Senador João -Calffion, a favor; Senador 
Odac:ir Soares, contrário; Senador Bello Parga, a favor; Sena
dor Pedro Simon, a favor; Senador Rorialdo AragãO, contrá
rio; Senador José Richa, a favor. 

O SR. ESPERIDIÃO AMlN -Sr. Presidente, dos contrá
rios, gostaria de aditar pelo menos mais quatro nomes que 
estão faltando aí: Senador Affonso Camargo ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Mas não 
assinaram o parecer, nobre Senador. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Mas a votação foi noininal, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sim, mas 
-devo ater-me ao que recebi da Comissão. Est~ aqui O pare-
cer... · 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Eu recorro ... 

OSR. JOÃO ROCHA-Sr. Presidente, como Presidente 
·da -Comissão; peço a palavra para um esclarecilnento. 

.. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. EX' .. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pela orctem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, ratifico as informaçõeS do 
Senador Esperidião Amin. 

Realmente, a votação foi nominal, apesar de se tratar 
de um projeto não terminativo, maS a PreSidência da ComisSão 
tomou a inici(ltiva da votação_ nominal. O_ re&Ultado final foi 
exatamente 16 votos 4'Sim~· e 10 votos "Não". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
-dência aceita a info~aÇão de V. Ex~ e solicita aos Senadores 
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que não estão aqui assinalados e que votaram "não" que 
registrem seus votos... --

0 SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, dentro 
do meu recurso, peço que seja anexado o processado então. 
No processado da Comissão- constam os nomes dos que vota
ram contra. 

O SR. PRESJDENTE (Humberto Lucena) -Mas o pro
cessado está aqu,i, nobre Senador. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Então, recorro porque 
está equiVOcado, está incompleto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A Secretaria 
da Comissão não tOmou a assinatura de todos os Senadores. 
É o que ocorreu. Só há 16 assinaturas aqui. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN - A votação foi tomada 
nominalmente, Sr. Presidente. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala-
vra V. Ex• · 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB:SC.- Pela ordem. 
Sem revisão- do orador.) - Sr. Presidente, é para tent?-r escla
recer o procedimento que se toma na Comissão. 

No registro que vem para o plenário coriStam as assina
turas dos Parlamentares que votaram a favor ou--contra. E 
o que está ocorrendo é que não foi tomada a assinatura de 
um certo número de Senadores que votaram contra e outros 
até que votaram a faVor, e que pode não estar constando 
na lista. 

A dúvida é apenas essa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Exatamen
te. É por isso mesmo que a Presidência solicita aos SiS. Mem
bros da Comissão de Assuntos Económicos, que não assina
ram o parecer e que lá votaram, que declarem o seu voto 
para a devida anotação na ata dessa Comissão. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN (PPR-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, estou tentando simpli
ficar. Estoq. requerendo, para que não haja uma informação 
incompleta, que seja anexado aos autos que V. Ex~ tem, ·in
completo -e não é por culpa de V. EX' - a votação que 
foi apurada. Porque o que permitiu que esse processo viesse 
para cá foi a votação, não foram as assinaturas. FOi o resulfado 
da votação. Isso é que é o substantivo. Se está assinado ou 
não é um adjetivo_. Vamos supor que não tivesse nenhuma 
assinatura, é um equívOCo;-nias o que Vã.le é a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Nobre Sena
dor Esperidião Amin, do ponto de vista regimental todo pare~ 
certem que ser assinado por todos os Srs. Membros da Comis
são presentes à votação. 

OSR. ESPERIDIÃO AMJN- A minha questão de ordem 
é que a informação que a Secretaria lhe passou está incom
pleta. Peço que ela seja completada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -.A única 
maneira de se suprir a deficiência que V. Ex• bem levanta 

-:- e que a Mesa_ reconhece que existe - é que os demais 
Senadores que não assinaram o parecer procurem a Mesa 
para declararem os seus votos e, inclusive, aponham a sua 
assinatura no parecer. 

O Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

·o SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, gostaria apenas de aduzir 
que também não consta da relação o nome do Senador Henri
que Almeida, que votou a favor do parecer do Senador Beni 
ve·ras. · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
Senadores que votaram a favor ou contra e que não apusera1:11 
suas assinaturas que venham à Mesa definir os seus votos. 
O S~nador Af[o~o Camargo já após o seu vOtO. 

O Sr. Ney Maranhão~ Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. EJC' 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) Sr." Presidente: não consta na lista, mas 
gostaria de dizer qUe votei contra. - - -

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• pocJt, 
apor- sua assinatura no parecer: -- - --

A Presidência, para esclarecer melhor ao Plenário, vai 
If:r, iitclusive, o art. 132, § 69 e§ 79 do Regimento Interno: 

"§ 6"- Os membr0s da comissão que não córiCOf-
rlMern -com o relatóro poderãO: · 

a) dar voto em 'separado; 
b) assiná-lo, uma vez constituído parecer, com res

trições, pelas conclusões, ou declarando-se ·vencidos. 
§ 79 - Contam-se corilo favoráveis os Votos- pelas 

conclusões ou com restrições.~·-
O que sigriifiCa dizér que todos os membros presentes 

têm que assina-r o parecer. A deficiência está seildo suprida 
com a vinda à Mesa dos membros da Comissão que não assina
ram o parecer. 

Acredito que esteja suprida a deficiênCia. 
Votaram SIM 16 Srs. Senadores; e NÃO 10 
Total de votos: 26. 
As assinaturas estão sendo recolhidas e·, portanto, está 

completa a instrução da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDA N• 1 PLEN 
SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA N' 3.610/93 APROVADO NA COMJSSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

Altera dispositivos da Lei n• 8.542, de Z3 de deum, 
bro de 1992, que dispõe sobre a política IUICiooal de 
salários, e dá outras pro'1dênéias. 

O CongressO Nacional decreta: · 
Art. 19 Os inciSOs I e II do art. 39 , o art. 49 , o art. 

>', o § 1• e § 2• do art. 7• e os arts. 9' e 10 da Lei o• 8.542, 
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de 23.· de dezembro de 1992, passam a vigér ·coro __ a seguinte .. 
redação: 

"Art. 39 .......... ~---~-------~---~ ... --~·----·---·~~-._..., •• -
1- índice de variação acumulada do IRSM no bimestre 

imediatamente anterior ao mês de referênci~ do FAS; 
II- índice da variação mensal do IRSM no mês imediata

mente anterior ao mês d~ referêncla do F AS~ dividido pela 
média geométrica dos índices das variações mensais do IRSM 
no bimestre mencionado no inciso anterior. · · 

. Art. 4'? É assegurado aos trabalhadores reaju~te bimes
tral da parcela salarial até seis salários mínimos, pela aplicação 
do FAS. 

§ 19 Os trabalhadores cujas datas-base ocorr~m nos me
ses de janeiro; ri:J.aiÇõ, maio, julho, setembro e novembro 
iri.tegram o Grupo A e, nestes meSes; a partir de setembro 
de 1993, inclusive, farão jus ac;> reajuste previsto néste artigo. 

§ 2~ Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos_me
ses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubrq e dezembro 
iD.tegram o Grup-o.B e, nestes meses, a partir de agosto de 
1993, inclusive, farão jus ao reajuste preVIstO-neste artigo. 

Art. so São asseguradas aos trabalhadores antecipações 
salariais meJiSãiS sobre a parcela salarial até 6 (seis) salários 
mínimos em percentual equivalente a 50% (cinqüenta por 
cento) da variação do IRSM do mês imediatamente anterior 
ao da sua concessão. 

§ 19 A partir de agosto de 1993, inclusive, Os trabalha
dores do __ GrQ.po A farão jus_às antecipações previstas neste 
artigo nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro 
e dezembro; 

§ 2~' A partir de seteinbro de 1993, inclusive, os traba
lhadores do Grupo B farão jus às antecipações preVistas neste 
artigo, nos eses de janeiro, março, maio, julho, setembro 
e novembro. 

§ 3• As antecipações de que trata este-artigo serão dedu
zidas por ocasião do reajuste bimestra_] previsto no artigo ante
rior. 

..... ,. .. ~ . ._ ......... ~~-~~-~-~ ....... ~-"-·-· .. _, -~-"'-'- .. ----. ~~ ....... · ... ~ ..... -~~ . 
Art. 7' ············-········-····----·-···'"~--··· .. ·-----··---~--
§ 1• A partir de 1' de setembro de 1993, inclusive, o 

salário niínimo tei"á re_ajustes bimestrais pela aplicação do 
FAS. _ _ _ _ 

§ 29 Sei'ão aSsegUrados ao salário mfnirilo, ·a partir de 
19 de agosto de 1993, inclusive, antecipações salariãis mensais 
em percentual equivalente a 50% da variação âo IRSM do 
mês imediatamente anterior ao da sua concessã-º, nos meses 
de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezemhrO. -

§ 3• . : ;: .... ----- --·--~- ·- ---~-·- .. ----- -· -.. -- .• --·----------·. --- ·-

Art:·~···A·p;rtir d;~;t;;-b~~d~~}993.~i~iusi~;:-;·b;~ 
nefíciós ae prestação continuada: da Previdência SOcial terão 
reajuste bimestral Pela aplicação do_ FAS, sempre nos meses 
de janeiro, março, maio~ julho, setembro e novembro. . 

§ 19 Para os benefícios com data de início fOfa dos meses 
do reajuste bimestral, o primeiro reajusté siibs.eqüente à data 
do início" ó:iri'esponderá à variação aciun:utada do IRSM entre 
o mês de início e ·o_ mês anterior aQ do reajuste, deduzidas 
as antecipações de que trata o art. 10. _ . _ 

§ 2• A partir da referência janeiro de 1993, o IRSM 
substitui o INPC ·para todo_s os fins previstos nas Leis n~ 
8.212, ambas de 24 de julho .de 1991. 

Art. 10. A partir de 19 de agosto de _1993, in~l_usi-ve 
serão concedidas aos be1;1efícios de prestação continuada d: 
Previdência Social antecipações_ mensais e~ percentual equi 

val~nte a 50% (ciiú:iüê-nta pór· centO) da variação do IRSM 
do mês imediatamente anterior ao da sua concessão, nos meses 
de_~evereiro, abril .. junho, agosto,_ outubro e dezembro. 

Parágrafo único. O percentual fiXado no "cãput" deste 
artigo aplicâ-S"e ·a toaos-os valores expressos em cruzeiros nas 
Leis n• 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e suas 
modificações pOsteriOres: · 

· Art._ 29_ Será concedido anllalmente, a partir de 1~' de 
· mato de 1994, urii acréscimo ao Salário mínimo que deve consi
derar o ganho de produtividãae média da economia do ano 
iiD.ediatamente- -i:ül.térior ao da concessão. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em.- contrário:
Art_. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. ·- • ·· · -:--·· .. · · ---- "-- ~- --' 
Sala das Sessões, 8 de julho de 1993.- Senador. 

EMENDA N• 2- PLEN 
EMENDA APRESENTADA AO PROJETO DE LEI 

DA CÂMARA N' 127/93 
(Substitutivo) 

Altera dispositivos da Lei n• 8.542, de 23 de dezem
bro de 1992, que dispõe sobre a política oaclooal de 
salários, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 <:> Os- incisos I e li do art. 39 , o_ art. 49 , o art. 

5•, o § 1• e § 2• do art. 7• e os arts. 9' e 10 da Lei n• 8.542, 
de 23 de dezembro de 1992, passam a viger ·com a seguinte · 

redação: "' 
"Art. 3~ ................... ~·············-~~--··-.·············~········· >, .. --··· ... ··- ........ ·- ........ ·- ·- ---·-- .. -· ----- .. ------- .. ·-· --- .. ----- " 

. I - fndiêe' de variação acumulada do IRSM ~o t~ímestre 
imediatamente anterior ao mês de referência do F AS; 

II. índice de variação mensal do IRSM no mês ünedíata~- · 
mente anterior ao mês de referência do F AS, dividido pela 
média geométrica dos índices das variações mensais do IRSM 
no trimestre mencionado no inciso anterior. 

Art. 49 É assegui"ado aos trabalhadores reajuste trimes
trnl9a parcela salarial até seis salários mínimos, pela aplicaçãO 
,doFAS. 

§ 19 Os trabalhadores cujaS datas-base ocorrein nos me
ses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro 
~~am o Grupo A e, nestes meses, a partir de setembro 
de 1993, incluSive, farão jus ao reajuSte: 

§ 2~' Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me
;es de fevereiro, abril, junho .• agosto, outubro e dezembro 
integram o Gn.i(lO"""B, e Oestes -meses; a partir de agosto de 
l993_, ínclúSive, farão jus aáreajuste previSto neste- artigo. · 
. Art. 59 ~. 8_ão assegurad_as aos trabalhadores antecipações 

_ ~ariai~ mensais Sobre a parcela salarial :até ~ (Seis) salários 
mínimos em percentual equivalente a 50% {cinqüenta por 
cento) da variação do IRSM do mês Unediatamente anterior 
ao da sua concessão. _ . -~ .· 

§ 1' A partir de agosto de 1993, inclusive, os trabalha
dores elo. Grupo A farão jus às antecipações neste artigo nos 
meses de fevereiip, maio~ agosto e novembro. 

§ 2~ A partir de _setembrO de-1993, inclusive, os traba~ 
Uladores do Grupo B farão jris àS iuitecípações preVistas neste 
utigo, nos meses de fane:iró, abril, julho e outubro. _ 

§ 3• Ás antecipações de que trata este àitigo serão dedu
zidas por ocasião do reajuste trimestral previ~~o no artigo 
anterior. 

Art. 7~' ····················u•••·····~·······--4· .. ····•····•••••••• §: 1_9 A partir de t~ de setembro de 1993, .iilciuSiVe, O 
salário mínimo terá rea:jüste biinestral pela aPli~~"'ii.=.- ,.3. I-\S .. , 
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§ 29 Serão as-segurados ao salário mínimo, a partir de 
19 de agosto de 1993, inclusive, antecipações salariais mensais 
em percentual equivalente a 50% da variação do IRSM do 
mês iniediatamente anterior- ao da sua concessão nos meses 
de fevereirO, abril, junho, agosto, outubro e dezembro~ 

§ 3•----·····-··-~-~---------··········-----------····· 
Art. 99 A partir de setembro de 1993, inclusive, os be-

nefícios de prestação continuada da Previdência Social terão 
reajuste bimest~al pela aplicação _do_ FAS. sempre nos meses 
de janeiro, abril, julho e outubro._ 

§ 19 Para os benefícios com data dei_nlcío fora dos meses 
do reajuste trimestral, o primeiro reajuste subseqüente à data 
do início corresponderá à variação acumulada do IRSM entre 
o mês de início e o mês anterior ao do reajuste, deduzidas 
as antecipações de que- trata o art. 10. . 

§ 2• A partir da referência janeiro de 1993, o IRSM 
substitui o INPC para todos os fiDS -previstoS ·nas Leis n9s 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julhó de 1991. 

Art. 10. A. partir de· 19 de agosto- de 1993, inclusive, 
s,erão concedidas ao_s be_nefí_ciQS de_ prestação continuada da 
Previdência Social antecipações mensais em percentual equi
valente a 50% (cinqüéntií.por -Cênto) da variação do IRSM 
do mês imediatamente anteriOr á.õ -da sua concessão, nos meses 
de fevereiro, rilaio, agosto, e nOVembro. 

Parágrafo úiiico.- O percentual fiXado no "caput" deste 
artigo aplica-se a todos os valores e_xpressos em cruzeiros ·nas 
Leis n• 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e suas 
modificações posteriores. 

Art. 29 Será concedido anualmente, a partir de 19 de 
maio de 1994, um acréscimo "ã.o salário mínimo que deve con_si
derar o ganho de produtividade média da economia do ano 
imediatamente anteriOr ao da concessão. 

Art. 3~' Revogam-se as disposições em contfãiio. 
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. ,_ 
Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. - Seilador Esperi

dião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Solicito aÕ 
nobre Senador Beni V eras o parecer sobre as emendas de 
plenário. -- · 

O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Para proferir parecer. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos aqui duas 
emendas. 

Uma, do Senador Suplíc}', que- é a· Seguírite: 
"O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Os incisos I e II do art. 3•, o art. 4• e_S•, o 

§ 1', 29 do art. 7•, e os arts. 9' e 11)9, da Lei 8. 542, 23 de 
dezembro de 1992, passam a viger Com a seguinte rc!dãÇão: 

"Art .. _39 __ h~··~~······•~<<>•-•-Mr.••··~·-···························~·· 
I - Índice de variação acumulada do IRSM no bimestre 

imediatamente anterior ao mês de referência do F AS; 
II -Índice da variação mensal do IRSM no mês imediata

mente anterior ao mês de referência do FAS, dividido pela 
média geométrica dos índices das variações mensaiS do IRSM 
no bimestre mencionado no inciso aD.terior. 

Art. 49 É assegurado aos trabalhadores reajuste bim.e_s-r 
trai da parcela salarial até seis salários mínimos,~pela aplicação 
doFAS. . 

§ 19 Os trabalhadores, cujas datas-base ocorrem nos 
meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro 
integram o_ Grupo A e~ Destes meses, a partir de setembro 
.de.,1993. -iilclusive, farão jus ao reajusre-preyistO neste artigo. 

A ri. 59 São asseguradas aos trabalhadores antecipações 
salariais mensais sobre a parcela salarial de até 6 (seis) salários 
mínimos em percentual equivalente a 50% (cinqUenta por 
cento) da variação do IRSM do mês imediatamente _anterior 
ao da sua concessão. 
~ § 19 A partir de agosto de 1993, inclusive, os trabalha

dores do Grupo ''A" farão jus às aritecipações previstas neste 
artigo, nos meses de fevereiro, abril, julho~ agosto, outubro 
e ·dezembro. 

§ 29 A partir de setembro de 1993, inclusive, os traba~ 
lhadores do Grupo ''B" farão jus às antecipações previstas 
neste artigo, nos meses de janeiro, marçó;inaio, jUlho, setem
bro e novembro. 

§ 39 As antecipações de que trata este artigo serão dedu
zida.s por ocasião do reajuste bimestral previsto no artigo ãnte
rior. 

Art. 7• ............................................................. .. 
§ 19 A partir de 1(> de setembro de 1993, inclusive, o 

salário mínimo terá reajustes bimestrais pela aplicação do 
FAS. 

§ 29 Serão aSsegurados ao salário mínimo, a partir de 
19 de agosto de 1993, inclusive, antecipações salariais mensais 
em percentual equivalente a 50% da variação do IRSM do 
mês imediatamente anterior ao da sua concessão, nos meses 
de fevereiro,-abril, junho, agosto, outubro e dezembro. 

§ 3• ... : .............................. : ................. ~-------------·· 

Art. 99 A partir de setembro de 1993, inclusive, o~ be
nefíci<;)s de prestação continuada da Previdência Social terão 
r~ªjuste bimestral pela aplicação .do F AS, sempre nOs meses 
de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. 

§ 19 Para os benefícios com data de início· nOS --meses 
de reajuste bimestral, o primeiro reajuste subseqüente à daia 
do início corresponderá à variação acumulada do IRSM entre 
o_ tp.ês de -~nfcio e o. rilês aot~rior aó do reajuste.! deduzid~~ 
as antecfpições de que trata o art. 10. 

§ 2(> A partir da referência de janeiro de 1993, o IRSM 
substitui -o- INPC para todos os fins ptevistós ·nas Leis n~'s 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. 

Art. 10. A partir de 1• de agosto de 1993, inclusive, 
serão concedidas aos benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social, antecipações men.saís-em perce-ntiiãl equi
valente a 50% da variação de IRSM no mês imediatamente 
anteri_Q( à sua concessão, nos meses de fevereiro, abril, julho, 
agosto, outubro e dezern,brc . 

Pc:~:!ági"afo único. o· pêrcentual fixado, no caput desse 
artigo, -~pliCa-se a todoS- os valores expressos em cruzeiros 
nas Leis n' 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, 
e Si.laS modificações posteriores. 

.- Art. 29_ Será-Concedido anuabneilte, a partir de Primei- · 
ro de maio de 1993, um acréscimo ao salário míiliriiõ que 
deve considerar o ganho de produtividade média da economia: 
imediatamente anterior ao da concessão. 

Emenda n9 2, de autoria do Senador Esperidião Amin, 
altera o dispositivO da Lei n9 8.542, de 23 de dezembro de 
1992, que dispõe sobre a 'política nacional de salários e dá 
ouiras providências. · · 
· O Congresso Nacional decreta-: 

Pirt. 19 Os incisos I e II do art 3~', o~- 49, o art. 59, 
o § 19 e § 2~' do art. 79, e os arts. 99 e 1{)9 da Lei n9 8.542, 
de 23 de dezeMbro de 1992, passam a viger Com -a seguinte 
redação: 

Art. 3• ................... : ..................... :: .... -
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I -·tndice de variação acumulada do IRSM no trimestre 
imediatamente anterior ao mês de referência do F AS; 

II- Índice da variação mensal do IRSM no mês imediata
mente anterior ao mês de referência do FAS, dividido pela 
média geométriCa dos índice_s das variaçã:es mensais do IRSM 
no trimestre mencionado no inciso anterior:-- · -

Art. 49 É assegurado aos trabalhadores reajuste trimes
tral da parcela salarial até seis salários mínimos, pela aplicação 
do F;\S, 

§ 19 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me
ses de janeiro; março, maio, julho, setembro e novembro 
integram o Grupo A e, nestes ineses, a partir de setembro 
de 1993, inclusive farão jus ãó reajuste. - ----------

§ 29 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos tne
ses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro_~- dezembro 
integram o Grupo B e, nestes meses, a partir de agosto de 
1993, inclusive, farão jus aO reajuste previsto ne-ste aifigó. 

Art. 59 __ São assegiiradas aos-ttãbalhadores antecipações 
salariais merisais sobre a parcela salarial até 6 (seis) salários 
mínimos em percentual equivalente a 50% (cinquenta por 
cento) da variação do IRSM do mês imediatamente anterior 
ao da sua conce.ssão. 

§ 1" A partir de agosto de 1993, inclusive, os trabalha
dores do GrUpo A farão jus às antecipações-preViSl35 ·neste 
artigó noS'lrteses de fevereiro, ma.io, agosto e ·noVéifibro; 

§ 29 A partir de setembro de 1993, inclusive, os traba
lhadores do Grupo B farão jus às antecipações previstas neste 
artigo, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro; 

§ 39 As antecipações de que trata este artigo serão dedu
zidas por ocasião do reajuste trimesüal previsto no artigo 
anterior. 

Art. 7' ............. ~ .. , ·~--'~-'"'''''"'''"" 

§ 1' A partir de 1' de setembro de 1993, illclusive, o 
salário mínirilo terá reajuste bimestrais pela aplicação do FAS. 

§ 29 Serão assegurados ao salário ntínimo, a partir -de 
19 de agosto de 1993, inclusi.ve, antecipações salariais mensais 
em percentual equivalente a 50% da variação do IRSM do 
mês imediatamente anterior ao da sua concessão, nos meses 
de fevereiro, abril, junho~ agosto, outubro e dezembro. 

§ 3' ''"'' '" ""''' "':''' "" "" "''""-"·"-""" "" _ ... '"' 
Art. 9'? A partir-de setembro de 1993, inclusive, os be

nefícios de prestação continuada da Previdência Social terão 
reajuste bimestral pela aplicação do F AS, sempre nos meses 
de janeiro, abril, julho e outubro.-

§ 19 Para os benefícioS-COril data de início fora dos meses 
do reajuste trimestral, o primeiro reajuste subseqüente à data 
do início corresponderá à variação acumulaçla do IRSM entre 
o mês de início e o mês--ã.Dt"erior __ ao.do reajuste, deduzidas 

· as· antecipações de que trata o art. 10. 
§ 2' A partir da referencia janeiro de 1993, o IRSM substi· 

tuiu o INPC para todos os fins previstos nas Leis n9s 8.212 
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. 

Art. 10 A partir de 19 de agosto de 1993, inclusive, 
serão concedidas aos benefícios de prestação continuada da 
Previdência Sócial as antecipações mensais em percentual 
equivalente a 50% (c!nqüenta por cento) da variação do JRSM 
do mês imediatamente ant~rior ao da sua concessão, nos meses 
de fevereiro, maio, agostO e nO~embro. 

Parágrafo único. o. percentual fixado no caput deste 
artigo aplica-se a todos os valores expressos em cruz_eiros nas 
Leis n's 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e suas 
modificações post~riores. . -

Art._ 2ç. Será concedído anualmente,_ a part1r de 19 de 
- maio de 1994, um acréscimo àó Salário mínimo que deve consi

derar o ganho de produtividade média da economia no ano 
imediatamente anterior ao da conCessão. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 49 Essa lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Sr. Presidente, com respeito às duas emendas que aqui 

estão nós temos opinião contrária. 
A primeira, do Senador Eduardo Suplicy, em virtude 

de efetuar uma antecipaçáO -da coireÇão do salário em dois 
meses, ou bimestralmente, que Viria aCrescentar bastante ao 
valor real pago pelo salário. OS demais artigos consolidam 
essa posição, de maneira que somos cOntrários a essa emenda. 

No caso da emenda do Senador Esperidião Amin também 
o mesmo fato ocorre. Ele sugere reajuste também trimestral 
;_ correção trimestral do salário mínimo. Isso daria, segundo 
cálculos que nós fizemos, algo em torno de 12% de aumento 
-real do salário cons~derado. Conflita, portanto, Com a sugestão 
que demos em nosso Parecer, de maneira bristante signífica
tiva, prejudicaf1dO, portanto, a política que julgamos mais 
adequada. 

Em virtude disso, sou contrário à emenda, sou pela sua 
rejeição. · -

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, 19 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O parecer -
· conclui contrariamente aos dois_ substitutivos. 

Passa-se à discussão. do projeto, do substitutivo da Comis
são de Assuntos Económicos e das emendas substitutivas .ou 
dos dois substitutivos oferecidos em plenário. 

Em discussão. (Pausa.) 

ü'S-r. Eduardo Suplicy- sr~ PresideriÍe, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy para discutir. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para discutir. 
S'em i:evisão do orador) - Sr. Presidente, o Senad9' hoje 
está, neste momento, votando o projeto de lei que maior 
atenção teve da opinião pública ao longo de todo este semes
tre. Já estamos entrando no segundo semestre e nossos traba
lhos continuam em função de não termos ainda votado a LDQ. 

Por que razão a atenção da opinião pública está tão volta
da para a decisão que o Senado irá tomar? Porque se trata 
da política salarial que vai regular a vida dos milhões de traba
lhadores que existem neste País. -

Estima-se a·força de trabalho hoje~ no Brasil, em torno 
de 65 milhões de brasileiros. É bem verdade que pouco mais 
de 50% da força de trabalho -, entre 50% e 60% - está 
no mercado formal. Boa parte destes são fun_cionários· públi
cos, mas a vida de quase todas as famüias brasileiras, onde 
há pelo menos algum trabalhador no setor privado, está sendo 
afetada pela decisão que hoje se vai tomar. 

O que se pfetende? Qual foi o sinal que a Câmara dos 
Deputados ao votar o projeto da Comissão do Trabalho -
de autoria conjunta, más principalmente do Deputado Paulo 
Paim - , que instituiu reajustes mensais para os trabalha
dores? Qual é o s-entido ffia:i:Or do projeto? É não permitir 
serem os trabalhadores os que irão pagar pelo processo infla
cionário ou mesmo pelo processo de combate à inflação. 
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É claro que todos almejamos seja debelado esse fenôme
no. Conforme ainda hoje o Ministro da Fazenda salientou, 
foi em especial o processo inflacionário o príncipal responsável 
pelo fato de os trabalhadores terem diminuído a sua partici
pação na renda nacional, que era em torno de 60% em 1960 
e hoje girá em torno de 30%. 

Algumas coisas têm sido consid_er~das como extrema
mente rígidas pelo Governo e, por vezes, pelo Congresso 
Nacional, pelo Senado. Neste ano, a ecOnomia brasileira e_stá 
pagando, de juros, aos credores externos do País algo em 
tomo de 16 bilhões de dólares! Essa é uma conta considerada 
quase inflexível do ponto de vista governamental. O Senado 
avalizou esses compromissos do setor público brasileiro. Para 
quem? Para aqueles que vivem, não de salários, mas de rendi
mentos das aplicações financeiras; n!ndirilentos advindes de 
quem emprestou recursos para atividades da economia brasi
leira, na forma de juros. 

O que se pretende, Sr. Presidente, é que não sejam os 
trabalhadores aqueles cuja remuneração pode ser comparada 
a uma sanfona, diminuindo-se como forma de combater a 
inflação. 

Queremos aqui salientar perante o Senado Federal a im
portância do que foi aprOvado pela Câmara dos Deputadqs, 
e que o Governo considerou como muito difícil de ser aceito. 
Mas, de uma forma responsável, avaliamos que pode perfeita
mente o Senado Federal cQnsid.erar, senão o ajuste m·ensal 
com 100% da inflação, mas cedendo em parte naquilo que 
o Governo considera inaceitável. 

Assim, no intuito de ariülinar-a sitUaÇão-dos trabalha
dores, propomos haja a recomposição bimestral toda vez_ que 
houver inflação. No primeiro mês, que haja pelo menos a 
recomposição de 50% conforme aquilo que o Governo_ já 
aceitou; para o segundo mês, que haja recomposição total. 
Ou seja, ao invéS de haver a recomposição apenas ao fina~ 
do quarto mês - se imaginarmoS urna inflação de 30% a 
cada um dos quatro meses, segundo a proposta govemamen,. 
tal, pela proposta do relator Beni_ Ve_ra_s_--:-__ , iremos ter um 
pulo signifi.Catívo da inflação no ajUste ilórilirial de salários .. 

Se houver a proposta da bimestralidade, poderemos ter 
·uma menor variabilidade para os salários nominais e, inclusive, 
no meu entender, não prejudicando a política de combate 
à inflação que tem que ser feita pelo conjunto dos instru-
mentos. _ 

Sr. Presidente, estamos solicitandO por requerimento 
que, em primeiro lugar, se vote o projeto original da Câmara 
e, em segundo lugar, se não puder ser este o primeiro procedi
mento, que se vote a proposta de emenda substitutiva com 
a bimestralidade. 

E, concluindo, Sr. Presidente, gostaria de ressaltar que 
o Senador Beni V eras aceitou a parte complementar - se 
bem que urna parte menor do :Projeto - , segundo a qual, 
em 1"' de maio de cada ano haverá um reajuste real do salário 
mínimo, de acordo com os ganhos de produtividad~ .da econo
mia que poderão ser auferidos pelo crescimento do produto 
per capita no ano que passou. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A matéria 
continua em discussão. 

O Sr. Valmir Campelo __:.-Sr. Presidente, peço a palàvra 
para discutir. -

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

OSR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Para discutir.) 
-Sr. P.residente e Srs. Senadores, já tive a oportunidade 
de _falar sobre este assunto e de expressar o ~eu_ poSiciona
mento com relação ao reajuste salarial. 

Apesar de todo o respeito que temos pelo nobre Presi
dente da Comissão de Assuntos Econôroicos, quero dizer so
bre o equívoco ocorrido no encam1nhamento da votação por 
aquele parlamentar - fato ocorrido iridependentemente de 
sua vontade -, motivado pelo próprio tumulto que tomou 
conta da Comissão. - --

Naquela oportunidade_, o Presidente da Comissão. anun
ciou que colocaria em votação os três projetes: o projeto 
aprovado pela Câmara dos Deputados; o substitutivo do_ Sena
dor Beni V eras e o substitutivo do Senador Eduardo Suplicy. 
Mas, apenas os dois primeiros projetas for3in coloCados em 
votação. Sem apreciação do terceiro projeto, a vontade de 
algu~ns parlamentares, entre os quais me incluo, ficou prejudi
cada. Votei com o projeto do Senador_ Bení V eras para, em 
seguida, votar com o substitutivo do Senador Eduaido Suplicy. 

~ntãol Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu gostaria de 
deixar aqui registrado o meu posicionamento com relação 
ao projeto ora em votação. Primeiramertte;, votarei o projeto 
origirial da Câmara dos Deputados; caso não seja aprovado 
este projeto,_ ficarei com a emenda apresentada pelo Senador 
Eduardo Suplicy, pelo reajUste bimestral,-a não ser que haja 
acordo entre todos os partidos políticos nesta Casa. 

Para ficar bem claro, votarei com o projeto da Câmari). 
dos Deputados _até por uma questão de coerência da minha 
parte, pois aqui, num pronunciamento que fiz ainda na semana 
passada~ defendi o reajuste ~nensal dos salários. 

Muito obrigado, Sr. Pr~sidente. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão a matéria. 

O Sr_. Odacir Soares - Sr. Presidente~ peço a palavra 
para discutir. 

{) SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
__ a palavra a V. Ex~ 

O SR- ODACIR SOARES (PFL - RO. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero, de pronto, 
mais uma vez, declarar que vou votar, desde que seja- api'oVado 

-o requerimento de preferência do Senador Eduardo Suplicy 
no prújeto oriundo da Câmara dos Deputados, que estabelece 
a reposição salarial mensal. Sinto-me muito confortável nesta 
~sição, Sr. Presidente, pOrque sempre admirei, no plenário 
desta Casa, não apenas a cultura, o brilho, a inteligência, 
mas, sobretudo, a coerência do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, atual Ministro da Economia deste País. 

Lembro-me muito bem de que, em fevereiro de 1990, 
S. Ex• apresentou um projeto de lei, aqui úo Senado Federal, 
estabelec_endo uma reposição salarial diária._Naquela época~ 

·COnforme a justificaÇão do seu próprio projeto, a inflação 
estaria na casa dos 70% mensais.- - -

Ora, se naquela época, com uma inflação na casa dos 
70% mensais, o Senador Fernando Henrique Cardoso com 
um projeto que estabelecia uma reposição salarial diária, Inui
to mais se justificaria, hoje, o estabelecimento de uma repo
sição salarial mensal, uma vez que a inflação <linda está na 
casa dos 30%. De modo que, na parte da manhã, na Comissão 
de AssuntOs EámómíC6s, Srisü~ntei esSa posição a partir do 
fato de que, segundo os estudiosos da ciênciã econômica e 
da ciência política, inclusive alguns hoje dentro do próprio 
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GOverno, como o Ministro Walter Barelli, salário não produz 
inflação. Sustentam alguns, inclusive. que salário só não pro
duz inflação quando existe aumento da produtividade per capi
ta por trabalhador. Segundo a FIESP, a produtividade tem 
crescido neste País e, portanto, segundo os cânones da ciência 
económica, uma reposição salarial mensal, como a proposta 
pelo projeto oriundo da Câmara dos Deputados, não provo
caria inflação. 

Do mesmo modo, Sr. Presidente, existe outro fator que 
deve ser levado em conta e que ocorre em todos os países 
do mundo, que é a questão da participação do item salário 
no custo final dos produtos. 

Em quase todos os países, essa participação está estimada 
em tomo de 20 a 30%. No caso brasileiro, essa participação 
é inffirior a 6%, estando mais ou menos na casa dos 5,4%, 
o que levaria a uma reposição salarial mensal, considerando-se 
··os índices'atuaisda inflação, a uma presença quase que insigni-
ficante no processo inflacionário que vivemos neste momento 
no Brasil. 

Por todas essas razões, e mais pêlo fato de que, na realida
de, a economia brasileira, ao contrário- das afirmações das 
entrevistas e das declarações das autoridades económicas deste 
País, a economia do País, a estrutura do Estado brasileiro 
vem melhorando. Sabe-se, por exemplo, que inclusive, hoje, 
·o Estado gasta menos do que arrecada. Temos superávit fiscal, 
orçamentário, efetivo. As contas públicas, principalmente as 
relacionadas com a dívida interna, têm, hoje, um perfil mais 
alongado. Recentemente, o Banco Central lançou no mercado 
notas do Tesouro Nacional, e esses títulos foram colocados 
no mercado com juros anuais em tomo de 16,5%; ao contrário 
do que ocorria antes, quando os juros estavam na casa dos 
90% ao ano. Isso. com um detalhe: esses títulos foram coloca
dos com qm prazo de resgate de apenas 28 dias; foram coloca
dos no mercado com um perfil de resgate em tomo de 15 
meses, o que implica, na prática, que o Governo Federal 
já vein promovendo e produzindo o alongamento da dívida 
pública interna. 

O Sr. Beni V eras- Permite-me V. Ex• um aparte-? 

O SR. ODACIR SOARES- Ouço V. Ex• oom prazer. 

. O Sr. Beni V eras -Nobre Senador, gostaria de lembrar 
que uma história não verdadeira, depois de contada_ tantas 
vezes, termina parecendo uma verdade. A sugestão do Sena
dor Fernando Henrique Cãrdoso não foi no sentido de que 
os salários fossem corrigidos diariamente, e sim que, quando 
'não pagos, houvesse a multa para os que não os pagaram 
diariamente. Uma cOisa bastante diferente .. Foi isso o que 
houve. · 

O Sr. Dirceu Carneiro -Permite-me V.-E~ um aparte'? 

O SR. ODACIR SOARES- Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senad.or Odacír Soares, eu 
queria me pronunciar sobre a mesma questão dentro do seu 
pronunciamento. Essa versão de que uma história quando 
repetida constantemente acaba sendo um verdade, não proce
de. É preciso que se diga a coisa por inteiro e_ não apenas 
por partes. A correção diária era para salários retidos. De 
modo que, há muita diferença entre o argumento ,que .V. 
Ext apresentou como sendo do Ministro e a verdade da·-sua 
propositUra. Era essa a observação que eu gostaria de fazer. 
No mais, evidentemente, não tenho nenhum reparo .a fazer 
às suas colocações. 

O SR. ODACIR SOARES - O fato fund~mental é que 
o Senador Fernando Henrique Cardoso apresentou um pro
jeto propondo essa correção. Mas esse ;fato não. altera a argu
mentação que estou expendendo aqui. 

Basicamente, o que estou diZendo é que salário não gera 
inflação. Diz-se que o fato ·de o Estado gastar mais do que 
arrecada é uma das causas fundamentais da jnflação. Está 
prOvado, hoje, segundo informações -oriundas do próprio Go
verno, que ele vem gastando menos. A dívida pública interna 
tem, neste momento, os seus juros fixados em tomo de 16,5% 
ao ano, quando, há seis ou sete meses, estava em 90% ao 

-ano.- O perfil da dívida estava fixado mais ou menos em vinte 
e oito dias _e, hoje, está em 15 meses. 
-- -NaTea]idade, aqueles indicadores que levariam à perma-

. nência e ao recrudescimento da inflação não são verdadeiros. 
Esse é o fato fundamenta:t. Na medida em que o Governo, 
através da palavra do MiõiStro -da Fã:zenda e da palavra do 
seU-principal assessor, diz que o combate à inflação não é 
prioridade do Governo, na r!!alidade, o Governo está exata
mente estimulando a especulação financeira e fazerido o jogo· 
das elites que dela vivem. 
_ Na realidade, o Governo· tem que combater a especu

lação. Não podemos ficar, permanentemente, focando na mes
ma tecla, como também se ela fosse verdadeira_. 

O Sr. Jabas Passarinho- Permite-me V. E~ um aparte? 

O !iR. ODACIR SOARES -Ouço V. Ex• oom prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Odacir Soares, 
fico numa posição mtiito confortável na hora etn que se discute 
uma matéria dessa natureza. Quando eu era Mii;tistro do Tra
balho, o salário contribuía para a renda nacional com mais 
de 63_%. Qualquer política salarial, naquele tempo, era consi
de'rada muito delicada, na medida em que· o salário poderia 
gerar inflação. E,- neste plenário, tive um debate com um 
dos membros mais brilhantes do que chamo "a safra de 74", 
que era o Senador Roberto Satumino Braga. S. E:x:• c;;screveu 
um livro de que me servi: "Discurso aos Democratas,.. em 
que o ex-Senador dizia que o salário pode gerar infl~ção e 
o gera, inevitavelmente, se o pagamento dado for mator do 
que a produtividade do empregado . 

O SR. ODACIR SOARES-Exatamente a tese da produ
tividade. 

O Sr. Jarbas Passarinho - É a tese da prOdutividade .. 
O que estranho, e não é mais de estranha_r, é verificar. a 
mudança de posição, ao longo P,o tempo, das pessoas que 
antes aqui debatiam num sentido e agora debatem num sentido 
exatamente oposto. Tenho grande e profundo respeito pelo 
Senador, hoje Ministro, bi-Ministro Ferriando Henrique Car
doso, mas já não posso- discutir nada, pois S. Ex~ declarou, 
num encontro com empresários de São Paulo,- se não estou 
equivocado - que não deveriam leVa-r em consideração o 
que S. E~ havia escrito no passado. Logo, tam~m não poss? 
discutir as suas posições no passado; também Já as esqueCI .. 
Este fundamento sustento desde o tempo em que era Ministro 
do Trabalho, quando tive; a honra de debater, no Congresso, 
com o jovem Líder do MQB, Mário Cóvas, ocasião e·.J:!l que 
apresentei, iriclusive, algumas demonstra~s matemáti~as, 
inostrando claramente que o aumento nom~nal d;e saláno é 
uma ilusão, -é uma crueldade com o trabalh_ador: aumentar 
nominalmente o salário sem combater a causa fundamental, 
que é a inflação, não há a:u.mento de s3lário re~. Fico num:;t 
si_~ua4(âo mais confortável_,, por~ue, no relatóno do B.anco 
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Mundial do segundo semestre de 1968_-qua~do eu era Minis
tro -, está claro que houve aumento ·real de salárie a partir 
desse segundo semestre de 1968, quando mudamos a política 
salarial. Portanto, não poderia ficar numa posição confortável 
quando dissesse: vou acompanhar o aumento, puro e simples, 
da inflação passada, jogarla no presente, com reflexo no futu
ro. :M;as acredito também ser impossível o trabalhador, que 
hoje, na soma de salário - ao que me dizem -não chega 
a 32% da geração de renda nacional, esperar um quadrimestre 
para poder ser beneficiado por uma correção. Então, defendi 
e expus ao nosso querido Líder do Governo, Senador Pedro 
Simon, que não aceitaria uma simples mudança ilusória de 
aumento nominal de salário sem que houvesse, a9 mesmo 
tempo, um combate- que cabe ao Governo e praticamente 
foge ao Plenário desta Casa ~ à inflação e, segundo, que 
houvesse um redutor. Aceitaria, perfeitamente, que houvesse 
um aumento salarial para não deixar o trabalhador inteira
mente à míngua~ mas com o redutor; todavia, um redutor 
de 50_% é muito violento. Esse é o drama que me cria aqui, 
neste momento, uma figura que tenhõ apreciado cada vez 
mais nesta Casa, que é o Sen~dor Beni V eras. S. Ex• é um 
homem que tem uma sensibilidade muito grande para com 
o trabalhador também. Mas a política, a quanto obrigas; e 
a defesa do Governo, a qu,anto ·obrigas? De maneira que
essa é uma situação difícil. Votar um aumento .nominal de 
salário puro e simples, com a inclusão da inflação do passado 
no presente, é uma ilusão para o trabalhador. E tenho certeza 
de que o autor do projeto - que está nos dando a honra 
de estar presente a esta Casa---: Deputado Paulo Paim, colocou 
o problema para ser discutido, para proporcionar inclusive 
contrapropostas. Mas, infeJizmente, o que aparece agora para 
o Senado é isto: nós somos os verdugos; nós seremos os vilões 
da história se não aprovarmos a prOposta da Câmara e aéeitar
mos uma redução de 50% nessa posição. A palavra de V. 
Er- é muito oportuna. Desculpe-me se me inseri no discurso 
vez desastrada. 

O SR. ODACIR SOARES- Ao contrário; concordo ple
namente com todas as argumentações de V. Ex~. 

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer 
dois comentários. Primeiro, se salário gerasse inflação, não 
teríamos inflação, porque os salários eStão cOntidos há muitos 
anos, as peràas salariais dos trabalhadores são muito grandes. 

Segundo, V. EX' toca num ponto muito importante: a 
questão do valor nominal dos salários. , · 

Ora, se nós não autorizamos o trabalh_ado_r __ a t.er j_l.Jll_a 
retomada do valor real do seu salário, a pretexto de que 
essa retomada getaria inflação, no mesmo momento em que 
o próprio Governo, atr"aVés da palavra do seu Ministro da 
Economia, diz que a priOridade não é o combate à inflação~ 
não vamos chegar nunca a conceder ao trabalhadQT um salário 
que possa suprir as ·suas necessidades básicas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O Sr. Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presid~ncia, que é oCUpada jJelo Sr. Hum
berto Lucena, Presidente. 

O Sr. Mário Covas .:....:-sr. PresideD.te, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala
vra o Senador Mário Covas~ 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nunca 
consegui explicar para mim próprio,- mas há ocasiões em que· 
sinto uma compulsão em falar. 

Fui eleito pelo meu Estado, Sr.--Presidente, com um nú
mero bastante razoável de votos. Tenho uma dívida enorme 
com o meu Estado e, mais do que isso, tenho pretensões 
políticas. Se possível, serei candidato a Governador do meu 
Estado. De forma que isso me obriga hoje, como ontem, 
a declinar, com muita clareza, a minha posição. Talvez pudesse 
não fazê-lo Sr. Presidente, não fora o fato que ocorreu ao 
término da' reunião da· manhã e o do-cumento que recebi, 
há pouco, do Comando Nacional Unificado pelo salário men
saL 

Quando se votou aqui a· emenda constitUcional relativa 
ao IPMF, representantes do meu Estado vieram à sessão. 
Seguramente, 90% das pessoas que aqui estavam eram mem
bros da FIESP. E fiz questão de tornar bem clara, até numa 
retribuição à generosidade do meu Estado, a minha posição 
específica de votar a favor do IPMF. . . _ 

Hoje devo idêntica satisfaçáo ;3-.os trabalh!}.doJ,:es do meu 
Estado. Vou votar Sr. Presidente, com o Relator. E não preci
so, para isso, invOCar rienhuma das marcas nem cicatrizes 
que carrego. Tenho sido, ~r. Presidente, freqüentãdor assíduo 
de colunas, editoriais, pOr ser sempre flexível na defesa do 
interesse do mais humilde. Esta noite, assumo esta poSição, 
exatamente porque, na minha visão, estarei ass~.m fazendo 
mais pelo trabalhador do que votando pelo suQstitutivo da 
Câmara. · . 

É preciso que um dia qualquer discutamos com mais ênfa
se se é possível dar com uma mão, na aparência de dar, e 
tOmar com a outra uma quantidade maior. Trata-se de uma 
discussão caÓtica se salário causa ou não inflação. Não é verda
de a afirrtiativa de causa e nem é verdade a afirmativa de 
que não causa. Causa ou não causa, dependendo das circuns
tâncias; causa ou não causa, dependendo dos fatores que este
'jam em jogo e das cOnseqüências· dessa decisãO. · · · 

Nem mesmo a admiração, Sr. Presidente, que, eventual
mente; temOs por certas figuras nos permite_m tomar essa 
decisão. Eu, por exemplo, nutro a maior siiilPatiã pelo Depu
tado Paulo ·Pairo, mas também nutro a maior simpatia pelo 
Prefeito de Porto Alegre, que conside_ra itnpossível aplicar 
a lei no seu município. Coiócidentemente, ambos pertencem 
ao mesmo partido. 

o·sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte, 
-Senador Mário Covas? 

O SR. MÁRIO COVAS - Pois não, Senador Eduardo 
Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - O prefeito Tarso Gertro ~ 
acredito até que seja do conhecimento de V. EX' - encami
nhou uma manifestação inforinando que, Uma vez a dotada 
k -política salarial, conforme o projeto do Deputado Paulo 
Paim, S. Ex~ também concederia, no Município de Porto Ale
gre, os ajustes mensais, ·até porque avalia que as condições 
seriam criadas para tal. 

O SR. MÁRIO COVAS - Ent~ã9 já sabell!os,"Sr: !'resi
dente, que o prefeito de Porto Alegre cumpre a lei, se a 
lei existir. E uma declaração mais do que óbvia. o· próblema 
é como S. Ex~ encara o processo pelo qual se dá, neste instante, 
um _re_~juste mensal com a inflação cheia. 
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Eu tenho dúvidas, Sr. Presidente, se o projeto, tal qual 
foi feito na- Câmara, é, na realidade, uma benesse ou um 
inconveniente para o trabalhador. 
. Digo com absoluta boa-fé, digo com o empefl:~O de quem 

já deve e vai novamente pedir para dever, para que fique 
clara a minha posição: não tenho nenhuma vocação para que, 
no futuro, ocupando um cargo, alguém imagine que o fiz 
porque enganei quem quer que seja em algum mõ_mento da 
minha vida. 

Sr. Presidente, realmente, a tal estatística é uma ferra
menta que serve para qualquer coisa. Lembro-me ainda que 
no primeii:o instante em que meu professor da Escola Politéc
nica me definia a matéria, ele exemplificava: a eStatística é 
uma coisa que permite dizer que enquanto um cidadão come 
dois frangos por dia e o outro_ passa fome, a rénda m-édia 
é de um frango para cada um. De forma que, bem usada, 
competentemente usada, sabidamente usada, ela se presta 
a qualquer objetivo. 

Mas, afinal, precisamos acreditar em alguma coisa. Lou
vo-me hoje da transparência de um companheiro desta Casa 
que, depois de ministro, veio algumas vezes aqui: como Minis
tro das Relações Exteriores e, depois, como Ministro da Fa
zenda. Em todas às vezes, certamente, a concordância não 
foi geral. Nem todos concordaram com as suas_ palavras, mas 
não vi quem, ao final de cada exposição, não se associasse, 
fosse pelas palmas, fosse pelo abraço fraterno, pela transpa
rência e seriedade co~ q~e_ela~ f~ram_ ditas e colocadas. 

Numa Casa em que até nos acostilma_mo_s, permanen
temente, ao jogo dos argumentos, a vencer um __ ao outro, 
a verdade é que temos ouvido, da forma mais transparente 
possível, as posições do Governo. É um Govex:no perfeito, -
Sr. Presidente? Não, certamente não é. Certamente terá de
feitos.· 

Mas vi avanços na Previdência de se tirar o chapéu; uma 
Preyidência que tinha, do ponto de vista orçamentário, o des
tino de enfrentar, desde logo, um déficit de 8 bilhões de dólares 
e conseguir tirar, pelo menos, 5 deles através _Qe ,acr~cimo 
da receita e de diminuição da_ despesa. Vi 5.500, dos 6.000 
Municípios brasileiros que deviam à Previdência, transforma
rem·se apenàs em 500; vi, -aas 66 estatais condenadas neste 
País, 44 colocarem em dia as suas dívidas com a Previdência. 
.Vi este Governo responder por 5 bilhões de dólares, que 
não existiam orçamentariamente, indo buscá-los na gerência 
da sua atividade. Vi um anúncio hoje do minis.tro de que, 
em um mês, arrecadara-se um bilhão de dólares no combate 
à sonegação. 

De reperite me pergunto: este Governo, cujo ministro 
é nOsso companhe.iro, merece um tratamento igual àquele 
que demos aó Governo anterior, quando ·ele confiscou os 
Salários? Mas votamos issol Aprovamos uma medida provi
sória pela qual todos os ativos brasileiros -----: e os dos mais 
pobres freram confisco! 

O que fala este Governo hoje? Que quer piorar os salá~ 
rios? Não. Ele com:eça por reconhecer que a massa dos salários 
neste País já foi de 70% da renda e hoje é de 30% _ Ele 
proclama isso, e ao fazê-lo está trazendo à lume um argumento 
.~ue, desde logo, aponta em que direção ele éaminha. 

Meu Deus! salàrio não causa Inflação, mas por que ficar 
nos limites da proposta da Câmara? O salário mínimo neste 
País já foi de 300 dólares. Por que não passarmos, de .estalo, 
.dos 80 atuais para 300, na medida em que isso não traz nenhu
,..m~ repercussão do ponto de vista da inflação? 

Entretanto, se por acaso trouxer, estaremos dando com 
uma mão e tirando, muito mais rápido, com a outra. Possivel
mente isso nos deixará bem- a mim~ candidato, certamente, 
melhor. Não sei se deixará melhor o tra.balhador .. cada um 
de nós cumpre aquilo que reputa o seu papel ou a sua obriga
ção. Não sei se estaremos fazendo o melhor para o País, 
e muito menos sei ·se- estaremos fazendo o melhor para o 
trabalhador. 

Não atribuo a nenhum dos meus_ companheiros e a nin
guém que eu conheça -·em quem eu possa depositar um 
mínimo de respeitabilidade - a pecha de ser contra uma 
m.t:lhoria para o trabalhador. 

O__ que diz este Governo? Que ele não é favorável ao 
arrocho. E é absoluta verdade. Esta Casa votou, há alguns 
momentos, um projeto que disciplina e cria uma política sala
rial para o funcionalismo; muito melhor do que a inexistente 
anteriormente. 

Os números são_co~testáveis? Sini, são discutíveis. D~scu
tir com economista é algo doído, porque sempre achanios 
que somos jogados contra números que não podemos manipu
lar, cuja incerteza é bastante grande. Mas há que se acreditar 
em alguma coisa. E se eu tiVe"r que acreditar em alguma coisa, 
certamente terei que acreditar em quem me transmite os dados 
com absoluta transparênCia. -· · 

O Governo tem salientado que não quer arrochar. Pagou 
os 147% aos aposentados. Já pagou a sétima prestação. Hoje 
pela manhã alguém me dizia: o senhor está pensando. mais 
na Previdência do que no trabalhador, como se a Previdência 
servisse a mim. São 1.4 milhões de brasileiros, dos quais, em 
resposta recentemente a um Senador, o Ministro da Previ
dência declinava que apenas 200 têm uma renda salarial acima 
do que seria imagiriáve! por cada um de nós. 

Nós, Constituintes, fizemos uni dispositiVo dizendo que, 
no mínimo, o benefício devia ser de um salário mínimo. Aiilda 
me lembro das lições obtidas junto .ao meu Companheiro 
Almir Gabriel, que me traduzia que dos 5 milhões de previden
çiários da áJ;e~ rural, 90% recebiam a metade de um salário 
mínirrio. Pensàr ha Previdência é pensar em braSileiros que 
já" nãO têm como se defender. Não conheço nenhuma grande 
-sindical de aposentados; não conheço nenhuma organiz3.ção 
de aposentados que tenha facilidade para se locomover. para 
reivindicar, para lutar. Porém, não penso mais ilã Previdência 
do que no trabalhador. 

_ _ _ Sr. Presidente, tomo essa posição porque estou conven
cido, na realidade, de que neste momento essa é- a melhOr 
política salarial para o trabalhador. Por acaso ela piorou a 
-Situação do __ ~abalha_dor? Não! Çom iss~ t~dos concordam. 

Se tomarmoS como referericial um dado que se chama 
salário médio real, isto é, aquilo qu~ o trabalhador efetiva
m~nte pode comprar, o que o Governo_ disse foi, primeiro; 
que aceitava que essa história de o tr~balhador ~eceber um 
.salário- em um mês e, no mês seguinte, o saláriO pela metade 
pudesse ser modificada com variações mensais, para que a 
curva económica - absolutamente não convincente - pu
desse ser minimizada. Por outro lado, no mesmo inStante 
em que fez isso, sinalizou, adotou uma_ fórmula para. que, 
sendo mensal, houvesse uma agregação,·por menor que fosse, 
em relação à situação atual. 

E, neste ponto, as pessoas me dizem: "'Mas, _meu Deus 
do céu! o que está em jogo não é isso. Inflação Cheia é, 
na realidade, devolver para o trabalhador aquilo que tent_, 
direito." Sem dúyisi!..9.'!~.f~ _ _Q':lando ~e:'tixa o re,aj~ste _nlensaJ, 
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se está exatamente apontando nessa direção. Mais cedo ou 
mais tarde se chega lá. 

Mas será possível adotar-se uma hipótese de que de um 
salário médio real de 80, passa-se para um salári9 médio real 
de 100? Ou seja, há possibilidade de se aumentar, realmente, 
salários em 25% neste instante? Não sei se ísso ajUda o traba
lhador. Em sã consciência; a ffiinha convicção é que não ajud~. 
Por isso vou votar com o Sub_stitutivo. No fundo, ele traduz 
números. Eles são discutíveis: é 50% a antecipação, é 6U% 
a antecipação, é 40% a antecipação ... ·Na realidade, o que 
importa é que eles estão definindo uma direção, estão defi
nindo um ·comportamento do Governo~ -estão definindo um 
compromisso, estão definhido a reafirmação daquilo que, afiR 
nal, é o substrato do Governo. --

O que é arro.ého'? Arrocho é uma palavra que traduz 
dinâmica. Arrocho significa apertei; portanto, um movimento. 
Não arrocha porque no instante de mudar aumenta o salário 
médio real. Mas, dizem R me, que arrocha em relação ao projeto 
da Câmara. Bem, mas o que está em jogo- não. é o projeto 
da Câmara. O que está em jogo é a :relação entre o que 
está aqui e aquilo que existe hoje. Esta é. a comparação posR 
sível. 

Até onde sei, o fato de, na Câma:ra, ter Sido apresentada 
qualquer coisa que - ouço de cada Deputado - só o foi 
para que pudesse ser discutido no Senado~ não sei se a afirmaR 
tiva procede ou não; mas é o que escuto em cada recanto. 

Na verdade, Sr. Presidente, vamos-tomar uma decisão 
séria. Do ponto de vista político, serfssima; do ponto de vista 
eleitoral, séria para alguns. Mas, afmal, será po~!fsfvel, neste 
instante, a alguém que nasceu aqui dentro, cuja primeira preo
cupação depois de nomeado foi vir ao Senado, não darmos 
a ele um crédito de confiança, aínda que temporário? Se apro
varmos hoje uma lei além da conta, não há como voltar atrás. 
Mas se nós aprovarmos uma lei aquém da conta, teremos 
perfeita possibilidade, dentro de um mês, dois meses ou até 
três meses, de reformularmos essa lei. Ou não é aceitável 
a este Governo, que nasceu como conseqüência da briga da 
Nação brasileira contra um ato de desvario político sucessiva.:. 
mente acumulado; que nasceu, afinal, sob um clima de prof~n
da, enor~e dificuldade~ P9~~ reco~!_te:c~'!~ p_or _t9?~s. _ _g_~~ 
se dê a décima parte do que foi dado _quando se- admitiu 
aqui o confisco de todos os ati vos financeiros deste Pa_ís'? 

Bem, penso que quem tiver a certeza, a convicção d~ 
que está fazendo o melhor pelo trabalhador e pelo País, aproR 
vando o projeto_da Câmara, _não há o que rejeitar. 

Não vou votar "Sim", Sr. Presidente. Vou votar a favor 
do SUbstitutivo do Senador Beni V eras, com absoluta convic
ção de que assim estarei votando, na minha presunção, o 
melhor para o trabalhador. 

Esta luta não se esgota aqui, e não é hora de conferirmos 
prerrogativas. Nuncâ aceitei titulari:z:ar a quem ·quer qUe seja. 
Não aceito que façam isso comigo, nem tenho antecedentes 
que me permitem fazê Rio. Foi assim na- Constituinte; por isso 
carrego até hoje a conduta· que tive na Coo_~_tituinte. E se 
tivesse que fazêRla de novo, percorreria exatamente o mesmo 
caminho trilhado. 

Ainda não estou na idade, Sr. Presidente ... _ n~o $ei se 
me falta o juízo suficiente-para rever, ou -refazer, o mesmo 
caminho que percorri. Mas se tivesse qUe refazer minha vida 
política, percorreria exatamente o mesmo caminho. 

De forma, Sr. Presidente, que a mim me co~trange que, 
entre Senadores, se façam apelos. Somos todos homens que 
. raciocinamos, pensamos e- tomãmos riOsSãs -decisões. A cada 

momento os parâmetros que nos conduzem são eventu~liJ!e_f!.te 
diferentes, mas afii:J.al é uma demasia alguém ter a pretensão 
de usar um microfone, para o qual fOi convocado pelo Presi
dente, com a finalidade de fazer apelo a quem quer que seja. 

Creio·, Sr. Presidente, que a minha vindª a esta tribuna 
foi niuito Mais por um problema pessoal-do que propriamente 
uma tentativa de influir em idéias, em conc~itos, em figuras 
pelas quais tenho o maior respeito. Mas, não se trata_ndo 
de mim, há um direito que tenho de pedir aos companheiros 
que fàçamos isso pelo trabalhador; em primeirO lugar, pelo 
Brasil, seguramente; e, finalmente, por um companheiro que 
tem dado demonstração, no convívio nesta Casa, da sua enor
me qualificaçãO,. do. seu..profundo espírito público _e do seu 
amor enorme por esta Pátria, · · ·· · · · 

Creio que não é ml:l_ito pedir isso, sr: -Presidente. FaçoRo 
sem constrangimento. Talvez não tivesse coragem de pedi-lo 
para mim, mas penso que temos o direito :...._ mais c::fo- que 
isso, o dever - de dar a Fernando Henrique_ Cardoso, de 
dar ao Governo Itamar Franco, de dar ao trabalhador deste. 
País esta tentativa, este gesto, este momento. 

Se errarmos, não tenho nenhum constrangimentO em re
ver o meu erro. Já errei uma centena de vezes na vida; escu
dei-me sempre no fato de que o fiz de boa-fié; de forma que 
não tenho nenhum constrangimento em rever cada ato. É 
possível até que esteja errando neste momento. Mas a minha 
convicção pessoal não é essa. Fiz questão de traduzi-la, porque 
também sou um homem ci_e ambições. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex~ me permite um breve 
aparte, nobre Senador Mário Covas? 

O SR. MÁRIO COVAS- Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Ainda há pouco V. Ex' refe
riu-se, nesse belo discurso que faz, que a Câmara teria votado 
essa matéria - V. Ex~ teve o cuídado de ser cauteloso, em 
relação à afirmativa pre-para que pudéssemos ou tiVêsseni.ds 
a oportunidade de, no Senado, discutir uma provável modifi

-cação, o que, automaticamente, faria com que ele voltasse 
à Câmara. Vou fazer-lhe uma pergunta inicial e dificilmente 
V. Ex~ poderá me responder de modo cabaL Haverá UJil~ 
garantia-de :que.,_ em fazendo o Senado_uma modificação nesse 
sentido, a Câmara respeitará a decisão do Senado; ou há 
por parte das Lideranças da. Câmara a garantia de que, real
mente, foi votado para que nós decidíssemos aqui e ela acei· 
tasse? É uma pergunta que faço, sei que difícil é V. Ex~ me 
dar, cabalmente, uma resposta. Mas V. E~ é um LíderexpresR 
sivo. 

O SR. MÁIÚO COVAS -'- Não houve ninguém que me 
~Ussesse isso, ·portanto, eu- rião tenho cóm.o_ afiançar. _Não sei, 
apenas penso que a Câmara, nà sua dimensão, reconheceu, 
no dia em que, sem. ouvir o Senado, definiuRse os termos 
do projeto, o que lhe· é defeso, evidentemente, que ela faça 
igualmente: uma análise do que o Senado decidiu, na dimensão 
da sua soberania,_ e decida_ da maneira que considerar mais 

--conveniente. . - -
-· O Sr. Jarbas_?assarinho- Outro ponto; com-referência 
à ·estatística: é evjdeilte _que ela é uma_cíência; podeRs~ mani

- pular dadoS rUas," sem e ta, também ac_ho mui_!?_ perigoso fazer 
qualquer tipo de planejamento. Já tlve ocas1ao_ de mostrar, 
até no Congresso, antes de eu ter ido integrar .o Governo 
do Presidente Fernando Collor - e uma estatística demons
trou issO numa série histórica brasileira:- ·que todas às. vezés 
em que jogamos o problema do aumento nominal de ,&1llário 
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e não houve~ ao mesmo tempo, pelo menos, a redução do 
crescimento da inflação, o salário perdeu para a inflação. 
Esse argumento que ainda há pouco V. Ex~ expós, articula-se 
exatamente com o meu pensamento. A minha dúvida está 
no redutor. Tenho quase certeza de que V. Ex•, como Líder 
dos mais expressivos da Casa, se pudesse, teria contribuído 
para um redutor menor do que o que aí está. Tanto é que 
penso que V. Ex• já antecipou, pois acreditando que podendo 
dar pouco terá cond.ições de corrigi-lo adiante; ao passo que 
se desse demais, provavelmente não teria como corrigi-lo. 

O SR. MÁRIO COVAS - O que posso adiantar a V. 
Ex•-e foi o que recolhi em_ conjuntO-Com as demais informa
ções - é que hoje temos uma política salaria,l de reajuste 
quadrimestral e que, a cada dois meses, antecipa--60% da 
inflação do período. Isso corresponde, grosso modo -embora 
seja isso contestado por alguns e dependa da hipótese fOrmu
lada e do rumo que a inflação tomar -, a uma política de 
reajuste quadrimestral. com antecipação ritensal de 40% a 
cada mês. 

O Relator dá um parecer com 50% de antecipação, o 
que representa, em tennos de salário real, se se aceitar como 
válida a estatística apresentada, cerca de 3,5% de aumento 
real, em relação ao sct,lái"iO -médio real:-

É nessa direção que digo que não se estabelece nem 
se cumpre hoje um arrocho. Se essa idéia foi tomada na base 
de se dizer que há uma perda de inflação cheia a cada mês, 
não deixa de ser verdade. Mas, a rigor, eu arrocho quando 
pioro a situação presente, não é quando melhoro ou fãçq 
justiça em relação a uma situação exiStente. Nesse Sentido, 
parece-me inequivoco Qué O GóVemó- não esfã arrochando, 
pelo contrário, Agora, a situaçãO -é de a,rrocho centenário. 
Em 1945, a massa s-alarial, no Brasil, era 70% da· retida; hoje, 
é 30%"' Não Se pode pedir ao ministro~ que assumiu ontem, 
que esse probleina se inverta da noite para o dia, mas, pode-se 
pedir para que S. Ex' declare com clareza e sinalize com 
competência que rumo as coisas vãó tómar. Patece-me' que 
isso foi feito na posiÇà.o -do GovernO. -

O Sr. AJmir Gabriel- V. Ex~ me pe~ite um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS - Com muíta: honra. concedo 
o aparte a V. Ex~ - · 

O Sr .. Aimir Gabriel - Senador Mário Covas, seü bri
lhante discurso, além da emoção e da racionalidade que con
tém, pos,sui uma marca muito especial: é que V. Ex\ em 
todos os momentos, coloc_o'!l a cçmdição pessoal ao expressar 
o seu pensamento, ao formular o seu raciocínio; falou, inclu-: 
sive, assumindo um risc_o total, quando do seu posicionamen
to, diante da proposta que foi colocada pelo Senador Beni 
V eras, em seu Parecer. Entendi que, dentre as vátiã:s-razões 
pelas quais V. Ex~ colocava sua posição pessoal, além do 
raciOcínio matemático, estatístico, V. Ex~ demonstra não ha
ver perda real de salários, e sim um pequeno ganho, ao longo 
do tempo. Uma outra vertente de raciocínio __ ip:tportante é 
a confiança que podemos ter no Ministro da Faz~nda. Compa
nheiro nosso, sério, competente, patriota, interessaâo; a con
fiança no Presidente da República, que também tei)l demons
trado probidade, interesse em acertar, preocupaçãó social, 
enfim, o la:do de uma questão racional e de confiaitça que· 
todos pudemos dar e V. Ex• est4 dando por inteirô~- qualquer 
que foss_e o risco que pudesse ocorrer por conseqüência. Pedi 
o aparte apenas para dizer-lhe que, sem ter tido procuração 

.ela Bancada 'do PSDB, todos nos associamos _à_ sua pQ_sição, 

e assumimos por inteiro, com tOda tranqüilidade, esse assim 
chamado risco, na medida em que confiamos na compet~nciá, 
na seriedade, e que o Brasil seja capaz de entender que uma 
medida como e;;ta - ainda que não satisfaça nominalme"nte 
à aspiração de muitos -é caminho para uma solução mais 
adequada em relação ao· trabalhador, porque vem comple
mentada por uma séria de outras ações que estão sendo feitas 
e à vista de toda a população. Pela primeira vez estamos 
vendo sonegadores na cadeia deste País; estamos vendo, real
mente, uma série de posicionamentos do Governo_ com relação 
à questão da execução orçamentária, que querem indicar para 
à sociedade que o Governo não está apenas discursando a 
respeito da estabilidade ecónômica e da redução dos níveis 
inflacionários. Então, o Governo demonstra, pela seriedade, 
pela probidade, pela competência, exatamente aquilo que pre
tende atingir num prazo curtíssimo. A questão colocada por 
V. EX' de que se este Congresso Nacional foi capaz de conceder 
a um Presidente, como o Sr. Fernando Collor de Mello, tudo 
aquilo de que precisou e quis para iniciar o· seu Governo, 
realmente se coloca em uma situação -complicada se este mes
mo Congresso não tiver o mesmo nível de confiança no grupo 
que hoje governa o País. De maneira que tenho a certeza 
de que falo em nome -da Bancada do PSDB, em inteira sõlida
riedade à posição de V. Ex', para dizer que pode substituir 
tranqüilamente a expressão "eu" pela expressão "nós", do 
PSDB. 

O SR. MÁRIO COVAS - Fico muito grato ao Senador 
Almir Gabriel pela solidariedade, pela gentileza, pela associa
ção, que nasce muito mais da amizade e do companheirismo 
do que propriamente dos pobres e humildes argumentos apre-
sentados aqui. -

Para encerrar~ Sr. Presidente, não tenho a pretensão de 
imaginar que a verdade seja aquilo que estou dizendo. Não 
tenho a pretensão, nem me cabe estabelecer nenhum tipo 
de acusação ou de queixa contra quem quer que decida de 
modo diferente. TodoS nós, afinal, temos responsabilidades 
comuns e, portanto, cada um de nós reage segundo seus parâ
metros pessoais. 

Tenho a convicção e a certeza de que esta Casa, pela 
tradição que tem, jomará seguÍ'amente a melhor das decisões. 
Não sei se será a mesma que adotarei. -_ . . . _ .. 

-- -Sr. Presidente, devo iss_o aos meus companheiros, devo 
isso a esta ~a e, sobretudo, aos trabalhadores de São Paulo. 

Era o que eu ~inha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Confiou' 
t;ID discussão. 

Com a palavra o Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,_o meu Partido, 
o PDT, reconhece a atitude democrática dos Srs. Ministros 
que aqui vieram discutir, com os· Srs. Senadores, o reajuste 
mensal da política salarial e, até mesmo, os argumentos utiliza
dos e manifestados pelos Srs. Ministros. 

Entretanto, ·por entender que o próprio Governo indexa 
os seus serviços, taxas e tudo o que dele utiliza o povo brasi
leiro, através da UFIR, e somente o salário do_ trabalhador 
não é indexado, o mais justo. seria, Sr. Presidente, quando. 
a inflação está a 30%, admitindo-se que qualquer política 
salarial resulta em prejuízo para o trabalhador, indexar tam
bém o trabalho pela UFIR, e assim não teríamos que QiscufiT, 
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a cada mês, a perda salarial da grande massa trabalhadora 
brasileira. 

Entendemos, como disse brilhantemente o nobre Senador 
Mário Covas, que não se pode afirmar que o salário provoque 
inflação, como também não se pode afirmar que não provo
que. Na prática, sabe-se que os especuladores _se aproveitam 
dO próprio anúncio de qualquer aumento do trabalhador para 
alterar os seus preços. 

·Quando da primeira reunião na Comissão Mista, em que. 
~ foram convocados os_ Srs. Deputados, o Líder da Bancada 

do meu Partido chegou a propor e a discutir, em outras reu
niões na casa do Senador Beni Veras, a aplicaç~o de um 
redutor, também na mesma proporção dos salários, para os 
bens de capital, nós não tívemos oportUnidade de que foss.e 
~ceita.a nossa tese. E como elogiamos o fato de os S.rs. Minis
tros virem a esta Casa para discutir, também temos' que admitir 
que é democrática a negociação política. E o que vimos da 
parte do Governo foi a tentativa de convencimento de que 
o Senado _ _deveria se curvar a seus argumentos e- n:ão obter 
o niínimo de ganho para os trabalhadores. 

Diante desse fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PDT 
entende que s_omente o trabalho não tem o tratamento igual 
ao que tem o capital; somente o_ trabalho não é indexado 
e o trabalhador brasileiro perde, em qualquer das hipóteses, 
porque a inflação, se é_que· aumenta com o aumento dos 
salários, lhe corrói atualmente a metade do salário. E qualquer 
correção, bimestral que fosse, de 50%,60% ou 70% -percen
tuais que o Governo, dentro de seus argumentos, não admitiu 
discutii-- traria prejuízo aos trabalhadores. . 

É exatamente por iSSO que en-caminhamos a votação pelo 
projeto original da Câmara. E que o Presidente da República 
vete o projeto ou apresente uma proposta concreta, possível 
de negociação~ sem prejuízos maiores para os trabalhadores. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin, para discutir. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PPR-SC. Para discutir. Sem 
revüião_ do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a hora 
já vai longa, creio que os diversos aspectoS deste momento 
que estamos a viver no s:en:ado foram exaustívã.iiiCiite aborda
dos, no sentido mais amplo da palavra. Mas eu não posso 
me furtar, não posso deixar de registrar aqui três pontos bási
cos. O primeiro: reitCro tOdas as obser\.'ações que, publica
mente ou ent reuniões cuja publicidade tenha sido menos 
ampla, fiz a- respeito do gesto do Governo de procurar o 
diálogo; do gesto dos ministros que aqui estiveram; do esforço 
do Presidente da Comissão de Assuntos EconómíOOs, Senador 
João Rocha; do esforço do Relator, Senador Beni V eras; 
do empenho das Lideranças que representam o Governo para 
que se estabelecesse, pelo diálogo, a base para o entendimento 
em tomo desta matéria. 

Não tenho dúvida alguma de que, qualquer que seja o 
resultado da votação, o Senado Federal cresceu internamente 
e é possível, não inevitável, externamente, perante aqueles 

·que nos observam, mesmo com um olhar mais crítico, porque 
se exercitou o diálogo e se buscou o entendimento. 

O segundo ponto é que há limites para que o entendi
mento se concretize. E faço nlinhas as palavras do final da 
peroração do_ Senador Mário Covas, dizendo que é absoluta
mente democrático que pessoa-s-;- ao final de_ uma ampla discus
§o, pensem de mat:Jeira diversa. E é eSte o qu~dro que_estamos 

na iminência de ver aparecer no painel de votação do Senado 
Federal, 

Acredito sinceramente que o Governo· anunciOu o seu 
limite, o limite da sua possível transigência. E constatO que 

_o limite dessa ·transigência da parte do Govei'no nãO satisfaz 
a posição assumida por alguns ·doS segmentos políticos que 
têm assento nesta Casa, E um desses segmentos-é o partido 
que tenho a honra de presidir: o Partido Progressista Refor
mador. 

O limite do Governo não alcançou o limite que, democra
tiCamente e responsavelmente, também procuramos. E, por 
isso, tudo indica- sou otimista e sempre acreditO na possibi
lidade de entendimerito na úl_tiri:ta hora- que vamos ter vota-
ções sem acordo. · 

--- ne· qúali:J.uer forma, a votação que aqui vier a ser eStabe
lecida será uma contribuição positiv-a para a- discussão desse 
tema. · 

Qualquer que seja o resultado, estará enriquecido o pro
jeto-que veio da Câmai"a, no mínimo; peJas- ãfternatrvas apre
sentadas ao longo das discussões. Também enriquecido por
que o Governo estará amadurecido para essa questão; amadu
recimento que não revelou na votação havida na Câmara dos 
Deputados; amadurecimento que há de ser estabelecido -
repito mais uma vez e creio que pela última vez--, qualquer 
que seja o resultado que aparecer nesse painel. 

A responsabilidade dos Senadores, a responsabilidade 
do-s Deputados, a responsabilidade do Governo, dos empre
SáriOs, dos que empregam e dos que empreendem, bem como 
da representação dos trabalhadores; se agigantará. Deverá 
até ser servida pela solidariedade que faltou rio primeiro mo
mento da votação, porque não há dúvida alguma de que é 
uma sociedade que, a pretexto da modernização, está configu
rando o que os sodôlogos mais atilados já percebem como 
send.o as zonas de exclusão. É nisso que está dando a moderni
zação ou o processo de modernização ou o colapso damodemi- . 
zação que está acontecendo no mundo: as zonas de eXclusão, 
os excluídos. Não são apenas as zonas de exclusão do Iraque, 
não. Aquelas não são as mais graves. Zonas de eXclusão exis
tem na Europa, nos muros, nqs novos- muros que impedem 
a vinda e não a saída das pessoas. Zona de exclusão existe 
no Nordeste do Brasil; zona de excluSão existe nos bairros 
das cidades. 

Há uma zOna de exclusão não geográfíca no Brasil, ela 
é povoada pelo salário. O salário e o provento da aposen
tadoria são a configuração da zona de exclusão da economia 

-brasileira. Tão perversa, porque carimbada, quanto a do de
semprego, da recessão e da fome. 

E estamos aqui à véspera da impotência configurada para 
equacionar essa questão na redação da 199 Lei Salarial do 
nosso País. . 

O Sr. Affonso Camargo- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Com prazer ouço V. Ex• 

O Sr. Affonso Camargo - Nobre Senador, quero apro-
veitar o discurso de V. Ex\ Presidente do nosso _PPR_ ~ 
Partido que foi fruto de uma fusão recentíssima, aliás, a primei-· 
ra fusão de partidos que--houve no País-. para fazer um 
registro. Lembro-me que, quando participava dos trabalhos 
da fu_são, converSamos sobre o compromisso de q~e o_ nosso 
program!3- não iria para a gaveta. E para que os outros colegas 
sinta·m o nosso problema, a nossa dificuldade para fazer uma 
ínteração dos limites que V. Ex~ está registrando tão bem 
n<? seu discurso, o nosso programa, no item do campo social, 
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diz:,_,_, .. no que tange aos trabalhadores, às condições de vida 
do povo ... " E a primeira frase do nosso programc:câiz: "ga
rantir aos trabalhadores o poder aquisitivo dos salários". :é 
a primeira frase do progrãma--do nosso Partido. E essa dificul
dade que temos - V. Ex• está agora colocando e já o fez 
hoje na comissão. embora entendamos a posição do Governo 
e de seus Líderes - de aceitar esse limite colocado como 
o máximo do Governo, se deve ao fato de o nosso· programa 
não permitir tal' fato. É um aparte que queria fazer, para 
registrar um problema de programa de partido, no momento 
em que formamos um pai-tido e iniciamos sllã-atividade. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mujto obrigado pelo seu 
aparte, nobre Senador Affonso Camargo. Considero, com 
isso, esgotado o segundo ponto. 

O terceiro ponto qu-e-desejo aQuT"iegistfãf'·e·que esSa 
não é a nossa última oportunidade. Pelo contrário, é a reno
vação da nossa ·oportunidade e da nossa responsabilidade. 
Qualquer que seja a evolução deste projeto _de lei, caberá 
à sociedade como um todQ, ao Governo e ao Congresso, 
em particular, promover a discussão profunda, tantas vezes 
lançada e relançada aqui, principalmente nas últimas horas_,. 
sobre a complexidade de uma economia na qual os excluídos 
muito dificilinente têm a: oportuniâade da voz e, por isso, 
vão-se desesperando de vez. O nosso voto não _é um voto 
de hostilidade; ·o nosso -voto passou por todas as etapas do 
entendimento que nos foram oferecidas ou que procuramos. 
E ele não encerra nem capitula diante da dificuldade que 
aqui se vem a registrar. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão, -

O Sr. Elcio Alvares -Peço a palavr"!_L§r. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala· 
vra o Senador Elcio Alvares, para discutir. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL·ES. Para discutir. Sem 
revisãO do Orador._) ::-__ Sr. Presidente, estamos_ ouvindo os 
Senadores que participaram de maneira diretSI da dfSCuss.ão 
do problema; alguns deles representando SCI,l.S partidos. Por 
delegação do Líder.M_arco Maciel, acompanhei~ desde o _pri
meiro momento, todas as démar.:hes em tOI'_J!O desse projeto. 
Avançamos, em determinados dias, até de madrug~da. _E, 
neste instante em que as posições começam a ser fixad~s, 
considero do meu dever trazer aos meus Çompanheiros do 
Partido da_Frente Liberal e a todos os Senadores que compõem 
este Plenário uma ~valiaçâo que é resultant~ também de Uf!l 
sentimento comum a todos __ nós, de construir _em f<,lvor do 
Brasil, de procurar, até onde nos:sa inleílgência e vohtade 
alcançam, denominadores que minimizerii~-sob_to_dos_ os 'pon
tos de vista, a angústia de todos os ~~,gm~ntos sociais, inclusive 
da classe trabalhadora. _ -_ _ ,-_ 

O meu partido tem adotado em relaçãq ao Governo Ita
mar Franco uma posição de independência .. E ouvi outro dia 
- e folgo que aqui esteja presente o Ministro Alexandre 
Costa':"-:-- uma justificativa de eleme!J.~O~Jigados ao.Governó, 
dizendo que as fitdicações do Mionistro -Alexandre Costa e 
as do Ministro HugO Napoleão eram indicações pessoais do 
Presidente Itamar Franco, deixando o partido inteirclmeitte 
à vontade para seguir os seus c·aminho_s .. O nosso partido, 
em todas as decisões, tem respeitado a posição tle cada um 
dos seus integrantes. Não fechamos questão, porque enten
demos que existem, dentro da nossa agr_emiação, c_orrentes 
distintas e, democraticamente, até agora, graça·s também à 

condução .sempre brilhante do nosso Líder Marco Maciel, 
não houve qualquer tipo de conflito. - - --

Falo em __ n9me do partido para apregoar essa indepen
dência e tornai' público que os Senadores do PFL votarão, 
éada um, de acordo com sua consciência, de acordo com sua 
tendência pOlítica e até, por que nã-o dizer, de acordo com 
aquilo que representa uma trajetória de vida lriteira, que agora 
colima numa votação tão impóitante. · 
- Mas eu gostaria, Sr. Presidente e eminentes Colegas, 

de trazer o meu depoimento, não tão brilhante quanto o do 
Seilador Mário Covas. 

Quero reiterar, neste instaDte, tambéin, porque julgo do 
meu dever, que convivo com o Senador Mário Covas há dois 
anos e meio, nesta Casa, e nos episódios dos quais tenho 

-participado avulta e cresce a participação ·de S. Ex• pela since
ridade. 

Hoje, participando da reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos, creiO ser· do nleu dever trazer não só ao Senador 
Mário Covas, mas também a este admirável Senador José 
Richa, uma palavra fraterna de solidariedade c compreensão, 
porque ambos, cujas vidas são marcadas por uma retidão 
perfeita de·vidl) pública, não podem nesta hora ter, de modo 
algum, questiohado um pO$icionamento legítimo que adotam 
em face _?e matéria_ tão polêmica. 

Trago o dePoimento· para os emiitentes Colegas. Ouvi 
atentamente, em todos os: momentos, as palavras do Ministro 
da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, do MinistrO da 
Previdência Social, António B"ritto e do Ministro do Trabalho, 
Walter Barelli. E_m momento ajgum, depondo em nome do 
GOverno,_ deixaram de apontar dados convincentes que retra
tam a verdade absoluta dos números do Governo,_ números 
-não quero ser aqui cen-sor de atitude de nenhunl-Com.pa
nheiro - que podem não ser assimilados por aqueles que 
votam em posiçãO contrária· ao sentido do Governo, mas não 

_se· pode negar dados que não foi'am contestados na ocasião 
em que foram tão perfeitamente exPlanados para todos os' 
Senadores que participaram das reuniões. E, comO se não 
bastasse isso, quis o destino que o Relator dessa matéria fosse 
um Senador que, apesar de pouco tempo nesta Casa, tem-se 
avultado pela seriedade do trabalho que realiza. O Senador 
Beni Veras. essa esplêndida vocação de vida pública que o 
Ceará nos mandou, tem. tido aqui uma trajetória toda ela 
pontilhada de momentos_ luminosos. E o seu relatório, hoje, 
na Comissão de Assuntos Econômicos, mais uma Vt-z timbrou 
por reiterar esses conceitos nossos de um homem inteíraniente 
identificado com a realidade brasileira quando nos deu um 
perfil exato do problema da Lei Salarial. 

Vamos ter -confOi'iiie Pisse o.Senádor __ Esperidião Amin 
-uma votaçclo espelhada naQuele quadro, em que as opiniões 
p.ão serão convergentes, na sua grande maioria. Vamos ter 
uma divisão - é o que me Parece, pressinto isso - que 
demonstia qú.e eSta Casá," demo.cratic_ani.eõ.te~ tQtna c3I)ifJ1l}.Os 
di"ferf:ntes, mas caminhos marcados pela vontade de cada_ um, 
-isoladamente, de estar construindo a sua verdad_~ política, 
a sua v·erôade, acima de tudo, de patriotismo, neste mOmento 
·em qu~ o Goverro precisa de uma demonstração de apoio 
efetivo para poder construir algo. -

Conio estaJIIOS praticamente no término dos nossos traba
lhos, quero dizer que acreditei nos números do Governo; 
acreditei no magnífico relatório_ do Senador Beni V eras, e 
.o meu :voto pessoal será em favor do Parecer de S. Ex~ Trata~se 
de uma decisão amadurecida e pensada, que, neste momento, · 
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dá ao Ministro Fernando Henrique Cardoso e ao Gove·mo 
Itamar Franco um voto de confiança, que é necessário. 

Gostaria de repetir o que, aqui, bem disse o Senador 
Mário Covas. Tivemos, neStã Casa, um episódio muito mais 
grave sob todos os aspectos, quando, no início do Governo 
Fernando Collor de Mello, tivemos a economia inteíramente 
confiscada de uma maneira tão dura, e esta Casa votou dando 
solidariedade àquele Governo. 

Praticamente, com a política de Fernando Henrique Car
doso, inicia-se também um novo tempo na economia. Penso 
no meu íntimo, que devo dar esse voto de confiança, respei: 
tando a opinião de todos os que divergem, numa posição 
em favor de um percentual que chega a 100% no reajuste 
mensal. 

. Dessa maneira, eminentes Companheiros do PFL, a 
onentação do nosso Líder Marco Maciel já foi determinada 
para nós. O PFL votará como sempre faz em relação.ao GoVer
no: com inteíra independência, mas com a consciência, por 
parte de cada um dos integrantes da Bancada, de que estamos 
desempenhando um momento histórico e de que não será 
um voto contraditório que invalidará, neste momento, a posi
ção patriótica de expressão tão séria ein tOrDO de um prOjeto 
que, realmente, polemiza a opinião nacional. 

Neste instante, registro a minha posição, reiterando, mais 
uma vez, ao término destas palavras, a minha solidariedade 
ao Senador Beni V eras, dizendo. que, no meu voto, influiu 
muito a sua dedicação, o seu estudo e, sobretudo, a convicção 
de que estamos votando para que não tenhamos aí, de maneira 
nenhuma, urna inflação crescente. · . 

Precisamos,_ neste momento, ter a COnsciência de que 
a convivência com a inflação não é um bom negócio e precisa
mos debelá-la de todas as formas e meios. E .o parecer de 
S. E~ é muito· claro nesse sentido, razão pela qual, em nome 
do PFL, declaro inteiramente liberada a Bancada, por deter
minação do Líder Marco Maciel, mas também expresso, ante
cipando minha posição, o voto solidário com o Parecer do 
Senador Beni V eras. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão. (Pausa.) . 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Senador Pedro_ Teixeira, para· discutir a matéria. 

O ·sR •. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Para discutir.) 
-~r. Pres1dente, estamos na função da Liderança do PP, 
Parttd.o Progressista, em decorrência de viagem ao exterior 
a serviço do. País, devidamente autorizada, do nobre Ude; 
do Partido, Senador Irapuan Costa Jtínio·r. 

Sr. Presidente, as nossas considerações sobre a matéria 
enfocada estão exatamente dentro de uma linha que o nobre 
Senador Mário Covas, do PSDB, defendeu nesta Casa. Üm 
d.os argumentos que nos convencem a apoiar o Parecer do 
ilustre Relator da matéria é" o de que, se errarmos para o 
aquém, poderemos corrigir dentro de um prazo exíguo, o 
que não ocorre com o inverso, ou seja, se errarmoS acima 
dos limites que comportam o Tesouro Nacional os cofres 
públicos dos Estados, Municípios e Distrito Feder~. 

Ainda hoje, recebi um apelo do Exmo:- Sr. Governador 
Joaquim Roriz, no -sentido de que examinássemos o projeto 
dentro da liberdade que nos é peculiar, mas que atentásSemos 
para que não houvesse ónus insuportáv-eis para os cofres pú-
blicos. . . · 

. Somos uma bancada inteiramente compromissada apenas 
e~ ~ervir à causa que vem sendo sustentada pelo Exm~' Sr. 
Mimstro da Fazenda neste episódio, merecedor do nosso apoio 
e voto de confiança. Po:ç isso, o nosso partido, ao examinar 
essas. questões, preferindo errar para menos do que para mais 
-o que tomaria o processo irreversível- , salvo se surgirem 
novas propostas de consenso, apoiará o relatório conscien
cioso·,- bem burilado, trabalhado e preocupado com a inflação 
brasileira, do nobre Senador Beni V eras. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto I-ucena) - Continua 
em discussão. 

O Sr. Ney. Maranhão'- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala· 
vra o Senador Ney M~ranhão, para di_scutir. 

· O SR. NEY MARANHÃO (PRN --PE. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Sénado
res, no meu entender, inflação não é aumento para o trabalha
dor; inflação deve ser atacada de pronto. E o nosso· partido 
pretende, inclusive, criar uma Comissão Parlame.uta.r de In
qüérito, para o que cOntamos com o apoio de quase 70 Srs. 
Senadores, com vistas a fiscalizar as contas do Governo. 

. Essa situação D.ão é culpa, de maneira nenhuma, do Go-. 
vemo atual; pelo contrário, essas contas públicas vêm há muito 
tempo, no meu entender, não sendo bem aplicadas. O Senado 
da República, através de 11 Srs. Senadores, vai examiná-las 
e mostrará à ~ação onde es~e dinheiro está sendo aplicado. 
Este, Sr. Pres.tdente, Srs. Senadores, é um dos motivos da 
inflação. 

Outro fator são os cartéis, que não desejam ver a inflação 
baixa, porque, com ela, eles ganham cada vez mais. Isso eu 
tenho demonstrado através de pronunciamentos aqui; nõ Se-
nado. . 

A nossa in,dústria, leve e pesada, bem co:ffio a agricultura 
e a pecuária estão cartelizadas. Mostrei à Nação, através desta 
tribuna, estatísticas que comprovam que quatro indústrias, 
cartéis e_ multinacionais, estão no domfuio do nmk.ing econó
mico, em todos .os .seto;res. É esse o motivo da intl:ição neste 
País. 
. Portanto, Sr_ Presidente, o PRN continua colaborando 

com 6 Governo Itamar Frànco por crer que este é o caminho 
certo: privatização, combate a cartéis e ao corporativismO. 

Com respeito a esse voto. O PRN mantém questão aberta, 
para que os seus Membros possam votar de acordo com as 
suas consciências. Este Senador, Líder do PRN, entretanto, 
manterá o voto dado na Comissão de·.Assunto_s Económicos, 
contrário ao Parecer do Senador Bení V eras. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto j...ucena) - Continua 
em discussão. _ 

OSR •. PEDRO SIMON- Sr. l're$idonte, peço a palavra 
para diSCutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .,...- Concedo 
a pala\Ta ao Senador Pedro Simon, Líder do Go.vemo para 
discutir. ' 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) _,Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
subo à tribuna porque. prefiro olhar de frente' o Plenário pois, 
neste momento, acho importante o pronunciamento que pre
tendo fazer. 
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É claro que não seremos nós que deixaremOs de reconhe
cer que há profunda sinceridade e deSejo de acertar, represen
tantes que somos do povo nesta Casa. Não há dúvida nenhuma 
de que nos perguntaremos quem estará fazendo melhor a 
sua partey qual é a melhor maneira de colaborar com projeto 
que, talvez, seja daqueles que mais preocupam a consciência 
de um cidadão que aqui está representando o voto popular. 

Trata-se do salário mínimo, trata-se exatame_nte de olhar 
para aquela imensidão da população braSileira que vive às 
margens, muitas vezes, das nossas preocupaçõ~s-

Lembro-me que, quando Governador, e numa crise it~en
sa do funcionalismo do Rio Grande do Sul, uma professora 
me perguntava se eu dormia de noite não. dando a ela· os 
dois e meio salários mínimo a que ela tinha direito. Eu respon
dia: É por isso que· até durmo. Posso não dormir de noite 
porque, durante tanto tempo, quando Líder de Oposição, 
andava pelo Rio Grande do Sul, protestando, gritando, acu
sando, e eu dizia que esperava um dia che:gar a ser govema~or, 
porque se fosse governador h~veria de fazer coisas melhores 
para o meu Estado. E vejo que a miséria continUa, que aS 
injustiças ·continuam, qUe os péssimos salários continuam, que 
há gente passando fome e há gente que não ganha sequer 
um s~ário e não vive com um mínimo de dignidade. 

É evidente que não se pode imaginar que exista nesta 
Casa alguém que não esteja preocUpado em como votar esta 
matéria. A preocupação está em saber como votar melhor 
esta matéria, como votar m~lhor a favor dos trabalhadores 
e do salário dos trabalhadores. Aqui, no Senado, deve haver 
pelo menos ·uns quatro projetas de Lei de minha autoria, onde 
busco regulamentar o salário mínimO. De um del~s eu me 
lembro: Proponho que o salário Qlfnimo corresponda às exi
gências básicas do trabalhador e da sua família. E acresCen
tava, na época do meu primeiro mahdato de Senador nesta 
Casa, a educação e o lazer. 

Lembro-me de um projeto que apresentei,.detenninando 
que quando a inflação - e naquela época era de cerca de 
30% ao ano - chegasse ã Tim determinado patamar anormal, 
haveria o aumento do salário mínimo. Eu árguirléntava: "Se 
nós dissermos que quando a inflação chegar a "X" haverá 
o aumento do salário míniino, isso· fará com que se ptocure 
segurar os fatores determinantes do aumento _d<?, custo de 
vida quando se estive.r aproximando daquele valor, para não 
haver o aumento do salário mínimo". 

Hoje estamos aqui e eu gostaria de falar não çomo Líder 
do Goveino apenas, mas em meu nome própriO~ como Sena
dor do meu Estado do Rio Grande do .Sul. 

Esta Casa tem a responsabilidade. de tomar u.ma decisã.o. 
E noto a preocupação de alguns Senadores, que dizem: a 
Câmara decidiu, logo teremos que respohder à decisão da 
Câmara. Foi uma inconseqüência da Câmara· dar 100% de 
aumento mensal. Como votaremos diferente? ·Foi um gesto 

- de avanço, foi Um gesto de coragem da Câmara votar auqtentos 
mensais de 100%. Como faremos diferente'! 

Vejo daqui da tribuna o ilustre Deputado Paulo Pairo, 
autor do projeto; o ilustre Deputado Genebaldo Correta, Lí
der do PMDB; o ilustre Deputado Roberto F_r~ire, Líder_ do 
Governo; o Deputado José Serra, Líder do PSDB, e de todos 
aqui ouvi uma infór"maçãó: que ·a deCisãO da Cârilara não 
foi decisiVa", mas C6fuo" ii.ão houve entendimento, como não 
houve diálogo de transferir o debate para o Senado, não houve 
uma decisão. 

Estamos diante de uma decisão p'i"ont~. ;acabada e defini
tiva da Câmara dos Deputados. Ela deu.lOO% e agora temos 
que abaixar esse percentual. Não é exato. 

Sempre disse --:-·e não soniente agor~ã, ~ Ultima hora, 
desta tribuna -, <;lesde o iníciO, que discordava_ daqueles 
que diziàffi que era Um·a decisão precipitada da Cãmara, por
que a informação que eu tinha das lideranças, a começar 
pela que obtive do autor do Projeto, o Deputado Paulo Paim, 
ãO encaminhar a votação, era que o debate, a discussão seria 
travada no Senado e, aqui, no encaminhamentO da discussão,· 
se debateria. 

· Então, não há como dizer que não vamos votar aqui,' 
· porque vamos votar o projeto que veio da Câmara. A Câmara 

é que está esperando a decisão que sairá do Senado. É o 
contrário. Repito: ·não há como dizer que o Senado não vai 
votar. porque veio o projeto da Câmara e é obrigação desta 
Casa. Ou, então, atribuiremos que a culpa é da imprensa 
ou talvez ao ano eleitoral... que a Câmara se saiu muito bem 
e nós vamos nos sair .mal. 

A Câmara repetiu e disse que aquela foi uma votação 
de~encaminhamento. Em não havendo entendimento, preferiu 
votar sem Úriia emenda, sem uni destaque, sem uma discussão, ~ 
encaminhando ao S:CD.ado para aqui ser feita a discu&são~ para 
aqui se buscar 9. entendimento •. na esperança de que aqui 
.surgisse ~ma outra .fói'IQ.ula. Então, __ vam_os ~_!_~utir. 

Ouvi alguns pronunciamentos, inclusive do meu querido 
amigo Odacir Soares, que defende a tese de que salário não 
causa inflação. É uma tese que respeito muito. Eu também 
concordo. 

Mas lembro-me de que nós, aqui desta tribuna, defendía
mos, ·no Governo Collqr. que os aumentos salariais deviam 
ser bimestrais. A Câmara voto.u pelo aumento quadrimestral; 
quando veio para o Senado a matéria, esta Casa Votou que 
seriam bimestrais. É claro que com alguns votos de diferença, 
porque o ilustre Senador que hoje falou, naquela oportu
ttidade defendia que os aumentos tinham de ser de quatro 
em quatro meses. A Câmara derrotou a proposta do ·Senado, 
e os aumentos passaram a ser de quatro _em quatro meses. 

Então, o Governo do Presicl.ente ltamarjá feZ um ·reco
nhecimento, que foram os aumentos bimestrais de 60%; e 
agor~ aceita a decisão dos aumentos mensais. estipulados na 
grande tese e mi. grande. bandeira. Aumentos menSais, sim. 
Somos favoráveis. Agora, aumentos mensais de quanto? Pes
soalmente, entendo que a tese defendida pelo Governo no 
sentido de conceder 40%, ou mais, ~ão é o mais importante, 
e; siin, a posição assumida pelo Ministro da Fazenda. Fernan
do Henrique Cardoso, que tenta apresentar uma proposta 
para o País. \ 

Não sou cofreligionário do Sr. Fernando Henrique Car
doso. Lembro-me até de que alguns companheiros meus fica.
r~m magoados porque o Presidente .Itamar Franco teria presti
giado demais o PSDB, entregando a S. Ex• o Ministério da 
Fazenda. Parecia até que havia Sido dada a Fernando Henri

. que a Presidência da República. Então, eu lhes dizia: S. EX' 
pegou um grande "abacaxi", pois largou o Itamarati, onde 
tinha prestígio nacional e intern~cio'nal, além de gozar do 
respei~o do Presidente da República; largou o cargo de Chan
celer, que não lhe trazia nenhum desgaste, para assumir o 
Ministério da Fazenda, como o quarto titular dessa Pasta. 
FemaÓdo Henrique Cardoso terá de s_e desincompatibilizar . 
no dia 2 de abril d!! 1994, ano em CJ.ue tefmina seu mandato . 
de Senador. 
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Esse foi um gesto de coragem e de ousadia de Fernando 
Henrique, mas não me parece que tenha sido o gesto d~ 
alguém que esteja se preparando para candidatar-se à Presi
dência da República. Ao falar à Nação e apresentar uni.a 
proposta amarga, algumas vezes, Fernando Henrique usa uma 
linguagem que não é eleitoral e que lhe traz, inclusive, a 
adversidade de muitos que poderiam ser companheiros. Creio 
que S. Ex~ está tendo o gesto da pessoa que entende a posição, 
o momento, a hora que está diante de si e pretende vencer 
esse obstáculo. 

O Sr. Fernando Henrique está fazendo cOrtes duros no 
àrçamento. O Sr. Fernando Henrique está tendo diálogos 
difíceis com os Governadores dos Estados. O Sr. Fernando 
Henrique está preparando um diáloio difícil com Os empre
sários~ onde o combate à sonegação é um cOmbate para valer; 
está preparando uma luta intensa no sentido de buscare vencer 
esse combate à sonegação. Então. o Congresso Nacional tem 
na sua tradição a oferenda de oportunidades para qualquer 
plano de governo se desenvolver. 

Lembro-me, na posse do Sr. Collor, quando Fidel Castro, 
no plenário da Câmara doS Deputados, perguntava ao Depu
tado Ibsen Pinheiro: "Mas ele confiscou inclusive os créditos 
à vista do Banco?" E o Depu~ado lbsen Pinheiro respondeu 
afirmativamente. E o President_e Fidel_disse: "Mas não tive
mos coragem, não tivemos condições de fa~er isso por ocasião 
da Revolução Cubana." Mas o Senado Federal ___ aprovou e 
a Câmara dos D"eputados aprovou. E deram o referendo e 
concordaram com aquilo. 

Mas o que estamos pedindo aqui? O Sr. Fernando Henri
que está fazendo um apelo dramático- no sentido de que se 
aprove esse projeto. Se dependesse _de S._ Ex• essa votação 
não seria agora. Não era para·agora\ E parece:-me_que, depois 
de Dílson· Funaro, fazia muito tempo que não tínhamos um 
Ministro .da Fazenda que gerasse tanta expectativa~ com tanto 
otimismo, com tanto respeito e com tanta credibilidade da 
Nação inteira. 

Pois esse homem veio e disse: "a proposta é esta~ a nossa 
luta é contra a inflação e o nosso adversário chama-se inflação. 
Vamos lutar! Vamos guerrear! Vamos buscar um combate 
com relação à infl.açãol" Vamos combater o déficit interno, 
sim, mas vamos encontrar urna forma de COQibater os juros. 
Quando assumimos, os juros eram de 30% para os títulOs 
do Governo, e estão baixando para 16%. Esta é uma guerra 
santa. 

Respondemos: "não, mas o_ salário está baixel" Claro 
que está baixo, ou será que venho a esta tribuna esquecendo 

· o meu passado e a minha biografia? De repente·~ virei Governo 
e acho que esta é uma questão secundária; que venho aqui 
nara dízer aos senhores esoerar a riaueza se fazer. esperar 
~bt;lo-~-r~s~~~ Pára depois dividir. NãO é isso Que estou" aqui 
fazendo. _Estou perguntando apenas o seguinte: se assume 
um Ministro da Fazenda, com todas _as,_ esperanças do povo 
brasileiro~ e lança um programa austero e de responsabilidade, 
por que esta Casa, a qual S. Ex• pertence, vai lhe dar as 
costas, ridícula e incompreensivelmente, dizendo: não, no Co
llornós votamos, em V. Ex~ não; na ministra-aquelasenhora 
-confiamos, em V. Ex~ não? Mas-por quê'? É claro que 
alguns dizem: mas a campanha presidencial já está nas ruas 
e o--Sr. Fernando HenriQue Cardoso pode ser candidato a 
Presidente. Eu não acredito que isso possa ser motivo. Não 
me passa pela cabeça que algum Parlamentar possa imaginar 
algo nesse sentido: "Não, se der, pode vir a dar certo e, 
~ vier a dar certo, o homem fica muito forte'' .. É claro que 

não. Mas a interpretação qual será? Qual será a interpretação? 
Afinal, eu não estou aqui a dizer: "'Vote- na Co_nstituição, 
que é 50% no primeiro mês, e só fic<i -p!eno no quarto ffiês". 
Eu não estou dizendo aqui que é regra, que isso vá acontecer 
sempre. Estou dizendo aqui que vamos dar ·ao Ministro Fer
nando" Henri(j_ue Cardoso a chance de que S. Ex•- não diga, 
que a população não diga, que os edi~oriais da imprensa não 
digam e que os comentaristas não digam: o homem era bom, 
era bem intencionado, queria acertar. O Congresso -nâo dei
xou. Para que is_s_o? Para que lhe tirar a oportunidade? Per
doem-me, mas penso que S. EJC\' tem dir_eito. Daqui a 90 
dias,_ daqui a 120 dias, vamos voltar a nos reunir; poderemos 
alterar essa lei. Pelo amor de Deus! estamos alterando a Cons
titÚição todos os dias ... por que nãÕ poderemos mudar a lei 
daqui a 90 dias, daqui a 120 dias? E poderão dizer: vejam, 
a situação está muito difícil, nós já votamOS O aumentO m-ensal. 

Eu fui Governador .de Estado e nos últimos meses do 
meu Governo o aumento salarial era mensal. E nos três últi
mos meses em que fui Governador.~ por nossa conta, por 
Conta do meu Governo, eu concedía adiantamentOS qUinze
nais, porque a inflação chegou a um nível, quando houve 
aquela lu!a e quando chegol}. ~ segundo turno entre .o Lula 
e o Collor, e o Sr. Collor fez o que fez~ e as dificuldades 
foram tão intensas que a inflação subiu oitenta e tantos por 
cento, deliberadamente, sein lei, porque a lei mandou ser 
mensal. Mas com uma inflação de 84%, no meu Governo, 
nos três últimos meses, nós dávamos adiantamento quinzenal 
a todo o funcionalismo. 

Há um projeto meu no Senado, Sr. Presidente, estabele
cendo que ninguéin pode ganhar mais do que 20 vezes o 
menor salário. Isso eu fiz quando Govern~doc Mandei para 
a Assembléia Legislativa, e não era 20, mas 15. Negociei 
com a Assembléia e_ foi aprovado 20. Quando apresentei esse 
projeto~ um Parlamentar me disse: "Não pode. Como é que 
nós vamos viver com 20 salários mínimos?". E eu respondi: 
"Você deveria perguntar como um cidadão vive com um salá
rio mínimo". 

. Pergunto: Será que nós, votando o projeto da Câmara~ 
que não é da Câmara -e falo aqui na frente do meu Líder, 
porque a outra Casa_ votou encaminhando, mas n~o votou 
decidindo. Esse foi o discu_{SO d()s Parla;me_ntares-, ficaremos 
em_ paz com nossas consciênciaS?- - -

De um lado tenho Fernando Henrique Cardoso. É um 
homem de bem, sério, digno. confiável, que apresentou uma 
proposta pela qual até agora, parece-me, está se guiando. 
Vai dar certo? Não sei. Vai dar errado? Pode ser. Mas qual 
é a outra proposta? A outra é o projeto que dá 100% de 
aumento salarial. Mas será que isso· vai dar certo? Será que 
fazer apenas isso_ vai dar certo? Es~O!J. aqui e falo ~m nome 
do Presidente da República, aceitando proposta. Inclusive, 
o Senador Eduardo Suplicy e o Ministro Walter Barelli_busca
ram a verdadeira Câmara da República para um grande debate 
a respeito da renda. Não apenas salário, mas discutir preços, 
custos, juros; discutir políticas sobre isso. 

E o Presidente Itamar já convidou o Presidente do Sena
do, o ilustre Senador Hum_berto Lucena, e o Preside_nte da 
Câmara para fazerem a primeira reunião par~ estabelecer 
quais são as lideranças no mundO sindical, quais são as lideran
ças no mundo empresarial, quais são as lideranças dentro 
do Congresso Nacional que sentarão à mesa com S, Ex~s para 
fazer o grande debate, a grande discussão. 

Aí, sim, vamos discutir; aí, sim, vamos chegar a algumas. 
conclusões: uma, que salário não causa inflação. O dinheiro 
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que o--empresário paga para botar no bolso do effiprega,d<? 
não causa inflação, porque a inflação já houve. É_depois de 
ter havido a inflação que ele paga o dinheiro para o trabalha
. dor, mas à custa do aumento de salário há uma inflação gri
tante e imoral, que muitos fazem, que muitos usam e da 
qual muitos abusam, usando como argumento o aumento sala
rial. 

Isso, esse grupo, essa Câmara da República, pode reba
ter. EsSa análise será feita. Votamos o projeto. hoje; na segun
da-feira, nos reunimos e vamos discutir. Vamos discutir, como 
está no Estado de São Paulo, por que a inflãç:ão foi "X .. 
de janeiro até agora? Por que os preços dos subprodutos 
do queijo aumentaram três vezes mais? Quais foram as razões? 
Quais fQram os argumentos? Quais foram os motivos? 

Isso pode ser feito. Essa é uma proposta concreta -
responde o meu querido amigo, Senador João Calmon -
no se"ntido de analisar juros, preços e buscar posições concretas 
com relação a esse problema. _ 

Seria ridíçulo -repito-, seria ridículo, ~r. Presiçlente, 
se eu dissesse aqui: Olha, vote a proposta do. Governo e 
o trabalhador vai melhorar. Seria ridículo, e eu digo aqui: 
Vote a proposta do ilustre Relator e teremos condições de 
ter a expectativa do qué pode vir a acontecer. É uma proposta· 
de que pode vir a melhorar; e, se errar, daqui a 90 dias faremos 
de novo. Ou será que de hoje a 90 dias o povo vai morrer 
de fome? Ou será que de hoje a 90 dias vai buscar uma 
situação tão fusustentável, com a qual não podemos mais con
vivei"? Agora, eu gostaria que alguém me dissesse qual é o 
milagre de, tendo uma inflação de 100% men-sal, ridicula
rizando o Ministro da Fazenda, dizendo "não"_ ao Ministro 
da Fazenda, ridicularizando a sua figura, qual vai ser a resposta 
da iiúlação e da sociedade? Ah! elas vão ficar muito contentes, 
porque estamos dando 100% - como diz o Senador Çoyas 
-com a mão esquerda, mas o que vai acontecer cow. a inflação 
da mão direita? O. que vai acontecer é que o Ministro da 
Fazenda não vai ter autoridade para cobrar dos empresários, 
dos banqueiros, ou de quem quer que seja, um combate à 
sonegação e um combate à inflação. Sr. Presidente, o que 
irá acontecer é isto: a votação dessa proposta. 

Nunca me esqueço que, geralmente, em Porto Alegre, 
em São Paulo e em outras cídades, as greves dos condutores 
e dos cobradores de_ ónibus são feitas pelos empresários, pelos 
donos das empresas. Isso acontece também aqui em Brasília. 

·A pretexto de se dar, um aumento de 10% para os cobradores 
e choferes de ônibus, aumenta-se a passagem do consumidor 
em30%. 

Sr. Presidente, será Que o Pedro Simon virou Líder do 
Governo e esqueceu tudo o que conhecia? Será que ele, de 
repente, como governista fanático, não está vendo e votando 
100% de aumento de salário mensalmente? Futurame_nte, te
remos um salário mínimo de 300 ou 400 dólares e estará resol
vida a situação do tr~balhador. Mas· onde está o Pedro Simon 
que não tem dignidade? Onde está o seu passado? Ele -fala 
contra um aumento de inflação. O cOitado do trabalhador 
está sofrendo. Todos já sentiram isso, e o Pedro Simon não 
sentiu. Será que existe uma fórmula milagrosa? Será que votar 
os 100% da inflação resolve a situação ou será que votá-los 
é condenar o pobre trabalhador a viver, mals uma Vez. o 
dia da esperança e, posteriormente, o sofrimento? 

Peço desculpas, Senadores, mas falo do fundo _d_o meu 
coração. Não falo como Líder do Governo, cargo ao qual 
não me aCostumei. Falo como cidadão. Falo como uma pessoa 
que tem um passado, que tem uma biografia m':lito humilde, 

muito singela. E. ao longo da minha vida, só tenho uma coisa 
da qual me orgulho: a coerência da minha vida pública. Essa 
coerência, eu respeito. "Governador, ou Ministro, ou ·uder 
da OposiçãO-, ou homem de governo, mantenho a fidelidade 
às minhas idéias e fidelidade aos meus princípioS. E o Pedro 
Simon que fala aqui dizendo isso é o mesmo Pedro Simon 
qu.e falava ontem em temias de defesa do aumento do salário. 
E o mesmo Pedro Simon que voltará, daqui a cento_ e vinte 
dias, dizendo que como está não pode continuar, sf: o.Sr. 
Fernando Henrique não nos apresentar uma proposta concre
ta, com resultados permanentes. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR, PRESIDENTE. (Humberto Lucena)- Concedo a 
palavra. para o relatóriO finãl"Sucinto, ao nobre Relator, Sena
dor Beni V eras. 

S.Ex• terá a oportunidade de voltar a falar, quando relatar 
as emendas. 

. . O SR. BENI VERAS (PSDB-CE. Para discutir. Sem revi
são do orador.)- Sr. PreSidente, ouvi bem o ''sucinto''. Ten
tarei ser breve. 

Guardo da minha ~ida muitas f~ustra_Ç9es, ·m_~s-algumas 
tenho. Uma Qelas é a de que eu gostaria de_ ter a capaCidade 
de verbalizar, como a·tem o Sen._dor _Pedro Simo~~ por exem
plo, ou o Senador José Paulo Bisol, ou a lucidez e a ironia 
do Senador Jarbas Passarinho. Mas, infelizmente, como não 
tenho tud.o isso, terei que me contentar Com o que a natureza 
me deu como limites. 

Acho qu~, no Brasil, constrUímos um-a sociedade bastã.nte 
desigual e injusta, construída, cuídadosamente, nos_ últimos 
anos. E fomos muito eficientes. Conseguimos um País com 
distribuição de renda absolutamente desigual. Regiões enor
mes sofrein da miséria m~is abjeta. ~ nas grandeS- cida~es 
encontramos favelas, como a do Morumbi, em São Paulo, 
que são verdadeiros exemplos de corno não ·se deve yiver. 
As multidões que o Brasil poss~i são de marginalizados, não 
fazem parte da vida económica da Nação; estão jogadqs_t com

. pletamerite, às margens do processo, porque não são conside
rados para, nada. 

O Estado que estamos construindo é coberto_ de injus
tiças, onde são jogadas as responsa.bilidades naS costas dele, 
que não tem corno cumprir. Entregamos -ao País o cuidado 
com a saúde, a educação e a aposentadoria de toda a popula
ção. Hoje, aposentam-se todos jovens; por eXemplo: professor 
de universidade, de 42 anos, apoSentado, mostrando a genero
sidade que temos com certa& çategorias, ma~ _nã~ temos com 
a·base de nossa população, com o povo, enfím. 

Nosso comportamento em relação aos direitos s.ociais Qas 
pessoas é perdulário, asseguramos a eles inúmeros direitos 

. que não temos como cobrir. A-quele da Previdên_cia é o exém
plo que considero mais nítidO, vive ·et~rnamente _sem poder 
cumprir com suas obrigaÇõeS. Crja_mos u_ma belíndia, e_ den~ro 
desta criamo_s uma ilha su~ca, _em qlle certa~ pessoas têm 
direitos e nomes que são constituídos em pouquíssimos'países 
do mundo. Esquecemos quem paga essa conta. Lembramos 
de ceder, mas não de quem paga essa contaL O J:esp.ltado 
disso tudo é que a Nação não compreende as difiCuldades 
que vive, principalmente em um País como o nosso, tão gran
de, tão_cheio de potencialidades e que, entretanto, não conse
gue alimentar bem o seu povo. 

Erttão, toda a nossa potencialidade é desperdiçada, por
que é gerida de maneira ineficiente. A razão principal da 
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nossa pobreza, das nossas desigualdad-es é, sem dúvida nenhu
ma, a falta de eficácia do trabalho governamental. O Governo 
funciona mal. Se ele funciona mal,.uma boa parte dessa culpa 
nos cabe, ·que fazemos o Governo, trabalhamos nele e cons
truímos as leis. Então, é por nossa culpa que estamos com 
o País no impasse em que se eDco.ntra. _A- população sente· 
isso e, quando avalia as._s_uas forças vivas, coloca os políticos 
num pontO realmente muito baixo, porque ela está vendo 
que temos a oportunida~e de fazer o que precisa ser feito 
e não o fazemos. Estamos nos deixando levar por um certo 
oportunismo e pela facilidade, cedendo coisas que não pode
mos ceder. 

Edificarmos, enfim, uma sociedade de baixa produtívi
dade. Ela é pouco produtiva em todos os setores. A univer
sidade brasileira é uma das mais ímpfódutivas do mundo; 
é coisa caríssi.ína e rende pouco. Um aluno brasileiro leva 
oito anos para sair da unive~sidade. Isso é causa de uma desor
ganização que preside o nosso tr~balho. 

Também acho que isso se revela no tratamento que damos 
ao salário. O salário que as pessoas ganham no País é desigual. 
Nós vamos de oitenta a_um. Numa fábrica de confecções, 
um operário ganha 1/80 do que ganha um gerente. É uma 
situação desigual e injusta-, mãs está aJ; o País funciona dessa 
maneira. 

·Vimos agora a aposentadoria de pessoas que têm cartórios 
e ganham altos recursos e se aposentam pelo Poder Público, 
ganhando milhões. Tudo jsso, meus amigos, é a ·conjunção 
de uma sociedade injusta, desigual, incapaz de atender as 
necessidades de seu povo. 

Neste momento em que se discute salários, pode parecer 
que estamos contrários aos salários justos. O Senador Jarbas 
Passarinho achou que eu estava agindo por um dever parti
dário e, assim, estava aCeitando lirria situação injusta para 
os trabalhadores. Não é isSo". 

Advogo a política salarial que está aqui porque acho que 
o País necessita, neste momento, confiar numa gestão que 
se propõe a encarar os problemas nacionais, resolvê-los e 
encaminhá-los de maneira adequada. 

Daí por ·que, periso ·que precisamos· de tempo para orga
nizar o seu trabalho e chegar a construir um País que nós 
todos esperamos. Sei que os trabalhadores do Brasil sofrem 

. muito e tenho trabalhado insistentemente ilisSo~ -
Há 18 meses, dedico-me a uma conÍissão que estuda as 

desigualdades inter-regionais do País, procurando identificar 
numa ·região como o Nordeste, que é fufe"iiorizada em tudo, 
pontos em que precisa ser apoiada para se desenvolver. 

A minha origem é póbre e de uma cidade pobre. Conheço 
muito bem a pobreza e sei o estigma terrível que ela marca 
nas pessoas. Não iria agora, ·nessa altura da vida, trabalhar 
no sentido de preservar a pobreza ou até aumentá-la. 

NO momento em que propomos esse tipo de política sala
rial, temos em vista uma razão maior: pensar grande nas pes
soas, e não pensar no miúdo, no aparente. Podemos dar hoje 
um grande salário, talvez 300 dólares, mas este salário poderá 
ser um tremendo engano, uma tremenda burla, porque sabe
mos que essa generosidade será consumida por uma inflação 
que tem grassado em nosso País, nos últimos 20 anos; inflação 
que permanece forte e que não temos coragem de enfrentar 
suas verdadeiras causas. 

NeÍlhum de nós, nem o nOsso Parlamento, tem sido capaz 
d~ avançar fortemente em cima d.os problemas reais da Nação, 
eles são desbordados. Passamos ao lado deles e tratamos do 
aparente, do supérfluo. 

Num caso desses, nos sentimos satisfeitos em aumentar 
6 Sã.lário de maneira irreal, fazendo que ele tenha um ganho 
aparente, quando, na verdade, o que estamos é deixando 
de dar oportunidade que uma política eficaz contra a inflação 
seja implantada. 

Não há mal maior no Brasil do que a inflação; inflação 
que consome toda a capacidade da nossa Pátria. Estamos 
rodeados por países que encontraram seus caminhos: Argen
tina, Uruguai, Chile e México acharam a sua maneí:ra de 
viver. Nós não a encontramos ainda. Por quê? Porque a nossa 
administração é desencontrada, não tem corae:em de enfrentar 
o problema em toda a sua extensão. · 

DescUlpem o desabafo, mas toda essa situaçãO me dá 
uma coragem muito grande para dizer aos senhores que advo
go a polítíc(t salarial que está contida em nosso Parecer. Tra
ta-se de uma política que faz com que os assalariados sejam . 
levados a sofrer ainda um pouco, mas sofrer com a esperança 
de que possam, ainda em breve, ter os seus interesses conside
rados por uma administração séria, competente e eficiente 
como a que poderá ser desenvolvirl~ nelo Ministro Fernando 
Henrique Cardoso. 

Acho que se negar a oportunidade ao Ministro Fernando 
Henrique Cardoso de criar o seu método, de encontrar o 
-seu cãmirihci e de lutar contra a -inflação é um ato que não 
se justifica. S.Ex~ precisa· de tempo, de espaço para realizar 
o que o País precisa. S.Ex~ é competente e capaz; é sério 
e honesto e tem, portantO. condições de fazer esse trabalho, 

Agora, pre.cisamos dar ao Ministro da Fazenda eSsa opor
tunidade e nós a estamos negando na medida em que o obriga
mos a encarar, no primeiro momento de seu trabalho, uma 
carga desmedida em cima dessa nova política. ~alarial. 

Creio que a política salarial é apenas um aspecto; ·os 
outros aspectos virão depois e doerão mais ainda. Teremos 
coragem de enfrentar os bancOS? Teremos coragem de enfren
tar os Estados que não pagam as contas ao Governo federal? 
Teremos coragem de enfrentar as regiões ricas que não contri
buem para o desenvolvimento das regiões mais pOl?res? 

Esta noite é uma prova apenas, é um exercício para cons
tatarmos se seremos capazes de partir para a luta grande, 
de enfrentarmos realmente os problemas do País que estão 
escondidos o tempo todo, que c.obram um alto preço à Nação, 

qu·e se acha hoje atrasada, Vilipendiada e prejudicada por 
uma inflação galopante. 

Ilustres Pares, meu caro Senador Jarbas Passarinho, a 
pOlítica que defendemos é uma política qti.e. tem uma razão 
maior. Nós pedimos um momento para que o P..aís possa, 
através da contribuição de seus assalariados, que já têm contri
buído muito, construir uma nova política global que nos faça 
sair desse buraco em_ que nos encontramos. 

Acredito que estou sendo sincero, mas, acima de tudo, 
compreensivo com relação ao problema dos pobres que defen~ 
do nessa posição política em relação à questão salarial. Tenho 
certeza de que a minha cons_ciênc_i_a de cidadão. o m~u senti
mento de homem público está sendo atendido por essa atitude 
que proponho para essa nova política salaríal. 
· Muito obrigado. (Muito bem!) 

.O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Encerracla 
a discussão, passa-se à votação. 

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

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N• 715, DE 1993 

Requeiro nos termos do artigo 311 alíriea c do Regilnento 
Interno do Senado Federal, a preferência -para votação do 
texto original do PLC 127/93 sobre o substitutivo aprovado 
pela ComissãO de Assuntos Ecoilômi.cos. .- _- _____ · , . 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. Senador Eduardo 
Suplicy · ·· · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Passa-se à 
votação do requeiimento que pede preferênd.ã.-pitnúrvOiação 
do Projeto- de Lei sobre o Substitutivo. 

O Sr. Mauro BenevJdes- Sr. PreSidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides para encamif!_har. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Para enCami
nhar. Sen:i revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos últimos 
tÍês dias, o Senado Federal tem-se debruçado infatigavelmente 
sobre o ProjetO .originário da Câmara dos Deputados, que 
estabelece diretrizes para a política salarial, com enfoque espe
cial para a revisão mensal de salários. -

As reuniões sucederam-se nesta Casa, inclusive_na~JP.anhã 
de hoje, no gabinete de V.Ex~. quandç:. três MinistrOs 9-e_Esta
do: Fernando Henrique Cárdoso, Ministio da Fazenda; Antô
nio Britto, da Previdência Social e Walter Barelli, do Traba
lho, discutiram exaustivamente as alternativas então apresen
tadas, en-tre elas a constante do_ Relatório do Sen_ador Beni 
V eras, designado, no âmbito da Comissão de Assuntos Econó
micos, para relatar essa importante proposição. 

Ainda agora, Sr. Presidente, quando já se iniciava o deba
te nesta Casa, a Bancada do PMDB se reuniu, na· quase totali;. 
dade de sua composição, para examinar as implicaÇões políti
cas e, sobretudo, os desdobramentos económico-financeiros 
da aprovação do Projeto originário da Câmara-, Projeto que 
foi saudado, com a maior euforia, pelos trabalhadores_ do 
nosso País, o que, de certa forma, trouxe a todos nós, Senado
res, uma demonstração de sensibilidade, para que buscás
semos as informações indispensáveis à correta elucidação da
quela proposição que foi aprovada pela quase_ totalidade da 
outra Casa do Congresso NacionaL __ _ 

Posso dizer, neste instante, a V.Ex• e à Casa, Sr. Presi
dente, que a nossa BanCada votará pelo SubstitutivO originário 
da Comissão de Assuntos Econômicos, de que é Relator o 
nobre Senador Beni V eras. 

Em razão disso, a nossa posição é recUSara preferência 
solicitada pelo nobre Se_nador Eduardo Suplicy, a fim de possi
bilitar, no momento próprio, -a-apreciação do Parçcer da Co
missão de Assuntos Económicos, com o _quaL est?tmos compro
metidos. 

O Sr. Esperldião Amin - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
o Senador Esperidião Amin, para enc'aminhar a votação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, devidamente autori
zado pelo Líder do meu Partido, desejo encaminhar a votaçãO 
desse requerimento. Quetc:r-dizer que a nossa posição parti
dária é no sentido de votar pela recusa do Parecer do nobre, 
diligente, honesto e exemplar Senador Berir V eras. Assim, 
para dar a oportunidade do cotejo, encamílihã.niCisTaVoi'avel
mente ao requerimento· do Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em votação 
o requeri~ent6 de preferência. 

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

Rejeitado. 

0 sr. Ruy pacelal- - Sr. Presidente, peço ven1íCilção devo-
tação. · · · ---- · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O nobre Se
nador Ruy Bacelar pede verificação de Votação. S~ndo r~gi
mental a solicitação, S.Ex~. será atendido. 

PeçO ã.os Srs. Senadores que ocupem os seus lugares para 
se fazer a v"eiifítaçâo pelo processo nomirtal, por intermédio 
do sistema eletrônico. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE) -"Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PFL · 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- "Não", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder (lo PSDB? 

O SR. MÁRIO ÇOV AS (PSDB-SP) - "Não", Sr. Presic 
dente. - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA)- "Sim", Sr. 
Presidente. - · 

--o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA)- "Não", Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - C\lmo vota 
o Líder do PP? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF)- "Não", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena.) - Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE)- "Não", Sr. Presi-
dente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP) '"Não", Sr. Presi
dente. __ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PT? · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP)- "Sim", Sr.Presi-
dente. -

O SR. PRESIDENTE' (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder o o PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB-RS) - "Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Trata-se do 
requerimento de preferência, de autoria do SeniidOrEd\lardo 
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suPlicy, Para qüe o Projeto de Lei da Câmara seja··votado 
antes do Substitutjvo do Senador Beni V eras. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
César Dias 
Eduardo Suplicy 
Esperidião Amin 
Francisco Rollemberg 
Iram Saraiva 
Josaphat Marinho 
José Samey 
Julio Campos 
Júnia .Marise 

LevyDias 
Lucidio Portella · 
Mansueto de Lavor 
Odacir Soares 
Paulo Biso! 
Ronan.Tito 
RuyBacelar 
V almir Campelo 
Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel 
Aluízio Bezerra 
Álvaro Pacheco 
AmirLando 

- Antoflfõoé'carli 
AureoMello 
Bello Parga 
BeniVeras 
Carlos PatrocíniO 
ChagasR.odrigues · 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Elcio Álvares 
EvaBlay 
Francisco Rollemberg 
Gatibaldi Alves Ftlho 
Guilherme Palmeira 
Henrique Almeida 
JoãoCalmon 
João França 

JoãoRochà-

Jonas Pinheiro 
JoSé Fogaça 
José Rii:ba 
Júlio Campos 

. lutaliy :&w.g~ 
Juvêncio Dias 
Lurival Baptista 
Luiz Alberto Oliveira 
Maguo Bacelar 
MáÍ'cio Lacerda 
Marco -'Maciel 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
MeiraFilho 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 

Sãldimliá Dem 

ABSTÉM-SE PE VOTAR O SR. seNADoR; 
Jarbas Passarinho · 

O .SR. PRESII)EN'f!fJ..H]!.mberto Lucena) ...:.._Votaram 
SIM 18 Srs. Senadores; Não 43. 

Total de votos: 62. 
O requerimento foi recusado. 

REQUERIMENTO N• 7U, DE 1993 
Requeiro D.os térmos do artigo 311 alinea b do Regimento 

Interno 4o ~sénado F.edc;ral, a preferência para votação da 
emenda d.e minha autoria sobrÇ. as demaiS apresentadas ao 
substitutivo aprovado pela COmissão· de Assuntos Econômi~ 
cos.. . 

Saia das sessõe, 8 de julho de 1993. Senador Eduardo 
; Suplr_c!_ · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi-; 
dência indaga ao nobre Senador Eduardo Suplicy se S. EX' 
mantém o requerimento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sún, Sr. Presidente, ex
plicando que se. trata de dai" preferência à votação da forma·, 
bimestral de recomposição dos salários diante da inflação ha
vida. 

._ O SR. PRESID.ENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
·o requerimento, solicitando preferência para que o Substi

. tutivo de Plenário, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,' 
seja vota8ô antes dó Substitutivo do Senador Beni V eras. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES).- "Não'', Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDEl\ITE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP)- "Não", Sr. 
Presidente. 

-()SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)__:_ Como vota. 
o Líder do PPR? . . . 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA)- "Não",. 
-sr. Presidente. · 

1 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
oLíderdoPDT? -·- · ·-- ·· 

O SR. MAGNO lt\CELAR (PDT - MA) - "Não", 
Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR.' JONAS PINHEIRO (PTB - AP) -"Não", Sr. 
Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como .vota· 
o Líder do PP? 

Õ SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF)- "Não", Sr .. 
Presidente. ' 

, O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
r·o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN ---, PE)- "Não", Sr. 
Presidentt:. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lu~~;) _:::-Sobre a -~ ud!::~ ~~:~IDENTE (Humberto Lucena) -Como vota: 
mesa, requerimento de preferêricia que será-lido pelo Sr. 19 i 
Secretário. · · O SR. JOSÉ PAUL() BISOL (PSB -RS) - "Sim", 

É lido o se-guinte Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder Eduardo Suplicy? 

O !?R. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) -"Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o rejeitam queiram permalfecer 
sentados. (Pausa.) · 

Rejeitado. 
Em votação o Substitutivo da Comiss~o de Assuntos Eco

nómicos, de autoria do Relator, Senador Beni Veras, que 
tem preferência regiii'l:ental. 

O Sr. Josapbat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala· 
vrà o nobre Senador Josaphat Marinho, para encaminhar a 
votação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHQ (PFL-BA. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. PresideQte, Srs~ Senado
res, encerrada a discussão, as consciências estão formadas 
em torno do projeto. QuerO, porém, assinalar que este projeto 
chega ao Senado nos termos em que foi votadO na Câmara 
dos Deputados, em razão da inérciâ do Governo, que não 
cuidou, em tempo próprio, da negociação adequada. Aqui, 
desenvolveram-se entendimentos até o princípio desta sessão. 

Eu já estava aqU1 Sentado quando o nobre Senador Elcio 
Alvares, que acompanhou as negociações em nom-e do PFL, 
consultou-me sobre se concordava, numa forma de consenso 
para o Senado, com uma emenda que conduziria a um percen
tual de 60%_da variação do IRSM. Declarei-lhe que, para 
obter o consenso do Senado, aceitaria a fórmula. Soube, em 
seguida, que o Governo a recusou nessa,s Condições. 

Também recusada a preferência à fórmula substitutiva 
do Senador Eduardo .SupliCy, e nãQ me parecendo suficiente 
ou conveniente o percentual de 50_%, votareí corifO pfOjeto 
oriundo da Câmara <;los Deputados. Entre a palavra irredutível 
do príncipe e o intereSse dos trabalhadores,_ fiço com esteS, 
~!l_e _s~~-' ,no caso, aparte fraca. (Muito bem!) 

O SR:PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o Substitutivo da Comissão. _de Assuntos Económicos, que 
tem preferência regimehtal. A votação será reitã pelo-proCessO 
simbólico. 

O Sr. Mauro Benevides -Sr. Presid.ente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. E~ -

O SR. MAURO 6ENEcVID/15 (PMDB- CE. Para epca
minhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, há poucos 
instaDtes, ao encaminhar contrariamente à preferência, solici- · 
tada pelo nobre Líder do PT, Senador Eduardo Suplicy, para 
o. projeto originário da Câmara dos Deputados e, a seguir, 
para o substitutjvo do Líde.r:.Po P_1', já tornei púl_?licas_ as razões 
que justificavam o poSicionamento da Bancada do P~DB, 
já que estávamos dispostos, como estamos, a votar o substi
tutivo da Comissão de A:;suntos Econômicos, que é da lavra 
do eminente Colega, Senador Beni V eras. 

Eu me obrigaria, Sr. Presidente, neste inStante, ã ressal
var que aprovamos sim o parecer da Comissão de Assuntos 
Económicos, mas nos dispomos, em meio às articulações par-

lamentares. que estão sendo_ realizada~. inclusive pelo Presi
dente do PMD~, nobre Senador José Foga:Ça, na evolução 
desses entendimentos, a_ examinar algumas emendas que pode
riam ser inseridas no substitutivo do eminente Senador Beni 
V eras. Portanto, neste instante, iremos votai" faVorafelmente 
ao substitutivo do Senador Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenaf- Em votação 
o substitutivo do Senador Beni V eras, que tem preferência 
regimental. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Se~ador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pela ordem) -
Sr. Presidente, indago de V. Ex~ se há destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Não h ou v e 
destaques nessa fase, nobre Senador, porque ainda vai haver 
o segundo turno. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Portanto, se foraprovado o 
substitutivo, haverá turno suplementar, podendo, então, ha-
ver emendas? -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Haverá 
emendas e poderá haver destaques. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Obrigado a V. Ex•, Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência quer informar o Plenário de que a votação é simbólica 
e não nominal. Nesse caso, a Presic;Jência vai colher o voto 
dos Srs .. Líderes de Banc3da. 

Como vota o nobre Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L~cena)- Co,mo voú 
o nobre Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- "Sim", Sr. 
Presidente, respeitadas as opiniões contrárias exi&tentes na 
Bancada. 

_ .. o SR. PRESIDENTE (Humb~rto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PSDB? . - _ -· . · 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PPR? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA(PPR- MA) -"Não", 
Sr. Pre~idente. - --------- ----

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PP? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PTB? 
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O SR. JONAS PINHÉIRQ (PTB - AP) -Com o Rela· 
to r, Sr. Presidente, ressalvadas algumas eventu_ais divergên
cias. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PRN? 

. O SR. NEY MARA_N_IlÁO (PRN -PE)- "Não"', Sr. 
Presidente. ressalvadas as divergências da _Bancada_._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS_)_,- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- (PT- SP)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRJ;:SIDENTE (Humberto Lucena)- Encerrada 
a votação dos Líderes. solicito aos Srs. Senadores que divergi
rem, por Bancada, que se apresente.m para efeito de registro 
do.s votos. (Pausa.) 

Como vota o· Sr. M_:ms_y.eto de Lavor? 
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE)

"Não'\ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como_vota 
o Sr. José Samey? 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) =-: "Não", Si. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Sr. César Dias? -

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR)- "Não", Sr:l'~esi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Sr. Odacir Soares? 

O SR •. ODACIR SOARES (PFL- RO)- "Não", Sr. 
Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Sr. Francisco-Rollemberg? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE) -
"Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Sr. Wilson Martins? 

O SR. WILSON MARTINS (PMO.a - MS) -"Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Sr. Ruy Bacelar? 

O SR. RUY BACELAR (PMOB ,-BA) .,--"Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-: Como vota 
o Sr. Valmir Campelo? 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB --:- DF) - ''Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Co!JlO vota 
a Sr' Júnia Marise? 

A SRA. JÚNlA MARISE (PRN- MG)- "Não•', 
Sr. Presidente. 

O SR. AFFONSO C AMARGO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. · 

~ -O SR. -PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Senador 
Affonso CamargO, estamos computando apenas os votos di
vergentes. Na sua Bancada, não houve discrepância. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Presidente, se tivés
semos 41 votos discrepantes da Liderança, como seria a deci
são? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Evidente
mente que, no caso, tratar-se-iam apenas de declarações de 
voto. 

O SR. AFFONSO CAMARGO ~Dessa forma, seria mui
to' mais fácil ter feito a votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) __,.· Regimen
talmente, a votação é simbólica, e não houve requerimento 
de votação nominal. 

O SR. A,FFONSO CAMARGO - Por que não houve 
pedido de verificãção? - -- --- - - - - -

_ ,O_Sl!.. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não caberia 
pedido de verificação por causa do tempo. Podia ter havido 
requerimento de votação nominal e não houve. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Presidente, às vezes, 
pede-se verificação de quorum numa parte que não é essencial, 
no caso de um requerimentO de preferência, para depois não 
se proceder à votãÇão riOminal - como acabou acontecendo 
___;_ na parte essencial'. 

O SR. PRESIDENTE (Humbel)o Lucena)- Nobre Sena
dor, nesse caso deveria ter_havido um requerimento das Lide
ranças interessadas em que _o_ voto fosse nominal. Mas esse 
h~-queririté:nto não chegou à Mesa. 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço 
-a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Concedo. 
a palavra a V. Ex' 

-O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela ordem, 
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou aguardando 
V. EX' proclamar o resultado para pedir verificação de vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não há mais -
verificação d~ votação porque. pelo Regimento, ainda não 
decorreu uma hora. 

OSR, EPITACIOCAFETEIRA-Mas, tomados os votos 
pelas LideraJ?ças, como fica a situação dos _Srs. Senadores 
ausentes? SeUS-votoS serão computados? 

·O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Nobre Sena
dor Epitacio Cafeteira, a Presidência tem qúe cumprir religio~ 
samente o R6gimeiltõ. 

O SR.' ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço a 
patãvra para uma que"stão de. ordem. - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)--:- Concedo 
a palaVra a V. Ex~ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, indago 
de V. Ex~ se a sessão foi prorrogada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A sessão 
não foi prorrog~d~ porque;pelo art. 179 do Regimento Inter-
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no, .. estando em apreciação matéria constante do art. 336, 
"a" e "b'', a sessão só poderá ser encerrada quando ultimada 
a deliberação". -

O SR. ESPERIDIÁO AMIN ....,. Mas entrou em votação 
a que horas, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não é em 
votação; é em apreciação, que inclui discussão e votação, 
nob~e Senadpr. Não há outra interpretação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, diligen· 
ciamos junto a V. Ex' até para facilitar os trabalhos. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena\~ Nobre Sena
dor, mas não houve requerimento. 

Como vota o nobre Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, confesso que, por mais 
que tenha lido o Regimento, só encontrei duas forma_s de 
votar: a nominal e a simbólica. Coletar votos de um ú_niço 
lado, numa votação simbólica, sobretudo no instante en;t 
que estainos falando sobre números, é definir q~al foi a vota
ção de forma explícita. Nesse caso, é melho_r votar. Afinal, 
V. Ex~ ouviu os votos dos líderes; depois, ouviu todos os 
votos contra; portanto, os votos a favor são os votos por 
diferença. Fizemos uma votação nQminal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A votação 
foi simbólica e o projeto foi aprovado. Não houve verificaçãO. 
·A Presidência, entretanto, nãO pode deixar de cumprir o Regi
mento na parte em que é assegurado a cada Senador, após 
a votação, fazer declaração de voto; que está sendo registrada 
pela Mesa. 

O substitutivo foi aprovado ·em votação sllnbólica. Fica 
prejudicado o projeto e as_ emendas. 

A matéria vai à Comissão Dirctora para redigir o vencido 
para o turno suplementar. 

O Sr. Mário COvas- Sr._P(I~sid_ente, desejo f<t:zer de.cla
ração de voto a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Ao votar 
como Líder, V. Ex~ já declarou o seu voto e o de sua Bancada. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala-· 
vra V.Ex~ 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR- P A. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, acho que a condu
ção de V. Ex• está absolutamente certa, A única forma de 
se chegar ao que se pretende aqui, saber como cadaum_voto_u, 
seria ter a possibiHdade de se pedir a verificação de voto~. 
Esta, todavia, não cabe porque ainda não decorrido o inters-
tício cm hora conveniente. · 

Então, a partir do momento em que V. Ex• declara que 
o partido tal votou em bloco a favor, todos sabem que os 
integrantes votaram a favor. Todos de outro partido que se 

disser que votou contra, também; e, aos que discreparam, 
_V. Ex' deu a oportunidade de declarar. Não há outra sOlução. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Então, do 
ponto de Vista r~glmental, como bem disse o Senador Jarbas 
Passarinho, a vot;:tção foi simbóli<;a'; o _Substitutivo foi apro
vado, ficando prejudicados o projeto e as emendas. Foram, 
ainda. tomadas as declarações de voto para registro em Ata. 

. Q SR. MÁRIO COVAs- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
vra V.Ex'" 

- O SR. MÁRIO COVAS (PSDB _:_ SP. Pela ordem. Se1.u 
revisão do orador.) - Sr. Presidente. não entendi correta
mente. De repente, suponho que pedi uma resposta e houve 
outra. O Senador Affonso Camargo perguntou a V .Ex~ o 
seguinte: se houvesse um número de declarações de voto supe
rior à metade, o que aconteceria? Entendi V. E~ diz~r que 
seria derrotado o projeto. . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência havia declarado que o projeto estava aprovado~ 

O SR. MÁRIO COVAS- Sim; mas e se V. Ex• consta
tasse que 70 Srs. Senadores fizeram declaração de voto con
trário? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A decla
ração de voto não modifica a votação simbólica; só a verifi
cação de votação.· 

O SR. MÁRIO COVAS - Portanto, se 70 Senadores 
tivessem dito que discordavam da Liderança, quando ela Votou 
sim, ainda assim o projeto estaria aprovado? · 

10 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ---;-Isso não 
ocorreu, m·as;runda assim, o projeto estariã aprõvàdó, porq-ue
se algum Senador quisesse derrotar o Substitutivo em vOtação 
nominal, teria que ter requerido a votação nominal. 

O SR. MÁRIO COVAS- Não é esse o problema, Sr. 
Presidente. Eniendi- e, de repente, errado- V. E~ dizer 
ao Senador _Affonso Camargo,_ qqando ele perguntou, que 
se o número de Senadores qU:e dissessem que discordavam 
da liderança quando a mesma disse sim fosse superior à meta" 

-de, V. Ex~ consideraria o projeto reJeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Humbert() Lucena)- Ou me ex
pressei má.l ou V. Ex~ entendeu mal. Mas o que eu quis dar 
à taquigrafia, logo após a votação simbólica, foi o an_únc_io 
da Presidência de que ·o Subst~tuti'{O estav&: aprovado. 

Tomei declarações de votos, que são regimentais. Diz 
o art. 293, inciso II: 

"Art. 293 ................. :_. ..................... . 
II - o voto dos Líderes representará o de seus 

liderados presentes, permitida a declaração de voto. 
em documento escrito a ser encaminhada à Mesa para 
a publicação;" 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. EX". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR -·MA. Pela or-· 
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Pi:-esidente, na declaração 
de voto das Lideranças, a maioria dizia: uRessalvadas as diver-

. -;-
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gências, voto sim, ou voto não"'. Na hora que manifestei meu 
vo.to, é claro que me manifestei pelo Partido, sem ressalvar 
as divergências. O PPR votou "'não". 

Mas se os Uderes ressalvaram as di_vergências, é claro 
que elas teriam que ser conferidas e teriam que valer, não 
apenas para constar da Ata, mas pra constar Q.a votação para 
espelhar realmente a vontade da maioria deste Plenário. 

· OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Epitácio Cafeteira, respondendo à questão de ordem de_ 
V. Er, o Regimento não contempla essa hipótese. 

Se V. EX' e outros Srs. Líderes queriam derrotar, no 
voto nominal, o Substitutivo do Senador Beni V eras, deveriam 
ter encaminhado à Mesa um requerimento solicitando votação 
nominal. Não havendo votação nominal', tinha que ser votação 
simbólica. Mas nesta n,ão cabia verificação, porque não havia 
decorrido uma hora, de acordo com o Regimento. 

Sobre a mesa, a re_dação do vencido para o .turno suple
mentar, -que vai ser lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte -

PARECER N• 240, DE 1993 
(Da Comissâo Diretora) 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 127, de 1993 (n• 3.610/93, na Casa de origem). 

A Comissão_ Dii:_e_to_ra_ apresenta a redação do vencido, 
para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n' 127, de 1993, (n' 3.610/93, na -Casa 
de origem), que altera dispositivos da Lei n' 8.542, de 23 
de dezembro de 1992, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de julho de 1993. -
Chagas Rodrigues, Presidente .....:.. Lucidio Portella, Relator 
- Levy Dias.- Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N• 240, DE 1993 

Redação do vencido para o turno suplementar do 
Projeto de Lei da Câmara o• 127, de 1993 (n• 3.610/93, 
na Casa de origem). 

Altera dispositivo da Lei n~ 8.542, de 23 de dezem~ 
bro de 1992, que dispõe sobre a política nacional de 
salários, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 O art. 59, o§ 29, do art. 79, e os arts. 99 e 

10 da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, passam a 
viger com a seguinte redação: 

"Art. ~9 São asseguradas aos trabalhadores antecipa:. 
ções salariais mensãiS sobre ã parcela salarial até 6 (seis) salá
rios mínimos em percentual equivalente a 50% (cinqüerita 
por cento) da variação do IRSM do mês imediatament~ ante~ 
rior ao da sua concessão. 

§ V A partir de agosto de 1993, inclusive, os trabalha
dores do Grupo "C" farão jus às antecipações previstas neste 
artigo nos meses de janeiro~ fevereiro, abril, maio, junho, 
setembro, outubro e deZembro. 

§ 2'~ A partir de setembro de 1993, inclusive, os traba
lhadores do Grupo "D" farão jus às antecipações previstas 
neste artigo, nos meses de janeiro, fevereiro, março,_maio, 
junho, julho, agosto, setembro, outubro e noyembro. 

§ 39 A partir de outubro de 1993, inclusive, os trabalha
dores do Grupo '"A'·' farão jus às antecipações previstaS neste 
artigo, nos meses de fevereiro, niarço, abnl, junho, julho, 
agosto, outubro, novembro e dezembro. 

§. 4'~ A partir de novembro de 1993, inclusive, os traba
lhadores do Grupo "B" farão jus às antecipações previstas 
neste artigo, nos meses de janeiro, março, abxjl, maio, julho, 
agosto, setembro, novembro e dezembro. 

§ 59 As antecipações de que trata este artigo serão dedu
zidas por ocasião do reajuste quadrimestral previsto no artigo 
antetior. 

Att c ·7': ... :·.-:·.:. ···-····-·--····----···-····-·--···-------·--
§ 1 '·'' '' -·-·: .. '···-'··' .. ·---- .... ·-·-······· ·---·-----· ...... . 

§ 29 Serão asseguradas ao salário mínimo, a partir de 
outubro de 1993, inclusive, antecipações salariais menSais em 
percentual equivalente a 50% (cinqüenta por cento) da varia
ção do IRSM do mês imediatamente anterior ao da sua conces
são, nos meses de fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, 
outubro, nov~mbro e dezembro .. 

§ 3'·········-······················--·--··--···-··--·-·-···---·--

Art. 99 A partir de setembro de 1993, inclusive, os be
nefícios de prestação continuada da Previdê.ncía Social terão 
reajuste quadrimestral pela aplicação do F AS, sempre nos 
meses de janeiro, maio e setembro. 

§ 19 Para os benefícios. com data de início fora dos meses 
do reajuste quadrimestral, o primeiro reajuste subseqüente 
à data do início corresponderá à variação acumulada do IRSM 
entre o mês de início e o mês anterior ao do reajuste, dedUzidas· 
as antecipaÇões de .que trata o art. 10. 

§ 2~ A partir da referência de janeiro de 1993, o IRSM 
substitui o INPC para todos os fins previstos nas Leis n~ 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. 

Art. 10. A partir de 19 de Outubro de 1993, inclusive, 
serão ·conCedidas aos benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social antecipações mensais em percentual equi
valente a 50%. (cinqüenta por cento) da variação do IRSM 
do mês imediatamente anterior ao da sua concessão, ·nos meses 
de fevereiro, março, abril, junhç, julho, agosto, outubro, no
vembro e dezembro. 

Parágrafo único. O per.centual fixado no caput deste 
artigo aplica-se a todos os valores expressos em cruzeiros nas 
Leis n" 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e suas 
modificações posteriores''. 

Art. 29 Caso a variação real do salário mínimo resulte 
inferior à variação real do Produto Interno Bruto - PIB 
per capita, observada a sistemática prevista ~este artigo, o 

-salário míniino incorporará, no mês de maio do ano subse
qüente, aumento correspondente ao percentual de variação 
real do PIB per capita, se positiva, no ano considerado. 

Parágrafo único. A variação real anual do salário míni
mo corresponderá à divisão da soma dos salários mínimos 
dos doze meses do ano de referência pela soma dos salários 
mínimos nos doze meses do ano imediatamente anterior, corri
gindo-se todos os valores pela variação acumulada do IRSM 
entre- o mês de competência e o mês de dezembro do ano 
de referência. . 

Ar~. 39 Esta Lei entra ·em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam~se as disposições em contrári?· 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Discussão 
do projeto em turno suplementar. 

Sobre a mesa, emendas que vão ser lida_s pelo Sr. 11' 
Secretário. · 

SãO lidas as seguintes 

EMENDAS OFERECIDAS, EM TURNO SUPLEMENTAR, 
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR 

AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'127,-DE 1993 

EMENDA N'- I- PLEN 
Dar nova redação ao caput do art. so e ao § 29 do art. 

7° e o "caput" do art. 10 do Substitutivo ao PLC n° 3.610/93. 
Art. s~ São asseguradas aos trabalhadores_antccipações 

salariais mensaís sobre -ã parcela salarial até 6 (seis) salários 
mínimos em percentual equivalente a 80% (oitenta por cento) 
da variação do IRSM _do m_ês iro_cdiatamente_ anterior ao da 
sua concessão. 

Art. 7' 

§ 2? Serão assegurados ao_ salário mínimos a partir de 
outubro de 1993, inclusive, antecipações salariais mensais em 
percentual equivalente a 80% (oitenta por cento) da variação 
do ISRM do mês imediatamen'te anterior ao de sua concessão. 
nos meses de fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, 
outubro, novembro e dezembro. 

Art. 10. A partir de 19 de outubro de 1993 inclusive, 
serão concedidas aos benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social, antecipações mensais em percentual equi
valente a 80% (oitenta por cento) da variação do IRSM do 
mês imediatamente anterior ao da sua concessão, nos rp.eses 
de fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto. outubro, no
vembro e dezembro. 

Justificação 

Com uma inflação mensal superior a 30%"-(tríntá por 
cento), é indispensável uma antecipação safarial mensal que 
se aproxime do índice inffacloriáiíõ, a fim de que o trabalhad9r 
não tenha corroído seu poder aquisitivo. 

Em 8 de julho de 1993. -:Senador Esperidião Amin 

EMENDA N' 2 PLEN 
Dá nova redação ao Ylput do art. 5" e ao parágrafo 29 

do art. 79 e o caput do art. 10 do Substitutivo ao PLC. n9 

3.610193. 
Art. 59 São asseguradas aos trabalhadores ~tepipações 

salariais mensais sobre a parcela salarial até seis salários míni
mos em percentual equivalente a 60% (sessent_Çt por cento) 
da variação do IRSM do mês imediatamente_anterior ao da 
sua concessão. 

Art. 7' ·······~······-·~·~·-·-···~ .. ~-. ---~--........ -..-~--

§ 1' 
§ 29 Serão asseguradas ao salário mínimo, a partir d_e 

outubro de 1993, inclusive, antecipações salariais mensais em 
percentual equivalente a 60% (sessenta por cento) da variação 
do IMRS do mês imediatamente anterior ao de sua concessão, 
nos meses de fevereiro, março, abril, junhO, julho, agosto, 
9u.~ubro, novembro e d~zembro. · 

Art. 10.<> A partir de to de outubro de 1993, inClusive, 
serão concedidas aos. benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social, antecipações mensais' em percentual equi
valente a 60% (sessenta por cento) da variação do IRSM 
do mês imediatamente anterior ao da sua concessão, nos meses 
de fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, outubro, no
vennbro e dezembro. 

Justificação 

Com uma inflação mensal superior a 30% (trini:a por 
cento). é indispensável uma antecipação salarial mensal que 
§C apr:oxime do índice inflacionário, a fim de que o trabalhador 
não tenha corroído seu_ poder aquisitivo. 

Em 8-7-93. -Amir LaP.rln 

EMENDA N' 3 PLEN 

O artig"o 2" paSsa ã. ter a_ seguinte redação: 
Att:·'2" Será concedido anualmente, a partir de 19 de 

maio de 1994, um acréscimo ao salário mínimo que deve consi
derar o gá:nhó de produtividade média da 'economia no ano 
imediatamente anterior ao da concessão. 

Justificação 

Em face dos atuais níveis de inflf\ção do.País é imperioso 
o estabelecimento de uma salvaguarda aos trabalhadores, 

Em 8-7-93.- Esperidião Amin. 

EMENDA N' 4 PLEN 

Os incisos I e II do artigo 3~ passam a .. ter a Seguinte 
redação: · 

Art. 3' 

· ...... i· .... i"~ di~~· d~ ~~-ri-~Çã~· ;~~~~1;~ d~"i:RSM~~ ·;;;~~~tr~ 
imediatamente anterior ao mês de referência do FAS; 

II. Índice da variação mensal do IRSM no mês iinedíàta
mente anterior ao mês de referênçia do. F AS, divididq Pela
rilédia geométrica dos índices das variações mensais do lRSM 
no trimestre menciOnado no inciso anteriOr. -.. ... -

Justificação 

Em faCe dos- atuais níveis de inflação do }>aís é imperioso 
o estabelecimento de uma sal"-'~uarda aos trabalhadores. 

Em 8-7-93.- Esperidião Amin. 

EMENDAN' 5 PLEN 

O artigo 4~ passa a ter a seguinte redação: 
Art. 49 É assegurado aos trabalhadores reajuste tómes

tral da parcela salarial até seis salários mínimos, pela aplicação 
doFAS. 

Parágrafo 19 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem 
nos meseS de janeiro, abril, julho e OlJ.tubro integram o Grupo 
A e, nesses meses, a partir de outubro de 1993, inclusive, 
farão jus ao reajuste previsto neste artigo. 

----Earágrafo 29 Os trabalhadores cujas datas-base_ ocorrem 
nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro integram 
o Grupo B e, nestes meses,. a partir de agosto de 1993, inçlu-

. ~!v~, farã~ jus ao reajuste previsto' neste artigo. -
Pará_g~afo 39, Os trabalhadores_ cujas datas-base ocorrem 

nos meses de março, junhp, setembro e-de'zembro futegraril 
o Grupo C e nestes meses, .a partir cte setembro de 1993, 
inclusive, farão jus ao reajuste previsto ne-ste artigo. 
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Justificação 

Em face dos atuais níveis de inflação do País é iJnperioso 
·o estabelecimento de uma salvaguarda aos trabalhadores. 

Em 8-7-93. -Jlsperidião Amln. 

EMENDA N• 6-DCN 

O artigo 59 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 5o;~ São assegurados aos trabalhadores antecipações 

salariais mensaiS sobre a parcela salarial até 6 (seis) salários 
mínimos em percentual equivalente ·a 50% (cinqUenta por 
cento) da variação do IRSM do mês imediatamente anterior 
ao da sua concessão. 

Parágrafo P A partir de agosto de 1993; inclusive, os 
trabalhadores do Grupo A farão jus às antecipações previstas 
neste artigo nos meses de fevereiro, março, mais, junho, agos~ 
to, setembro, novembro e dezembro. -

Parágrafo 2"' A partir de setembro de 1993, iriclusive os 
trabalhadores do Grupo B farão jus·às antecipações previstas 
neste artigo, nos meses de janeiro, março, abril, junho, julho, 
setembro, outubro e dezembro. 

§ 3•- A partir de outubro de 1993, inclusive, os traba
lhadores do Grupo C farãO jUs às antecipações previstas neste 
artigo nos meses de jatJ.eiro, fevereiro, a:bril, maio, julho, 
agosto, outubro e novembro. 

§ 29 A partir da referência janeiro de 1993. o IRSM 
substitui o INPC para todos os fins previstos nas Leis n9s 
8.212 e" 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. 

Justificação 

Em face dos atuais níveis· de inflação no País, é imperioso 
o estabelecimento de unta salvaguarda aos trabalhadores. 

Sala das Sessões, 8~ 7-93. -Senador Esperidião Amin. 

EMENDA N' 9 PLEN 

Dê-se ao art. 10 e seu parágrafo único a seguinte redação: 
_ Art. 10. A partir de 19 de agosto de 1993, inclusive, 

serão concedidas aos benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social antecipações mensais em percentual equi
valente a 50% (çinqüenta por cento) da variação do IRSM 
do mês imediatamente anterior ao da sua concessão, nos meses 
de fevereirO, maio, agosto e novembro. 

Parágrafo único. O percentual fixado no caput deste 
artigo aplica~se a todos os valores expressos em cruzeiros nas 
Leis D.•s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e suas 
modificações posteriores. 

Justificação 

--- Em face dos atuais _níveis de inflação do País é imperioso 
o estabelecimento de uma salvaguarda aos trabalhadores. 

Sala das Sessões, 8-7-93.- Senador Esperidião Amin. Parágrafo 49 As antecipações de que trata este artigo 
serão deduzidas por ocasião do reajuste trimestral previsto 
no artigo anterior. EMENDA N' 10 PLEN 

Justificação 
Acrescente~se, onde couber, os seguintes artigos: 

Em face dos atuais níveis de_ inflação Qo País é imperioso Art. -Nos 12 (doze) meses seguintes à publicação da 
o estabelecimento de uma s(J.lvaguarda aos tral:lalhador~s. presente lei, os títulos públicos ou privados, pré ou pós;_fi-

Em 8-7-93.- Esperidião Amin. xados, os depósitos de poupança, os impostos, as taxas, as 
EMENDA N• 

7 
PLEN contribuições, as prestações referentes à aquisição de imóveis 

com financiamentO do SFH, os aluguéis, bem como as demais 
Os parágrafo 19 e 29 do artigo 79 passam a ter a seguinte obrigações monetárias terão seus reajustes e rendimentos cal~ 

redação: culados _a,través da aplicação, sobre os respectivos índices, 
Art. 79 ... ro.-.~--·~······~~····""···--·~·~· ... -~~~-·~················ . de um redutor igJlal aquele ref~rido no artigo ... (o dos salários) 
Parágrafo 19 A partir de 19 de setembro de 1993, indu- Parágrafo Unico- Q redutor não se aplica aos débitos 

sive, o salário mínimo terá reajustes bimeritrajs pela aplicação fiscais vencidos. 
do FAS. Artigo. -Após o prazo a que alude o artigo anterior, 

Parágrafo z~ Serão assegurados ao salário mínimo, a será vedada a vinculação, em .. caráter geral ou automático, 
partir de }9 de agosto de 1993, inclusive, antecipações salariais de qualquer valor à unidade de conta distinta da unidade 
em percentual equivalente a 50% da variação dO JRSM do monetária nacional. · 
mês imediatamente anterior ao da sua concessão, nos meses _ § 19 Os valores nominais objeto de ato jurídico perfeito 
de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. ou de coisa julgada não poderão ser modificados por norma 

Justificação ou sentença posterior. 
§ 29 O emprego eventual de cláusulas monetárias. dife-

Em face dos átuais níVeis de inflaç~o do País é :imperioso Ienciadas poderá ser autorizado, em caráter excepcional, citso 
o estabelecimento de uma salvaguarda aos trabalhadores~ a caso, pelo Congresso Nacional. · 

Em 8'7-93.- Esperidlão Amln. · Justificação 
EMEN-ôK"N·~·IrPLÊN·-,_ Visa a presente emenda harmonizar os critérios de rea-

Dê-:se ao art. 9" e __ seus parágrafos }9 e 29 a seguirite reda- juste dos salários, previstO no artigo, com as regras aplicáveis 
ção: aos rendimentos de aplicações fif!anceiras baseados na infla-

Ar!. 99 A partir de setembro de 1993, inClUsive, os be~ ção, aos encargos tributários e demais prestações. 
nefícios de prestação continuada da Previdência Social terão Objetivá a emenda, ademais, disciplinar a extinção futura 
reajuste trimestral, pela aplicação do FAS, sempre nos meses dos indexadores gerais e automáticos consagrados pela corre-
de janeiro, abril, julho e outubro. ção monetária, para convivência cotn a inflação. Estes consti-

§ 19 Para os benefíciOS-com data de início fórà-dõs-meses -- tuem ·certamente riá: Prihcípal e mais macabra heterodoxia 
do reajuste ti"imestral de o primeeiro reajuste subseqUente subsistente na económia brasileira. 
à data do início cOrresponderá à variação aCUmuladã. do IRSM O principal obstáculo à existência de uma moeda n<l.cipnal 
entre o mês de ILEGJVEL e o mê~ anterior ao reajuste, s3.udáveléexatamente a cisão criada a partir da Lei n?4.357/64, 
'deduzidas as antecipações de que trata o art. 10. que criou a OR1N corno unidade de valor e de conta, logo 
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suc:edida por outras unidades. de conta, criando uma multipli-
cidade de moedas. _ : 

A unificação da moeda - como meio de pàgaffiento e 
como reserva de valor -.:.... é indispensável e constitui compe
tência da União. Sem a-cura da moeda, os agentes económicos 
continuaram envolvidos na jogatina da inflação, cada um deles 
tentando ganhar o máximo~ ou, se impossível, perder o mí-
nimo. _ . 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. -Magno Bacelar, 
Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc~na) __ ,-,-_Solicito ao 
nobre Senador Beni V eras o parecer em nome da Comissão 
de Assuntos Económicos sobre as emendas de plenário. 

O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a Emenda n~ 1 eleva a antecipação mensal para 80% do IRSM 
do mês anterior. Conmta, portanto; com a-posição tomada 
a respeito da antecipação mensal; quadrimestral o ajuste. Sou 
pela rejeição. 

A Emenda n~ 2, do Senador Amir Lando, propõe uma 
antecipação mensal de 60%; conflita, portanto, com 6 parecer, 
que define antecipação mensal de 50%. So~ pela sua rejeição. 

A Emenda n'-' 3 estabelece ganho de produtividade para 
o salário mínimo OOni base na média de produtividade. Essa 
emenda já está contida no Substitutivo, no seu item firtal. 

A Emenda n'-' 4 altera o critério de cálculo do FAS, para 
adaptar esse índice ao reajuste trimestral. 

O reajuste seiá quadrimestral; fica, então, prejudicada 
a emenda. 

A Emenda n'-' 5 estabelece reajuste trim.es1:i-al, vinculadas 
as antecipações de 50%. 

Coroo o ajuste acertado foi o quadrjmestral, acha-se pre-
judicada a emenda. ' ' 

A Emenda n'-' 6 estabelece antecipação mensal dentro 
da política de reajustes trimestrais. -

O reajuste é quadrimestral, portanto a emenda se acha 
também prejudicada. 

A Emenda n'-' 7 estabelece reajuste bimestral para o salá-
rio minimo. pelo FAS. -

O reajuste é quadrimestral, no caso_. __ _Ta.rnbém se acha 
prejudicada essa emenda. 

A Emenda n'-' 8 estabelece reajuste trimestral para os 
benefícios da Previdência Social, pelo FAS, a partir de 19 

de setembro de 1993. 
A deCisão foi quadrimestral, portanto a emenda !ambéin 

se acha prejudicada. 
A Emenda n'-' 9 estabelece antecipação merisal com rea

juste trimestral para os benefícios da Previdência Social. 
Fica também prejudicada, pela opção do. reajuste quadri

mestral. 
A Emenda n~' 10 estabelece o redutor- vencimento/ren

dimento nominal inclusive poUpança e prestação de casa pró
pria, aluguéis, impostos, taxas e co:ritribuições sociais. 

· A substituição não contempla nenhum.a hipótese de redu
tor, mas sim antecipações mensais do IRSM do mês anterior, 
que comportariam compens'ação no quadriniestre. 

A emenda trata de matéria distinta daquela que esteve 
em votação. Portanto, está prejudicada. 

Sou pela rejeição das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
conclui pela rejeição de todas as eméndas. 

Completada a instruÇão da matéria, passa-se à votação 
do substitutivo, sem prejuízo das emendas. 

___ Sobre a, mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1" Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 717, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b,do R~giniento IntemÕ, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emeitda 
n~' 2 ao substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 127/93. · 

Sala das SessÕes, 8 de julho de 1993. - Senador Amlr 
Lando. 

REQUERIMENTO N• 718, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n9 3, ao art. 2'-' 

Saia"das Sessões, 8 de julho de 1993.- Senador Esperi
dião Amin. 

REQUERIMENTO N• 719, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaqUe, para votação em separado, da Emenda 
n" 4, ao art. 39, incisos I e II . 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. -Senador Esperi
dião Amim. 

REQUERIMENTO N• 720, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
l:equeiro destaque, para VOtação em separado, da Emenda 
n9 5, ao art. 49, §§ 19 e 29 

sala das ses~ões, 8 de julho de 1993. -Senador Esperidiio 
Amin. 

REQUERIMENTO N• 721, DE 1993 

Nos termos Po art. 312, alínea b, 'do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, Emenda n? 
6, ao art. 59 ,§§ 1", 29 e 39 -

Sala das sessões, 8 de julho de 1993. - Senador Esperi
-dião Amln 

REQUERIMENTO n• 722, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Effienda 
n• 7, aos§§ 1• e 2• do art. 7• 

Sala das Sessões 8 de julho de 1993 -Senador Esperidião 
Amln. 

REQUERIMENTO N• 723, DE 1993 

·Nos ternos do art. 312, alín~a b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n' 8, ao art. 9', §§ 1 • e 2• 

Sala das sessões, 8 de julho de 1993. -Senador Esperi-. 
dião Amin 

REQUERIMENTO N• 724, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n9 9, ao art. 10 e seu parágrafo-único. - -

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. -Senador Esperi
;álãoAmln. · 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A- Presi
dência pede a atenção dos Srs. Líderes. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presiden-te, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pela ordem. Sem 
revisâo do orador.) -Sr. Presidente, para simplificar, se 
V. Ex~ concordar, eu gostaria de falar sobre os requerimentos_ 
e as emendas numa única oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Quando 
houver o seu primeirO requerimento, V. Ex~ falará sobre os 
seus pedidos de destaque. 

A Presidência chama a atenção dos Srs. Líderes. Vai 
ser iniciada a votação, um a um, dos requerimentos de desta
ques. A votação será simbólicã. 

Votação do requerimento de destaque para a votação 
em separado da Emeiida n~" 2 do substitutivo do Sen.a._d_o_FeQe
ral, ao Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n9 127/93, 
de autoria do Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, para encaminhar, ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Para encaminhar.· 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a minha proposta, 
que fundamentalmente se sustenta num enteridimento havido 
na maioria dos membros da bancada, é no sentido apenas 
de alterar a antecipação de 50 para 60%. Temos um acréscimo 
apenas de 10% do projeto do substitutivo do nobre relator. 

Sr. Presidente, apenas quero dizer que essa é uma tenta
tiva de se buscar minorar o grande sacrifício que os trabalha
dores vêm sofrendo, ao longo de mais de 20 anos, neste País, 
desde o Decreto n9 2.045 -:-- o f~urioso- Decreto do arrocho 
salarial- que instalou no Brasil uma política que não forne
ceu, até o momento, uma correção definitiva: O que se pre
tende aqui é corrigii·--um pouco ·essa distorção: ao invés de 
100% do Projeto original da Câmara, a nossa propOsta -é 
60% da inflação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Atenção, 
Srs. Líderes, em votação o requerimento de destaque do Sena
dor Amir Lando. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE) -Sr. Presi
dente, desejo esclarecer a V. Ex• e a Cas·a que, em relação 
a esta matériã, a Bancada do PMDB, majórifãriamente, em 
reunião agora realizada, posicionOU-se a favor da Emenda 
Amir Lando, sem prejuízo dos companheiros que discordarem 
dessa oriei:ltação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Por_enquan
to estamos votando só o requerimento, a matéria~Uestacada 
virá depois. 

OS-Sr-S.- Senadores que o aprovªm, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA) -Sr. Presi

dente, voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Fica regis
trado o voto "não" do Senador Jutahy Magalhães para o 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Requeri
mento_ de_ destaque para a votação em_separado da Emenda 
n9 3 ao art. 2~. de autoria do Senador Esperidi~o-Amin. 

Concedo a palavra ao Senador ESperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pretendo, Com esse requerimento, resumir todos os ou
-tros que vão se seguir, submetendo à votação do Senado uma 
proposta alternativa a esta apresentada pelo Senador Amir 
Lando e ao substitutivo aprovado, que reduz de quadrimestral 
para trimestral o reajuste. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento de destaque de autoria do Senador Esperldião 
Amin. · 

-Os -srs. Senadores que o· apfovam ·qu-eiram permane-cer 
sentados. (Pausa,) 

Rejeit::tâo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,: eu não 
consegui acompanhar o cômputo que V. Ex• fez. DaqUi de 
tr_á_s_vi c~nco_Sr$. Senadores se movimentarem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A votação 
é simbólica, representada pelos líderes. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN _:_Mas só cinco se movimen
taram. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
contra os líderes do PMDB, do PFL, do~ PTB, do PSDB, 
que são a maioria da Casa. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -O PSDB não votou. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O PSDB 
não votou contra? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- EnÍão, vou 
repetir a votação. Peço a atenção dos Srs. Líderes. Em votação 
o requerimento de destaque do Senador Esperidião Amin 
para a Emenda n9 3 ao art. 29. 

--=Em VOtação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP)- Votamos contra, 
Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votam con
tra o PSDB, o PMDB, o PFL e o PTB. 

Rejeifaâo o destaque. 

O SR.JOSAPHAT MARI~HO (PFL-BA)- Sr, Presi
dente, declaro que votei pelo pedido. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF) - Sr. Presidente, 
o PP também votou pelo pedido. 

~. ~ ~ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)..:._ Em votação 
o reqüerimento de destaqüe do Senador Esperidião :Amin, 
para votação em separado da Emenda n~ 4 ao art. 3o, incisos· 
lell. ~ ~·~ 

Peço os votos dos Srs. Líderes. 
Em votação. 
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE) - O PMDB 
vota contra, Sr. Presidente. 

O SR. ELCfO ALVARES (PFL·ES) -0 PFL vota con
tra, Sr. Presidente. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP) - O PTB vota 
contra, Sr. Presidente. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP) -O PSDB vota 
contra, Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Foi rejei-
tado o requerimento. ' 

Requerimento de destaque para votilção em separado 
da Emenda no 5, ao art. 4~. §§ 1" c 2~. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de orderri. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PPR-SC. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, diante 
da rejeição dos requerinientos anteriores, retiíó- os· demais 
por tratarem de matérià conseqüente. É impossíVer votar um 
requerimento e, eventualmente, a matéria objeto do art. 5!', 
por exemplo, sem ter aplicado a trimestralidade nos artigo_s 
precedentes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O autor 
retira os demais requerimentos. _ _ 

Votação do substitutivo em turno suplementar, sempre
juízo das emendas. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 725, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro · 
votação nominal para o Projeto no 127 (substitutivo). _no turno 
suplementar. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. --,-_EduJOr<loCafeteira 
- Magno Bacelar, Ney Maranhão. · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A votação 
é simbólica. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Sr. Presidente, o PMDB 
v~ta contra a solicitação dos nobres ~!deres,_ encabeçados 
pelo Senador Epitácio Cafeteira e pede _aos Sr_s_. Sena(iores 
que acompanhem a Liderança nesta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vou colher . 
os votos. 

Como vota o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- O PFL vota 
"não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena),--- Como vota . 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP) - O PTB vota 
"não". Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).,--- Comovota 
o Lider do PSDB7 

-r-

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-PT)-:- O PSDB vota 
"não". Sr. Presidente. 

' O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Rejeitado 
o· requerimento. 

Passa-se à vot~ção- simbólíca do substitutivo, em turno 
suplementar, sem prejuízo da emenda destacada do Senador 
Amir Lando. 

-Os Srs. Senadores _que aprovam o substitutivo do Senador 
Beni V eras queiram permanecer sentados. (Pªusa.) 

Aprovado. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Aprovado 
o substitutivo, qs Srs. Senadores que quiserein fazer decla
ração de voto poderão, inclusive. fazê-la por meio de docu
mento enviãdo à Mesa. 

Peço ao Sr. Secretário que anote.as declarações de "oto. 

O SR. ODACJI{ SOARES (PFL - RO) -Contra, Sr. 
Presidente. 

-o SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR :- SC) - Contra, 
Sr. Presidente. 

O SR. LEVY DIAS (PPR - MS) - Contra, Sr. Presi
dente. 

A SR• JÚNIA MARISE (PRI'! - MG) - Contra, Sr. 
Presidente. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB - DF) - Contra, 
Sr .. Presidente. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDJ:L~ PE)- Con-
tra, Sr. Presidente. - ---- -

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE) - Contra, sr: 
· Presidente. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BÀ) _:Contra, Sr. 
Presidente. 

O SR. JOSAPH.AT MARINHO (PFL- BA)- Contra, 
Sr. Presidente. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR- MA)- O PPR 
todo contra, Sr, Presidente. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR) - Contra, Sr. 
Presidente. · 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - Contra, 
Sr._ Presidente._ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - O Partido 
.-dos Trabalhadores ~ontra, Sr. Presidente. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS) - Contra, 
- Sr. Presidente. __ 

0 SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS) - Contra, 
Sr. Presidente. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -.Todas as 
dedaràções dC::- voto forain registradas. 

Aprovado o substitutivo, vamos agora passar à votação 
da matéria destacada pela aprovação do requerimento do Sr. 
Amir Lando. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA_: Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não é possí
vel, nobre Senador. Só quem pode encaminhar a votação 
é o autor do requerimento. -
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V. Ex• dará o seu voto como Líder. 
Agora é a matéria destacada que vai ser votada. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Não pode ser nominal? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Não pode 
ser nominal, porque foi recusada a votação. 

Votação, em separado, da Emenda n9 2, ao Projeto de 
Lei da Câmara no 127, de 1993, que será lida pelo Sr. I' 
Secretário. 

'É lida a seguinte 

EMENDAN•2-
Dá nova redação ao caput do_ art. 59 e ao parágrafo 29 

do art. 79 e o capu~ ~o art. 10 do SubstitutiVO- ao PLC n"' 
3.610/93. ~ . . 

Art. 5"' São asseguradas aos trabalhadOres antecipações 
salariais mensais sobre a parcela salarial até seis salários míni
mos em percentual equivalente a 60% (sessenta por cento) 
da variação do_IRSM do mês imediatamente anterior ao da 
sua concessão. 

Art. 7° 

o o O O o o o o o o o o o o o o 0,0 O 0 0 0'0 o o o o o o o o ooO o O 00 O O • o •-• V o o >O> o ·-~~H·~--·~--~ 

§ 2',- Serão asseguradas ao salário mfninio, a- partir de 
outubro de 1993, Inclusive, antecipações salariais mensais eri:t 
percentual equivalente a 60% (sesSenta por ceilto) da variação 
do ISRM do mês imediatamente anterior ao de_sua concessão, 
nos meses de fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, 
outubro, novembro e dezembro. 

Art. 10. A partir de 1<? de outubro de 1993, inclusive, 
serão concedida aos benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social, antecipações mensais em percentual equi
valente a 60% (sessenta por cento) da variação do IRSM 
do mês imediatamente anterior ao da sua concessão, nos meses 
de fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, outubro, no
vembro e dezembro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Em votação 
a emenda do Senador Amir Lando, que acaba de ser lida. 

A votação será simbólica. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Ptesidente, peço 
a palavra pela orde~. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. EX' 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Pela 
ordem.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, há possibilidade 
regimental de se fazer um requerimento para que a votaÇão 
seja nominal? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Acaba de 
ser recusado o pedido de votação nominal, feito pelo Senador 
Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex' 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR- MA. Pela or
de~. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado-

res, estamos chegando ao momento da última verificação--:
Tem-se a impressão que alguns Senadores não querem ter 
o seu nome vinculado a um voto favorável ou contrário. Isso 
é mUito ruim para a imagem desta Casa. 

Penso que é irilportante que todos n~s mostremos a nossa 
cara com o nosso voto. Diante do que ficou combinado e 
em função de toda a votação que foi feita até agora, pafeCe-me 
que, no momento, ela deve ser nominal. Uma votação simbó- _ 
Íica, agora, será muito desagradável para o Senado e até para 
futuras votações, onde vai faltar aquele crédito de confiança 
que tem norteado, até hoje, os trabalhos desta Casa. Afinal 
de contas, aqui é a ~ara Alta _do País. 

Nunca me lembro de ter visto no Senado Federal assuntos 
d~~a_.espécie. T_qdo o nosso_ desejq é de _que esse resultado 
-e vi; ainda há pouco, o nobre Senador Mansueto de_ Lavor 
tanlbém cl3.mar Por uma votação nOminal- Seja rio sentido 

· de que cada um, não apenas vote com a sua consciência, 
mas deixe registrado, para a Casa e para o Brasil, o seu posicio-
namento. É essa a situação que está colocada. _ 

Ainda agora, quando pedi para encaminhar a votação, 
foi porque eu pretendia chegar às 2 horas e 55 minutos encanií
iihand<;>, para que não se votassç à ~ocapa e à sorrelfa. 

O SR. PRESIDENTE (~11mberto Lucena) -Mas V. 
E~ não pode mais encaminhar. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Rendo-me ao Regi
mento e vejo que, a partir de agora, ~enho que tomar os 
meus cuidados para que não se repita o que está acontecendo 
na noite de hoje. 

. OSR. PRESIDENTE (Humberto Luceu"a)- Nobre Sena
dor Epitacio Cafeteira, a Presidência só não pode tomar a 
iniciativa de vo~3.çáo nomiilal ex oflk:io. A votação nominal 
só pode ser feita através de requerimento. 

V. Ex~ solicitou uina votação nominal para· o substitutivo 
que foi recusado. Agora, está em votação simbólica a Emenda 
do_ Senador Amir Lando, devi,damente destacada. 

O SR. AMIR L ANDO - Sr. Presidente, peço a pala vi-a 
para uma questão de ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) :._~Concedo 
a palavra a V. EX' 

O SR. AMIR LANDO (PMDB __.:_ RO. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, efetiva
mente, foi votado um pedido de votação nominal pertinente 
_ao sUbstitutivo, mas não pertinente à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador 
Amii Lando, não houve requerimerito para votaÇão nominãl 
da emenda de V. Ex' 

O SR. AMIR LANDO - Sr. Presidente, faço-o nciste 
momento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. EX' deve, 
então, encaminhar à Mesa o requerimento; a Mesa não pode 
tomar essa iniciativa. - -

A Presidência aguarda o requerimento de V. EX', que 
será submetido ao voto simbólico das Lideranças. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra à V. EX' 
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS_ Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)-Sr. Presipente, o PMDB 
reuniu~se, agora à noite, para analisar essa questão. 

Devo dizer a V. Ex~ que o PMDB, majoritariamente, 
depois de colhidos os votos e os posicionamentos dos seus 
Senadores, inclinou-se pela emenda do Senador Arnir Lando, 
que está sendo, agora, submetida à votação. 

Ocorre que, mesmo havendo uma posição majoritária 
da Bancada, não há uma posição fechada e, portanto, o nosso 
Líder, o ilustre Senador Mauro Benevides, está com dificul
dades de apresentar a V. Ex• uma posição _unfsSôna, unfvoca 
da Bancada. 

Pergunto a V. Ex~ se há outra a"uernativa que não seja 
a votação nominal, explícita, para uma aferição correta do 
posicionamento dos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-:- Não, Ex•; 
a votação é simb6lica. Há o requerimento do Seriadci{-Amir 
Lando, agora, pedindo votação nominal para a Emenda n9 
2de S. Ex• 

A Presidência vai submeter esse requerimento de votação 
nominal à votação simbólica dos Srs. Líderes. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ressalvado o direito de decla
ração de voto dos Srs. Senadores? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu_cena) - Si!Il; de 
declaração de votos. Há o requerimento de votação nominal 
a ser apreciado agora. Os Líderes é que vão decidir: se querem 
votação nominal. .. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com isso, evidentemente, y_ 
Ex•, ao computar os votos declarados pelos Srs. Senadores, 
irá aferir esses votos para efeito de decisão e de resultado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não, nobre 
Senador; só para efeito de declaração de voto. ~-- ______ _ 

Será colocado em votação o requerime!ltO do Senador 
Amir Lando solicitando votação nominal para a Emenda n"' 
2. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr_ Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENl'E (Humberto Lucena)-Tem a pala
vraV_Ex' 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE- Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orado~.) -Sr. Presidente, 
eu pediria a V. Ex• apenas três minutos para que as liderançã.s, 
articuladas neste Plenário, pudessem oferecer à Mesa aquela 
colabora_ção indispensável à votação dessa matéria agora. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A votação 
não pode ser interrompida, mas a Presidência vai aguardar 
três minutos sem suspender a sessão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma breve comunicação enquanto tránscorrein 
esses três minutos. · 

O SR. PJU:SIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala-
vra V. Ex~ --

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para_ uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr~deilte, g~s· 
taria de fazer uma reflexão sobre aquilo que Vamos votar 
e o -que foi votado até o presente, ou seja, o parecer do 
Senador Beni V eras. 

O Senador Beni V eras, secundado pelas paJavras do Sena
dor Mário Covas, bem como o que nos foi transmitido pe1a 
equipe econômica, pelo Ministro Fernando Henrique Cardo
so, expressou um cálculo, segundo o qual, se efetivamente 
deixarmos o projeto tal com está no parecer, com ajustes 
mensais de 50% da inflação nos três primeiros meses, e ajuste 
qu-a-driMestral, recompondo toda a irifláção-ainda não reposta 
durante os três primeiros meses, teríamos um aumento real 
no salário médio, ao longo do quadrimestre, da ordem de 
3%_ . 

- - Eu goStaria ·de ressaltar que esse cá-lculo é baseado numa 
hipótese. Em verdade, se nã()me engano, esse cálculo seria 
para a· hipótese de haver aumento, nos tr~ primeiros meses~ 
de 41%, daí se teria o aumento de 3% real. Não é isso Senador 
Beni V eras? 

O SR. PRESIÍlENT)l: "(Humberto Lucena)- Eu gostaria 
-_gue V. Ex~ terminasse, nobre Senador Suplicy, pois em pedido 
de esclarecirileOto não pode haver apartes. 

Eu pediria a V. Ex~ que não insistisse e. em seguida, 
o Senador Beni V eras dará os esclarecimentos a V. Ex~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY - De;~j~ diZer que esse 
cálculo de cresciriiimto real da ordem de _-3%, à.o longo do 
quadrimestre, depende mUito do comportamento da infla
ção .. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena, Fazendo soar 
as campainhas.)- Nobre Senador, já completamos os tÍ'ês 
minUtos solicitados pelo nobre Senador Mauro Benevides. 

-vamos colocar em votação o requerimento de votação no
minal. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr_ Presidente, é muito 
difícil prevermoS como a inflaÇão vai se comportar. Considero 
que também seria muito difícil, com toda certeza, dizermgs 
que a inflação terá um comportamento pior do ponto de vista 
dos trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento solicitando votação nominal, da lavra do Sena-
dor Amir Lando. - · 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr_ Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMOB - PE. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do Orador.) -Sr. Presi-· 
dente, o Regimento distió.gue claramente o pedido de verifi..: 

. cação de qu~m e a votaçãO nominal e determina que, em 
havendo pedido de verificação de quorum não poderá haver 

· novo pedido com a mesma finalidade no espaço de tempo 
de uma hora. -

-0 Regimento que detenriina eSse inters_tício de umabora 
para um novo pedido de verificação de quorum, não deteonina 
·a mesma coisa para as_ votações nominais. _ 

Então, na realidade, nada impede, nenhum fundamento 
regitnental existe para que, mesmo antes das 2h55min. horário 
que já está bém próxiffio, se consiga deste Plenário algo mais 
transparente. mais democrático. 

E evidente, Sr. Presidente, Srs. Lfderes - apenas com· 
algumas exceç6es - que a maioria ~as bancadas não est4 . 
unida. Os Líderes encaminham com ressalvas ou mesmo sem 
fazê-las; parte dessas ba:p_cadas eStá votan.do até com certo : 
constrangiffi:ento. C?.I!_tra a orientação dos seus Líderes. ~S.S<\ 
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significa qUe há uma necessidade de, aO invés de um apego 
à letra do Regimento;-se atender àquilo que ~ o ímeresse 
maior, ou seja, de haver uma manifestação_da vontade majori
tária do Plenário que ainda não foi inequivocamente manifesta 
na noite de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).,-,- Peço a V: 
Ex~ que- conclua a sua questão de ordem, nobre Senador. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR ~ Sr. Presidente, já 
vou concluir a questão de ordem. 

Data venia teríamos condições regimentais, neste momen
to, de aferirmos a vontade do Plenário a respeito de matéria 
de tanta importância, mediarite o processo_· de votação no· 
minai. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento, de autoria do Senador Amir Lando, solici
tando votação nominal. 

Vou colher os votos dos líderes. 
Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES .(PMDB'- CE) -A favor 
da votação nominal, pelas razões já invocadas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Como vot< 
o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- A favor d: 
votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSDB? .. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP) - Conio voto 
sempre, Sr. Presidente: a favor da votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) - A favor da 
votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA (PPR-MA)- A favot 
·da votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF) - A favor da 
votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÁO (PRN - PE) - A favor da 
votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT -MA) -A favor 
da votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PT? · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - A favor da 
votação nominal. 

O SR-. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Coino vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB --RS) -,--Pela votação 
nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado 
o requerimento. 

- E o seguinte o requerimento aprovado 

REQUERIMENTO N• 726, OE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para o Projeto para a Emenda no;~ 2 ao PLC 
n• 127/93. 

__ Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. - Amir Lando. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 

à votação no_minal pelo sistema eletrôniCo, de acordo com 
a deliberação soberana do Plenário. 

Em votação a Emenda n70 2~ de autoria do Senador 
. Amir Lando. 

Vou colher os votos dos Líderes. 
Como vota o Líder do PMD~? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Questão 
aberta do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Questão aberta 
do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce11a)- Como vot> 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP)- O PSDB vota 
"não". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR _:MA)- Ques
tão fechada. O PPR vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - Sr. Presi
dente, o PDT vota "sim", porque não há outra opção. Mas, 
de qualquer maneira, entendemos que há. um ganho para 
o trabalhador, embora nós, do PDT, não aQrrútamos que possa 
ser votado nesses termos. ReSponsabilizamos a Bancada do 
Partido que apoiou o Governo pelo fato de terem encontrado 
essa maneira de barganhar com o· trabalhador, dando tão 
pouco à classe trabalhadora do Pafs. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - ?eçoaos 
Srs. Uderes que se limitem a anunciar o voto. 

Como vota o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) - O PTB vota 
"sim", embora, pessoalmente, eu vote "não". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Coino vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÁO (PRN - PE) - O PRN vota 
"sim". Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF)- Questão aberta 
na Bancada, Sr. Presidente. 
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------------------------------------~~~-------
O SR. PRJ!SIDENTE (Humberto Lucena)- Gomo vota 

o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- Voto "sim". 
Essa proposta é a mais ptóxima da que o PT -tinha origi
nalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS)- Voto"sim" . 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. Se
nadores já podem votar., 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES 

Aluízio Bezerra 
AmirLando 
Antonio D'Carli 
AureoMello 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Eduardo Suplicy 
Epitãcio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Flaviano Melo 
Gerson Camata 
Guilherme Palmeira 
Iram Saraiva 
J osaphat Marinho 
José Fogaça 
José Sarney 
Júlio Campos 
Júllia Marise 

Lavoisier Maia 
Levy Dias 
Lucidio Portella 
Magno Bacelar 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Ney Suassuna 
_Odacir ~oares 
Onofre Quinait 
Paulo Biso! 
Pedro Teixeira 
Rona!do Aragão 
Ruy Bacelar 
Va!mir Carnpelo 
Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES 

Almir Gabriel 
Bello Parga 
Beni V eras 
Chagas Rodrigues 
Direeu Carneiro 
Elcio Álvares 
EvaB!ay 

. Henrique Almeida 
JoãoCalmon 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 

JoséRicha 
Jutahy Magalhães 
Juvêncio Dias 
Luiz Alberto Oliveira 
Marco~ciel 
Mário Covas_ 
MarluCe Pülto 
Mauro Benevides 
MeiraFilbo 
Pedro Simon 
RonanTito · 

O SR. PRESIDENTE (_Humberto Lucena) -Votaram 
SIM 35 Srs. Senadores; e NAO 23. 

Total de votos: 53. 
Aprovada. 
Fica, portanto, prejudicada a Emenda rt9 1, de autoria 

do Senador Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ....:. Votação, 
em globo, das demais emendas com parecer contrário.-

Os Srs. Senadores que a reijetam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Reijeitadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte . . 

PARECER N• 241, DE 1993 
(Da. C~ missão Di.reto!a)_ 

Redação Final do Substi~utivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n•127, de 1993 (n• 3.610/93, na Casa 
de origem). 

A Comtssão Diretora apresentá a teâação final do substi
tutiv-o do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 127, de 
1993 (n• 3.610193, na Casa de origem), que altera dispositivos 
da Lei n• 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, . de julho de 1993. -
Chagas Rodrigues, Presidente - Júlio Campos, Relator
Júnla Marlse- Lucidlo Portella. 

ANEXO AO PARECERN• 241, DE 1993 

Redação final do Snbstitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 127, de 1993 (n• 3.610/93, na Casa 
de origem). 

Altera dispositivo da Lei o• 8.542, de 23 de dezem
bro de 1992, que dispõe sobre a política nacional de 
salários e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 5", o § 2" do art. 79, e os arts. 99 e 10 

da Lei n• 8.542, de 23 de dezembro de 1992, passam a·viger 
com a seguinte redação: 

.. Art. 5" São asseguradas aos trabalhadores antecipa
ções salariais sobre a parcela salarial até 6 (seis) ·saláriOs m(ni
mos em percentual equivalente a 60% (sessenta por cento) 
da variaçãO do IRSM do mês imediatamente ante.rior a~- da 
sua concessão. 

§ 19 A partir de agosto de 1993, inclusive, os trabalha
dores do Grupo "C" farão jus às antecipações previstaS neste 
artigo nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio_, junho, 
julho, agosto, setembro, outubro e dezembro.. _ 

§ 2• A partir de setembro de 1993, inclusive, os traba
lhadores do_ Grupo "D" farão jus às antecipações previstas 
neste artigo, nos meses de janeiro, fevereiro, marÇo, Jjlaio, 
junho, julho, setembro, outubro e JJ.Oyembro . 

§ 3" A partir de outubro de 1993, inclusive, os trabalha
doreS do Grupo "A" farão jus às antecipações previstas neste 
artigo, nos meses de fevereiro, março, abril, ro.aiQ, junho, 
agosto, outubro, novembro e dezembro. 

§ 4f' A partir de novembro de 1993, inclusive, os traba
lhadores do Grupo "B" farão jus às antecipações previstas 
neste artigo, nos meses de janeiro, março, abril, julho, agosto, 
setembro, novembro e dezembro. -

§ 59 As antecipações de que trata este artigo serão dedu
zidas por ocasião do reajuste quadrimestral previstq_ no artigo 
anterior. 
.. o o o o O o O O •••.• -~o o o.ooooo o o OOooooo o o o OO ••-ooooo .. O* •o ....... O O O •.•••oOo •••,•• o'oo"'Ho • 

Art. 7• ............. ~--- .. -·"···· .................... ,., ...•••. 
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§ 1' ............................................... _ .. _..~-~---·· 
§ 211 Serão asseguradas ao salário mínííno~--ã -partir de 

outubro de 1993, irttlusive, antecipações salariais mensais em · 
percentual equivalente a 60% (sessenta por cerito}da Vafiãção 
do IRSM do mês imediatamente anterior ao da sua concessão, 
nos meses de fevereiro, abril, junho, julhci, agosto, outubro, 
novembro e dezembro. 

§ 3' ................................................... ~~---..... . 

Art. 9~ A partir de _setembro de 1993, inclusive, os be
nefícios de prestação continuada da Previdência Social terão 
reajuste quadrimestral pela aplicação do FAS, sempre nos 
meses de janeiro, maio e sete-mbfo. - -

§ 19 Para os benefícios com data de início fora dos meses 
do reajuste quadrimestral, o. primeiro reajUsfe ·subseqüente 
à data do início corresponderá à- variação ac-umulada do IRSM 
entre o mês de inicio e o mês anterior ao do reajuste, deduzidas 
as antecipações de que trata Q art. 10.. , 

§ 29 A partir da referência janeircl" de 1993, o IRSM 
substitui o INPC para todos os fins previstoS nas Leis n\>'l 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. 

Art. 10. A partir de 1' de outubro de 1993, inclusive, 
serão concedidas aos benefícios de prestações continuada da 
Previdência Social antecipações mensais eni percentual equi
valente a 60% (sessenta por cento) da variação do IRSM 
do mês imediatamente anterior ao da sua concessão, nos meses 
de fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, outubro, no~ 
vembroe dezembro. 

Parágrado único. O percentual fixado nO "caput" deste 
artigo aplica-se a todos os valore_s expressos em cruzeiros nas 
Leis n'' 8.212 e 8.213, ambas de 24 de jl.llho de 1991, e suas 
modificações posteriores." 

Art. 29 Caso a variação real do salário mínimo resulte 
inferior à variação real do Produto Interno BrUto--:-=- PlB/''per 
capita", observada a sistemática Prevista neste artigo, o salário 
mínimo iriCorporará, no rilês de maio do ano subseqüente, 
aumento cOrrespondente ao percentual de variação real do 
PIB "per c:apita", se posita, no anO conSiderado. 

Parágrafo único. A variação rea1 anual do salário Inínirno 
correponderá à divisão da sorna dos sahlrios mínimos nos 
doze meses do ano de referência pela soma dos salários ffiínj
mos nos doze meses do ano imediatamente anterior, corrigin
do-se todos os valores pela variação acumulada do IRSM 
entre o mês de competência e o mês de dez.embro do ano 
de referência. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em con.trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a redação fmal. 

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

Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos.Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:- A Presi
dência convoca sessão conjurita a realizar~se hoje, às 11 horas, 
no plenária da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIPENTE (Humberto Lucena)'- Está encer 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 03h do dia seguinte.) 

.ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 59, DE 1993 

Dá denominação a conjunto de gabinetes do Senado 
Federal. 

A Comlssâo Diretora do Senado Federal, no desempenho 
de suas atribuíções regimentais e regulamentares, res_olve: 

__ Art. 1" O conjunto de gabinetes localizados no Anexo 
ii -do Senado Federai, em frente ao Auditório Petróri:io Portena, nas instalações antériormente ocu{i3odas pêla AsSeSsoria, 
passa a denominar-se Ala Senador Ruy Cameüo. 

Art. 2~ Este Ato entra em vigor n·a data de: s® publi-
cação. · 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contfâdo. 
Sala da Comissão Diretora, 7 de julho de 1993.- HuJ11-

tM.rto Lucena- Chagas Rodrigues- Levy Dias- JúUo Cam
pos- Junia Marise- Nelson Wedekin- Carlos PatrocíniÇJ. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 60, DE 1993 

Altera o art. 70 do Ato da Comissão Diretora n~ 
31, de 1987. · 

A Comissão D_lretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimental e regulamentar. resolve: 

Art. 19 O artigo 70 do Ato da Comissão Djretora n9 
31, de 21 de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 70. A gratificação mensal integral, pelo encargo 
de membro ou de secretário da Comissão Permanente de 
Ucitação, corresponderá ao valor-átl'ilitiído à Função Cernis·. 
sionada, símbolo FC-5, e será devida ao servidor que partici
par, no rriínimo, de quinze reuniões da Comissão, no mês. 

~arágrafo único. A gratificação será gaga, proporcio
nalmente, áo servidor que participar, no mês. de uin número 
de reuniões inferiores a quinze.'' · 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publica
ção, com efeitos financeiros a partir dó dia 1~ de junho de 
1993. 

Art. 3~ Revogam-se as dispo-siçÇ)es em contrário, em 
especial o Ato da Comissão Diretora n9 57, de 1993. 

- Sala da Comissão Diretora, 8 de julho de 1993.- Hum
oorto Lucena - Chagas Rodrigues- Levy Dias - Júlio Cam
pos- Júnia Marise- Carlos Patrocfuio. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 30, DE 1993 

O Diretor-Ger-al do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferfda pelo art. 7•, § 2', da ResoluçãÔ n' 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n9 ' 

012.899/93-3, resolve: · 
Exonerar SÓNIA ALMERINDA VAZ DA" SILVA do' 

Caigo, em coniisSão, de Secretário Parlamentar, do QUadro 
de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Pedro 
Simon, a partir de 1' de julho de 1993. 

Senado Federal, 8 de julgoi de 1993. -.Manoel Vilela' 
de Magalhães, Diretor·Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 31, DE 1993 

O Diretor-Geral do _Senado_F_~deral, no uso da atribuição·, 
que lhe foi conferida pelo art. 79, § 29, da Resolução n9 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n9 
011.657/93-6,resolve: . 

Exonerar MARIA APARECIDA SOARES do cargo, 
em comissã9, de Secr_etário Parlamentar, do Quadro de Pes-1 
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soal do Senado Federal, do Gabinete do Terceiro Secretário, 
Senadora Júnia Marise. 

Senado Federal, 8 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 32, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7'\ § 2'\ da Resolução n'-' 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n" 
011.657/93-6, resolve: 

Nomear MARIA APARECIDA SOARES para exercer 
o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de 
Pessoai do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabi
nete dO Terceiro SeCretário, Senadora Júnia Marise. 

Senado Federal, 8 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 33, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2<.>, da Resolução n9 42,. 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n9 

012.811/93-9, resolve: 
Exonerar JOAQUIM MACHADO DE ARAÚJO NE

TO do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete- do Presi
dente do Senado Federal, Senador Humberto Lucena, a partir 
de 1• de julho de 1993. 

Senado Federal, 8 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Gera[ -----

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 34;Diti993 
O Diretor-Geral do Senado Federal no uso d_ã atribuição 

que lhe foi conferida pelo art. 7'\ § z< da Resolução n" 42: 
de 1993, e_ de acordo com o que cOnstá do Processo 0 9 
012.811/93-9, resolve: · 

Nomear DAISY GUIMARÃES ViEIRA para exerrer 
o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Presidente.do Senado Federal, Senado HumbertO 
Lucena. 

Senado Federal. 8 de julho de 1993. ~ Manoel .Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

PARECER N•ll/93 

Competência Conselho Deliberativo do Prodasen 
na área de Pessoal. 

Vigêricia. 

O Senhor Presidente do Senado solicita parecer desta 
Consultaria-Geral "sobre a competência do Conselho de Su
pervisão do PRODASEN para decidir sobre matéria relacio
nada a·pessoal'', "após a entrada em vigor da Lei n9 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990". · 

Antes do advento_da citada lei, as atribuições conferidas 
ao Conselho de Supervisão na área de pessoal consistiam em: 

1) aprovar o plano de pessoal do Prodasen e suas faixas 
salariais, dentro da orientação fixada pela Comissão Di!etora 
(art. 50 da Resolução n' 58/72 do Senado Federal. atualizada}; 

. 2) aprovar a política e o Plano de Pessoal do PRODA-
SEN, compreendendo a avaliação e a classificilçãO de cargos, 
a administração de salários, o quadro de pessoal, os sistemas 
de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

de avaliação de desempenho, ae promoção e reclassificação 
e de incentivos e benefícios (art. 69, item IV, do Regulamento 
baixado com o Ato da Comissão Diretora n' 19/76); e 

3) aplicar, por Ato próprio, as medidas decorrenteS da 
Resolução n• 87/89 do Senado, que alterou as Tabelas de. 
referência d~ vencimentos e de gratificã.çõeS (art. 13, respec
tivo). 

TaiS atribuições foram conferidas ainda quando vigorava 
no PRODASEN o regime celetista no qual, como é notório, 
os salários e as relações de trabalho são fixadas com um grau 
de liberdade que não existe no regime estatutário. Naquele, 
predomina a vontade das partes; neste, prevalece a vontade 
da lei, que vincula a Administração e o servidor. 

No regime estatutário, sob o antigo Estatuto dos f:uncio
nários Públicos da União (Lei n• 1.711/52) como no atual 
Regime Jurídico Único (Lei n• 8.112/90), ficam, além da vonta
de da Administração e do servidor, por exemplo, o estabele
cimento dos níveis de vencimento, os planos de carreira· e 
a fixação de requisitos para· promoção, ascensão e acesso (arts. 
10, parágrafo único, 11 e 40 da última lei citada). . 

É.evidente, pois, que a instituição do regime-estatutário, 
em substituição ao celetista, importa na revogação de todos 
aqueles que, antes, dependiam da simples vontade das partes, 
na forma da CLT, mas no-novo sistenia ficaram reservados 
ao-legislador. . 

Houve, em conseqüênCia, cOin a Lei n9 8.112/90, redução 
nas competências atribuídas ao Conselho de Supervisão ainda 
à época em que o PRODASEN atuava sob a disciplina da 
CLT. 

A partir do início de vigência da referida lei, a alteração 
das Tabelas de Vencimentos, ou a elevação do vencimento 
de determinado servidor ou, ainda, o aumento do nível salarial 
de um determinado cargo do PRODASEN só é possível me
diante previsão legal, no caso, autorização do Plenário do 
Senado, via Resolução. 

Com relação __ a atos que não importem repercussão no 
nível de vencimento dos servidores do PRODASEN, persis
tem integrais as competências anteriormente elencadas. 

As que afeteiii ve-rtciniento_s, criação de cargos e outros 
atos sob r_eserva da lei, hão de ser exercidas pelo Plenário 
do Senado Federal, que, como tem ocorridq, vem adotando, 
nessa matéria, a técnica da delegação. 

Este foi o caso da Resolução n" 52, de 1992, cujo artigo 
19 propôs: 

"É delegada, até 31 de dezembro de 1992, à Coniissão 
Diretora, corripetência para fixar e rever a remuneraÇão dos 
cargos e funções do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
bem como alterar a base de incidência do fator de ajuste, 
para efeito de cálculo da Gratifícaçãõ de Atividade Leg)s-
lativa." -

Houve em segui9-a, pelo Ato da Comissão Diretora n9 
26, de 1992, subdelegação ao PRODASEN. Este, ao que 
nos parece, exercitou a subdelegação não para editar ato novo 
no período em que ele vigorou mas, sim, para considerar 
nele enquadrado ato anteriormente assinado sob:re a mátéria_. 

Nas hipóteses em que o. ConSelho Deliberativo do PRO
DASEN atuar por delegação do Plenário do Senado Federal, 
a sua competência há de ser apreciada não em função de 
atos anteriores à Lei n" 8.112190 e sim em função dos atos 
posteriores do Plenário qu·e--ó autorizem,- direta ou indireta
mente, a disCiplinar matéria tratada, reservada ao próprio 
Senado. 
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É por esse meiO Que se justífica o modo como vem sendo 
tratada a .Gratificação de Atividade Legislativa no âmbito 
doPRODASEN. - - -- -------

Em conclusão, tanto considerações doutrinárias como a 
práticã resultante de a tos do Plenário e d;~. Comissão Diretora 
consubstanciam o entendimento de que as anteriores compe
tências do Conselho Deliberativo do PRODASEN já não têm 
a amplitude existente antes da introdução do Regime Jurídico 
Único. · - -- - - - - ----

Brasília, 8 de julho de 1993. -António Mendes Canale 
Consultor-Geral. 

PORTARIA N' 11/93 

Consolida as normas para fmanciamento de veícu
los aos segurados do IPC e dá outras providências. 

O Presidente do Instituto da Previdência dos Cçmgres
sistas - IPC -, usando das atribuições que lhe conferem 
o art. 12, inciso IV da Lei n' 7.087, de 29 de dezembro de 
1982, o§ 2~> do art. 62 do Regulamento Básico e considerando 
o art. 56, parágrafo Uilico-da-referida lei, 

Resolve: _ 
Art. 1 ~ O fuianciáinentó de veículos será concedido so

mente aos segurados do IPC, verificada a disponibilidade de 
caixa para--este fim, a partir de uma programação mensal 
de atendimento, e consideradas as demais programa-ções de 
desembolso e aplicaç6es fina-nceiras do Instituto. 

§ 1 ~ As inscrições para o financiamento serão feitaS in::. 
dividualmente, na sede do IPC, mediante anOtação em livros 
próprios e apreserttação do último contracheque (qriginal e 
fotocópia)'. 

§ 2~ Excepcionalmente, serão aceitas inscriÇões conjun
tas, exigindo-se que os.mutuários assim iiiscril6S-sejãrrt segura~ 
dos do IPC e cC--proprietários do veículõ a ser financiado. 

Art. 29 O valor máximo do finaO:çiamento- (teto) é esta
belecido em função da renda líquida mensal do segurado e 
do prazo concedido. _ _ _ 

§ 1 ~ O valor da primeira prestação, apurado no dia do 
financiamento, não poderá comprometer mais que 25% ·da 
renda líquida mensal constante do contracheque apresentado 
na inscriç<1o. _ _ _ 

§ 29 , O prazo para o financiamento será de até 24 meses, 
não podertdo para o segurado obrigatório exceder ao término 
do respectivo mandato. . 

§ 39 Excepcionalmente, serão aprovados financiamen
tos com prazos de até 36 meses, mediante condições especiais 
de cadastro do mutuário e somente para aquisiçãó de veíéulos 
O km. 

§ 4-? O teto (valor máximo) do financiamento é obtiüO 
multiplicando-se o valor provisório da primeira prestação (cf. 
art. 9, I) pelo número de prestações (prazo em meses). 

§ s~ A data de vencimento da primeira prestaçãO será 
estabelecida no Contrato de Financiamento. As_ demais presta
ções mensais vencerão sempre no dia do crédito na Conta 
Corrente Funciorial do mutuáriõ -dos seus subsídios, proventos 
ou pensão. 

Art. 3>' A aprovação dos financiamentos dará priori
dade aos segurados obrigatórios e obedecerá ao_s seguintes 
critérios: - --

· I- disponibilidade de caixa; 
II -ordem de inscrição; 
III- aprovação do cadastro; 

IV- processos concluídos. 
Parágrafo único: Aprovado' o financiamento, o IPC in

formará por escrito ao mutuário o valor máximO a ser Conce
dido e fornecerá as normas para aquisição do veículo, onde 
constará: 

I -relação das firmas veri.dedoras; 
II -rotinas para aquisição do veículo; 
II -modelo -de contrato de financiamerito; 
IV -cópia das Normas Para financlai'tfeíilb-; 
V- tabela com simulação do custo do financiamento. 
Art. 49 A aquisição do VeículO será feha [>elo segU[ado, 

somente após a aprovação do financiamento, em firmas conve
niadas co~ o IPC, exigindo-se nota fiscal, oride conste obriga
toriamente: 

I-garantia mecânica (no caso de veículo usado) de, 
no mínimo, 3. OOOkm ou 3 meses de uso; 

II- alienação fiducíária do veículo ao IPC; 
III -natureza da Operação e Condições de Pagamento, 

especificando o financiani.ento _através do IPC. 
Art. s~ A liberação do valor do financiamento-será feita 

de uma só vez, através.de crédito em conta corrente da firma 
vendedora, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a 

- entrega pelo mutuário e aprovação total pelo IPC dos se_guin
tes elementos: - -

_I- nota fiscal, nas condições do art. 4; 
II- comprovante de contratação do seguro do veículo 

(art. 11, § 1'); 
_ III- contrato ~e_ financiamento com o IPC (art. 39, inciso 

IV), devidamente assinado. -
Art. 6n O financiamento só poderá ser transferido para 

outro segurado do IPC, obedecidas as seguintes condiÇÕes: 
I -que o novo mutuário não tinha outro financiamento 

de: veículo no IPC; - ---- - -
II- que a propriedade do veículo financiado seja transfe

rida ao novo mutuário, obedecidas todas as normas desta 
Portaria, exceto a exigência da Nota Fis-cal; 

III- assinatuia de terrriO Aditivo ao ·contrato. .. 
Art. 79 O Contrato de FitlanCiame-nto do IPC estabe

lecerá cláusulas específicas sobre as ObfigaÇões dO -segurido, 
cop:síderando motivo de justa causa para rescisão e execuçãu 
judicial do Contrato o ~so de o fina_nc~ado deix_ar de CUmprir 
qualquer uma das seguintes obrigações: -

I- apresentar ao IPC documento oficial do _:belran: com
provando o registro competente do veículo (DUT onde Conste 
a alienação fiduciária ao IPC) e as apólices definitivas do 
seguro contratado, em original e fotocópia, no prazo máximo 
de 30.dias -após a liberação do fínanciàmento; 

II- manter suficiência de fundOs em sua conta corrente 
~~~i<mal, na data estipulada para débito autoffi-ático de qual-
querp-re-stação merisal devida; - -

- III- apresentar o veículo ao IPC para vistoria, sempre 
que_ solicitado; 

IV ___:_manter o veículo sempre sob o seu domínio, desti
nando-o somente às finalidades para as quais foi adquirido; 

V- renovar dentro dos prazos legais as licenças de trân 
síto e o seguro contratado, apresentando imediatamente corr 
provação ao IPC. 

Art. 8" O custO ffiens:ll do finandameii.tõ. -é VariáVel e 
a sua taxa será igual a 0,5% (meío por cento), acrescido do 
índice_ totaL de juros e correção monetária da Caderneta de 
poupança, tomado no primeiro dia do mês de referêricià. 

---- § 1 ~ Na falta do índice dá caderneta de po~pança, será 
adotado outro que ofkialrhent~__lhe venha a suceder. 
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§ 2\> O cUsto do fina"nciainento para fraçóeS 0.0 mes, 
será obtido aplicando-se o conceito de cálculo pro rata tem
pore. 

Art. 9~ O Sistema: de amortização do financiamento se
rá o SIMC- Sistema Misto de Amortização, com Prestações 
Reais Crescentes, serido os valores das prestações calculados 
da seguinte forma: ---

I-o valor provisório da primeira prestaÇãO é igual ao 
valor do financi3Iile"ntõ, dividido pelo prazo total em meses; 

II - para se obter o valor definítiVo da primeira presta
ção-,- considera-se o seu valor provisório (V. inciso anterior) 
como se fosse o capital e sobre este acrescem-se os encargos 
mensais definidos no Art. So:> e parágrafos; 

. III- para se obter o valor da segunda prestação, conside
ra-se o valor definitivo- da primeira prestação como se fosse 
o capital e sobre este acrescem-se os encargo-s-mensais defini
dos no Art. 8"' e parágrafos. E assini, sucesSivamente, são -
calculadas mês a mês as demais prestações, sempre com base 
na prestação do mês anteriOr. - · -

§ 1" A partir do primeiro dia após o vencimento, a pres-
. taçãO somente poderá ser paga no Departamento Financeiro 

do IPC.ou a quem este designar. Nestes casOs, serão cobrados 
juros de mora e custas de cobrança, nos termos do Contrato 
de Financiamento. · 

§ 29 O cálculo do valor normal de prestação seguinte 
a uma prestação paga com atraso será feito como se__;:t prestação 
anterior houvesse sido paga normalmente. - -

§ 3' É permitido o pagamento antecipado das presta
ções finais, encurtando o prazo total do financiamento. Essas 
prestações deverão ser pagas no Departamento Financeiro. 
do IPC na mesma data e com o mesmo valor da prestação 
normal. 

Art. 10. O Sistema de PagamentO- dã.s Prestações m·en
sais é o débito em conta corrente funcional do mutuário, 
devendo este, ao assinar o Contrato de Financiamento, auto-
rizar este lançamento. -

Art. 11. São garantias do financiamentO a alíe-nâção fi
duciária e o seguro do veículo. A alienação fiduciária é pactua
da nos termos do Contrato de Financiaínento" Segurado/IPC. 
O seguro deverá ser contratado com Companhia idôriea, co
brindo, no mínimo, o valor total do financiamento concedido, 
designado o IPC como único beneficiário. · 

§ 19 O mutuário é obrigado a contratar o- seguro no 
ato de aquisição do veículo, apresentando o resp-e-ctivo com
provante ao IPC como condição indispensável para liberação 
do seu financiamento. -

§ 2" O seguro contratado por período inferiOr ao praZo 
total do financiamerito- deve ser renovado dentro dos prazos 
legais e encamínhado o comprovante imediatamente ao IPC,· 
sob pena de rescisão do Contrato de FinanciainentO e aplica-
ção das penalidades aJi estabelecidas. . 

§ 39 O mutuáriO poderá substftuir o VêíCiilo dado em 
garantia -do seu financiamento pOr outro veícUlO de igual ou 
maior valor, obedecidas para o novo veículo todas. as exigên-
cias_ desta Portaria. · 

§ 4' O mutuário receberá do IPC liberação_oa alienação . 
fiduciária do veículo financiado imediatamente após o paga
mento normal ou antecipado de todas as prestações devidas 
ou na eVentualidade prevista no parágrãfo anterior. . 

Art. 12. O Departamento Fmanceiro do IPC executará " 
as rotinas decorrentes desta portariay Compreendendo, no mí
_'limo: 

1-atendimento aos u.suários;_ 

II -execução das rotinas operactônaiS- do sistema; -
III -controle rigoroso do pagamento de veículos fi_nan

Ci.ados e do retomo das prestações devidas pelos mutuános; 
]y-.. :.::.: . .- encaminhamento de contratos inadimplentes para 

execução administrativa óu judicial, na forma prevista _no art. 
9'?, § 19 desta portaria, no prazo máximo de sessenta d1as; 

-- v- arrecadação das prestações atrasadas, calculando e 
recebendo os respectivos encargos e aplicando, imediatamente 
os valores recebidos; 

VI- elaboração de Relatório Mensal do sistema, expl_ici
tando em linguagem técnica e rentabilidade do_s ~alores ~plica
dos subsidiando as análises e tomadas de deetsoe.s da _direção 
su~rior do IPC: - - --- _- _ 

Art. 13. A Diretoria Administrativa do IPC estabele
cerá calendário mensal, fixz.,.. do datas e prazos para inscrição, 
aprovação e liberação dos Contratos de Financiamento de 
Veículos. 

Art. 14. ESta portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura não incidindo seus efeitos sobre os Contratos 
de Financiament~ de Veículos cele.b.r11dos anteriormente pelo 
IPC. . ... - -

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrári.o. 
Brasnia, 8 de julho de 1993.-.., Senador Wils!>n Martins, 

Presidente. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
.182• REUNTÃO 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de hum mil nove
centos e noyenta e trêsy em s-..:. _lésima octogésima" segunda 
reunião da Primeira Secretária, sob a Pfesidência d_o Excelen
tíssimo Senhor Senador JÚLIO_ CAMPOS, Primeiio~Secre
tário e Presidente do Cv_~...:;lho, e 'as Presenças dos Conse
lheiros MANOEL VILELA DE MAGALHAES, Vice-Pre

,sidente, ANTÓNIO MENDES CANALE, RUBEM MAR
TINS AMORESE, JOSÉ RIBAMARDtfARTE MOURÃO 
e AGACIEL DA SILVA MAIA, reuniu-se o Conselho de 
Supervisão do CEGRAF. Abrindo os trabalhos o Serihor Pre
sidente colocou em discussão a Ata da reunião anterior, sendo 
a _mesma aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente 
solicita ao Conselheiro RUBEM MARTINS AMORESE r 
relatar o PrOcesso n"' 1.112/91-0 que trata da Concorrêl. _ 
n" 5/9l, para aquisição de uma-- impressora rotativa ofsete. 
Em seu parecer o Relator historia as fases em que -se processoU 

. a licitação do equipamento, que cumpriu todã.s as formalidades 
:legais, concluindo "favoravelmente à homologação d_o resul
tado do julgamento da Concorrência Pública n• 5/'f2, por consi
derá-lo regular e corretamente apego às normas internas da 
Casa e à legislação pertinente". O parecer é aprovado por 
unanimidade pela homologação da Concorrência. Novamente 

J o Senhor Presidente solicita ao Conselheiro RUBEM MAR
i TINS _AMORESE parecer sobre o Processo n' 162/93-0, que 
trata· c;la aquisição de chapas de alumínio pré-senSibilizadas 
e seus_ respectivOs químicos, através P,e Tomada de Preços. 
O parecer do Relator transcreve todos os passos do 'processo 
licitatório, concluindo por sua aprovação tendo em vista "sua 
condução e procedimerito apego à non;nas internas da Casa 
e legislação pertinente7

'. O parecer é aprovado por unanitili
dade, sendo homologado o processo ücitatório referido. '"A 
palavra foi data ao Senhor Diretor Í!Xecutivo do CEGRAF, 
AGACIEL DA SILVA MAIA, que submete à apreciação 
do Conselho de SupervisãO a piogramaÇão _comemorativa dos 

I trinta anos _de criação rl? CEG ~.a ser desenvolvida duraptp 
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este ano, e que foi elaborada por Comissão _Especial designada 
para este fim, e que apresentou, através de Memorando o!' 
002191, uma série de dezesseis eventos a serem programados. 
Após discussão do assunto _o Conselho decidiu aprovar o pro
gramação proposta, vetando apenas o item 15 e a publícaç·ão 
de um livro que seria distribuído no Dia das Mães, com a 
recomendação de que os procedimentos dessas festividades 
sejain feitos coro o máximcr de economia. Nada mais havendo 
a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião e eü~ V ALDE
QUE VAZ, .Secretário, lavrei a presente Ata- que-, depois 
de lida e aprovada será assinada por todos_ os presentes. -
Senador Júlio Campos, Presidente- Manoel Vilela ele Maga
lhães, Vice~Presidente- Antônio Mendes Canale, Conselhei
ro - José Ribama[' Duarte Mourão, Conselheiro - Rubem 
Martins Amo['ese , ConselheirQ- Agaciel da Silva Maia, Con
selheiro. 

~TAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

13• REUNIÃO, REALIZADAEM 
22 DE JUNHO DE 1993 

Às dez horas do dia vinte e dois de junho de mil nove
centos e noventa e três, na sala de reuniões dã. Cómissão, 
Ala Senador Alexandre CoSta, sob a Presidência do Senador 
João Rocha, com a presença dos Senhores Senadores João 
Calmon, Vahnir Campelo, José Richa, Meira Filho, Elcio 
Alvares, Carlos Patrocínio, Raimundo Lira, Ronaldo Aragão, 
Saldanha Derzi, Bello Parga, Wilson Martins, João França, 
Cés-ar Dias, Esperidião Amin, Jonas Pinheiro, Eduardo Supli
cy, Márcio Lacerda, Magno Bacelar, Pedro Teixeira, Mário 
Covas, Ronan Tito e Dirceu Carneiro,- reúne-se a Comissão 
de Assuntos Económicos. Deixam de comparecer os Senhores 
Senadores Garibaldi Alves Filho, Ruy Bacelar, Mansueto de 
Lavor, Aluízio Bezerra, Gilberto Miranda, Onofre QU.inan, 
Henrique Almeida, Dario Pereira, Beni V eras, Affonso Ca
margo, Albano Franco, Ney Maranhão e Moisé~ Abrão. Ha~ 
vendo número regimental, o Senhor Presidente declara aber
tos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião 
anterior, que é dada por aprovada, e a segulr comunica qUe 
a reunião destina-se à exposição dos doutQre_s ANTÓNIO 
FÁBIO RIBEIRO, Presidente do Conselho Deliberativo Na
cional do CEBRAE e JOSÉ.AUGUSTÜ ASSUNÇÃO BRI
TO, Diretor-Presidente do mes:mo órgão, sobre ''alternativaS 
para a crise'·brasileira com enfoque para micro e pequena 
empresa". }sto posto, Sua Excelência convida o Doutor AN
TONIO FABIO RIBEIRO para que teça suas considerações 
a respeito do tema. E,J?.cerrada a fala do expositor, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador Elc:;io Alvares, rela~ 
tor da Regulamentação do art. 179 da ConstituiÇão Federal, 
que trata da pequena e microempresa, para que faça suas 
observações sobre o assunto. Inicia-se a seguir, a discussão 
sobre o papel do CEBRAE na economia do País, na orien

. tação e no apoio técnico ao microempresáriO nacional, visando 
fornecer subsídios para a elaboração do Substitutivo a ser 
oferecido pelo Senador Elcio Alvares, que regulamentará o 
art. 179 da Constiiuição Federal, referente à matéria. Partici
pam os Senadores~ Valmir Campelo, Raimundo Lira, Carlos 
Patrocínio; ÉlCio Alvares, Meíra Filho, Esperidião Amin, Cé
sar Dias, Bello: Parga, Ronaldo Aragão, João Calmon e Mar
cio Lacc;:rda. Não havendo mais quem queira discutir, o Senhor 
fl;.esidente concede a pala-:ra ao Doutor ANTÓNIO FÁBIO 

RIBEIRO e, em seguida, nada mais havendo a tratar, agra
dece a presença dos Senhores convidados e declara ·cump~do 
o objetivo da reunião, encerrando-a às treze horas e dez mmu-. 
tos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente. 

Senador João Rocha, Presidente. 
' íni:egra do Apariharilento Taquigtáfioo 

ANEXO À ATA DA 13' REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZA
DA EM 22 DE JUNHO DE 1993, ÀS DEZ HORAS, 
QUE SE PIJIJrfCA DEVIDAMENTE AUTORIZA· 
DA PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR 

· JOÃO ROCHA. 

Presidente: João Rocha· 
Relator: Elcio Alvares 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Havendo número 
'regimental, declaro aberta a reunião. 

Srs. Senadores, a convite da Presidência, compareceiD 
hoje, para uma audiência pública a esta Comissão, os Srs. 
Dr. António Fábio Ribeiro, Presidente do Conselho Delibe· 
rativo Nacional do Cebrae e Dr. José Augusto Assunção Brito, 
Diretor-Presidente do mesmo órgão, para frazer à Comissão 
maiores subsídios para a regulamentação do art. 179 da Consti
tuiç_ão Federal, cujos projetas de lei, no momento, se encOn
_tram com o Senador Elcio Alvares, que Oferecerá um substi
tutivo a todos os projetes de lei, pertinentes à área, atualmente 
existentes nesta Casa. 

Todos sabemos da importância do pequeno e microem
presário na alavancagem da economia do País. Todos sabemos 
que a democratização do capital da empresa nacional implica 
numa melhor distribuição da renda nacional, e isso passando 
pelo micro e pequeno empresário. É com essa preocupaçãO 
que a Presidência da Comissão traz aqui, neste momento, 
o Dr. Antônio Fábio para discorrer e prestar esclarecimentos 
sobre o papel que o Cebrae exerce sobre o pequeno e microem
presário ·em nosso País. 

Chamamos, então, para tomar assento à Mesa, o Dr. 
António Fábio Ribeiro e o Dr. João Augusto Assunção Preto. 
(Palmas.) 

Concedo a palavra a.o Dr. Antônio Fál;lio Ribeiro para 
as_ cQusiderações iniciais_. 

O SR. ANTÓNIO FÁBIO RIBEIRO- Sr. Pr;sid~;;(~, 
Srs. Senadores, Srs_. Presidentes de entidades representativas 
do _setor das micro. e pequenas empresas, Srs. Presidentes 
e Superintendentes do Cebrae de diversos Estados do Brasil. 

Indiscutivelmente, o principal problema que o País en
frenta neste momento é o do desemprego. Com ele, as empre
sas e o Governo correm o risco do colapso. 

As empresas porque perdem mercado consumidor e o 
Governo porque perde arrecadação. Sem mercado, as empre- . 
sas vão à falência. Sem arrecadação, o Governo se endivida, 
gerando défieit público e inflação. . 
_ Esse cenãrio sombrio, com o_ qual o País está sobi:evi

vendo há anos, precisa ser alterado pelas forças políticas eco
nómicas e nacionais o mais rap~damente possíveL O Cebrae 
propugna pela necessidade urgente de fortalecer as empresas 
de pequeno porte, como principal alternativa, para que se
possa vencer o impasse em que a economia brasileira 't5Stá 
J!lergulhada. Não é mais tolerável viver na estagnação econô-
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mica-com todos os resultados negativos que isso traz à socie
dade. 

O modelo de desenvolvimento em vigor, que se píolonga 
por mais de vinte e cinco anos, gerou uma estrutura produtiva 
oligopolizada, concentradora de renda, o principal obstáculo 
ao combate eficaz à inflação, assim como a retomada do desen~ 
volvimento com justiça social. 

Faz-se necessário e Ufgente romper com esse modelo, 
lançando as bases de um novo, com o qual se promOVa a 
verdadeira força social e económica da Nação, sustentada 
nas empresas de pequeno porte. 

Trata-se, Srs. Senadores, de um universo de 3,5 milhões 
de estabelecimentos industriais, comerciais-e de serviços, res
ponsáveis por 48% do total' da produção deste País, 42% 
dos salários pagos, 59% da oferta de mão-de-obra e __ cerca 
de 30% do Produto Interno Bruto. 

Ao longo dos últimos doze anos, apesar de maltratadas 
pelo Poder Público, foram as empresas de pequeno porte 
que sustentaram o nível mínimo de emprego na economia, 
evitando uma convulsão social. É bem verdade que quase 
na sua maioria, os micro e pequenos empresários hoje se 
encontram, ·de certa forma, marginalizados, compondo a eco
nomia infófmal, importando em parcela consideráve1 do Pro
duto Interno Bruto. Em face do perverso sistema tributário 
em vigor, tornou-se impossível ao pequeno empresário viver 
com a cabeça de fora, para não se sufocar com o excessivo 
número de impostos, que toma conta da economia brasileira, 
gerando a sonegação tão reclamada atualmente pelas autori 
dades económicas. 

Seguramente, Srs. Senadores, as empresas de pequeno 
porte desaparecerão brevemente do cenário económico nacio
nal. caso continue a atual política tributária injusta, perversa 
e muito pouco inteligente, porque desestimula_a atividade 
produtiva, gera o desemprego e, fatalmente, reduz a arreca
daÇão, produzida como conseqüência do déficit público. 

Nesse contexto, o Governo, para compensar o seu caixa 
em baixa, se endivida junto ao sistema financeiro, sujeitan
do-se às elevadas taxas de juros que, por sua vez, bloqueiam 
os investímentos~ 

O Governo tem um papel -fundamental a desempenhar 
na promoção das empresas de pequeno porte. As três esferas 
governamentais: Governo Federal, Governos estaduais e mu
nicipais gastam anualmente cerca de 100 bilhões de dólares, 
mas demandam das pequenas empresas pouco ·mais de 5% 
dessas compras~ uma quantia irrisória. 

Os poderes públicos no Brasil, lamentavelmente, estão 
na contramão da História no qUe diz respeito às pequenas 
empresas. Nos países desenvolvidos, elas se fortaleceram des
de o final da Segunda Guerra Mundial, tornaram-se prioridade 
económica e política número um, porque é a partir delas 
revitãlizadas que se tem verificado o progresso espantoso da 
ciência e tecnologia, da modernização e da competitividade, 
como tem dito o Ministro da Ciência e Tecnologia, Israel 
Vargas. 

Nesse sentido, Sr, Presidente e Sr. Relator, Elcio Alvares, 
nós, do Cebrae, saudamos, com muita alegria, os micro e 
pequenos empresários. 

Esta reunião que hoje aqui se faz em audiência pública 
e a comunicação que o Sr. Presidente _da Comis_s_ão já fez 
de que o Senador Elcio Alvares está oferecendo uma síntese 
de todos os-projetes pertinentes a esse assunto, em tramitação 
nesta Casa, procuram objetivar com rapidez aquilo que há 
muitos anos as pequenas empresas deste País desejam, como 

a nossa Constituição não só Sinaliza, mas diz claramente do 
tratam~nto diferenciado às pequenas empresas. 

O nosso agradecimento desde já.a essa reunião, ao pro
jeto qUe o- S€mador Elcio Alvares vai apresentar. Espero que 
com a nossa contribuição e a crítica de todos aqueles que 
têm interesse na questão, possamos progredir neste assunto. 

Esse tem sido o instrumento dos países desenvolvidos, 
que demandam dos países de pequeno porte uma proporção 
superior a 30% das suas compras. Esse tem sido o instrumento 
inteligente de alavancagem do crescimento económico corit 
justiça social, que o Cebrae está ªgora reclamando do Brasil. 

_Os benefícios advindos dessa tomada de posição, que 
deve ser sobretudo política, serão significativamente para o 
País. Fortalecer_ as -empresas. de pequeno porte no cOntexto 
de uma economia, que se encontra ameaçada pela supercon
centração de renda, pela oligopolização do mercado, pela 
especulação financeira, sigriífica Combater eficientem-ente a 
inflação pela maior oferta de_bens, permitir uma niaior cOmpe
titividade, distribuir regionalmente a renda nacional, enfrentar 
a corrupção que inínou a estrutura do Estado, estimular a 
nu,micipalização, diminuir a influência dos cartéis e dos oligo
pólios que dificultam o combate à alta dos preços, sinalizar 
a renovação do sistema eleitoral com a promoção da idéia 
do voto distrital, estabilizar a e_conomia e o processo demo
crático e criar unia nova época na relação governo-sociedade. 

O decálogo que o Cebrae .encaminha aos senhores -
que é esta. cartilha que estamos fazendo e que vamos distribuir 
pela primeira vez nesta Comissão e no Brasil - com vistas 
à revisão constitucional', busca, através do esforço naci.onal 
de combate à inflação, promover simultaneamente a retomada 
do crescimento,. com justa distribuição da renda nacional a 
partir da promoção. das empresas de pequeno porte. acesso 
aos mercados e direito de _competir com eles em igualdade, 
garantia de maior participação das empresas nas compras da · 
União,· dos Estados e Municípios, tratamento diferenciado
às micras e p~quenas empresa, conforme prevê o art. 179 
da Constituição quanto às questões credítícias, fiscais e jurfdi-

. cas, crédito justo para que as pequenas empresas pos-sam enri
- quecer a economia, desregulamentação e desbu:i"ocratiz_ação, 
redução dos custos sociais para estimular o emprego, criação 
de sociedade por interesse económico, de modo a favorecer 
a. criação de consórcios e cooperativas de pequenas empresas·, 

-investiinento tecnológico proporcionado por políticas públicas 
esti~ulantes, igualdade de oportunidades .. 

Eis, Srs. Senadores, o decálogo que submetemos à apre
ciação de V. Ex• 

As bases de um novo modelo de desenvolvimento -
_estamos convencidos- somente serão lança_das efetivamente 
a partir do fortalecimento das pequenas empresas. São elas 
que terão condições de gerar mais empregos por unidade de 
capital 'investido, sem pressõe:; inflacionárias adicionais;-como 
já está acontecendo em 17 Estados. brasileiros·, cujos governOs 
passaram a comprar mais de quatro mil empresas de pequeno 
porte gerando já, neste momento, mais de 30 mil novos empre~ 
gos e um faturamento superior a US$40 milhões de acréscimo 
para essas empresas. Essa é a estratégia n3 qual acreditamos 
e temos fé. Será atra_vés dela que atuaremos em perfelta conso
nância com o esforço empreendido pelo Plano de Ação Ime
diata çlo Governo, de combaJe_r a escalada inflacionária e 
estimular" as atividades produtivas, em busca de um cresci
mento sustentado na justiça social, a partir do estímulo da 
iniciatiVa pri~ada. · .. · - · 
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. ·Com essas considerações, Sr. Presidente, e coni a distri
bu_Ição des.se decálogo, eu e o Dr. José Augcii!-o· Assunção 
Bnto~ Presidente Executivo da instituição, e os demais conse
lheiros nacionais e vários dos nossOs Pfeside_ntes estaduais 
e superintendentes permanecemos à dispoSição desta ComiS
são~ para q_ualquer questionamento é quaisquer perguntas-Cri.ie 
forem pertmentes. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa concede a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares, 
Relator da Regulamentação do art. 17_9 da Constituíção Fede
ral, que trata d~ pequena e inicroetitp~esa. -

O SR. RELATOR (Elcio Alvares)- Srs. Antônio Fábio 
Ribeiro, José Augusto Assunção Bríto, eminentes colegas~ 
senhores e senhoras: · 

O Presidente João Rocha tomou a inicfativa, que Consi
dero muito saudável, de, exatamente, através de audiências 
públicas, trazer para os debateS tOdos aq~eleS SetOreS Interes
sados nos principais projeto_s_que tramitam nesta COmissãO. 
Essa. prática, na verdade, é salutar e altamente democrática, 
permitindo-nos uma visão ampla de todos os segmentos ciue 
estão envolvidos e alcançados pelos projetas em tramitação. 

No caso específicO, quando se fala em micro e pequena 
empresa, a participação do Cebrae é ind~spen~ável, tendo 
realizado realmente um trabalho que, cada vez mais, se impõe, 
pela seriedade com que é feito e, acima de- tudo, no Sentido 
patriótico de cooperar com o desenvolvimento nacional. 

Vamos ser breves porque, evidentemente, a Comissão 
quer ouvir esses dois eminentes dirigenteS do Cebrae. Vamos 
dar uma informação que é importante, atendendo, inclusive, 
a uma sugestão do Senador João Rocha, que é o Presidente 
da Comissão de Assuntos Econômícos. Vieram às nossas 
mãos, na qualidade de Relator, dois projetas de lei oriundos 
da Câmara, o de no;> 7 e o de no;> 69. A Senadora Marluce 
Pihto~ através do Projeto n~ 43, de 1992, apresentoU um proje
to, que é examinado em conjunto, e tivemos a Emenda n~ 
1, que é o substitutivo. aqui do Senado: Logicamente, dada 
a sua complexidade, porque são projetós que terão reper
cussão intensa num .grande_ ~egmento hoje da vida nacional, 
que é o segmento das pequenas e microempresas, essé assunto 
mereceu um estudo profundo e, até certo ponto, muito cuida
doso, para que não viesse a laborar em equívoco. 

Na qualidade de Relator, também seguindo a orientação 
do Presidente João Rocha, e:ntendi de democratiZar o debate 
e ouvi vários segmentos. lD:clusive, quero destacar aqui o inte
resse permanente do Senador ManSueto de Lavor, que tem 
sido, nesta Casa, ·um dedicado defensor. das pequeTias. e mi
croempresas. Com esSe quadro, com esse leque aberto, tenho 
a impressão de que o nosso trabalho foT graride-mertte facili
tado, porque todas as opiniões Convergem, na verdade, para 
dar ao nosso art. 179 da. Ççmstituição Federal uma regula
mentação compatível com a necessidade que estamos vivendo 
em todos os quadrantes do País, envolvendo a pequena e 
a microempresa. _ . 

Quero comuilicar aos senhores, princípalmeitte àqUeles 
que propugnam com tanta dedicação em favor da ·pequena· 
e da microempresa, que o Presidente João Rocha. juntamente 
com a Comissão de Assuntos EconômicõS, sensível à necessi
dade realmente da regulamentação imediata do art. 179, deter
minou que, para a próxima semana, já ingre-sse na p3Uta o 
s.ubs~itutivo que estou _a~resentando, que enqu~dra t~dos esses 

projetas e acolhe tambem sugestões que recebemos dos mais 
diferenciados segmentos envolvidos no setor. 

Neste instante, comunico aos senhores que está pratica
mente pronto o substitutivo, dependendo da orientação da 
Presidência e dos ilustre:;; pares que acompanham a c'omissãO 
de Assuntos Econômicos. Na próxima reunião, já poderemos 
começar a examinar o substitutivo e tenho a impressão de 
que ele merecerá a atenção de todos os Srs. Senadores. Talvez 
não possamos votá-lo ria próxima reunião, mas posso garantir. 
a partir deste momento, baseado já na afirmativa do nosso 
Presidente João Rocha, que, a partir da semana que vem, 
a matéria entra em pauta e também, logo em seguida, vamos 
enVi.dar esforços, na condição de Relator, para que a matéria 
seja incluída na pauta do Plenário e integre a Ordem do Dia 
do SenadO" da República.- (Palmas.) 

Portanto, neSte nlómento, num g~sto que é de homena
gem a todos os pequ~nos e microempresários, assumimos o 
compromisso formal de, na próxima semana, então, iniciar 
a discussão e votação da matéria. Quero parabenizar mais 
unia vez aqueles que estão envolvidos na prática permanente 
:de_ defesa em favor da pequena e da microempresa e afirmar 
talnbém, como brasileiro, independentemente da, minha con
dição de Senador, que é muito importante, neste momento, 
darmos a elas um tratamento privilegiado e diferenciado~ por
que, fazendo assim, estaremos colaborando de maneira deci
siva para o desenvolvimento económico do País. 

Muito obrigado. (Palmas.) · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidéncia 
da Mesa coloca agora em discussão a irriportância da pequena 
e damicroempresa: no País. Estão os Srs. António Fábio Ribei

- ~o_ e José Augusto Assunção Brito à disposição dos Srs. Sena-
dores para perguntas e esClarecimentos ·sobre o papel do Ce
brae na economia do País, na orientação e no apoio técnico 
ao microempresário nacional. 

Concedo a palavra ao Senador Valmir Çamp_elo. 

O SR. V ALMIR CAMPELO-Sr. Presidente da Comis
são de Assuntos Económicos, ·Senado[ JoãO Rocha, Sr. Dr. 
Antôni.o Fábio, Presidente do Conselho do Cebrae. Sr. Dr: 
José Augusto, Ditetor Vice~Presidente do Cebrae, Srs. Sena
dores, Srs. Líderes, empresários, senhoras e senhores: 

Gostaria apenas de enaltecer o trabalho do Cebrae. TiVe 
oportunidade de, há pouco tempo, pronunCiar Um discurso 
no Senado Federal a respeito do microempresário e da peque: 
na empresa, quando disse q1,1e a vez é do pequeno. E comungo 
também da tese de que a pequena empresa deve ser valorizada 
ç:omo um fator de equihbrio institucional e de. creScimento 
sustentado, absolutamente indispensável à vida brasileira. 
· Sr .. Presidente, conheço aqui, no Distrito Federal, o traba
lho do Cebrae. Sou testemunha do trabalho que essa entidade 
vem fazendo de apoio ao pequeno e microem:presário. Conhe
ço não porque me dizem, mas devido ao convívio com estes 
problemas do dia-a-dia do Distrito Federal. Tive- a honra de 
ser administrador de três cidades-satélites por dezesseis ar.i:os 
seguidos e constatei nas. minhas atribuições as dificuldades. 
que o pequeno empresário tinha para obter os alvarás de 
funcionamento, as declarações dos assentamentos, a liberação 
desses documentos, enfim, a tramitação normal que qUalquer 
pequena empresa tinha. Era uma burocracia terrível! 

O C~brae, Sr. Presidente, Srs. Senadores, hÓje, aqui no 
Distrito Federal, é modelo para o Brasil. Modelo pelo tipo 
de atendimento _que vem prestando; pela integração que esta 
entidade tem com órgãos de classe de cada cidade-satélite: 
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associações comerciais, clubes de serviços, enfim, as entidaR 
des. Não poderia deixar nesta oportunidade, Sr. Presidente, 
de enaltecer também o trabalho do Dr. AntôniO Fábio Ribei
ro, que é o Presidente do Conselho Deliberativo Nacional. 
Ele que é o grande condutor deste processo e foi o grande 
responsável p9r esta integração com o Sr. Presidente, Dr. 
José Augusto, aqui no Distrito Federal, na implantação verda
deiramente do Cebrae. De forma que só tenho de aplaudir 
a iniciativa do Cebrae e, a meu ver, é perfeitamente louvável 
a iniciativa desta Comissão em-debater um problema de tama
nha grandeza para o desenvolvimento do nosso País. 

Gostaria apenas d_e fazer duas indagações ao Dr. Antônio 
Fábio Ribeiro: o senhor tem idéia da capacidade da criação 
de empregos nos segmentos que o próprio Cebrae representa? 

· E perguntaria também como a pequena empresa pode susten
tar um programa de crescimento económico. De forma que, 
no mais, gostaria apenas de enaltecer e parabenizar o Cebrae 
e todo País. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra 
o Sr. Antônio Fábio Ribeiro. 

O SR. ANTÓNIO FÁBIO RIBEIRO- Muito obrigado, 
ilustre Senador. E é justamente pela via da pequena empresa 
que temos a melhor, mais rápida c mais perfeita condição 
de geração de empregos. A pequena empresa responde rapida
mente a qualquer estímulo e a qualquer retomada do desenvol
vimentó, porque tem a característkã~de estar espalhada por 
todo o Território Nacional. O que ela precisa é de ser estimu
lada; precisa ter acesso a alguns pontos que não tem. Ela 
não precisa nem de favorecimento, nem de caridade e nem 
de estímulos inadequados. 

Defendemos no Cebrae .o acesso da pequena empr".~a 
ao mercado. Um dos programas fortes que ele -defende é 
o programa de compras governamentais. Se comprarmos re
gionalmente, cada Município e Estado no seu território, e 
o Governo Federal diversificar suas compras, estaremos forta
lecend9 o emprego na base, eliminando as migrações e a 
busca indevida da urbanização deste País para as grandes 
metrópoles -para a metropolização -levando um programa 
de melhor distribuição de renda. Todos gostaríamos de estar 
vivendo na terra onde nascemos; então, temos ainda um pro
blema todo ele psicológico. Teríaffios, através do desenvol
vimento do emprego localizado, inclusive, a possibilidade de 
integrar toda a família. · 

Portanto, vejo que a melhor condição de gerar emprego 
e a melhor condição de um ,programa de retomada do desen
volvimento é justamente o estímulo à empresa de pequeno 
porte através destes programas. E por que precisamos disso, 
Senador? Muitas vezes não é preciso nem mudar a Jegislação. 
É lógico que temos de aperfeiçoá-la, mas, com as mesmas 
leis, com as mesmas regras, podemos fazer programas inteira
mente diferentes, mudando a postura e _decidindo comprar 
da pequena empresa. 

E o Cebrae está deflagrando uma grande campanha neste 
País, alcançando todas as prefeituras de qualquer partido, 
porque ·o Cebrae não tem linha política. Ele é pago por todo 
o setor produtivo e, em função dele, deve atuar_para desen
volver a·pequena empresa, com cartazes, na Prefeitura, valori
zando: "Esta Prefeitura compi-a da pequena empresa. Esta 
Prefeitura gera empregos aquin. Estaremos usando _a mídia 
para estimular. Digo a V. Ex~\ que são políticos, que nós 
queremos tentar mostrar a toda massa brasileira que estar 
trabalhando com '!.pequena empresa é estar trabalh~ndo ~m 

o maioT partido deste Pa1s - e o -parnUO que gera renaa. 
que vai combater a inflação etc. 

De uma maneira geral, Senador, resumiria sua pergunta 
nessa resposta e vou dar um exemplo a V. Ex~ - e não 
quero causar polêmica alguma, estou até me dirigindo ao 
Ministro da Educação para colocar essa questão_. Está sendo 
comprado no Ministério da Educação, neste momento, mobi
liário para 150 caíques no País. Uma compra centralizada 
numa única licitação. Já imaginou isSO sendo feito em cada 
Estado brasileiro, em cada município brasileiro, possibilitando 
que a pequena empresa, capaz com o auxílio do Cebrae em 
cada Estado, inclusive com as especificações régiôífais- por
que determinados Estados merecem usar a madeira e determi-
nados móveis devem ser de aço. - __ -

Nós temos que caminhar para isso. É uma mudança de 
postura·. E nem por isso estou afirmando aqui, e por 'certo 
não estará infringindo a lei aquele edital, uma questão de 
postura política de valorizar esse segmento. 

Está satisfeito? 

O SR. V ALMIR CAMPELO -Satisfeito .. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra 
o Senador Raimundo Lira. 

O SR. RAIMUNDO LIRA -Sr. Presidente João Ro· 
cha, Sr. Senadores, eu indagaria do Sr. Antônio Fábio Ribei
ro, Presidente do Conselho Deliberativo do Cebrae a respeito 
desse item que ele colocou aqui, que 17 Estados da Federação 
estão procurando prestigiar 4.500 pequenas e microempresas, 
gerando 30 mil novos empregos e um faturarnento adicional 
de 36 milhões de dólares. 

Gostaria que V. s~ .esclarecesse quais são os Estados que 
estão desenvolvendo melhor esse trabalho ou aquele que pode 
servir como exemplo de apoio à pequena e niicroempi'esa 
nacionaL Com relação a essa licitação que V. S! acabou de 
mencionar no Ministério da Educação, isso faz parte daquilo 
que acontece normalmente no Brasil. Todos sabem, o Gover~ 
no, a opinião pública, a imprensa, que uma licitação desse 
porte deveria ser descentralizada, até como forma de atender 
a esses requisitos que V. Ex~ falou, mas sempre acontece 
dessa maneira. Portanto, aqedito que um esforço adicional 
por parte do Cebrae, naturalmente, vai fazer com que os
Ministério~ brasileiros mudem de postura. 

Eu gostaria que V. EX" respondesse às indagações QUC; 
fiz. 

O SR. ANTÓNIO FÁBIO RIBEIRO- Pediria, dando 
Oportunidade ao colega Brito, que respondesse essa pergunta 
do Senador. 

O SR. JOSÉ A:UGUSTO BRITO- El\Ill''Sr. Senador 
Raimundo Lira, buscando responder sua pergunta, eu poderia 
citar três Estados que estão desenvolvendo projetos de com
pras governamentais e colocar, em primeiro lugar. o Estado 
do Ceará, que há seis anos, junto com o Cebrae do Ceará, 
vem.desenvolvendo esse programa com sucesso. E a partir 
do sucesso do Ceará- e acredito até que muito de seu sucesso 
e desempenho económico e social se deve, em parte, a esse 
program.a de ç:ompras governamentais. A partir de um ano 
e meiO atrás, o sistema Cebrae começou a buscar a promoção 
do projeto em todo o País. _ . 

, Hoje existem2 ~orno foi dito pelo Presidente:_ do Çonse~hO, 
Dr. Fábio, 16 qutros Estados engajados nesse programa, efeti
vamente engajados .. Outros Estados estão em negociação com 
as pequenas empresas locais, através dos Cebrae locais, para .... 
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iniciar o· p"rograma. a·uando falamos des~es 17 Es.tado~ ... esta- I 

mos falando em coisas concretas, quer-dizer, Estados que 
já estão efetivamente comprando da pequena empresa. 

O que eu gostarül de esclarecer é q1:1e quanto aos Estados 
da Paraíba e Mato Grosso do Sul, estive recentemente em 
Mato Grosso do Sul e pude - o Presidente do ConSell!o 
Deliberativo, Dr. Zanan está ali - presenciar a entrega de 
fardamento da Polícia Militar feitO pOr pequenos confeccio
nistas do Mato Grosso do .Sul. a entrega de giz escolar feita 
por pequenas empresas daquele Estado, a entrega de botas 
feitas pelo setor coureiro do Estado, enfim, itens que eram 
comprados fora do Estado. EVidentemente que cada Estado, 
a partir do modelo do Ceará, tem desenvolvido, em função 
das suas peculiaridades, o seu modelo próprio. 

São vários os programas que estão em desenvolvimento; 
destaca-se p programa que está começandõ a surgir com muita 
intensidade, o da merenda _escolar. O setor de produtos ali
mentícios é muito caraderfstioo da pequena_~~presa e os 
Estados estão atuàndo junto com os Cebrae locaiS ries~es pro
gramas. 

O que eu queria destacat é que·qo.atro mil empresas 
foram envolvidas nesse programa, gerando 30 mil empregos. 
E o que -é mais importante é que os Estados investiram na 
compra desses bens, ou seja, carteiras escolares, mobiliários 
para repartições públicas, pequenas reformas de prédios públi
cos, uniformes, fardamen~os, postes e por aí vai, são um sem
número de itens. Esses Estados investiram na Compra desses 
bens nesses anos, quer dizer, p.os seis anos do Ceará e nesse 
ano e pouco dos outros Estados, cerca de 40 milhões de dó
lares. 

A relação investimento-geração de empregos na pequena 
empresa é fantástica. Vivemos num País- que precisa gerar 
emprego. É intenção do Goverrio Federal gerar emprego e, 
por outro lado, vivemos num País com grandes problemas, 
principalmente económicos, em que a própria máquina admi
nistrativa procura enxugar seus gastos. 

Tenho impressão que a pequena empresa, como grande 
geradora de empregos, para cada emprego gerado nela -
um emprego gerado na grande empresa tem que se investir 
quase du_as _vezes mais .. ~o.d:eremos promover uma geração 
de empregos maciça no País a partir da pequena enipresa: 
que, como disse, é empregadora e, mais.do que isso, de forma 
desconcentrada, como já foi dito aqui. 

A pequena empresa é tipicamente municipal, que está 
em todos os bairros, em cac;!a _esquina e_ em cada rua deste 
País. Não vejo, sinceramente, no momento, um Caminho me
lhor para que tenhamos um desenvolvimento susten_ta_do, um 
desenvolvimento equilibrado, a não ser através do apoio à 
pequena empresa. Sem unfa ação paternalista, sem 1ima ação 
de reserva de mercado, o que nós pretendemos no Cebrae 
é busc~rpara a pequena empresa condições de igualdade de 
competição. Quer dizer, a coisa de tratar a pequena empresa 
como :menor abandonado não dá certo nà economia de mer
cado. 

A nossa propnsta é buscar alternativas para permitir que. 
a pequena empresa, primeiro, se integre com ·a-grande empre
sa na economia, através de vários processos de fiscalização, 
. de terceirização como fornecedoras. Queremos ~_arnPém que 
essa pequena empresa se integre também nesse grande merca
do, como disse o Dr. António Fábio, que é o das _compras 
governamentais. 

E aí o papel fundamental do CongressO Nacional, das 
~~embléias Legislativas, das Câmaras de Vereadores. Por 

maior qu_e -seja a ação do Cebrae e das entidades que Ih~.' 
pertencem ou da pequena empresa, são 3,5 milh~s de micro ! 
e pequenas empresas neste País, cor::no eu disse, em todas· 
as esquinas. A lei não, a lei é para todos principalmente a 
lei ~aJ. __ _ _ • _ 

O __ qu_e nós preconizamos muito é que essa questão da 1 

"definição do porte da empresa seja de forma suprafederativa. 
O que temos constatado, na realidade, é que como cr Brasil 
tem mais de 4.500 ·muilicfpios e cada município com o arbítrio 
de definir o que é microempresa, quantos municípios, todos 
conhecemos, que são separados do outro por uma: rua: 

Se o prefeito do lado de cá res.olve dar um benefício 
diferente do benefício qu_e dá o prefeito do lado de lá, a 
duas farmácias que' estão uma eril frente a outra, está estabe
lecido o desequilíbrio. Eritão a nossa proposta é que a defini
ção da pequena empresa sejã-Süptafederativa, qú.e possa per
mear todos os Estados e todos os municípios. 

Não sei se respondi a sua pergunta, mas esse é um progra
ma que estamos iniciando pelos Estados. EstamOs começando 
a fazer um trabalho nos rriU.nieípios, porque como eu disse, 
a .em]'1"esa é tipicamente municipal e já estamos começando 
a levar à.Câmara de Vereadores e às Prefeituras esst;,s progra
mas no Sentido de envolvê-las a comprar mais na pecJ.uena 
eqtpresa local. · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Safisfeito, Sena
dor? 
-- Tem a palavra o nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCfNIO _:: lnldalm"e~te: s<: 
Presidente-, cabe-me cumprimentá-lO pela feliz iniciativa de 
trazer para debate esse tema tão momentoso, comõ também 
pelos dois importantes representantes do micro e pequeno l 
empresariado nacional. 

Nôs já estamos prestes a empreender _a prevista revisão 
constitucional e até, então, Sr. Presidente, o Congressista, 
o Parlamentar não tinha procurado agilizar esse processo de 
regulamentação do art. 179 da Constituição federal 7 ou seja, 
iritroduzfr um artigo espetacular ,onâe se previa um tratámento 
diferenciado à micro e pequena empresa brasileira, deixou 
isso passar em branco. Talve:?: tenha sidq isso uma das caUsas 
principais da derrocada econômica que atingiu o nosso País. 

Penso que ainda estamos em tempo. A revisão constitu- ; 
clonai deverá se proceder a partir do dia 6 de outubro próximo, 
mas já temos esse substitutivo, que engloba vários projetas 
que tramitam nesta Casa, e tenho certeza que pela capacidade 
do Sr. Relator e pelo interesse dessa matéria, nós teremos 
regQlamentado, ainda antes da revisão consfitudoitãl propria
mente dita, esse art. 179 e garantir, de uma vez por todas 
a sobrevivência- da micro e pequena empresa no nosso País, · 
que, efetivamente, é a sobrevivência da própria economia 
nacional. 

Gostaria de fazer algumas formulações no que diz respeito 
aOs parâm_etros que caracteriza, a peQUena e microe-mpr~sa 
no nosso -País. Alguns Estados estão massaCrandos os micro 
e pequenos empresários. Parece que nunca mudaram os parâ
metros estabelecidos para caracterizar uma pequena e mi
croempresa. Então sei que no meu Estado, até pouco tempo, 
o faturamento total de uma microempresa seria o pagamento 
que se faz a um empregado assalariado durante o ano. ~ei 
que outros Estados muQaram isso. mas no nosso Estado e 
em alguns ainda permanece assim; não houve mudança nenhu- _ 
ma; isso num País inflacionário como é o nosso. 
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Gostaria de saber do Sr. Presidente do Consefho Delibe
rativo Nacional do CEBRAE como estaria, em todas as uilida
des da Federação, essa questão dos parâmetros para caracte-, 
rizar a micro e a pequena empresa. Posteriormente, gostaria 
de saber quais seríam os mecanismos para que pudéssemos 
conseguir crédito diferenciado e privilegiado aos micro e pe
quenos empresários. Seria através de subsidio ou atraVés dos 
bancos ofid3.is Ou também através de regras do Banco éentral 
aos bancos privados para que pudessem conferir esse trata
mento diferenciado. Não sei como está no Substitutivo que 
será apresentado pelo eminente Senador Elcio Alvares. Gos
taria de saber a opinião dos Srs. Depoentes. 

Uma outra questão que gostaria de formular diz respeito 
à posição do CEBRAE com relação à aprovação, por este 
Congresso Nacional, do IPMF - Imposto- Provisório sobre 
Movimentação Finançeira. -Seria mUito penosa a atividade 
do, micro e pequeno-- etnptesário úu comó o CEBRAE vê 
essa colocação? · · 

De maneira geral, eram essas as perguntas que eu gosta~ 
riade fazer e também perguntar ao eminente Relator, Senador 
Elcio Alvares, se existe alguma determinação do -ponto de 
vista legal no que" diz respeito às compras govermentais, pelo 
menos no que se refere ao Governo Federal, já que aChamos 
que, por lei devamos estabelecer o mínimo de compras gover
namentais aos micro e pequenos empreSários, já que rião pode
mos legislar para os Estados e municípios. 

Seriam essas, em PrincípíO, as cOnsideraÇões qUe -gosta~ 
riam de formular e, mais uma vez, ratifica"r oS CUffiprimentbos 
por esta feliz iniciativa. 

O SR. RELATOR (Elcio Alvares) - Sr. Presidente, 
pela ordem. Antes da resposta principal sobre o problema 
da participação das micro e pequenas empresas nas concor.~ 
rências públicas, esse assunto foi objeto de um seminário reali~ 
zado na Câmara dos Deputados, do qual participei. 

Lembro~me que, na ocasião, estávamos discutindo e vo~ 
tando a legislação sobre licitações, sendo Relator o S~nador 
Pedro Simon. 

Ficou enfatizado que, realmente, as pequenas e microem
presas teriam de ter acesso a esse tipo de concorrência. Mas 
ocorre o seguinte: evidentemente, como a legislação é gené~ 
rica, ela não fixou um ponto, cu diria, obrigatório. O_ que 
considero, na verdade, também ... Agora há o caso, por exem~ 
pio, do nosso eminente Presidente do Conselho dizendo inclu
sive a respeito dessa concorrência macro que está aí, que 
só se resolveria, evidentemente, se fosse regionalizada a hipó
tese._Se não houvesse isso,-vamos continuar presos exatamente 
a esse sistema que considero alt.amcnte desvantajoso para 
a pequena e a microempresa, que não têm acesso às conc_or
rências de governo, seja no âmbito estadual ou no_ âmbito 
federal. 

Agora, o aspecto relacionado à questão de favores da 
pequena e microempresa é o da constitucionalidade. Tenho 
a imprenssão de que talvez a parte cm que vóu encontrar 
um pouco mais de_ dificuldade é exatamente nas questões ou 
nas discuss_ões_de constitucionalidade, atendendo, principal
mente, à isenção de tributos. Mas quero abordar esse assunto 
com muita serenidade, colocando já, de antemão, porque 
acredito que é o pensamento de to_da a Comissão, o- espírito 
inteiramente favorável a dar à pequena e à microempresa 
·o qlle está disposto no art. 179, ou seja, um tratamento_difcren
ciatlo. Se vamos cumprir o texto constitucional, vamos fazê-lo 
por in~eiro. 

O SR. PRESIDENTE (J_oão Rocha) - Com a palavra 
o Dr. António Fábio. 

O SR. ANTÓNIO FÁBIO RIBEIRO- Senador, o se
nhor fez quatro indagações: vou responder a duas e passar 
duas para o meu cole_ga Brito. 

Sr. S.e:nador, com relação ao crédito, eu me pcrmitiría 
dize aos senhore-s .o seguinte: buse<~:mos no CEBRAE algumas 
doutrinas. Muitas pessoas, muitos políticos, muitOs parlamen
tares, muitos colegas, inclusive presfdentes de entidades de 
pequenas e mícroempresas falam em incentilios, em reduções. 
QtiereriJ.ós colocar uma linguagem muito diferente. Estamos 
busCando tirar do caminho o que atrapalha a pequena empre
sa. Não buscamos um favorecimento no mercado, buscamos 
um acesso ao mercado. No momento em que o senhor faz 
uma compra muito grande, em lotes muito irandes, a pequena 
empresa não tem acesso. Portanto, essa compra deve _ser divi
dida em lotes económicos, em tamanhos económicos--e regio
nalizados. Isso permite o acesso à pequena empresa. Ela não 
precisa de mais nada, porque vender ela sabe. 

Com relação à parte tributária, defendemos não este ou 
aquele imposto, defendemos a simplificação tributária, pois 
com toda essa parafernália tributária que está aí, com cinqüen
t& e tantos tributos, ·a pequena empresa nem pode arcar com 
o custo de manter um profissional para entender daquilo. 
Então, defendemos um sistema tributário amplo, para que 
todos paguem: simples, para que todos o entendam; e social~ 
mente justo, para que todos possam pagar. Tein quê- sêf u-m 
sistema que tenha uma forma de ~obrança diferente. 

O CEBRAE, enquanto instituição, que representa a to-
dos, não toma partido específiCo e nem pode tomar; ele sina
liza, pa_trocína estudos, debate com parlamentares, debate 
com as associações e cresce na discussão para inStrumentalizar 
e apoiar aqueles que têm a competência de tomar as decisões. 
E a Competência ·está neste CongresS-o"~- está rfa Cãmara, no 
Seriado, e no -Poder-ExecutiVo. 

Por~anto, dentro dessa linha de um sistema silpples, de 
um sisteina a"nlplo, naturalmente somos contrário a qualquer 
outro tipo de sistema que vai agregar. 

Aquele sistema do imposto único foi inteiramente -sim pá-
tico a todo o País. Depois, foi substituído pela proposta do 
Deputado Luís Roberto Ponte, que está sinalizando algo um 
pouco mais amplo, que parece mais sólida e que não se apóia 
em uma única base. É extremamente simpática, mas não é 
a posição do CEBRAE, enquanto instituição. É a posição 
que o CEBRAE busca nas suas bases e nas suas diversos 
sondagens. 

Com relação ao crédito, também buscando desespera
damente o acesso ao crédito. No mçmento em que se vai 
a um estabelecimento bancário, que exige urna média bancá
ria, um cada_str_:o e toda uma situação de garantias, há uma 
lim~tação ao crédito. Nesse se1.1tido, já se avançou muito. É 
preciso registrar ;1qui a decisão do Sr. Presidente do Banco 
do Brasil, Alcir Calliari, do Sr. Presidente da Caixa Econõ
mica, Dr. Danilo de Castro, instituições com as quais o CE~ 
BRAE já firmou grandes convênios: a Caixa Econômíca está 
colocando 350 bilhões de cruzeiros, por mês, neste País, a 

-serviço da pequena empresa, em convênio com o CEBRAE; 
e o Banco do Brasil, um volume semelhante. 

Naturalmente, por esse sistema tributário que temos, não 
se pode falar em redução da TR. A TR ainda é plena com 
1 %~ O custo_ ainda está caro. É o. mais barato dp JneÍ'cado 
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mas, no modelo financeiro que temos, não temos aporte de 
dinheiro para isso. . 

De qualquer maneira, o acesso ao crédito está muito 
mais sirriplificado e o CEBRAE está muito avariÇadO- num 
estudo, juntamente cóm-o Banco do Brasil, a Caixã. Econô
mica e a FINEP, da área tecnológica, para ·criar um· fundo 
de aval aos financi<imentos para a pequena empresa, porque 
um dos maiores problemas .que a pequena empresa tem é 
a garantia, até porque às vezes ela tem um imóv~l em nome 
de uma pessoa física, ou outro bem, e se_u faturamento não 
é muito organizado. Precisa organizar-se. Então, buscamos 
esse tipo de seguro de crédito. Estamos avançandO nesse Sen
tido. 

Com relação ao porte e à classificação da empresa,- Dr.
Brito já tinha Sina.Iizado que precisamos disso em âmbito na~ 
clonai, até para que no município fique algo; para ser-regula~ 
rizada regionalmente, precisamos da sinalização nacional. 

Gostaria que Dr. Brito complementasse rapidamente mi
nhas palavras_. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala-
vra ao Dr. José Augusto Brito. -

O SR. JOSÉ AUGUSTO BRITO- Como V. Ex• desta
cou muito bem, há Estados que definem a micr'õetnpresa bem 
abaixo do que é definido pela Lei Federal 0° 8.383 ~ _se 
não me falha a memória -. d_e dezembro do ano passado, 
que alterou o Estatuto da Microempresa. 

A Lei n~ 8.383, que definiu como microern.presa-- aquela 
que tem faturamento Mual de 96.000 UFIR, já foi uma involu
ção com relação ao Estatuto da Microempresa, porque naque~ 
la ocasião falava-se de 10.000 OTN ou ORTN - não me 
lembro -, cujo valor era superior a 96.000 UFIR. Alguns 
Estados e Municípios pioraram mais ainda a _situação, outros 
não. 

Por isso, eu havia dito anteriorroen_te ciu~. ~o nos~o ponto 
de vista, essa questão deveria ser tratada d~ forll!a ~uprafede~ 
rativa. Quer dizer, a lei federal deveria definir o porte da 
empresa, de norte a sul, de leste.a oeste do País, para igualar 
a própria competição entre pequenas e ·microempresas. 

Sei que é uina questão -difícil de _resolver, porque uma 
pequena empresa num Estado da Região- Sudeste pode ser 
uma grande empresa em outro Estados Il'!-enos desenvolvidas. 
Há também a questão setorial. Por menor que seja ·uma side~ 
rúrgica, ·ela sempre será maio"r do que· uma grande empresa 
de confecções. . 

O que aconteCe é que, uniVersã}ffiéDte~-itirO-se te"rri uma 
definição clara. Na realidade, nos Estados Unidos, no Japão 
ou na Itália, as definições são baseadas n9 que é praticado 
no Brasil, ou seja, no númerO de empregados e/ou fatora
mente, ou ativo fixo. EntãO, ·além de os _Es_tado terem uma 
legislação. muito inferior à própria lei federal entendemos que 
96.000 UFIR são_insuficientés. · · --

Outra coisa que preconizamos- há Estados que já pra ti~ 
cam isso- é a mudança gradual entre o estágio de microem
presa para pequenas empresas, a fim de riãO haja UJT! baque 
muito grande entre as duas situações, o que poderá gerar 
uma série de problemas, como, por eXemplo, o subfatura~ 
mento, para não mudar de categoria. 

Para a microempresa, o limite de 96.000 UFIR deveria 
ser multiplicado por dois, para dar uma quantia compatível 
com a realidade. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha}- Concedo a pala
'vra a_Senador Meira Filho. 

O SR. MEIRA FILHO -Sr. Presidente desta Comissão, 
Senador João Rocha, Dr. Antônio Fábio, Dr. José Augusto 
Assunção Brito, querO manifestar minha satisfação de estar 
participando hoje desta reunião, primeiro porque ela me dá 
oportunidade de falar de um problema que estou sentindo 
na própria pele. Sempre fui uil(profissional da comunicação. 
Nunca fui empresário em minha Vida, sempre fui um assala~ 
ria do. Entretanto, agora entrei para o rol dos pequenos empre
sários: inaugurei um estação de rádio modesta, no porte que 
eu possa suportar. Tenho sentido na pele como é difícil ser 
empresário em nOsso País. O pequeno empresário hoje pode 
ser cOriSiderado um herói nacional, porque tratamento não 
existe; existe esmaganiento. 

Li no decálogo do CEBRAE algo que muito me interes
sou. Ele diz que o assunto merece a atenção do Governo 
e dos legisladores. Adiante, no mesmo decálogo? leio: 

""A lei deve caracterizar de forma diferenciada o 
que sejam microempresas e pequenas empresas. de 
acordo com o porte de suas operações, daí decorrendo 
obrigações e direitos." 

Aplaudo isso aqui. Está muito bem colQcado. Agora, 
faço a pergunta: qual o sentimento, qual a perspectiva do 
CEBRAE com relação à revisão constitucional que está por 
vir nO mês de outubro? 

Na verdade, o pequeno empresário, hoje, é assoberbado, 
assoberbado mesmo; estou sentido isso_ na pele, pelas obriga~ 
ções sociais, pelo excesso de tributo, que abre caminho quase 
que obrigando a sonegação; pelo excesso de tributos que esti~ 
mula em nosso País a sonegação para a sobrevivéncia, o que 
é incrível se dizer - para a sobrevivência. A política salarial 
está em completo desacord.o com a realidaqe _brasileirá, e_spe
.ciillmente a realidade das pequenas empresas. 

Gostaria de saber o que o CEBRAE pensa a respeito 
disso, porque, coroo disse, agora estou sentindo ·na pele o 
que é ser um pequeno empresário. 

O SR. PRESIDENTE (João Rqcha) - Com a palavra 
o Dr. António Fábio Ribeiro. -

O DR. ANTÓNIO FÁBIO RIBEIRO- Ilustre Senador 
Meira Filho, sua preocupa-ção coro o pequeno empresário 
é a de qualquer empresário deste País, que realmente enfrenta 
grandes difiçuldades. 

Com telaçáo à reforma constitucional, () CEBRA:E,_que 
é hoje uma entidade organizada em todo o território nacional, 
com umá malha penetrante, cada vez mais, interiOr de cada 
Estado-; está bastante preocupado e se organizando de maneira 
bastante adequada e prudente, do nosso ponto de vista, para 
essa matéria.: primeiro, criandO uma proximidade com os Par
lamentares. Queremos recomeçar um diálqgo, e e.~te diálogo 
já começou; ampliando-o sobremaneira com o Senado e com 
a Câmara Federal, no sentido de buscar otimizar Os projetbS, 
porque muitos Parlamentares têm as mesmas idéias e, às vezes, 
as coloca, em projetas diferentes. O CEBRAE quer contri
buir, quer apoiar e coloca todo o seu assessoramento à dispo~ 
siç·ão dos Srs. Parlamentares, tanto do Senado quanto da Câ-· 
mara, para- otimízar esse_ aSStJJJtQ. O ilustre Senador Elcio 
Alvares disse que, na semana que vem, apresentará um"relató
rio sintetizando isso, tem S. Ex• todo o nosso aplauso, porque 
vamos apoiar sobremaneira. Eni segundo lugar, procurando 
esclarecer a opiniãO pública, através de todo tipo de trabalho. 
usando a mídia, usando a informação. os balcões CEBR.b-E : 
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··atingerit cerca de 668,_ instalados em"TodO Q PaíS, Por onde 
passam mais de lOn mil pessoas por mês. vamos iunpliando 
essa rede de comunicação. É um centrq·de infor_maç~o. _Aqui 
em Brasília, vamos ter um em casa cidade-satélite, já lemos 
na maioria. Então, o que é que _estamos procurando? Não 
é entrar com um lobby ridículo ou qUalquer coisa numa refor
ma constitucional; é mostrar para os Srs. Parlamentares. para 
todos aqueles que estão envolyidos, como é o partido da maio
ria da Nação, como é democrático gová!iar-cOm a pequena 
emp!esa; 98% dos estabelecimentos deste País são de p~_qu~eno 
porte, e o CEBRAE, pela sua independência de não te! um 
partidarismo, -por -rcr sido cri3do pela lei que os senhores 
aprovaram e mantido por todo o setor produtivo nacional 
para desenvolver a pequena empresa, que interessa à ~cpnoM 
mia da nossa Nação, vai contribuindo com todos aqueles que 
querem fazer uma reviSão ]Usta. 'Eslãrrios asSé!.laúdo -todos 
os CEBRAE estaduais para criar uma melhor intimidade com 
os Parlamentares Federais e jogar essa intimidade para nós 
aqui, em BrÇts""ília; e criando a intimidade coin os Srs. ParlaM 
mentares Estaduais para que com e_les Possamos realmente 
aperfeiçoar a legislação. _ 

Resumo, Senad_or- Me ira Fill).o, q qu-e estamos fazeni:ló: 
entendemos que temos que atuar no Executivo, rilas o LegisláM 
tivo, é nosso grande parceiro para defini as leis de que precisaM 
mos para que a pequena empresa possa atuar livremente e 
ter os acessos devidos ao mercado, ao crédito, à simplificação 
tributária: à tecnologia e todo o seu sentido ·de proiresso. 
Queremos, inclusive, merecer critícas, orientaÇã6Cf e soliciM 
tação de todos os- Sr_s. ~artamentares. Se o SEBRAE não 
estiver aparelhado, aparelharMsewá para dar todO O assessoraM 
mente necessário à tramitação de projetes, ã assessoria, ao 
enriquecimento, à realização de pesqui_sas ·para "fundamentar 
projetes que os senhores queiram aqui tramitar. 

O SR .. MEIRA FILHO -Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Senado Esperidião Amin. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadores, autoridades e convidados: - - -- ----- -

Desejo fazer dois registros: primeiro~ quero cOngr3.tuM 
lar-me com V. Ex\ Sr. Presidente João Roçha:, pela iniciativa: 
de promover este encontro da noss~. Comi_ss_ão de Assuntos 
Económicos, que versará sobre um assunto de tal relevância, 
tanto do ponto de vista económico quanto do ponto de vista 
social. Ê um boffi momento da nossa Coi:rüss_ão, ti:ntá- v_ez 
que poderemos debater, ouvir assuntos que não fa~em imediaM 
tamente parte da necessidade ou do n9ss9 dever çle del_iberar. 
Esta é, pol:üúltb, -lfma reunião de esclarecimento pr~vio a 
uma eventual e possível deliberação, que oco-rrerá. a partir 
da semana que vem, quando o Senador Elcio Alvares apreM 
sentar o seu trabalho_, seja sob a forma de parecer, relatóriO, 
projeto ou substitutivo. 

Em segundo lugar, não posso furtar-me, n~_o posso omitir
me, no momento em que o assunto do tratamento -da pequena 
empresa vem à tona nesta reunião. TodaS as- mi"nhas expe
riências no campo administrativo recomendam posicionamenM 
to a favor do privilégio ao pequeno e microernpresário. 

Quero introdu:;dr u.m _cç>mponente político em tudo que 
aqui ouvimos: é mllíto-iniportantc-dinamizar a economia, pro
mover. o crescímento econômico _ _do _País. mas é- sabido que, 
além disso, tão ou mais importante é saher a quantos essa 
riqueza pertence. E o privilégio, o apoio ao pequeno produtor 

rural, diretriz básica de qualquer proJeto de reforma agrária, 
tem o seu corolârio urbano no apoio e na dinamização não 
aperias da abertura do negócio, ma:s na sua viabilidade: em 
termos de ohtenção de escala na compra das matêrias-priinas, 
obtenção de esca1a nas· vendas. Não sei - foi ditO pelo Dr. 
Antônio- se o pequeno sabe vender. Nem sempre -creio 
- pode vender, nem ·sempre cOnsegue sozinho a escala de 
venda. Então, na cOmpra. na venda, nos processos contábcis, 
n-os processos de habilitação para a tecnologia, o pequeno 
é intrinsecamente obstruído pela sua própria natureza de não 
ter. isoladamente, escala. Fornecer, através do associativismo, 
essa escala tem sido um desafio que, no mundo inteiro, no 
nõsso País, em todas as latitudes, tem sido exercitado. A 
busca da viabilidade tem sido exercitada. Não pretendo ã.lon
garMme n_a minha própria experiência ou na experiência do 
meu· Estado; essa experiência está resumida em dois textos 
que vou fazer chegar ao Presidente do Conselho Deliberativo 
do Cebrae como sugestão ou como sUbsídio. Minha indagação 
desdobraMse em dois temas: primeiro, não estarei exagerando 
se avaliar que hoje deve ser ctia"do - deve ser votado na 
Câmara dOs Deputados- o 59':> tributo oo País. 

Çomo é que o Dr. António_ Fábio. Rib..:iro - se mais 
alguém quiser, poderá opinar - entende que o IPMF, como 
59~· tríbuto, reperCütírá- eiTI- termos de pequena e microem
prcsa, inclusive avaliando se ele pode, a curto prazo, ser fator 
negativo? E, que"m ·sabe, a médio prazo, pela sua-constituição, 
COmo base em um novo siste"ITiã -tl'ilfUtãtiõ;- se· ele não pode 
CV_J:?li.l_ir, SegUndo outro conceito? A primeirã pergunta é sobre 
o IPMF e a pequena empiesa; -o- IPMF hoje, terçaM feira, 22 
âe junho, dia de um esforÇo que o Governo· vai fazer para 
aprovar a _regulamentação dó IPMF na Câmara dos Depu
tados, com amplas perspectivas de sucess.o. A segunda indagaM 
ção-é a respeito das experiências que o_ Cebrae já tenha arrolaM 
do, de obtenção dessa escala a que me referi, na compra, 
no __ acesso à tecnologia e na venda, especificamente esses três 
tópicoS. Haveria outros, mas especifiCãrttentc na compra de 
matéria-prima, de insumo, no acesso à tecnologia e na venda. 
Aí ·compreendendo, evidentemente, como bem l_emb.ra o SeM 
nado r Mário Covas, tanto venda doméstica para-o mercado 
iiiterno-. ·quanto \i"erida para o mercado externo. Quero até 
explicar por qUe façO essa pergunta específíca sobre exporM 
tação. Nesta comissão, ao ·aprovarmos um projeto de resoluM 
ção -do Proex, mantivemos o Banco do Brasil como agente 
piiilCipal do Proex- ressalvada Uma competência do BNDES 
quanto ao Finam ex- por entendermos que o Banco do Brasil 
tem a porosidade mais ade_quada, ou seja, é acess(vel não 
ãpenas ao g·rande exportador, mas, eventualmente, ao peque-
nO, seja ele isolado ou associado. Não sei se a pergunta foi 
torhpreendida. Acesso à escala em termos de compra. tecnoM 
logiá e venda, ·particularmente a exportação. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Antônio Fábio Ribei~o. 

O SR. ANTÓNIO FÁBIO RIBEIRO- Ilustre Senador 
~peridião Amin, a sua pergunta me dá oportunidade de mos
trar aos demais Senadores como este País é diferente, é exten
so. O Senador colocou a q~es'tão muito centrada na tecnologia 
do mercado de exportação, porque o seu Estado tem uma 
característica muito_ próxima diSso. Aliás, o Cebrae de Santa 
Cata-fina, presidido pelo seu ilustre conterrâneo Osvaldo 
Duarte, tem sido Um Cebrae av-ançado na questão da tecno~ 
logia e representou o Brasil maravilhosamente este ano na· 
Feira de Hanovei', comandando mais de 250 empresários braS:iM 
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ieiros de pequeno porte, que compareceram àquela Feira com 
apoio parcial do Ce_brae, mostrando um avanço consideráy~l 
na área da exportação. O Cebrae do _seu_ Estado, tem sido 
dos mais avançados neste questão. 

Mas, na prática, tenho um exemplo, Senador, que lhe 
pode most~ar exatamente_ corn,o estamos axançando nisso .. Re
centemente, o Cebrae de São Paulo - que é, sem dúvida, 
o maior Cebrac_ do Brasil, somando todos os outros dá o 
tamanho do de São Paulo -inaugurou uma bolsa el~trónica_, 
procurando jogar compradores e vendedores. Corào não podi3. 
fazer para todos os setorcs, elegeu um setor, o setorhospitalar, · 
e o Cebrac de São Paulo, em cerca de 120, 150 dias, operando 
essa bolsa, tem 300 _compradores numa ponta, que são os 
hospitais, e tem mais de mil. _fornecedores na out_r~ ponta, 
já operando maravilhosamente em convênio com a Caixa Eco
nómica Federal, que é o agente financeiro, redUzindo o valor 
de compra, a comissão de compra, as despesas de compra 
e venda, de 11% para 1%, possibilitando que as compras 
sejam feitas diretamcnte por via da informatização e sejam 
quitadas, inclusive, com a interveniência do agente financeiro, 
Caixa Económica, cjue emprestou seu apoio. O Cebrae -de 
São Paulo já entra este rJ.1êS com o segundo setor, que é 
o setor hoteleiro. E o sen_hqr pode imaginar como iremos 
fazedS:so no Brasil inteiro. Aqui em Brasília, o sf:tor de mate
riais d'e construção já vai entrar numa bolsa eletrônica desse 
tipo. Já te1mos vários outros Estados estudao.do essa questão, 
Goiás tambt!m tem um outro setor e asSim. por diante. Então, 
rapidamente, com o uso de um tipo de bolsa eletrónica, de 
uma comunicação, vamos baratear substancialmente as comis
sões; uma comissão de compra e venda, em que se g3stava 
10% só com vendedor e transporte, é automaticamente feita 
nesse sistema. Até convido _os senhores. para conhe·cerem o 
sistema - principalmente os Parlamentares paulistas, ou os 
que passarem por São Paulo- que, brevemente, funcionará 
no Brasil inteiro. · 

O Cebrae está montando, também, até o final de julho, 
uma .tevê que liga todos os auditórios do Cebrae do Brasil. 
Compra o sinal da Embratel e coloca._ E vai transmitir, diaria
mente, informações sobre diversas modalidades de negócios, 
cursos, seminários, além de out~as informações. Então, atra
vés do uso da eletrônica, daquilo que é moderno, vamos apro
ximar. 

E agora, Senador, se estamos aproximando, lá em São 
Paulo e no resto do Brasil, compradores daqui para cá, pode
mos aproximar países, porque o Cebrae já assinou um convê
nio, no dia 2 deste mês, integrando a sua rede <;le comunicação 
do País, que é o balcão Cebrae, já com cinco parses--deJí_ngua 
latina; e brevemente estaremos integrados a muitos outros. 
Todos os países de língua latina, inclusive a Itália, a Espanha, 
a França, todos estarão integrados nessa comunicação; México 
e Venezuela já estão iritCgrados. E vamos integrar centros 
de transferência tecnológica e centros -de- compra e venda 
do interior, aqui. -

Recentemente, tivemos o congresso da ComacQl, em Mia
mi, quando foi realizado um seminário_ de negócios com 1800 
encontros diferentes. Fornecedores e compradores dos diver
sos países da América Latina reul).irÇtm-se_em 1800 encontros 
diferentes; com a participação efetiva dO Cebrae - nesse 
caso, do Cebrae de S.ão Paulo. 

Então, gostaria de dizer aos senhores o seg.uinte: a coloca
ção· de V. Ex~ é realmente urna das nossas preOcupaÇões. 
E estamos preocupados em fazer isso de uma forma moderna, 
porQue ser pequeno não significa não ser moderno, mas utili-

zar os equipamentos, utílizar o acesso à informação. E o Ce
brae tem talvez essa possibilidade de fornecer uma estrutura 
com relação a isso, para um grupo de empresários que pode 
usá-:la ao mesp1o t~mpo. 

Sobre o IPMF, mais uma vez, digo: o Cebrae, como 
in_stituição, e o seupresidente, os seus diretores., não podem 
ter uma posição para~satisfazer ~t"todos. MaS. neceSSáiiimente: 
nos pronunciamos sempre contra qualquer tipo de aumento 
d_e tributos ou de número de impostos ou de alíquotas, nesse 
modelo que está ãí; defendemos um modelo diferente. O 
Cebrae usa o balcão Cebrae, que. t? a sua inStituição de ponta, 
para fazer uma sondagem, que reã.lizamOs durante 24 horas 
neste País; passam cerca de 5 a 6 mil pessoas- por dia nos 
balcões Cebrae do Brasil. 

A sondagem sobre o IPMF, que vou passai para o Serlhor, 
é a opinião do nosso cliente, daquele -que freqüenta o balcão 
Cebrae, daquele que é pequeno empresário, que- quer infor
mação sobre 6 crédito, que quer abrir uma empresa, que 
ainda não é einpresário, daquele que freqüenta; de uma amos
ttà:- de 1227, ila sondagem do balcão Cebrae, em 27 Estados 
diferentes, 23% coricordam de alguma fOrma, e- 66% discOr
dam. É essa a opinião que temos para transmitir ao--s-enhof. 
que não é a opinião _do Cebrae, é a sondagem que o Cebrae 

-fez nos_ seus instruoientQs de ponta. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN - Agradeço por todas as 
respostas que o senhor deu, que vêm ao encontro do_ que 
é o. Qbjetivo da minha indagação. Mas, a respeito deste ass~:~~
to, independente do aspecto subjetivo, político e de opinião, 
o que gostaria de ouvir é acerca de como o Cebrae c;:ntende 
que vai operar o IPMF para desvendar negócios. Há negócios 
ocultos? Usando aí uma expressão árabe, barrani- por fora 
o que está fora do sistema- -, o- b~rrani vai aparecer? Ou 
seja, qual é o cenário? CQm inflação alta, 0,25% não é uina 
alíquota alta; com inflação baixa - se a inflação fosse 5%', 
2% -, 0,25% seria expressivo. Mas, como é uma inflação 
de 30, 32% ·ao mês, 0,25 não merece a aplicação-da inventi
vidade pára !Juscar formas de evasão -aparentemente. Com 
uma taxa de inflação baixa, o 0,25% já dá para fazer uma 
guerra. -Então, corilô é que O Cêbrae ·observa o efeito, etn 
_termos de desvendar a economia? Porque um do.s ·aspectos 
positivos_ do IPMF, neste ou num sistema _que o -tivesse com_o 
base - que seria o ideal, acho que é fora de questão -, 
é que ele registra receita sobre um evento_ que não tem nota 
fiscal, que é a emissão do cheque para pagamento de alguma 
coisa. E, cóm taxa de inflação alta, o cheque vai ser usadO; 
com taxa de inflação baixa, sabemos que, em outroS paíse-s, 
usaram moeda estrangeira, usara:m o· endosso sistemático e 
não nominal dO cheqUe, :emos as experiências aí. Mas, coin 

_esta inflação, esse aspecto positivo, na sua opinião, ocorrerá? 
É isso que eu desejo. Aírida não ê uma _informação, é uiiia 
previsão-objetiva sobre esse efeito do IPMF. É uma previsão, 
porque o senhor tem elementos, tem informação, tem conta to 
com as empre~as. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Antônio fábio Ribeiro. 

O SR. ANTÓNIO FÁBIO RÚ!EIRO -Senad~r, com 
cefteza, é no campo das pequenas empresas, dos micras e 
pe'quenos negócios; que se encontra a maior margem de negów 
cios não fotmaisl sem dúvida. Temos afo feii<iiife, o ambulante 
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e outros. Existem vários tipos de sonegação, existc·act! a sone
gação por incomperência, por não conhecer a legislação. Exis
te a sonegação por incapacidade de pagar. No momento cm 
que a empresa fica incapaz de pagar, ela pa:g-ã primeiro ó 
funcionário para depois pagar o tributo. Nesses créditos que 
geramos no Banco do Brasil e na Caixa Econômiça, e_~tatis.t_ica
rnente, vimos que muitas empresas tiraram dinhdro para pa-
gar impostos que estavam atr_asado.s_. ___ E_ntão, nesse sentido, 
existe uma falta de credibilidade_, principalmente por pa-rte 
dessa grande massa de pequenos empresários com relação 
às verdadeiras iqtenções de se con_hcçer a transparência de 
determinadas transações. Não tenha dúvida, Senador, de que 
esse segmento, que é uma massa imensa espalhada por este 
País, procurará encontrar mecanismos para se defender da
quilo que desconfí3rri ou daquilo que estão perdendo. 

De uma maneira clara - não viJ.mOs ser hipócritas -. 
o setor encontrará, sem· dúvida, mecanismos, diante de uma 
lei. Eu ati:! diria que se· uma lei não é prática, ou seja, se·
uma lei é burra, procura-se encontrar mecanismos para sair. 
Não estou afirmando que esta seria burra, mas, no momento 
em que ela não é prática, ela fere determinada rotina e, princi
palmente, leva a uma desconfiança de que as transações são 
transparentes. _ 

O senhor faz uma indagação: No momento de uma infla
ção alta, que tipo de mecanismo seria encontrado pelas peque
nas empresas? Acho que é a prática do escambo, que vai 
aumentar consideravelmente; vai-S!! trocar a por b, isso por 
aquilo, numa velocidade intCnsa. A resposta que me ocorre 
é esta. Aliás, essa prática já está aumentando consideravel
mente. O senhor sabe, todos os senhores sabem, por exemplo, 
que hoje, na agricultura brasile,ira, a a_rrob~. de boi é uma 
moeda, independente do que está acontecendo; temos em 
outro setor outra moCda. Assim, foi-se _encoritrando meca-: 
nismos para se defender .. E muitas empresas têm tido até 
sucesso nos seus negócios com a prática intensiva do escambo. 
E na pequena empresa, is.so se dará com muita intensidade 
pela capacidade, flexibilidade e rapidez com que isso acon
tecerá. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sei, pela sinceridade 
da sua colocação, e quero deixar no ar um tcm01: .. Não tenfip 
dúvida de que o escambo que, agora, felizmente, vai ser.insti
tucionalizado como forma de .financiamento na agricultura, 
c esta forma também praticamos cm Santa Catarina. larga
mente, para financiar terra, semente, tratot,.arrnazêm co:mu~
nitário etc, então, o escambo vai ser uma defe.sa_qU.e vai ser 
mais utilizada. Também tenho ouvid.o que o grande, o oligo
pólio, a holding, a grande .empresa não vai emitir cheque, 
vai ter uma conta-corrente .a.tualiz.ada diariamente pela TR 
com um cheque administrativo no fim do rriêS para fazer o 
acerto de contas, digamos, intragru_pos, e, daqui a pouco; 
também, intergrupos. O que me deixa refletindo com temor, 
se não correir:nos o risco também com a adoção desse: tributo.~ 
que sempre julguei generalizado, sua principal vantagem é 
a generalização, de que seja somente eficaz em ciinã"do assala
riado. Só isso. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Senador César Dias. 

O SR. CÉSAR DIAS - Gostaria, primeiramente, de 
agradecer ao Presidente do Conselho, ao DíretOr-Pesidente 
do Cebrae, se o trabalho que tem feitO ·o-·Cebrae ... desçle 
a sua implantação está havendo um trabalho educativo, de 

orientação aos microcmpresários. tem-se feito projetes de am
plo aspe.cto, no sentido de s.e .... Agora, goste:~. ria· de fazer 
uma pergunta mais no âmbito nacionaL O Fundo Monetário 
Internacional e alguns economistas ame~icanos, estudando al
guns países que tiveram .... e paise·s que nâo tiveram, chega
ram~ conclusão que existe:ni qualtb p·remissas principais: pri
meiro, estabilidade na macroeconomia, com pouca flexibili
zação de preços: segundo, altos investimentos na eduçaçc)o 
e na saúde; terceiro, competitividade das microempresas; e 
quarto, abertura económica, ou seja, fimmccira e comercial. 
Nesse aspecto, no que tange à estabilidade macroeconôqlica~ 
como os senhores vêem. a _alta. flexilibidade de preços, os 
oligopólios e os monopólios atrapa.lham o rnicrocmpresârio? 
Secrundo, essa àbeltu~ra~~SC i-ealffien(e for feita a ·abertura eco
nô~ca, no que ta~ge aOs máCiços ·lotes de importação, tam
bém atrapalharia o microcmpresârio? 

Gostaria também de falar sobre o encontro que tive com 
o Ministro AleXis Siepanenko. Ele disse que; na próxima· 
s.emana, irá ao México analisar o processo económico de de
senvolvimento que aquele país a dotou após o plano de estabili· 
zaçãó económica, aumentando em grande número as peque
nas e microempresas. Gostaria de sabcr_..se o Minist.ro fez 
~a participação ao Cebrae e se vocês vã.o com o Min.istrQ .. 
a esse encontro? 

Outra pergunta, com um pequeno prólogo: eu estive ana
lisando as portarias, ato::; no(mativos, leis, de 1990, quando 
se chegou a ter, em média, 4,6 leis por dia regulamentando 
o processo tributário do Pais; ou seja, 1605 leis, realmente 
uma verdadeira parnafernália. Quase todos os, empresários, 
ex.ceto os que mantêm oligopólíos, são verdadeiros heróis 
por sobreviverem com uma parafernália de impostos, e consi
dero que o Senado Federal. tern .que resgatar uma dívida. 
que é a regulamentação des-;;a lei,: ~ _ . 

No ano passado. tivemos um problema sério, o impeach
ment, que .envolveu um trabalho s~rio do Senado Federal, 
uma. vez que o St;!nado foi o patrono dessa Comissão do Im
peachment. 

·Digo aoS senhores, na realidade, o que se prevê em termos 
de impostos para a regulamentação que é o imposto sobre 
combustível." imposto sobre comunicação e os impostos sobre 
energia nuclear, por exemplo, que são chamados dirctos, não 
declaratórios; um imposto que não é econômico. apenas rego
lamentador; o ITR. sobre as. terras_ rurais; o lPTU, s9b_re 

·imóveis urDanOs, que ê apenas tcgulamentador, não é um 
imposto econõmico; c o Imposto sobre Transação Financeira. 

O que pensa o Cebrae sobre esses seis impostos? Porque 
é isso que se fala na Comissão de Assuntos Econômicos da 
Câmara dos Deputados. Na realidade, o que dev.erá vir para 
estudo no Senado Fed!!ral são· esses-impostos, impostos exóge
nos, impostos ecológicos. o ITF, o imposto que regulamenta 
os assentamentos rurais e urbanos e o imposto sobre tarifas. 

Acho que o Cebrae, que e::;tá atualmente com uma impor
tância muito grande nã orientaçãO dOS inict'benipresários deve
rá fazer um estudo e orientar a sociedade nesse sentido, porque 
o que se fala realmente é sobre isso. Devo dizer que estou 
favorável, esperava por este momento, que deveria ter aconte-:
cido antes, e pela conscientização de que temos realmente 
que regulamentar o art. 179 da Constituição brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Antônio Fábio Ribeiro. 
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O DR. ANTÓNIO FÁBIO RIBEIRO- Ilustre Sena
dor, vou tentar responder algumas perguntas e passar alguma 
para o Dr. Brito. 

Com relação à reforma constitucional, a parte tributá
rio-fiscal- a proposta de V. Ex• está ganhando corpo dentro 
do Congresso Nacional, gostaria de dizer aos senhores que, 
com relação à linha mater dessa proposta, todo o segmento 
da pequena empresa é favorável, ou seja, eliminar OS impostos 
dcclaratórios. No momento em que temos uma simplificação 
tributária. com a cobrança de tributos eliminando toda essa 
parafernália de escrituração, levando a todo um conjunto de 
manipulações c corrupções, que pode haver, instrumento de 
sonegação, no momento ·em que temos tributos cobraçios na 
origem, não declaraiórios, é bom para--todos nós. _.E bom 
,para a pequena empresa, para a média empresa, é bom para 
a grahde empresa e muito bom para o assalariado, pois será 
possível cobrar menos imposto do assalariado, porque a massa 
de tributos das empresas será satisfatória para sustentar cerca 
de 25% do PIB que são os tributos de que necessitamos. 

Agora, no momento em que esta proposta está em debate 
com cinco ou seis impostos, como alinhou o Deputado Luís 
Roberto Ponte, estamos em debate sobre ela, éramos inteira~ 
mente a favor - não só nós como Cebrae, mas a maioria 
das pessoas e eu particularmente- do imposto úníco. Hoje, 
estou muito mais a favor dessa proposta que dá uma base 
mais sólida e não coloca o sistema tributário como dependente 
de um único tributo, que em certo momento pode deixar 
a Nação em situação difícil. 

Então, com ·relação a isso estamos debatendO. E vamos 
participar de todos esses debates. Evidentemente, os Srs. Par~ 
lamentares poderão encontrar soluções melhores de inclusão 
de mais um tributo ou excluir um outro, mas a tese· da elimi
n~ção dos impostos declaratórios, pareceu-me boa. 

Uma das primeiraS-perguntas que V. EX· colocou sobre 
a participação das pequenas empresas, oligopólios e cartéis, 
dá-me a oportunidade de dizer que, quando defendemos com 
ênfase a participação da pequena empresa no mercado das 
compras g~vernamentais, o seu acesso ao mercãdo, não quer 
dizer que estejamos contra a grande empresa! Existe uma 
escala de valores que tem a pequena empresa. O que se está 
buscando é um acesso justo, devido e merecido da pequena 
empresa para que ela tenha a possibilidade de disputar. E 
nas compras pequenas, dos lotes pequenos, ela possa ser feita 
e que se coloque lotes pequenos naquilo qu_e se p~der colocar, 
até para se programar as contas do Governo, comprar e pagar. 

Agora, na realidade, quando temos situações oligopo
lizadas e cartelizadas, elas são massacrantes. Aí sim, o ilustre 
Senador tem razão. Às vezes, é preciso usar até o instrumento 
da importação, -em determinado-momento, -para fazer o equilí
brio no mercado e fazer com que haja desenvolvimento. 

Não é isso que defendemos! Acho que temos que romper 
os cartéis, os oligopólios pela nossa luta interna, pelo acesso 
das pequenas empresas por uma questão de postura e ter 
o núcleo básico do nosso abastecimento a partir da indústria 
nacional. 

Gostaria de passar a palavra para o Dr. Brito, a fim 
de que ele complementasse a resposta ao ilustre Senador César 
Dias. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra ao Dr. Jorge Augusto Brito. 

O SR. JORGE AUGUSTO BRITO -"Nobre Senador, 
na questão que V. Ex• colocou sobre a competitividade da 

microempresa, é evidente que o caminho da competitividade 
para a pequena e micro empresa brasileira é de mão única, 
não tem alternativa. O pro~esso da globalização da economia 
mundial é inexorável e, na realidade, quem está se globali
zando não são as grandes einpresas, essas já são globalizadas, 
como a Xerox e a Volkswagen que o São há muito_ tempo. 
Quer dizer, esse processo de globalização, no primeiro mundo, 
está-se dando muito mais pelas pequenas e médias empre.sas 
do que pelas grandes multinacionais. Então esse caminho é 
inexorável. 

Acho que o Mercosul é um primeiro ensaio. 
V. Ex• falou do México e do Ministro do Planejamento, 

e podemos dizer~lhe que estivemos recentemente conhecendo 
o trabalho da Nafini e estamos desenvolvendo uma série de 
trabalhos em conjunto, porque consideramos o México um 
grande parceiro. Aliás, pelo caminho natural da própria limita
ção da língua, os parceiros imediatos das pequenas e microem
presas serão, necessariamente, os países de língua latina, prin
cipalmente os de língua espanhola, fora Portugal. 

Volto a repetir, esse caminho da competitividade é inexo
rável. Então, precisamos tratar de transferir qualidade para 
a pequena empresa, gestão pela qualidade total .e produti
vidade. Estamos inseridqs no Programa Brasileiro de Quali
dade e Produtividade; hoje o Cebrae faz parte do Comitê 
Nacional, que é composto por uma série de Ministros e Presi~ 
dentes de Confederações Nacionais. Recentemente, foi criado 
um subprograma que trata especificamente da pequena em
presa, programa esse que vai permear com Os outros progra-_ 
mas setoriais. 

Quer dizer, esse é um problema inexorável. 
Quanto a qUestão da abertura, podemos dizer que não 

se transmite qualidade e produtividade para que a pequena 
empresa brasileira seja competitiva da noite para o dia. Assim 
sendo, a questão da abertura tem que ser feita com um pé 
no freio e. o outro no acelerador, caso contrário corremos 
o risco de ter várias empresas quebrando em função da concor;. 
rência externa. Isso não quer dizer, de maneira nenhuma, 
que venhamos a preconizar a reserva de mercado. Apenas 
.entendemos que tudo deva ser feito de forma gradual para 
permitir que a pequena empresa possa concorrer, em condi
ções semelhantes, com as empresas de outros países. Vou 
citar o caso do Mercosul. As empresas brasileiras - eu diria 
- estão· num nível superior aos dos nossos companheiros 
dos outros países que compõem o Mercósul. No entanto, a 
carga tributária que pesa sobre a empresa brasil~ira tira com
pletamente a competitivida'de da pequena empresa brasil('jra. 
Se o senhor. comparar a carga tributária das empresas brasi
leiras com a carga das empresas da Argentina, do Paraguai, 
Oó'Di'Ugi.úii e·-ao -Chlte~-Ved-que-à -nOSsa -é--irluitO- iriãioi dó 
que a desses países, tomando a nossa vantagem comparativa 
desigual. No final das contas, perdemos essa vantagem compa
rativa. 

O senhor colocou o fato de haver 4,6 leis e processos 
de reforma tribUtária/dia. O que acontece -tenho tido reu~ 
niões com contadores e com associações de contadores -
é que os contadores brasileiros fazem mais uma contabilidade 
fis'cal do que uma contabilidade para planejarnento, o que 
é'uma distorção muito grande. Quer dizer, dispensar a peque
na empresa de fazer contabilidade é o mesmo que a coloqu 
numa nau sem rumo, porque a contabilidade é um inSti-Umento 
fantástico de planejamento. O que ocorre hoje, no Brasil, 
é que os nossos contadores, devido ao emaranhado de leis 
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que· mudam a cada dia com relação ao sistema tnOutário, 
fazem muito mais contabilidade fiscal do que outra coisa. 

Não sei·se respOndi às perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)_ ~Coma palavra 
o Senador César Dias. 

_ O SR .. CÉSAR DIAS- Dr.- Augusto, realmente. fiquei 
sattsfetto com as respostas, mas gostaria- de complementar. 
O fantasma que assola o País, hoje, _é o de~emprego. Há 
alta proletarização da classe média. São Paulo conta com 1 
milhão e-300 mil desempregados. Quero, uma vez que o senhor 
se reportou à Volkswagcn, registrar um exemplo: se o projeto 
Fusca, da maneira como o Presidente Itamar Franco quer 
implantar no País, vai requerer investimentos cerca de 1 bilhão 
de dólares, crian_?o apenas 3 mil empregos. Enquanto issO, 
o Governador Ctro Gomes utilizou 1 milhão de dólares de 
deu 30 mil empregos, investindo na área de couro, artesanato, 
etc. Portanto, creio que é o momento da microempr'esa ocupar 
o seu lugar. Acredito que vocês têm todo o direito de solicitar 
do Senado Federal a aprovação urgente do substitutiVo, para 
que ele seja discutido na nossa Comissão. · 

No ano passado, fui à feira do_s pequenos empresários; 
o CIP. Foi um sucesso. Sentimos, de perto, o apoio de que 
o pequeno empresário está necessitando, principalmente das 

·.regulamentações. 
Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

. O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. José Augusto. . . . 

O SR. JOSÉ AUGUSTO BRITO- Senador César Dias 
só para complementar: é bom que se_ diga que o~Cebfae- te~
duas linhas de trabalho. Uma linha busca trabàlho com parce
rias. Trabalhamos com inúmeras parcerias para evitar_ o des~ 
perdíciO, a multiplicação de atividade. Essas parcerias com
preendem desde as classes empresariais e as. entidades de 
pequenas empresas, dos setores primário, secundário e terci(i: 
rio da economia, a área científica e tecnológica. Praticamente, 
todas as universidades deste País pertencem aos _nossos conse~ 
lhos deliberativos. Trabalhamos em consonância com os go
vernos municipais, estaduais e com o GoVerno Federal, assim 
como com outras_entidades._A parceria é uma das nossas 
diretrizes. Outra diretriz nossa é desenvolver o nosso planeja
me.nto, o nosso trabalho_, _ _juptamente com o pequeno ~mpre
sário, e não para o pequeno empresário. Há urila diferença 
muito grande. _ ~ _ _ _ 

Quando apresentamos um decálogo da pequena empresa, 
não se trata de um trabalho. feito por meia dúzia de te.cno~ 
cratas, mas um trabalho extraído de um_ano e pouco de pesqui
sas - foram mais de 30 pesquisas que o CEB RAE fe_~ nesse 
pet!odo -,envolvendo mais de cinco_. mil empresas, sobre 
vános temas. Comojá foi dit9 aq4i, pesqui~amos sobre com
pras governamentais, sobre legislação tn'butária, etc. 

Temos Um trá.balho com a Folha de _S. Paulo - ela 
nos propôs uma parceira gratuita -, em que fazemos uma 
pesquisa mensal. Fazemos tamb.ém uma pesquisa com a Fun
dação Getúlio Vargas, na área da indústria, do comércio vare
jista, e vamos entrar agoi:a--·na área de serviço; e vamos lançar 
uma pesquisa, no final do mês de julho, que é fundamental. 
Trata-se de uma pesquisa- na qual já estamos trabalhando 
há um ano e poucO, com o Instituto de Economia Industrial 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro_.:... sobre a questão 
da _qualidade na pequena empresa - especifi.c~ütiente para 

a indústria-, que define, na realidade, frtdicés qúe vão·avali~ 
a perfonnaitce dessas indús_tri_a_s __ --::-- são 30 ram9s industriais 
-:-com relação_ à_ evolução ~o Pr~grama Brasile-iro "de 'Qua-
lidade. _ · 

Isso quer dizer que estamos trabalhando a mil ooã:os, _ 
com parceiros, com os p.oss.os _ass:oçiados, cqm .as entid~de_s 
que fazem parte dos conselhos do CEBRAE -no País toclo, 
são mais de 360 entidades das mais representativas -, coni 
outros parceiros e, acima de tuclo, ouvindo a pequena empresa 
em pesquisas que fazemos periodicamente. SãO praticamente 
duas ou três pesquisas por mês, para podermos montar o 
nosso planejamento. Trabalhar com e não trabalhar para. 

O .SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra 
o Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, Srs, Senado
res. escusoMme de me pronunciar sobre a importância e oportu
nidade deste encontro, promovido pelo Presidente da Comis
são. Senador JOão Rocha, porquanto os oradores que ~e 
p.tecederam já lhe fizeram justo louvor. _ --·- _ 

Ao-:Q.r. Antônio Fábio Ribeiro, Presidente do Conselho 
Nacional do CEBR.AE, ao Dr. José Antônio Assunção Brito, 
Presidente Executivo, quero parabenizar pefa maneira clara, 
precisa, objbtiva e, sobretudo, prática de suas exposições e 
pela maneira com que estão debatendo o as_s~n~o, deixandq 
patente que o CEBRAE não está que_renOo trã.tament_q_ espe~ 
cial, privilegiado, paternalista ou de assisiênCta. · 

E uma entidade representativa de um forte se-gméntó 
empresarial nacional, que está no mercado, que trabalha com 
leis do mercado, respeitando-aS, e deseja apenas condições 
assecuratórias da sua permanência nele e, se fõr õ caso, a 
sUa expansão. 

Essa atitude realista, para mim, é muito importante e 
me predispõe, no campo legislativo, a dar o apoio que me 
for possível às teses do CEBRAE. 

Tinha ariotadO aqui, anteriormente, quandO me IDscrevf,
duá.s perguntas que ao decdtre_r do debat~. já fofarit- respon
didas pelos exposito-reS, mas gostaria de me detú também 
sobre a questão do crédito, porque rrie parece que ela depende, 
essa necesSidade de acesso -ao· crédito, de uma Iitodifica"Ção 
na nossa legislação. -

Acho importante o estudo que está sendo feito por esS-ã 
associação, visando a um-fundo. É a única maneira de suprir 
a deficiência de garantia para os pequenos empresários. Tinha 
que ser um instrumento desse, um fundo de aval, de garantia, 
um seguro, que é altamente louvável e muitO funcionaL É 
claro que a taxa elevada de juros atual é_ inibidOra do aceSSO 
ao crédito do pequeno empresário, mas se houver uma com
preensão do Executivo e do Legislativo, acredito que isso 
poderá ser obviado, porque efetiVamente, as íristituições ban
cárias têm-o seu custo, o dinheiro tem o seu custo. Elas não 
podem repassar com tax.as fora: do mercado_ sem arcar com 
o prejuízo. Acredito que o catDJnho para isso seria via depósito 
compulsório das jnstituiçQes financeiras, em que determinado 
percentual seria desobrigado a fi~ de ser te"SctiViiao aos peque-
nos empresários. -- -

Finalmente, no tocante às licitações, que é o grande! tema, 
no momento, do CEBRAE, como bem expôs o Dr. Antônio 
Fábio, quero também dizer que isso possivelmente vai depen
der, como já foi dito pelo Senador Elcio Alvares, de medida 
le"gislativa. Ocorre.~ine que poderemos estudar., refletir sobre 
o assunto, quando da apresentação do substitutivo. 
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Quando da realização das grandes concorrências centrali
zadas~ muitas vezes não é levada em conta a despesa. Por 
exemplo, vamos dizer que se faça uma concorrêncül na Capital 
Federal, os concorrentes apresentam os seus_ preços para en
tregar em Brasília, no entantO O Onus da despesa posterior 
não é levado em conta no exame da concorrência. Quer me 
parecer que isso seja motivo de reflexão e disponho-me a 
debruçar sobre esse assunto. 

Com relação às compras governamentais, se fosse possí
vel, gostaria que me fosse respondido qual é a participação 
da União, dos EstadoS e dos MunicípioS nessas compras gover-
namentais? · · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Antônio Fábio Ribeiro. 

O SR. ANTÓNIO FÁBIO RIBEIRO- Estimamos, 
Sr. Senador, que as compras por parte dos três governos de
mandam cerca de 25% do nosso PIB. Então, se o nosso PIB 
for o número anunciado, é da ordein de 100_ bilhões de dóla
res ... 

O SR. BELLO PARGA- Em termos p-erciü1fUiiis. 

O SR. ANTÓNIO FÁBIO RiBEIRO::..:: Eliúermos per
centuais, Brito, você" teria, mais objetivamente, o que está 
no município, o que está no· Estado ... 

O SR. JOSÉ AUGUSTO BRITO- Na realidade, esses 
percentuais estão muito ligados à própria divisão do bolo tribu
tário, que gira em tomo, hoje, de 15%, 19% para os Municí
pios, mais ou menos 20% para os Est<i.dos e o resto com 
a União. 

O SR. BELLO PARGA -Muito obrigado. 

. O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Sr.-Presidente, Srs. 
Senadores~ Dr. Antônio Fábio Ribeiro, Dr. José Augusto 
Assunção Brito, embora eu tenha chegado um pouco atrasado 
à exposição, e peço as minhas escusas, que-ro me ater ao 
art. 179 da Constituição e ao decálogo aqui distribuído. Diz 
o art. 179 da Constituição Federal. 

Art. 179- "A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios dispensarão às mictoempresas 
e às empresas de pequeno porte, assim definidas em 
lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incenti
vá-las, pela simplificação de suas _obrigações adminis
trativas, tributárias, previdenciárias e credítícias, ou 
pela eliminção ou -redução destas por meio de Lei". 

Quanto ao decálogo, a minha primeira indagação seria 
quanto ao quinto: tratamento tributário diferenciado. O que 
entende o CEBRAE por tratamento tributário diferenciado? 

No decálogo sétimo, coin respeito à contribuição do em
pregador para a Previdência Social, a lei deve indicar trata
mento específico para a pequena empresa, etc: O que entende 
o CEBRAE, como parâmetro, por tratamento específico para 
a micro e pequena empresa. 

Seriam essas as minhas duas indagações, até para que 
possamos nos situar na dis~l,lssão do substitutivo que será 
apresentado pelo Senador Elcio Alvares, porque existe o pro
blema da inconstitucionalidade com a redução de receitas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Sr. Antônio Fábio Ribeiro. 

O SR. ANTÓNIO FÁBIÓ RIBEIRO - Senador Ro
naldo Arag~o, conforme seja a legislação fiscal e tributária, 
diferenciado é uma coisa; conforme mudou a legislação, dife
renciado é outra coisa. Se tivéssemos uma legislação ampla, 
simples e socialmente justa, a pequena empresa não precisaria 
de nenhum tratamento nesse campo, porque· a própria estru
tura da legislação a resguardaria por ser pequena, se o imposto 
é socialmente justo, adequado. 

A legislação que temos a cada dia mais se complica, e 
o ilustre Senador César Dias-falou em 4, 6 leis por dia, em· 
determinado momento, em diversos escalões, inclusive no go
verno, titúlares de terceiro e quarto escalão fazendo normas 
a que temos que nos submeter na questão tributária. 

Na realidade, precisamos dizer qual é o modelo do sistema 
tributário fiscal _que· queremos na reforma da ConstituiÇão. 
Ao definirmos· o que nós queremos para a Nação, vamos 
buscar o tratamento diferenciado, e o Cebrae e as pequenas 
empresas deste País, estão preparados para abrir mão dessa 
diferença, desse tratamento diferenciado, se ele for inócuo, 
se ele for indevido, desnecessário. 

Na questão previdenciária, isso me parece claro, Senador, 
acho que temos alguma coisa na contramão da história. Eu, 
como empresário, quándo querO veilder alguma mercadoria, 
tento baixar o custo dessa mercadoria. Nós pagamos um alto 
imposto por emprego neste País. Toda vez que· se emprega 
uma pessoa - temos um· dos salários mínimos mais baixos 
do mundo, cerca de 60 a 70 dólares- a empresa desembolsa 
cerca de 150 a 170 dólares, porque pagamos um tributo de · 
125% de leis sociais em cima de um salário que ·pagamos. 

O que defendemos, dentro da legislação atual; é que 
a pequena empresa pague pelo iníninlo, tanto o empregador 
quanto o empregado. Isso já seria um tratamentO diferen
ciado. Mas será que.essa legislação que está aí nos interessa? 
Esse pesado imposto sobre o salário? Precisamos libertar o 
salário do imposto, para que as empresas empreguem mais, 
para que possamos dar acesso a 2 milhões e 500 mil- jovens 
que ingressam no mercado de trabalho, aos que se formam 
nas escolas técnicas, nas universidades etc. Então, precisamos 
diminuir o irilposto sobre salário. 

Eu que-riã- dizer para o seri.hor que a ConstitUiÇão foi 
sábia em prever um tratamento diferenciado. Acho que esta
mos sendo responsáveis em discutir, com parcimónia, o que 
é diferenciado. Estamos evoluindo nesse critério. Primeiro 
temos que decidir o que temos. Diante do que está aí, sabemos 
o que queremos diferenciado. A lei da micro e pequena empre
sa do Distrito Federal interessa ao País: paga só 1% de tributo 
sobre o faturamento e nada mais. Não paga INSS, não·paga 
ICMS, não paga nada. 

Esse é um tratamento diferenciado que O GoVerno do 
Dístrito Federal pode fazer, porque ele verificou que todas 
as empresas de pequeno porte estavam saindo para a margina
lidade. E como o governo poderia atrai-la? Baixando o tributo. 
E no momento- e-m que baixou, de mais ou menos 10 mil 
contribuintes que havia no Distrito Federal, já trouxe uns 
6 mil de volta e vai trazer mais, talvez, uns 15 mil, porque 
se está pagando o justo. Assim, sonegar passou a ser anti-étiCo. 

Com relação ao que está aí, temos que buscar esse diferen
ciamento em cada Estado e a nível nacional fazer uma sinali
zação adequada que valha para o País. Até porque o interior 
do seu Estado é diferente do interior do Estado de .São Paulo 
ou da capital paulista. Então, nesse sentido, preciSamos nos 
situar primeirO sobre a legislação mater, para depois buscar 
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o difereàciamento. Neste momento. ao invés de continuar 
'fazendo uma colcha de retalhos, estamos vindo ao Congresso', 
como o Dr. Brito falou. Vamos definir o que é pequena empre
sa, o que é microempresa para este País e depois fazer as 
subdivisões por região. Vamos definir se é 96 mil UFIR a 
isenção ou não. Agora, em um País onde a lei que diz que 
microempresa não pode nem importar nem expOrtar. Está 
escrito: "A microempresa é proibida de exportar ou impor
tar". Queremos abrir o mercado para o mundo. Não se trata 
de tratamento diferenciado deixar que a microempresa expor
te ou importe. Aqui no Distrito Federal, temos microempresas 
na área de informática que trab3:lham com software·, que tra
zem todas as suas n:iercadorias via contrabando, porque é 
proibido~ por lei, importar. e exportar. Tratamento diferen
ciado é uma questão na qual vamos avançar. Na reforma 
da Cbnst1tuição, por certo; encontraremos mecanismos mais 
adequados. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Senador João Rocha, 
é justamente disto que precisamos·: do pensamento do Cebrae~ 
até para a discussão do substitutivo. Estou satisfeito. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO BRJTO -Senador, somente 
para complementar, enfatizando o que o Dr. Antônio Fábio 
já colocou, terrios condições de, em uma semana, fazer um 
levantamento, em todo o Brasil, tomando como amostra dois 
ou três mil pequenos e microempresários, sobre cJ.uestOes que 
estão sendo debatidas. O CEBRAE tem condições de, em 
uma semana, apresentar a posição da pequena empresa em 
cima do que estão planejando e desenvolvendo. 

O SR. ANTÓNIO FÁBIC -Isso é importante. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Márcio Lacerda. · · 

O SR. MÁRCIO LACERDA- Sr. Presidente da Co
missão, Senador João Rocha; Dr. Antônio Fábío; Si': José 
AssUnção; Sr. Senadores e 'demais membros de representações 
'Classistas da pequena e média empresa do Distrito Federal: 

. Nas últimas interferências do debate, a começar pelo Se
nador Esperidião Amin, começou-se a tOcar efetivamente no 
cerne· da questão. Está hoje na ordem do dia a questão da 
sonegação, da falência do Estado. Tenho a impressão de que · 
todo o País está discutindo esse tema. Quero cumprimentar 
a Comissão de Assuntos Económicos por estar trazendo um 
projeto adequado, que se pode transformar em lei. 

Ultimamente, tenho trabalhado muito com a problemá
tica da exaustão do modelo tributário do Estado. Temos dados 
que estão sendo divulgados pelo Ministério da Fazenda, e 
por toda área económica, que constatam o seguinte: hoje, 
para cada cruzeiro arrecadado, um- ou mais- é sonegado. 
Há outros dados, também bastante confiáveis, qli.é nos dão 
conta de que a economia brasileira é constituída, em 30%, 
da infonnalidade, ou seja, fora de qualquer mecanismo de 
controle. A rigor, teríamos, com isso, um fudicé de sonegação 
que chegaria, talvez, a 70%, entre sonegação e infOrmalidade. 
Isso -não quer dizer, necessariamente, que o número ou per
centual de sonegadores seja o mesmo, porque quem recolhe 
oitenta, mas deixa de recolher o vinte_, incide no crime de 
sonegação da mesma forma. Ao chegarmos a esse índice ?e 
70%, podemos tirar apenas duas conclusões: ou somos .•. maJO
ritariamente, uma sociedade avessa a qualquer tipo de comp 
ptomisso social, ou seja, recusamo~nos, pela nossa esmaga-

dora maioria, a pagar qualquer tipo de tributo -seríamos 
talvez a primeira República anárquica e informal do mundo 
- ou isso não é verdade. O que temos efetivamente, hoje, 
é um sistema tributário absolutamente inadequado, que a so
ciedade já revogou. A sociedade brasileira tacitamerite revo-
gou o sist~ma tributário. . 

Já fiz esta pergunta, mas vou repetir, para efeito de infor
mação: em uma reunião com a Federação das Indústrias do 
meu Estado, discutindo esse mesmo tema, em relação ao colep 
giadO da Federação das Indústrias de Mato Grosso, indaguei 
o percentual das empresas brasileiras que suportariam um 
rigorosa auditoria fiscal. Na opinião do Presidente da Federa
ção, com a responsabilidade perante o colegiado que dirige, 
respondeu que. a estimativa é taivez de zero por cento das 
empresas. Para ser ma'is rigoroso, ele açha que nenh!J.ma em
presa. Ora, quando 100% das empresas, ou um percentual 
_muito próximo, ":ão têm a menor condição de estar no índice. 
de legalidade aceitável. É evidente que essa legislação está 
tacitamente revogada. Isso não caracteriza nem ~ais desobe
diência civil. Aí está o Imposto de Renda com um alto índice 
de rejeição de apresentação. Estamos vivendo uma dualidade · 
interessante. 

A rigor, a lei está empurrando as maiorias para--a desobe
diência, para a margitialidade! Portanto, essa lei é inaplicável. 
Acho que a grande questão a ser debatida hoje - e es~ 
seria o grande entendimento nacional - seria o verdad~_ko 
pclcto nacional, estaria em termos uma legislação que permi-· 
t~se às pessoas, pelo menos, andarem dentro da lei. Creio 
que o Senado Federal tem um papel fundamental nisso, por
que no bojo da falência do sis~ema tributá~i"o está a falência 
do próprio Estado. E tenho dito seqtpre: a rigor, o que e_stanios 
vivendo hoje é uma situação bastante interessante, ou seja, 
a sociedade brasileira, em uma das suas m:;tis ácidas çríti~ 
com relação ao setor público, cobra duramente do s_etor públi
co o fato de ele não investir o dinheiro que ela não paga! 
Então, estamos vivendo um drculo vicioso: 

O Brasil, hoje, vive efetivamente o primeiro grande mo
mento em que pode se reordenar. Estamos já.a nível do COn
gresso Nacional e ouvindo com a responsabilidade d~ repre
sentatividade que tem aqui, por exemplo, o Presidente da 
Federação das Indústrias de Brasília e Presidente do Conselho 
do Cebrae. Dr. Antônio Fábio, é reconhecer, claramente, 
diante de uma indagação do Senador Esperidião Amin, de 
que a sociedade vai buscar mecanismo para se defender d~ 
mais esse tributo. Então, a rigor, estamos num momento extre
mamente maduro na área do se to r público, que aqui Sente 
a sua· inexorável falência. Na primeira iristãn.cia a-sociedade 
já revogou o sistema tributário, ela não aceita definitivamente 
e não será fiscal, nem polícia que irá resolver isso. Não temos 
nem aparelho judiciário para dar seqüêricia a tantos milhões 
de feitos fiscais que serão necessários se houver o rigor que 
está sendo anunciado na execução 'fiscal. Então, o grande 
palco de debates é exatamente o Congresso Nacional, e grande 
parte da dificuldade que vive a própria pequena empresa, 
que não tem diferença da grande no que tange à capacidade 
gerencial- por exemplo, uma, por esta ou por aquela razão, 
chegou a ocupar um espaço maior, mas acho que sobreviver 
dentro desse complexo, desse tumulto que é a economia brasi
leira, já é um sinal de eficiência da pequena empresa. Sem 
·dúvida alguma a Capacidade gerencial dos pequenos empre
sácios e a modernização da economia também é sinal evidente 
<J,isso. 
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Assim, eu gostaria de fazer não uma pergunta, mas uma 
convocação aos dirigentes dos diversos segmentos da pequena 
empresa que aqui estão, tanto das federações de indústria, 
do comércio, do Sindicato das Pequenas Indú&trias que tam
bém_ aqui se fazem representar, no ~entido que _possamos, 
efettvamente, ter uma presença mais forte neste debate. Quer 
dizer, na verdade, chegamos a um momento crucial e como 
o País estã vivendo, talvez, o seu primeiro momento· total
mente democrático, quer dizer, O período logo depois da Cons
tituinte, safamos de ':lm regime autoritário,-·não se tinha exata
mente a perspectiva de que tipo de correlação política havia 
na sociedade, mas hoje o País está precisando desse reordena
~ento tanto no setor da atividade económica privada, quanto 
de uma redefinição do próprio Estado, tanto no seu papel, 
quanto na redefinição do sistema federativo, na descentra
lização dos poderes. Hoje as mais modernas práticas de gestão 
aponta, inevitavelmente para a descentralização, para a tercei
rização, enfim, acho que no momento em que o Brasil se 
colocar com a sua cara real - se tiV-éss~mos efetivamente 
wn País que-instituciõnalmente conhecemos hoje, o País teri3. 
que estar numa guerra civil, quer dizer, o própriO-Banco Mun
dial, se não me engano, estimou o PIB brasileiro em 710 
bilhões de dólares e não em 400 milhões. Quer dizer, este 
País é um outro, o que ele está preciSando é um ordenamento 
do Estado - e este não é nenhum discurso neoliberal -
précisamos ter um Estado compatível com a realidade deste 
País. 

·Para terminar, eu gostaria de fazer uma convocaçâo a 
esta representação importante que aqui está dos pequenos 
e· médios empresários e dos companheiros do Senado, acho 
que a o grande palco desSe debate será exatamente o Senado 
Federal, até porque ele é a representação dos interesses das 
unidades federativas, dentro do sistema de organização do 
Estado brasileiro. 

O SR. ANTÓNIO FÁBIO RIBEIRO--, Permite-me? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a pala
vra ao Dr. Antônio Fábio. 

O SR. ANTÓNIO FABIO RIBEIRO -Com essa colo
cação, do ilustre Senador Márcio Lacerda, queria afirmar qu-e 
o Cebrae já está integrado nessa sua convocação; quando 
da sua visita ao Cebrae; conversamos sobre isso e estamos 
muito motivados. 

Queria aproveitar a ·oportunidade para colocar o Cebrae, 
enquanto institutição interessada na pequena empresa, como 
órgão assessor desta Comissão, sr·. Presidente. Ficamos na 
expectativa, aguardando de V. Ex'5 qualquer tipo .de convo
cação; i_nclusive a encomenda de alguns estudos ou pesquisas 
que necessitem para instrumentalizar os trabalhos. 

Em relação ao que o Senador Márcio Lacerda sinaliza. 
o Cebrae está inteiramente interessado, porque no momento 
em que desmistificarmos toda essa coisa. que o Senador chama 
até de hipocrisia, isso interessará a todos nós desta Nação. 
E como não interessar àqueles que s'ão a maioria. que são 
os pequenos e microempresários? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Essa também 
é a preocupação da COmissãO. porque hoje estamos tendo 
o embrião, vamos trazer também à discussão a reforma fiscal 
e tributária. Então. vamos trazer exatamente esse leque de 
discussões para viabilizarmos aquilo que for possível em ter
mos de tributação para o nosso País. 

Concedo a palavra ao Senador João_ CaJmon_. 

O SR. JOÃO CALMON - fui o pnnieiró a cbegar. 
a esta sala, assinei o livro ... 

O SR. PRESIDENTE~João_Rocha) -Não foi~ primeira 
vez. V. Ex• está sempre presente a todas as reuOiões, partici~ 

-patldo dos debates. E uma presença realmente muito impor-
tante nesta COmissão. -

O SR. JOÁO CALMON- Fui chamado para participar 
de outra reunião e peço perdão por não haver acompanhado 
desde o iníCiO os_debates tão fecundos que __ aqui foram trava
dos. 

A parte que acompanhei destacou, com metecido relevo, 
'lli11 dos problemas mais graves do regime capitalista do Brasil, 
que é sonegação avassaladora, desvairada e impune de impos
tos. Sem a solução desse problema, o Brasil continuará com 
esse sistema social profundamente injusto, com excessiva con
centração de riquezas, de renda, nas mãos de uma ínfima 
minoria de privilegiados, q~_e __ se_ ~á ao luxo d_e não pagar 
impostos; paga apenas uma ínfima porcentageni dos irilpostóS 
devides e continua impune e triunfante. - - - -- - -----

No decorrer d&sta reunião - na parte que acompanhei 
..:;._• ouvi re(erênciãS a que 30% das empresas, no Brasil, estão. 
nosetor informal. Foi calculado em 70% o índice de sonegação 
de impostos no Brasil de hoje. Acho que esse seja uni percen
tual muito otimista. (Risos.) 

Foi feita também referência a que 1% das empresas talvez 
paguem corretamente seus impostos. Cheguei a ouvir essa . 
afirmação, que não acho exagerada, nem excessivamente pes
simista. 

Ultimamente estamos acompanhando um fenômeno alar
mante. Um filósofo inglês, declarou que a televisão é a mais 
poderosa arma da civilização contemporânea. E é, sem dúvida 
alguma. _ _ 
- Estamos vendo .a multiplicação das lOterias ã.través da 

televisão. Começou com a Teleseria .:.:..:.:·antes 1llihini0s o Baq 
da Felicidade, muito conhecido _desde os tempos de Manoel 
da Nóbrega -, ag~ra tempos tam,bém o Papa :rud_o, e já 
foi ~riunciada uma outra, porque a ·outra rede de televisão 
tem o mesmo direitO das demais de explorar o jogo. Então, 
a situação, realmente, tende a agravar-se de maneira catas:. 
trófica. 

O atual Ministro da Fazenda, Senador Fernando Henri
q-ue-Cardoso. tomou a iniciativa corajosa, quando contávamos 
com a sua presença permenente aqui, de pedir a instalação 
da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre __ Evasão' Fiscal. 
Os depoimentos quê temos recolhido_ são de uma extrapr
dinária gravidade. A cobertura dos trabalhos desta CPI, pelos -
órgãos de divulgação, por motivos óbvios, tem sido muito 
reduzida. 

Quando vemos esse e"sforço admirável do Cebrae, procu
r\}ndo tomar realidade o art. 179 da Constituiçãó, nos ·emocio
namos, pois é uma luta muito ·desigual entre os pequenos, 
os humildes, empresários e os gigantes do empresariado brasi
leiro que, desgraçadamente, são ~mpeões de sonegação. Eu 
diria que a culpa não é exclusivamente deles: a carga tributária, 
no Brasil, é excessivamente pesada -eu diria -im~upori'ável! 
Este é um quadro irrealista: impõe-se uina carga tributária 
pesada, e a sonegação chega a níveis siderais. Não se aplica, 
dentro do regime capitalista em que vivemos, o remédio que
os países mais avançados dessa área costumam usar rotineira
mente: lugar de sonegador é na cadeia. falta coragem para 
cumprir a lei. · 
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Portanto, essa batalha- que merece, da parte do Sena
do~ da Câmara, de todos os representantes do povo, ou deve 
merecer, apoio integral, entusiástico -esbarra nesta dificul
dade: a pequena empresa é obrigada a pagar impostos, mas 
é débil, é fraca, não tem a força_ desc9muna! da grande. Num 
certo momento -lembramo-nos- foi utilizado um método 
que teve um razoável grau de eficiência. Foi o ~u Talão 

. Vale Um Milhão, através do qual a pessoa exigia a nota e 
tinha como recompensa a possibilidade de ganhar um vultoso 
prêmio através de sorteio. _Esse sistema desapareceu. A situa
ção afeta a pequena empresa e é o_bjeto, neste momento. 
da nossa atenção e do nosso desvelo: _ _ __ _ __ 

Se a grande, a gi@.antesca empresa sonega impostOs e 
nada lhes acontece, serfa desumano, injusto, pouco eqüitativo 
usar eXcessivo rigor em relação àqueles que são pequenos 
ou microempresários. _ _ 

Faço esta intervenÇão, porque creio que nós, re-pfesen
tantes do povo, deveremos prestar atenção muito maior do 
que a que temos tido até agora em relação à pequena empresa .. 
deste País, sob pena de elas serem irremediavelmente; definiti
vamente, esmagadas. O Brasil está vivendo UJ~la_oporturiidade 
de ouro no que tange a esse problema. O autQ_r da prOposta 
da CPI sobre sonegaÇão fiscal no Brasil é, hoje, -Ministro 
da Fazenda, e. dono de uma_ CQragem inaudita da qual deu 
provas aqui no plenário do Senado e DfJ. CPI, inclusive, sem 
ocultar uma informação· qUe não é muito divulgada no Brasil 
por motivos óbvios: paulistas - não se trata de brasileiros, 
acreanos, piauienses ... _-_sonegam impostos municipais, está
duais e federais em quantidade pouco superior ao total do 
Orçamento Geral da República. Não porque São Paulo sone
gue mais, mas porque São_.PaJJlo, se não fosse uma urtidade 
da Federação brasileira, seria tiin País desenvolvicJo. Agora 
mesmo os jprnais estão anurtciando que São PaUlo passou 
a ser a segunda cidade mais populosa do mundo. Já desbancou 
Nova Iorque. Depois de Tóquio, vem São-Paulo. Tenho por 
São Paulo uma admiração. realment~ ilimitada. _É um povo 
trabalhador. Se não fosse um Estado da FecteiaÇ3.o, seria Um 
País razoavelmente desenvolvido. No entantq, nem lá há meM 
canismos para enfrentar esse problema, que é de t!aDscenM 
dental gravidade. 

Creio que uma das luzes de esperanças que temos neste 
"céu" tão pouco promissor é o fortalecirriento da pequena 
empresa, COI!~ todos os estínmlos qqe a_nossajmaginação-de 
representantes patriOtas do povo brasileiro puder lançar. TeM 
mos capacidade de lançar e tomar uma esplêndida realidade. 

Gostaria apenas de saber se essa minha intetvenção faz 
sentido sobre a importância transcendental, decisiva, deste 
ponto: sem uma política tributária Correta, decente,patriótica, 
ditada até pelo instirito- de conservação que até os anil:nais 
irracionais possuem. o Brasil continuará no lugar em que se 
encontra: limiar de uma convulsão social. (Palm;:t.s.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala-
vra ao Dr. Antônio_ Fábio. · 

O SR. ANTÓNIO FÁBIO RIBEIRO- ilustre Senador 
João Calmon, as suas palavras já encontraram respostas nas 
palmas que acabamos de ouvir neste auditório, em _que se 
acham presentes as lideranças dos pequenos empresários deste 
País. Suas palavras não são apenas verdadeiras, retratando 
realmente a situação, como também nos_deixam extrema
mente felizes por serem proferidas por um homem público 
do seu quilate. Elas são, para nós, uni estímulo para que 
continuemos, eu e meus companheiros do Cebrae, juntamente 

com as lideranças, os presidentes e diretores das associaçõ_es 
de micro e pequenos empresários deste _País, na busca desse 
obj_eti_yo final, qual seja, o de uma_redenção, uma mel)loria. 
de situação, um melhor quadro parã. as micro e -pequeD.as 
empresas deste País. FiCamoS felizes -em poder sair daqui ao 
lado de tantos Senadores que se ~o.sti"aram defensoi'e.s dessa 
idéia, sobretudo de V. Ex•, que tem um papel preponderante 
na CUltura e na educação no BraSil e que nos demonstrou 
esse apoio de uma maneira muito clara ao final dessa reunião, 
o que, para nós, é motivo até de certa emoção_. Muito obrigado 
.a V. Ex~! · 

O SR. PRESIDEN1E (João Rocha) - A Presidência 
da Comissão agradece a presença dos Drs. Antônio Fábio 
Ribeiro e José Augusto Brito, Executivos dos Cebrae esta
duais, demais autoridades aqUi presentes, na certeza de que 
esta reunião de hoje trouxe novos esclarecimentos e enriquece 
ainda mais os conhecimentos dos Srs. SenadOres sobre a im
portância da micro e pequena empresa nacional e dã necessf:. 
dade urgente da regulamentação do art. 179 da Constituição 
Federal. 

Pedimos ainda a tolerância dos presentes para a exibição 
de um áudio-visual, com a duração de aproximadamente 9 
minutos, sobre as atividades cotidianas do Cebrae em todo 
o País. 

- Agrade~mos, mais uma vez, a pres.ença de todos e dos 
nossos colegas Senadores, membros da Comissão de Assuntos 
Económicos, que sempre se fazem presentes a todas as reu
niões promovidas por esta Comissão aqui nesta Casa, 

(Palmas.) 

(Segue-se a exibição de ~udio-visual.) 
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 10 minutos.) 

12• REUNIÃO REALIZADA EM 
15 DE JUNHO DE 1g93 

Às ónze horas e Vinte e seis ni_inutos do dia qu_inze de 
junhO de mil novecentos e noventa e ttês, _na sala de_ reuniões 
da Comissão, Aia Senã.dor Alexaridre COsta, sob a Presidência 
do Senador João Rocha,· com a-pnis~Ilç~ 4_6s Sênhores._Sena
dores Elcio Alvares, Rathid Saldanha Der#, Bello Parga7 

Ronan Tito, Dirceu Carneiro, Ronaldo Aragão, Magno Bace
lar, Cid Saboia de Carvalho, Dario Pereira, Mário Covas, 
Gilberto Miranda, Esperidião Amin, Mois-és Abião, Henrique 
_Almeida e Pedro Simon, re.úne-se a Comissão de Assuntos 

·_EcooQm_i_çOs. Oeixarri de Comparece-r os· 'Senhores Senado-res 
Garibaldi Alves Filho, Ruy Bacelar, __ Cé~~r pias,_ManSueto 
deLavor~ Aluízio Bezerra, Onofre Quhtãn:,-carlos Patrocínio, 
Raimundo Lira, Beni Vera~s·, JoSé RJdiá., 'AffonSo ·camargo, 
Valmir Campelo, Jonas Pinheiro, Albano FianCo-,_ NeY Mara
nhão, Meira Filho e Eduardo Suplicy. Havendo número regiM 
mental, o Senhor P!esid!!nte declara abertos os tr;abalhos, 
dispensando a leitura da Ata da reuniãp anteriOr SObre a~su;t
tos pertinentes à Comissão, fn,mqueia a palavra aos Senhores 
Senadores que queiram debatêMlos. Partiçipam os Senadores 
Ronan Tito, Magno Bacelar, Cid Saboia de Carvalb-o e Bello 
Parga. A seguir, passa-se à apreciação dos itens constantes 
em pauta.- Com a palavra o Senador Moisés Abrão para profe
rir seu parecer favorável _ao PDS n" 16/9~_. que_ "homologa 

-- õ ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou· a emísR 
são adicional de papel-moeda no valor de 
NCz$1.200.000.000,()0 (um bilhão e duzentos milhões de cru-
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zados novos). Em discussão a matéria, falam os Senadores 
Ronaldo Aragão, Elcio AlVares, Ronan Tito, João Rocha, 
Magno Bacelar, Cid Saboia de Carvalho e Moisés Abrão. 
Não havendo mais quem queira discutir e, acatando sugestão 
do Senador Magno Bacelar, o Senhor Presidente submete 
os itens de 1 a 9 da Pauta e os itens n" 1 e 4 da Pauta Extra 
a votação em bloco - uma vez que tratam de emissão de 
moeda ---:, designando relator dos mesmos o Senador Ronan 
Tito. Não havendo discussão, as matérias são aprovadas. São 
elas: PDS n' 16/92, PDS n' 17/92, PDS n'.18/92, PDS n' 19/92, 
PDS n' 5/88, PDS n' 10/86, PDS n' 9/bó, PDS n' 8/86, PDS 
n' 3/93, PDS n' 15/92 e PDS n' 14/92. Em seguida, o Senhor 
Presidente convida o Senador Ronan Tito a ler o seu parecer, 
favorável nos termos do PRS que apresenta à MSF n" 122/93, 
"Do Senhor Presidente da República, solicitando autorização 
do Senado Federal para que seja autorizaâa a contratação 
de operação de arrendamento mercantil, sem aval da União, 
pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - EMBRAER 
junto à IBM do Brasil Leasing Ltda., destinada à substituição 
parcial de equipamentos em seu Centro de Processamento 
de Dados". Usa da palavra para discutir o Senador Elcio 
Alvares. Colocada em votação, a matéria é aprovada. Após 
conceder a palavra ao Senador Elcio Alvares, que a solicitara 
pela ordem, o Senhor Presidente pede ao Senador Moisés 
Abrão que proceda à leitura do parecer que oferece ao PLC 
n' 148/92, que "altera as Leis n'' 8.212 e 8.213, de 24-7-91, 
e dá outras providências". Não havendo quem queira discutir, 
a matéria e Submetida a votação, sendo aprovado o parecer 
do relator: pela retificação dos autógrafos s_olicitados através. 
do Ofício ri' PSGSE/13/93. Com a palavra, a seguir, o Senador 
Magno Bacelar, relator do PLC n~ 152/92, que "prortoga o 
prazo de vigência da Lei n" 8.199, de 1991.", de autoria do 
Deputado Max Rosemann, para proferir o seu parecer, favorá
vel ao Projeto e à Emenda n~ 1 de auto.ria, do Senador Ronan 
Tito nos termos do Substitutivo que apresenta. Eril. discuSsão 
a matéria, participam os Senadores Ronan Tiro~ tranO Pereira 
e Magno Bacelar. Colocada em votação, a matéria é aprovada. 
Em seguida, o Senador Elcio Alvares passa a relatar o Ofício 
"S" no:> 19/93, "Do ·stmhor Governador- do Estado de Alagoas, 
encaminhando ao Senado Federal autorização para contratar 
operação de empréstimo exte-rno no valor de 
US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares america
nos), destinados a assegurar a consolidação do sistema viário 
local, bem como a conclusão dos sistemas cole.tivos de abaste
cimento de água no semi-árido_alagoano''. Não have:n_do quem 
queira discutir, a matéria é submetida a votação, sendo apro
vado o parecer do relator, pela atualização das condições 
em que será contratada a operação. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente passa a palavra ao Senador Cid Sab_óia de Carvalho, 
para que leia o seu parecer, favoráVel ao PLS n" 172/92, qUe 
"dispõe sobre o cumpiímento ·imediato do disposto no § 29 

do art. 192 da Constituição Federal", de autoria do Senador 
Mauro Benevides. Colocada em discussão a matéria, falam 
os Senadores Ronan Tito e Magno Bacelar. Submetida a vota
ção, a matéria é ·aproVada. A seguir, usam da palavra para 
considerações os Senadores Elcio Alvares, Jutahy Magall1_~e_s, 
Mário Covas, Ronan Tito e Magno Bacelar. Não havendo 
mais quem queira discutir e, tendo em vista o avançado da 
hora, o Senhor Presidente comunica·que fici"rãO 3.diadas, para 
uma próxima reunião, as Seguintes matériaS: PLS-fi9 159/92, 
PLS n' 131/92, PLS n' 146/92, PLS n' 5/93, PLS n' 141/92, 
PLS n' 409/91, PLS n' 227/91 e PLS n' 124/91, encerrando 
a reunião às treze horas, lavrando eu, Dirceu Vidra Machado 

Filho, a presente Ata que, lida. e aprovada, será assinado 
pelo Senhor Presidente.- Senador João Rocha, Presidente. 
?? ?iiANEXO À ATA DA 12' REUNIÃO DA COMIS-

SÃO DE ASSUNTOS- ECONÓMICOS, REALIZA
DA EM 15 DE JUNHO" DE 1993, ÀS DEZ HORAS, 
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZA
DA PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR 
JOÃOROCHA. . 

Integra do Apanhamento Taquigráfico 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Declaro aberta 
a reunião. Srs. Senadores, inicialmente, quero_ agradecer mais 
uma vez, a pontualidade dos-·Senadores a esta Comissão~ para 
tratar de assuntos importantes relacionados à economia do 
País. 

Antes de entrar nos assuntos em pauta, penso ser interes
sante trazer ao conhecimento dos Senadores algumas observa
ções que mandamos levantar, através das Comissões Técnicas 
e da Assessoria da Presidência da Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

Antes, porém, aproveito, em razão de uma observação 
feita pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, que considero 
oportuna, para falar sobre projeto aprovado por esta Comis
são, sobre a rolagem da dívida dos Estados e dos Municípios. 

Parece-me que o jornal O Estado de São Paulo publicou 
uma matéria, se não me engano; ·no sábado QU no domingo, 
afirmando que dei algumas informações de que realmente 
eu não tinha conhecimento de aprovações de projetes irregu
lares nesta Corilissão. A iomalista fez-me uma oemunta seca: 
"V. E~ aprovou algum Projeto irregular?" A ffimiía resposta 
também foi no mesmo tom; nenhum. A minha ComisSão Itão 
aprovou nenhum projeto irregular de rolagem de dívida de 
Estados e de Municípios. E o que li no jornal foi exãtanlente 
isso, porque não aprovamos nenhum projeto irregular. 

Sobre esse tema, estamos trazendo aqui relatórios, infor
mações técnicas, porque isso realmente intetes.sa ao Senador· 
Cid Sabóia de Carvalho. 

Temos, aqui, pedido de ~u~orizaçilo, pelo Cóngr~~s"C~ Na
cional, de moedas emitidas pelo Governo da União, com pré
via autorização do· Conselho Monetário Nacional. _A_ Presi
áência da Casa pediu uma relatório detalhado sobre _o as.sunto 
que está serido distribuído agora aos Srs. Senadores. 

O outro assunto é acerCa _do __ oferecimento de garantias 
aos Estados, por parte dos Municípios, das contas do Fundo 
de Participação" e do ICMS, em operações de crédito a curto 

- e a longo prazos. 
O Outro objeto de discussão diz respeitO à rolagem da 

dívida de Estados e de Municípids ã partir da Emenda Constí
tucional n" 3. 

1 odO eSse material está aqui cOildensado e a Presidência 
da Casã · c"onsiderõu por bem, para ter üina profundidade 
maior, distribui -lo para o Relator~ podendo mediante informa
ções trazer sugestões à Comissão, ou seja~ se realmente são 
necessárias novas resoluções e informações aO Banco Central 
do Brasil a respeito de exigências para a liberação de recursos 
externos, internos, ou mesmos rolagem de dívida de Estados 
e de Municípios. 

Portanto. a Presidência da Mesa indica, sem viabilizar 
qualquer disposição hoje, o nome do Senador Bello Parga 
p3.ra analisar com maiof prOfundidade e'ssa documentação to
da e trazer pa,ra discussão, na Comissão, todas. as sugestões 
aqui feitas pela assessoria da Comissão de Assuntos Esconõ
micos. 



.ln lho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Sexta-feira 9 6799 

Trata-se de material que considero sério. Por isso, pedi 
f9sse feito exatamente em conjunto, para facilitar realmente 
a interpretação de cada Senador membro desta Comissão; 
que as críticas da imprensa, para o próprio relacionamento 
de informação com o B~nco Central, não traga prejuízo no 
andamento e na apreciação, por exemplo, de matéria tão 
importante como essa. 

Concedo agora a palavra ao Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, quando v. Ex• 
respondeu à imprensa que esta Comissão não aprovou nenhum 
empréstimo irregular, V. Ex~ acertou. Mas se a imprensa lhe 
perguntasse se o Senado Federal aprovou empréstimos irregu
lares, o nobre Senador já não poderia ter respondido da mes
ma forma. 

Na verdade, quando se quer, quando se pretende um 
empréstimo que não seja absolutamente irregular, ou que 
ele não siga as normas expedidas por esta Comissão, o que 
se faz? Pede-se urgência urgentíssima, vai-se àó Plenário, não 
se discute o assunto, e, à socapa, aprovam rolagens de dívidas 
e de empréstimos. Isso tem acontecido com certa freqüência. 
Fui alertado pela imprensa para o fato de que esta Comissão
estava aprovando financiamentos. Não consegui localizar ne
nhum projeto que esta comissão tivesse aprovado, em qual
quer tempo, fora das nonnas estabelecidas pelas resoluções 
do Senado· Federal. No entanto, todas as rolagens, todos os 
empréstimos que aprovamos- seria duro dizer~ são irregu
lares. Podemos estudar, caso a caso, temos, inclusive, uma 
resolução e um acordo feito com os governadores no sentido 
de que se as condições económicas do País forem normais, 
será estabelecido, para amortização da dívida, um mínimo 
de 17%. Sabemos que, a partir da promulgação daquela reso
lução, tivemos uma recessão que fez cair a arrecadação dos 
Estados, alguns Estados, em 20% e até mais. Como iriam 
rolar um endividaiQ.ento com uma diminuição de 17%, sendo 
que houve verdadeiramente, uma queda na arrecadação, o 
que tornaria impossível ao Estado. Mas a própria comissão 
poderia, ao examinar esses pedidos de empréstimos, dizer 
que as condições preVistas alteraram-se, por isso, nós, Mem
bros desta Comissão poderíamos estudá-los. Se houve uma 
queda de 23% na arrecadação, conforme o alegado pelo jornal 
O Estado de S. Paulo, vamos estudar o caso. ·Qual a reper
cussão da queda da. arrecadação de 23,8% na dívida? A meu 
ver, aquele acordo deu origem a uma lei que deixei de votar, 
porque era· inconstitucional- continuo afirmando que o é, 
porque o que é privativo é indelegável, e aquela lei era priva
tiva do Senado Federal- V. EX', também, votou c_ontra. 
O Senador, atual Ministro da Faze~da, Fernando Henrique 
Cardoso ~ nós saímos do plenário, em sinal de protesto. Mas 
a verdade é que ela existe o está vigendo. Enquanto vige 
esta lei, temos que, ou observar esSes números, esSes percen
tuais, ou vir para ComisSão e discutir as condicionalidades 
estabelecido, se a economia continuar. Ela não é normal. 
Em conseqüência, esta comissão poderá, após verificar isso, 
adotar o que eu diria um novo percentual, que deve viger 
para todos os Estados e não apenas para um. Por isso, -
quero dar esta explicação agora- a autorização-de emprés
timo de 200 milhões de cruzeiros ao Maranhão não quer dizer 
·nada; são "dez centavos". Porém, nesta Casa, atràS do lambari 
passa o tubarão. E .é ·sempre assim _que· acontece. Vem com 
uma mostra pequena, dita iDofensiva, e depois - há uma 
palavra muito usada, hoje, no Brasil, - por isonomia; se 
o Maranhão pode endividar-se em 193,6%, por que não Os 

Estados .de 5ao Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro? Se 
isso ocorrer, o que acontecerá ao Tesouro Nacional? Trê_s 
e meio por cento (3,6%) sobre o Orçamento ou endividamento 
do Maranhão, na base monetária não significa nadã. Ma~ 
193,6% sobre os endividamentos de São Paulo, Rio de Janei
ro, Minas G~rais e Rio Grande do Sul - estou falando pela 
ordem, de acordo com o valor das dívidas -, simplesmente 
aniquila a economia brasileira. Daí por que, Sr. Presidente, 
a medida a ser tomada, neste momento, é no sentido de apelar 
às lideranças, para que não se dê urgência à questão de emprés
timo. Coisas tão importantes, e são tão importantes, que a 
Constituição reza que é privativo do Senado Federal. Foi 
criada uma comissão, foram elaboradas resoluções para tratar 
do assunto em de' repente, uma urgência urgentíssima dos 
nossos líderes salta tudo isso, e o assunto é votado à socapa. 
Ontem, tentou-se votar uma rolagem do empréstimo de São 
Paulo. O Governador daquele Estado é meu amigo pessoal. 
É meu correligionário. Mas, pelo amor de Deus! Se eu dei
xasse passar aquela rolagem da dívida, como é que eu fiCaria 
diante do Maranhão, diante de cada resolução, diante de qual
quer votação iiTegular? 
- Portanto, Sr. Presidente, -quando V. EX" diz que estou 
Comissão nunca: votou nenhuma lei irregular, a resposta é 
não; porém, se perguntar se o Plenário votou, a resposta 
é sim. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra ao· nobre Senador Magno Baceiar. 

_ Q_SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente, sol)re 
essa informação do nobre Senador Cid Sabóia_de Carv_alho, 
complementada brilhantemente pelo Senador Ronan Tito, a 
verdade é que as irregularidades são levadas a plenário. 

Ontem, o nobre Senador Jutahy Magalhães Iévantou uma 
questão com relação ao empréstimo de São Paulo de que 
a informação do Banco Central -- daí eu me ·ter referido 
à que foi publicada no jornal - que in~titui o pedido, diz 
que ele é inconstitucional, segundo uma Lei Complementar 
de n' 103. 

Esse processo relatado pelo nobre Senador Mário CoV_aS, 
_que não estando presente, pela urgência, foi substituído pélo 
nobre Senador Mauro Benevides, contém essa irregularidade 
apontada ontem. O nobre Senador Ronan Tito também defen
deu em plenário um estudo mais apurado da questão. 

Na realidade, a imprensa, como sempre, apressou-se em, 
mais uma vez, denegrir a im:igem do Congresso Nacional, 
porque o processo ainda não foi aprovado. De fato. o assunto 
está para exame com urgência, urgência "c" no plenário da 
Casa. 

Portanto intervim ·apenas para dizer que esto de pleno 
acordo com o encaminhamento do nobre Senador Ronan TjtO 
e que as matérias devem ser estudadas à exaustão nesta comis
são. Se houver exceções que sejam produto de uma outra 
resolução que possa permitir a aprovação, tendo em vista 
as dificuldades dos Estados, Q grande nível de endividamento. 
Na realidade, o que está ocorrendo é que, sem as emissões, 
os Estados não podem <;olocar em circulação- novas letras 
para saneamento das que vencem brevemente. Com isso, 
criar-se-á o calote do governo contra a população. 

De forma que, embora entendendo que os Estados, inclu
sive o Maranhão, estejam envolvidos, defendemos a questão. 
O nobre Senador Bello Parga teve a sensibilidade de retirar 
o projeto da audiência, p!].ra que o mesmo voltasse a esta 
Comissão. O exemplo do Senador Bello P_arga, com relação 
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ao meu Estado, caracteriza-se, daqui para frente, como uma 
norma a ser seguida por todas as lideranças_ 

o SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a palavra 
a o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALI'l.O- Sr. Presi
dente, Srs- Senadores, gostaria de fazer algumas considerações 
a esse 'respeito e reputo que o que vou falar é·de importância 
transcendental para esta Comissão. · 

Vamos verificãr,-por exemplo, que o nobre Senador Ró
nan Tito tem toda razão quando fala da necessidade do traba
lho nesta comissão, na apreciaÇão de cada projeto e de cada 
processo. 

Se pedir urgêncíá para matérias dessa natureza é no.mfni
mo imprudente. 

Recentemente em plenário, critiquei o regime de urgência 
para uma mudança drástica no Código de Processo Civil, uma 
matéria que não passou pelo plenário da Câmara. Ela veio 
da Comissão de Constituição; Justiça c Cidadania daquela 
Casa, com um parecer de 10 linhas, para o Senado FederaL 
A matéria foi votada, em regime de urgência, embora houvera' 
recusa em fazê-lo, por solicitação minha, dos nobres Sena
dores Josaphat Marinho, José Paulo Bisol e de outros Sena
dores presentes à reunião. 

No mínimo é uma imprudência. Isso é o cúmulo. 
Quero chamar a atenção de V. Ex', ainda mais porque 

o parecer dado em plenário foi por esta comissão. Quando 
o senador é nomeado para dar o parecer, em plenário, ele 
o faz em nome desta comíssão. Portanto, ela funcionou em 
plenário onde deu esse parecer. 

Esse detalhe é muito importante para a reflexão de V. 

Quando o noh.re SenaP,or Ronan TifO-disse que não pas
sou por esta comissão - não formalmente nesta solenidade 

. mas passou técnica e institucionalmente pela comissãoy porque 
o parecer foi por ela dado em plenário. Com iSso~ presume-se 
que pela comissão, porque o parecer foi por ela dado em 
plenário. Com isso, presume-se que o relator tinha conheci
mento da matéria que passou a relatar, quando isso pode 
não ser uma afirmativa absolutamente correta. 

No entanto, a crítica do jornal compromete as funções 
do Senado Federal, proque não é verdade, por outro lado, 
que devamos seguir, às cegas, o pa-recer do Banco Central. 

Temos um juízo crítiCO, telnos a aptidão fiscaliZador sobre 
o próprio Banco Central. Ele pertence ao Poder Ex-ecutivo, 
e nós pertencemos ao Poder Legislativo_ 

O parecer do Banco Central é importante para o nosso 
conhecimento. Mas não estamos, constituciODalmente, obri
gados a adotar o parecer do Banco Central. Essa crítica nos 
põe na condição de termos a obrigação de seguirmos o parecer 
do Banco Ceiltral; do contrário, estamos cometendo uma -ile
galid~de, e isso amesquinha o poder. É como querermos que 
o juiz de Direito decida sempre de acordo com o perito. 
Ele pode não concordar com o perito, tanto assim que uma 
parte põe um perito, a outra, parte, outro perito; vem um 
perito -desempatador e o juiz, de acordo com o princípio do 
livre convencimento, faz .o" jul:io qiie lhe aprouver das perícias 
levadas aos Autos. O parecer do Banco Central é üm opinião 
que podemos ou não seguir, de acordo com a consciência 
de cada Senador. Quando um Senador, em certas ocasiões, 
em processos dessa natureza dá o seu voto, ele procede como 
magistrado. É do mesmo modo que o magistrado vota no 
Supremo Tribunal Federal, ou no Superior Tribunal de Justi-

ça: Ele não tem que prestar contas do seu· voto e_nãó comete 
ilegalid~de nenhuma se recusar o parecer do Banco Central. 
É uma aptidão do Senado acolher ou não a informação técriica 
que lhe tenha sido dada, inclusive com o juízo'crftico sobre 
essa-ínformação técnica_ 

O que me deixou magoado foi a notícia que li, no meu 
gabinete, com uma fotocópia do recorte do jornal, qu~ dizia 
que o Sénado Federal procede- ilegalmente porque até deixa 
de acolher pareceres do Banco Central. Ora, o Senado Federal 
é maior do que o BanCo Central! Acho que O Banco. Central 
é que não poderia deixar de acolher as decisões, do Senado 
Federal, mas nunca o Senado se obrigar a acolher as decisões 
do Banco Central. 

Por outro lado, Sr. Presidente, nunca podemos perder 
a noção de onde estamos; O Senado Federal é. a pátria da 
Federação, é o solo, o limite, a sede da Federação. Para 
aqui, vêm os interesses dos EStados. Somos representantes 
dos Estados e, exatamente 'neste Colegiada, resolvemos sobre 
um deles no caso específico. Hoje, São Paulo, amanhã, Mara
nhão; depois, Ceará, Pernambuco. Esporadicamente, eles vão 
surgindo numa lide para exame do Colegiada de todos os 
Estados. 

Aqui, muitas vezes, quando eu quis argUmentar juridica
mente, em determinadas ocasiões, não havia quem deixasse 
de dizer: aqui não é o Supremo Tribunal Federal, aqui é. 
o Senado FederaL Pois, agora, quero dizer: -aqtir nãO é o 
Banco Central; aqui é o Senado Federal. 

Há uma visão técnica, mas há também a visão político-ad~ 
ministrativa, não a questão político-partidá~ia- A política é 
a arte da adminiStfação pública_ A adminiStração pública fun
ciona sob critérios da política adotada no momento pelos Po~ 
deres. Não estou _falando em politica partidária. A decisão 
é da política da administração pública porventura vertente 
naquele momento. Pode até ser que resolvamos que os Esta
dos, tendo condição de endividamento, não devem se endivi
dar- Por quê? Porque numa política administrativa a Visão 
é esta neste momento. Pode haver um momento- em que, 
mesmo não sendo recomendável o endividamento, socialmenw 
te ele é necesSário_ A visão do Banco Central é somente 
técnico-financeira. A visão do se-nado_Federal é polítiCa, por
tanto, mais ampla. Ela envolve o aspecto financeiro econó
mico e social e essencialmente, o aspecto social. Não sei o 
que o Banco Central tema dizer, por exemplo, sobre o Nor
deste, quando este está submetido a um período de seca_ 
Nada tem a ver -com o Banco Central o endiVidamento dq 
Nórdeste, no momento em que uma -calamidade' assola aquele 
pedaço do País. Não tem nada a ver! A questãO é -social, 
muito mais socíal do que técnica. Absolutamente sociaL A 
prerrogativa· é- sOcial sob todo e qualquer outro ângulo porven
tura examinado numa questão. 

O Senado é uma Casa política, é a Casa da Federação, 
é· a sede dessa FederaçãO. COmpete ao Senado mesmo o exame 
dessa matéria; é o Senado que tem que decidir, é o senado 
que tem que resolver, como Federação brasileira. E não pode
mos aqui estar submetidos ao- Banco Central, a ponto de 
dizerem que estamos procedendo ilegalmente, porque esta
mos desobedecendo ao Banco Ceritr;ll.-

lsso é o _cúmulo da inversão! O Banco Central é que 
não pode, em nenhuma hipótese, desobedecer a uma determi
nação-do Senado Federal; nunca o inverso! Por isso, Sr. Pre;si
dente, achei que quando V. EX' respondeu ao jornalista, 
deu a entender que poderia ter havido irregularidades. :Quap
do nós não seguimos orientação do Banco Central, não esta-
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mos cometendo iregularidade alguma. Se não sígõ a Orientação 
do Banco Central, não sou_ iiregular por isso; não cometo 
delito algum, não cometo falta alguma. Estou usando das 
minhas prerrogativas de Senador da República. 

Ao entrar nesta sala de reunião, eu vinh'!. até imbuídp __ 
- e ainda estou - de que componho o Poder Legislativo 
do País, que tem como uma das suas aptidões básicas a de 
fiscalizar o Poder Executivo, onde se encaixa o Banco Central. 
E não abro mão desse princípio! Vou votar muitas vezes contra 
pareceres técnicos do Banco Central, e não serei -ilegal em 
nenhuma dessas oportunidades. · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presídente, Srs. Senado
res, quero fazer apenas uma intervenção rápida. Quero repor~ 
tar-me .ao empréstimo para o Estado do Maranhão. Efetiva
mente, na qualidade de membro desta Comissão senü-me 
um pouco constrangido quando o assunto foi levado ao plená
rio da Casa por requerimento de argência dos Srs. Líderes. 
No entanto, eu havia verificado que o caso do Maranhão 
não fora o primeiro i vãríos ·outros já houvera. E is~ já tem 
sido verificado quase como norma comum, ou seja, pedidos 
de urgência para alguns desses_empréstimos. Esse fato_sobre
levou o_ meu constrangimento e solicitei aos Líderes, a começar 
pelo do meu Partido, e depois aos demais, que tiveram a 
compreensão para com a necessidade do Estado e _subscre
veram aquele requerimento. 

Mas. quando da tramitação e exame do Plenário, houve 
observação do Senador_ Ronan Tito, nos termoS que S. Ex• 
já expôs aqui; do Senador Cid Sabóiade Carvalho, que, embo
ra apoiando a proposição, achava, como eu, que ela deveria 
passar primeiro por esta Comissão, e tomei a iniciativa de 
solicitar aos líderes que haviam pedido a urgência a sua retira
da. E encaminhei requerimento à Mesa da Casa, solicitando 
a remessa do assunto a esta Comissão, como deve ser. 

Em segundo lugar, gostaria de fazer um comentário sobre 
as palavras do Senador Cid Sabóia de Carvalho, de que o 
parecer de plenário era pela Comissão. Nos termos que a 
Mesa coloca o assunto, os Relatores -np caso do Maranhão, 
eu, e, no caso de São Paulo, o Senador Mário Coyas- não 
estamos emitindo parecer pela Comissão, e sim em substi
tuição à Comissão. E se é em substituição à COniissão, não 
vejo como se possa dizer, mesmo nominalmente, tecnicamen
te, que o assunto passou por esta Comissão. 

Era o que eu queria dizer! 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Agora sim, vamos 
abrir a reunião. Pedimos ao Senador Moisés Abrão que relate 
o Item 1 da pauta. 

O SR. MOISÉS ABRÃO -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

(Leitura do Parecer ao Item 1.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Em discussão. 
(Pausa.) · 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Sr. Presidente, peço 
a palavra para discut~r. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra 
o n9bre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidente, o pro
jeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, rebitado 

aqui pelo Sc.nador Moisés Abrão, refere-se a cruzados novos, 
o que não existe mais. -

O SR. MOISÉS ABRÃO -Essa emissão foi em cruza
dos novos. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Já emitiram? 

O SR. MOISÉS ABRÃO -Inclusive já está gasto. Exa
tamente para regulamentar esse item, há uns ~~is projetes 
aqui corri o mesmo sentido. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - O Governo já fez 
a emissão'? 

O SR. MOISÉS ABRÃO - Já. Estamos tratando só 
da regularização. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Eu só queria com
preender. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, só para 
esclarecer. Houve uma inversão. A meu ver, pri:fueftãmente 
deveria !:ler colocado em votação o parecer do Senador Ronan 
TitO, que debate com muitã clareza esSe PontO. EsSas IloSSas 
autorizações são profuridamente-iriócuas. Depois de muitos 
anos da emissão da moeda, solicitam autorização junto- a esta 
Comissão para a emissão de um dinheiro inteiramente fora 
de ~~rculaçã?. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) ___:__A Presiàência 
esclarece que o pedido chegou na época· certa n~ Câmara 
dos _Deputados. O Poder E_xecuti_vO encamii)bou o pedido, 
em tempo hábil, para o Congresso Nacional. 

O SR. ELCIO ALVARES- Pior ainda, Sr. Presidente, 
porque a culpa é do Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A lei permite 
ísso. InClusive está em anexo a lei permissiva. Ele pede, sim
plesmente, para ratificar essa lei. 

O SR. ELCIO ALVARES ~ Mas para que essa ratifi-· 
cação? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Pois é o que 
eu não entendo?! Mas.est4 na lei. 

O SR. ELCIO ALVARES- Não concordo. Vou votar 
_contra. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Se votar contra ao 
que acontece? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidência 
volta a reiterar que esse relatório" técnico trata, exa~amente, 
desse assunto: "'notas _sobre se autorização do CongresSõ para 
emissão de moeda". Na lei atual, o Governo está exercitando 
aquilo que o Congresso aprovou e determinou-. Então, o que 
"estamos pedindo é o seguinte: urna nota técnica, que está 
aqui, para sabermos os procedimetnos futuros. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, estou ape
nas advertindo o seguinte: sem embargo do brilhante relatório 
do Senador Moisés Abrão, deveríamos, primeirap:Iente, ouvir 
o relatório do Senador Ronan Tito, que aborda esse problema. 
O que facilitaria muito ao relatório do Senador Moisés Abrão, 
pois é absolutamente inócua a nossa autorização. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
sugere a votação em bloco, porque se trata de um fato consu
mado. Temos, aqui, vários itens da pauta. 
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O SR. RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidente, apenas 
um esclarecimento para que eu possa me situar melhor: se · 
a Comissão entendesse de. vot~t Cop.tra, o que aconteceria'? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Vamos analisar, 
nesse caso, o aspecto jurídico. 

O SR. RONAN TITO - É mais ou menos. dizermos 
o seguinte: fica cancelado o primeiro tiró de canhão que foi 
dado lá na Bósnia. Ora, o dinheiro já foi eh'iitido, já causou 
prejuízo ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Senador Ronaldo 
Aragão, a preocupação da Presidência da Mesa é exatamente 
a de todos os Srs. Senadores. Estamos discutindo o item 1 
desse relatório, que fala sobre a autorização do Congresso 
para emissão de moeda. A Comissão tem O poder de elaborar 
uma resolução. Então, a preocupaçãO é exatartü::nte·essa. Dis
pomos aqui de todas as informações, c foi iildicado o Senador 
Bello Parga para fazer um condensado sobre todas essas obser
vações, quais sejam: a rolagem de dívidas dos Estados, a 
permissão para emissão de moeda e a garantia aos Municípios 
do ICMS e do FunPo de ParticipaçãO. 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, pela or- . 
dem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -:Tem a palavra 
ó nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente, enca
minho a proposta de V. Ex• no sentido de votannos em bloco. 
Na realidade, a afirni.a.tiva do nobre Senador E leio Alvares 
é verdadeira. Essas autorizã.Çõe:S ·sãO iilteiramente iriócuas, 
porque o Tribunal de Contas da União já aprovou as COntas 
do presidente que fez as emisSõeS riaquela época, e assim 
sucessivamente. Como teremo.s que aprová-lo, acho que deve
ríamos votar em bloco, estabelecendo novas normas para que 
se_ emita somente após a autorização. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A preocupação 
da Presidência é exatamente quanto a esse item; que é muito 
importante. · 

O SR. MAGNO BACELAR -Depois do primeiro tiro 
ter sido disparado na Bósnia, a: pólvora está queimada, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Acatando a suges
tão do Senador. vamos votar em bloco do item 1 até o item 
9. O assunto_ é o m_es.mo: emissão de .moeda. Esse aSSliifto· 
vem desde o ano de 1984. 

Solicitamos ao Senador Ronan TitO o relatório correspon
dente aos itens 1 a 9 da pauta e do item 1 da pauta extra, 
que trata do mesmo assunto. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, apenas para 
ui1if0rmízar os trabalhos. gostaria de fazer uma sugestão. Co
mo o Senador Ronan Tito vai relatar o projeto, que Já tem 
parecer e do ·qual já tomamos conhecimento, os eminentes 
Senadores Moisés Abrão e Henrique Almeida defeririam ao 
Seilador Ronan Tito o relatório uniforme. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) --,. A.Presidência 
acata a sugE;:stão de V. Ex~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO--, Sr. Presi
dente. tenho só um reparo a fazer: concordo com a providência 
como fato mas não como Regimento. Temos que assinar cada 
um dos projetos separa~amente. 

O SR.. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidência 
adota e aproVa a sugestão de V. Ex~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Só vamos 
votar em bloco, mas os relatórios são individuais. Nós assina
remos cada um depoi~. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)--, Exatamente! 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) --:Com a palavra 
o Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO -Se nãome engano, Sr. Presi
dente, fui convidado a fazer o relatório de todas as emissões. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- De 84. a 91. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, farei um peque
no preâmbulo. Entendo que devemos constitUir uma subco
mi~ão para estudar essa questão, poz:que, com toda a sinceri
dade, estão nos relegando a um plano de cartório: apenas 
carimbar! 

O SR. PRESIDENTE (JOão Rocha) -Eu queria falar 
para V. Ex", maiS Uma vez, que já foi indicado o Senador 
Bello Parga como coordenador, inclusive para fazer um relató
rio geral sobre esse assunto, sobre o ofereCimento de garantia 
aos· Estados, por parte dos municípios, de cota do Fundo 
de Participação e do ICMS e, também, sobre a rolagem de 
dívida dos Estados e de municípios, a partir da Emenda Consti
tucional n'1' 13. 

Então, a preocupação de V. Ex~ fic3 sanada. 

O SR. RONAN TITO- Perfeito! 
Mas, Sr. Presidente, quero dar prosseguimento à minha 

apreensão. Se estamos funcionando apenas· cOmo carimbador, 
acho, primeiro, que somOs riiUito-caros para a Nação;-segundo, 
menoscabar é diminuir o trabalho do Senador desta que é 
a Casa mais alta do.Congresso Nacional. É também privativo 
do Senado a apreciação desses assuntos. 

·- --creio que, n'este' caso; cabe-nos duas medidas: primeiro, 
protestar. Mas creio que é muito pouco, porque a alta rotativi
dade das- autoridades económicas e financeiras do País tem 
sido muito grande, comparável apenas á algumas casas de 
tolerância que existem por aí. Por isso mesmo, ·esse protesto 
não caberia, porque essas pessoas já não estão mais no Poder, 
algumas já vieram a falecer. Deveríamos compulsar a nossa 

-legislação e fazer algo possível de comUnicar - não s.ei se 
é pedir permissão, ou comunicar ao Senado - na data da 
emissão. 

Veja, Sr. Presidente, porque estou querendo ferir esta 
nota; neste momento, há uma nova expectativã gerada no 
País com o Ministro Fernando Henrique Cardoso à frente 
do Ministério da Economia. S. Ex~ veio à televisão, fez um 
chamamento, mas se continuar a guitarra a furicionar 24 horas 
por dia, só ficaremos Sabendo dos efeitos quatro ou cinco 
anos depois. A inflação disparar~, mas não ficaremos sabendo 
as causas. No entanto nós, como Comissão de Assuntos Eco
tiómicos,_ se formos, no· ffiúiiiitõ~-cOmunicados das emissões 
--e isso eu acho que é o mínimo -vamos eiliitii e· precisamos 
ter ciência disso! Para quê?- Para dar ciência à Nação. Somos 
representantes do povo e ele precis~ ficar sabendo que há 
um compromisso do Govefno de coibir a inflação, mas tam
bém há uma atitude paralela de emissão, que muitas vezes 
contraria a intenção do plano. 
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No mínimo, Senador Bello Parga, temos que exigir do 
Banco Central. do Tesouro Nacional, que avise o Senado 
Federal antes de fazer a emissãb, para que tenhamos conheci
mento da condução da economia do País. SenãQ, tudo se 
anula. Ficamos aqui carimbando algumas--coiSãs dp passado 
- de um passado remQto. Carimbei aqui um- prOjeto, fui 
Relator da aprovação de uma emissão de moeda que ocorreu 
ao tempo em que eu não era Senador. Isso nãO tem sentido. 

Neste momento, não vejo mesmo como não aprovar. 
É um fato. Esse é o famoso__ prato feito, é o- fait accompU. 
Isso já eStá ·consumado, é um fato consumadO-.- -Ê- Como eu 
disse: não é possível recolher o primeiro tiro de canhão que 
foi dado na Bósnia. Não há como; ele já produziu seus efeitos. 

Sou favorávelmente à aprovação --não estou condicio
nando -; e sugiro à Comissão, ao-senador Bello Parga e 
a V. Ex• que entremos em conta to com as autoridade$ finan
ceiras e que o Senado, ·que esta ComissãtJ tome conhecimento 
- e pode ser através do terminà:l de computação - de todas 
as emissõeS, mas antecipadamente, porque senão fic3mos .co
mo um cartório e um cartóriq sem muita serventia. Não temos 
nem que verificar a exatidão da firma assinada; não poderenlos 
sequer, no futuro, processar alguém por falsidade ideológica. 
Nem isso poderemos. O prato está feito, está consumido. 

Então, vamos aprovar, sim; Não aprovar não tem nenhum 
significado. Recomendo a aprovação, mas com essas medidas 
que sugiro à Comissão. 

O SR. ELCIO ALVARES- Senador Ronan Tito, ape
nas para um melhor esclarecimento. Estamos chegando à con
clusão do óbvio, mas é incríve.l que _a Cãmarã dos Deputados 
nos remeta, depois de tantos anos, um projetó que é, na 
verdade, uma autorização de um fato consuma.do, conforme 
falou V. EX• · 

. Há alguma coisa errada na mecânica legislativa· que, 'inclu-
sive, atinge a Cântara dos Deputados, pois não é concebível, 
conforme V. E~ disse.muitO bem, que depois de ter assumido 
seu mandato, tenha aprovado uma emissão autorizada num 
tempo em que V. Ex• não era Senador. 

Penso que o erro está na mecânica legislativa; temos que 
corrigir isso. É inconcebível que a Câmara receba um pedido 
de aprovação de emissão e soinente çlepois de muitos anos 
passados o remeta para o Senado da República examinar; 
através de sua Comissão de Assuntos Econômícos. 

Isso tem mais profundidade. Teffios que ~~~minar o ato 
legislativo que obrigou a comunicação dessas emissões, e, 
eVidentemente, dar maior velocidade ou, conforme diSse V. 
Ex• requerer que no ato de emissão d~ssas moeda_s o Seriado 
seja comunicado, através da sua Comissão; no-mõmento em. 
que. está sendo preparada nova emissão de moeda, para que 
haja um controle. 

O SR. RONAN TITO_- V. Ex• disse da culpa da Câma
ra, mas também temos a nossa parte de culpa. O Seriã.dor 
Moisés Abtão acaba de verificar que um dos projetes que 
ele vai relatar ficou um ano pârado aqui. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - É apenas uma 
observação. A maiori~ teve· um prazo rriaJor de morosíd3de 
na Câmara dos Deputados. 

O SR. RONAN TITO - Esse projeto de 1984 ficou 
parado aqui um ano. Por conclusão, ele deve ter ficado 9, 
10 anos parado lá. 

O SR. ELCIO ALVARES - A culpa é do Legislativo. 
Nós nos incluímos tam.bém .. Agora, é íncoricebível que um 

projeto de autorização de emissão de !flOedas ,fique na Câmara 
dos Deputados por seis ou sete anos e chegue aqui depois 
de todo esse tempO. É inconcebível! Um projeto banal, sim
ples, uma autorização. Conforme·diz o Presidente João Ro
cha, nós apenas aprovamos· um ato do Executivo. f-4as demo
rar um ano para fazer a apreciação! Penso que alguma coisa 
está errada; aliás,' tudo está errado. 

Devemos examinar isso. Vejam que a moeda ainda é 
o cruzado n_ovo. Temos que evitar isSo, que é até um do 
mérito para o trabaho legislativo. Há pouco o Senador Esperi
dião Amin. disse bem: se nós não aprovássemos, nós iríamos 
sair correndo atrás de quem tem aquela moeda em casa para 

·devolver ou do Ministro que assinou a nota". 
A coisa é, até Certo ponto, não óbvia, mas ridícula! Deve

mos procurar ver que ato determinou essa Obrigação por parte 
do Poder Executivo, e corrigí-lo, para que haja atualidade 
na ""ápreciação das einissões. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Estou distribuin
do a- tOdos os Senadores essas informações. Estão todas aí, 
inclusive com a cópia da publicação da Emenda Constitucíoiuil. 
n"'3. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queifam permanecer 

sentados. (Pausa.) 
- Aprovado. 

Peço ao Senador R<;man Tito que faça a leitura do relató
rio do item 10 da pauta. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
esse projeto, de autoria da Senadora Júnia Marise, na verdade 
é reiteração de um projeto que esta comi~são já _aproVou 
no passado, de minha autoria, que trata da inclusão de uma 
pequena área do norte de Minas, no Jequitinhonha, à área 
da Sudene. 

Na verdade, Sr. Presidente, é discutível inclusive a consti-
tucionalidad~ ... 

O SR. BELLO P ARGA -Qual é o item? 

O SR. RONAN TITO- Na página 63 ... 

O SR. BELLO PARGA- Senador, está havendo um 
~queno engano. O item 10 está à página 36. 

O SR. RONAN TITO - Estou no item 14. Sou rápido 
no gatilho. 

Comissão de Assunt?s Económicos sobre a Mer:tsagem 
do Senhor Presiden_te da República, solicitando autorização 
do Senado Federal para que seja. aprovada a contratação de 
operação de arrendamento mercantil, sem aval da União, 
pela Empresa Brasileira de Aeronáutica- EMBRAER, jun
to à IMB do Brasil. 

Trata-se de um leasing destinado à substituição parcial 
de equipamentos em seu centro de processamento. Essa ope
ração, se não fosse de uma sociedade de economia mista ou 
de uma estatal, na verdade, é muitO conhecida pelo Vice-Pre
sidente desta C_omissão, pois refefe-se à atualização de equipa
~~~~- da IBM que está há muito tempo superado e para 
substitui-lo é necessário uma operação de Ieasing. -

Sou pela aprovação, até porque a situação da Embraer 
é muito delicada e vamos ver .se, ao utilizar equipamentos 
mais modernos, ela possa revelar ao País o_ tamanho do se1.1 
furo, não s6 agora mas quando ele ocorreu há mais de dois 
anos atrás. · 
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O SR. ELCIO ALVARES___: Sr.~ Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a pala-
vra a V. EX" -- -

O SR. ELCJO ALVARES -Tenho a impressão-de 
que é inteiramente procedente a alegação do Senador Ronan 
Tito e, por isso, perfilo-me com o entendúnento de S. EX'" 
de que devemos examinar posteriormente essa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) _:_Em votação. 
Os Senadores que o apiovam queitam permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado .. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a pala-
vra a V. Ex• pela ordem. 

O SR. ELCIO ALVARES -Não sou muito favorável 
à pauta extra, só em casos excepcionais. -- -

Gostaria de chamar atenção para a pauta extra que nos 
foi distribuída. O item 2, em que é Relator o Senador Magno 
Bacelar, prorroga b prazo de vigência da Lei n~' 8.199, de 
1991. O que me preocupa nessa lei é a urgência. 

Como disse, e gostaria de informar aos colegas, sou çontra 
as pautas extras e estou aqui com o item 3, que· é um pedido 
de empréstimo do Senador Guilherme P:atmeira, pari o Esta
do de Alagoas no valor de 200 milhões de dólares. Gostaria 
de colocá-lo logo eni dis~ussão. 

Solicito a atenção dos meus Colegas para o it"eõl 2-, porque 
me parece ser uma matéria de profundo interesse.·-: 

O SR. PRESIDENTE (João RoeM.) _:_ A Presidência 
da Mesa pede ao Senador Moisés Abrão para relatar o item 
11 da pauta, à página 40: ~ 

O SR. MOISÉS ABRÃO -O Projeto de Lei.n' _148/92, 
de iniciativa- do Poder Executivo, objetiva alterãr a Lei n" 
8.212/91, que dispõe sobre a organização da seguridade social 
e institui o Plano de Custeio, e a Lei no:> 8.213/91, que trata 
dos planos de benefício da Previdência. - - _ -

Cabe-nos examinar, no momento, a solicitaÇão· da Câma
ra dos Deputados,- contida no Ofício- ri~ 13793, datado de 27 
de janeiro do corrente, no qual o Presidente_ daquel~ Casa 
comunica ao Senado haver constatado erro manifesto .nos au
tógrafos encamirihados para substituição, através do Ofício 
n' 335-A, de 21 de dezembro de 1992. 

Ao examinarmos o Regiiiie-ritO InteiiiO-desta Casa, encon~ 
trames respaldo para que seja feita a retmca:ção Solicitada. -

No presente caso·, optamos pela comunicação ·do fato 
ao Senhor Presidente da República, solicitando a retifiCã.Çã~ 
do erro, mediante a republicação da Lei n<? 8 .. 620, de 5 de 
janeiro de 1993.. . · · _ 

É apenas _uma retificação do autógrafo desse ProjetO de 
Lei, ao qual somos favoráveiS-. -- · --- -- -- -

o SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra~ encerro 
a discussão. 

Ein votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados_ 

(Pausa.) 
Aprovado. 

A Presidência solicita ao Senador_ Cid Sabóia de Carvalho 
que proceda à leitura do relatório do item 12-da pauta, página 
53. ~ ~ ~ 

A Presidência retifica o seu pedido ao Senador Cíd Sabóiã 
qe __ CarvalhoJ_!l9 _septido de que, antes da}t?itura do. rel~tóriq 
do item 12_,_ inicie ã: leitura de relatórios de projetas_ nãoAer-
~inat~vos. - _ - .- - ·- . 

A Presidência aguarda a presença de Senadores que de
ram uma saída e que VoítariaDl assi.m que se pa-ssasse à leitu'rà 
de relatórios terminativos. 

Solicitamos aO Senador Magno Bacelar qut?- proceda à 
leitura do item 2 _da pauta extra. 

'O SR. MAGNO BAÇELAR- Item2: 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos da art. 65 

da Constituição Federal, é submetido à deliberação desta casa 
o Projeto de Lei n9 152, de 1992~ _aprovado pel~ Câmara 
dos Deputados, que prorroga o prazo de vigência da Lei n9 
8.199, de 1991. 

A .Lei n9 8.199, cuja vigên~ia pretende-se prOrrOgar até 
31-12-93, isenta do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos- IPI3, os automóveis de fabricação nacional destinados 
à utilização de táxis. 

Despachada a proposiçãO a _esta ComisSãO de· AsSun'tos 
Económicos, coinpete-nos examinai- a matéria;· exaininar o 
correspondente parecer constante no disposto dos art. 97 e 
99, inciso IV, do Regimento Interno. 

Foi apresentada uma emenda pelo nobre Senador Ronan 
Tito_ que propõe a prOrrogação da vigência da lei que concede 
ãTsenção do !PI a que alude- o aii. i. e do projeto até 3i-12-94. 

Estam()s votando, pela demora no _estudo, uma proposta 
já no- nieio do ano. 

O voto: 
Constata-se_ da leitura do processo q~e _a_ matéria cons

tante do Projeto original, emboTa aprovado pelas-Comissão 
de Constituição, Justiça e Çidadania, FiriãnÇas, Tributação, 
da Câmara dos Deputados, foi totalmente alijada da verSão 
final do projeto, aprovado em regime. de urgé_ncia nq. plenário 
diiquela Casa. 

A proposta inicial era de iseritar do IPI as aquisições, 
pelas prefeituras, de veículos, máquinas e equipamentoS, des
tinados à prestação de serviços públicoS' essenciais. Mas, diver
samente, aprovou-se, afinal, apenas a prorrogação da vig~ncia 
da lei que concede a isenção do IPI na aquisição de veículos 
destinados ao uso de táxi._ __ ~tendendo_ àeme:oda apresentada. 

Entendemos conveniente e oportuno o ree.xame -da pro
posta que defere isenção do IPI aos bens adquiridos por-prefei
turas, em face do caráter de ordem pública ün que S"e' funda

-menta. 
A isenção tributária é baseada na Ílecessidade-de o~-muni

cípio~ se equiparem para cumprir adequadamente as· suas fun
ções essenciais, como o de abertura e conservação de estradas 
vicinais, vias públicas, o -atendimento à saúde -da populaçãO~ 
o transporte de alunos na rede municipal de ensino, a c.oleta 
de lixo no perímetro urbano. 

_· - O IPI se insere na categoria doS--íiiipostos in<;lireto_s._ É 
pago pelo fabricante na condição de contribuinte de direito; 
porém o seu ónUs recai sobre a renda do adquirente firial 
do produto. 

--Não seria justo, portanto, que as tel_!_d~_s das prefeituras, 
já insuficientes para atender aS Carências da comunidade, tives
sem parte considerável subtraída para o pagamento do impos
to da União. sabido que a finalidade pr~cípua dos. tributos 



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESS.O NACIONAL (Seção 11) Sext•·feira 9 6R05 

é a de .carrear recursos do setor privado para custear despesas 
públicas. 

Ademais, para a preservação da Fedet:ação, requer-se 
do Parlamentar a observância de determinados princípios e 
preceitos constitucionais na e·laboração da legislação origi
nária. 

Nesta linha, dispõe o art.)SO, ini:isó VI, alínea ada Cons
titui~o, que ".é vedada à União, aos Estado~. ao Distrito 
Federal e aos Municípios instituir impostos Sobre o patrimó
nio, renda ou serviços um dos outros", 

Ora, se o ôrius do .IPI recai sobre o comprador firial 
do produto, reduzindo suas rendas, é de todo. recomendável 
que os bens adquiridos por municípios pata utilização de suas 
finalidades essenciais sejani retirados do campo da incidência 
do tributo. 

Apreciação da emenda .. 
De fato, o disposto no art. 1 ~ do projeto, ao prorrogar 

o prazo de vigência da Lei n~" 8.199/91, até 31 de dezembro 
de 1993, torna quase impraticável o gozo do benefício fiscal 
nele previsto, considerando-se que a proposiçãO deverá retor
nar à Câmara dos Deputados, se aprovado o substitutivo ofere
cido pox: esta Comissão, o que demandará tempo até a decisão 
final do Legislativo e o encaminhamento ao Presidente da 
República para sanção ou veto. 

Diante destas circunstâncias, faz-se imperioso atender o 
prazo de prorrogação da vigência da Lei n' 8.199/91 até 31 
de dezembro de 1994, conforme proposto pelo nobre Senador 
Ronan Tito~ pelo ·que nosso parecer é favorável à aprovação 
da Emenda n• 1. 

A vista do disposto, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n• 152, de 1992, na fonna do substitutivo 
anexo. 

. Sr. Presidente, o substitutivo inclui apenaS O que fOi omi
tido na votação da Câmara dos Deputados - a inclusão das 
Prefeituras Municipais no benefíciO previsto pela presente lei. 
· É o Relatúrio. · . . ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão 
o Relatório. · 

. O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a pala: 
vra ao nobre Senador Ronan Tito, para discutir. -

. OSR. RONANTfJ;"O-Sr.Presidei:tie,sãoapenasduas. 
observações. Sabem todos os Membros desta Comissão que 
eu sou contra isenções de impostos. Càda vez que· benefi
ciamos uma classe, na verdade estamos penalizando outras. 

No meu entendimep.to, a isenção de IPI é uma deliberação 
do Executivo Que nem teria de vir ao Congresso Nacional. 
Se alguém duvidar do que estou dizendo, basta lembrar-se 
do fusca. O Presidente Itamar Franco. quis isentar o __ Sedan 
Volkswagen e todos os outros carros que não ex.ced~Ss(;in 
7 mil dólares. E Sua Excelência pós em prática, unilateral
mente e apropriadamente, essa isenção. 

Cabem, aqui e agora, duas observações: a primeira delas 
é que damos isenção para os táxis visando, através da possibi
lidade de um melhor atendimento e uma frota mais atualizada~ 
ao usuáriO m-ais que a o motorista de táxi. No entanto, não 
conheço nenhum país civilizado do muodo_ onde haja t~xis 
de duas portas. V. Ex•', que têm viajado pelo mundo afora, 
conhece"m. algum país civilizado, no mundo, que tenha táxis 
com duas portas? Só os há no Brasil. Isso nãg _aumenta e:ffi 

quase nadã o custO do automóvel; traz, porém~ um desconforto 
violento para o passageiro. Uma pessoa·mais robusta ou idosa, 
para entrar e sair do banco de trás de um Fiat Uno, necessita 
de um guindaste - prêt-à-porter. · 

Todavia, estamos dando isenções. Eü gostaria que, nessa 
isenção, colocássemos uma emenda para carros de quatro 
portas. Sabemos muito bem de que as fábricas terão muita 
facilidade em atualizar. Aliás, pennito-me fazer uina confi
dência pública - se é que existe confidência pública: sou 
proprietário de um Fiat Uno eletronic - gozando do IPI 
-com quatro portas. Então, por que não se colocar qu:atro 
portas? 

O nosso Relator, o nobre Senador Magno Bacelar, do 
Estado do. Mara_nhão, disse, cont_muita_ propriedade, que foi 
retirado do projeto iniCial um a-pêndice da maior importância 
que deveria ser inserido. Trata-se da questão das máquinas 
para assistência aos municípios, na conservação das estradas. 
Nós que não somos urbanóides, somos rurfcolas - rurícolas 
é um eufemismo de roceiro -, sabemos do péssimO estado 
em que se encontram as estradas municipais. Por outro lado~ 
acho que. novamente, não- est~rfamoS benefiCiarido a·s prefei
turas~ mas principalmente os pmdutores ruraiS, Cujos CUstos 
indiretos seriam diminuídos em muito. Conseqüentemente, 
haveria um barateamento do produto final: do arroz, do feijão, 
do milho e do boi. Esses produtos poderiain ser transportados 
em estradas mais transitáveis. 

Por outro lado, nós temos sempre convivido com a pressa 
do Senado em apreciar os projetos. Mas, a pretexto disso, 
não podemos nos tomar Casa cã.riiilbádora. 

_ Po~ isso mesmo, eu gostaria de apresentar, neste monlen
to, uma emenda de· plenário para que ds táxis sejam carros 
de quatro portas~--E, em aditamento_ ao _que falou o noQre 
Relator, eu gostaria, também, de ver as nossas - máquinas 
-:-- patrolas~ tratareS - serem utiliza~~~- p~las prefeituras e 
darem uma melhor assistência ao produtor rural. 

Submeto ao Presidente e à douta Comjssáo. 

O SR. MAGNO BACELAR ~ Sr. Presidente, peço 
a palavra como Relator. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra 
V. EX" 

O SR. MAGNO BACELAR- Desejo apenas esclarecer 
o nobre Senador Ronan Tito. A nossa preocupação é fazer 
cumprir a Constituição,_no s~!J-~rt.)SO, Inciso VI~ alínea 
a, que proíbe Estados, Municípios e a União de cobrar impos
tos entre si, além do Fu~do Social, que repre~enta o fato 
de qu~ --ª-s prefeituras sejam ise_IJtas porque os recursos são 
parcos e as necessidades âã comupidade são bem maiores. 

Com relação aos táxis, eu pediria vênia ao nobre Sen:;t(Jor 
apenas para dizer que, no meu entendimento, nãó caberia 
no·presente processo, em face do fato de que a normatização 
do serviço de táxi nacional é feita pelo CONTRAN- Con
selho Nacional de Trânsito,- e que estaria fora do âmbito 
deste projeto, que se limita apenas aos benefícios fiscais. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Dario Pereira. 

(Intervenção fora do microfone) 

O SR. RONAN TITO~ Nós não poderíamos elaborar 
um projeto de lei dando isenção de IPI. Temos que prorrOgar 
essa lei porque é oriunda dª Presidê11_cia da República. Isenção 
de impostos é o mesmo que diminUir receita. Dimiiuiir receita 
e aumentar despes!l, feliz ou infelizmente, não nos é permi-
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tido. É a mesmâ lei que estamos prorrogando. Lev-ailtà muito 
bem o Relator a que-stã<ide que na lei anterior, ac·qu-e parece, 
!!stava prescrito, também, a isenção do IPI para as m;tqtiína:s 
que dão atendimento às estradas rurais, às prefeituras. Então, 
s_ou favorável a que se prorrogue a le1~ tal qual. 

O SR. MAGNO BACELAR -Nobre Senador Dário 
Pereira, esta Relataria tentou corrigir ap·enas a omissão em 
relação às prefeituras, além de uma emenda da Câmara dos 
Deputados que deixou de ser votada, por omissão. 

Com relação â questãO dos deficien~es, que é uma tradição 
anterior à isenção dos táxís, permanece na lei. O substitutiVO 
faz valer o projeto original. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - !Ú~ havendo 
mais quem queira fazer uso da palavra, enC?~Q:.'<?_ a discussão_. 

Em votação o projeto. - -- - - _ _ 
Os Srs. Senadores que o aprova~ que"irarii"-permanecir 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. RONÀ.N TITO -Aprovamos á pÍ'orrogaçãÜ da 
lei ou o Relatório? 

O SR. PRESiDENTE (José Rocha) -O Relatório -do 
Senador Magno Bacelar. 

A Presidência pede ao Senador Elcio Alvares que faça 
a leitura do Relatório do Item 3 da pauta extra. 

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, em virtude 
do horário bastante avançado, o parecer já "foi distribuído 
a todos os Srs. Senadores. Trata-se· de uma consulta feita 
pelo Governador de Alagoas, uma hipótese :;1té iiiteressante. 
S.Ex~obteve a resoluçãç do Senado, mas não Chegou a efetivar 
o empréstimo aludido na res.oluçã_o. Depois de algum tempo, 
S. Ex• -veio noS pergüntãr" se- a iesoluÇão continuava prospe
rando. Nós entendemos que sim, mas vciu-apeiiãs ter a conclu
são e' para isso, solicito a atenção dos eminentes s-enadores. 

Parece-me que, agora, erli f3.c-e da nova postura do Gover
no; transmitida através das palavras do Ministro Fernando 
Henrique Cardoso, o Governador de_ Alagoas -vai encontrar 
algum embaraço. Contudo, não estou d_iSC!Jtindo o _mérito 
da operação que S. Ex~ está prOpondo através dess.a.consulta. 
Estou discutindo o mérito da operação que S. Ex~ está pro
pondo através dessa consulta. Estou discutindo a consulta 
que S. EX~ formulou. Se a resolução te!ia vigência --e comO 
se comportaria o Senado nesse caso? Contluo~ para ser sinté-
tico: . - __ -- . 

"Trata:.se, -ã rigoi, de (lnaudfvel) anterior ao_ disposto 
na Resolução 42189-, pois as condições financeir~ do Banco 
Ceriti:al para a operação da espécie estão -c-OriSubstanciadas 
na resolução do Senado Federal sobre a matéria. 

Por oportuno e_ ConSiderando a compte·ensíVel urgência 
da solicíhiÇão, vale referir que, segundo a Resolução n" 3§/98, 
o prazo para emissão do pareéer pelo Bãnco Central é de 
dez dias contados da data de recebimento da documentaçãb 
fornecida pelo Estado._ Assim~ o processo de exame de opera
ção, incluindo a audiência pelo Senado, dar-se-?, Qentro de 
pequeno prazo. --

Diante do exposto, entendemos que, embora pemianeça 
em vigor a autoriz~ção concedida pelo Senado Federal ao 
Governo do Estado de Alagoas, na Resolução n~' 42/89, há 
que ·se proceder à necessária atualização das condições em 
·que será contratada a operação de cré4ito, de acordo com 
as novas normas vigentes nO Senado Federal para a matéria". 

Sr. Presidente, está respondida a consulta. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A Presiclên_cia 
da Mesa teve essa preocupação exatamente para não deixar 
o pi-acesso parado. Elogiei, inclusive, este Relatório do Sena
dor. 

Em discussão o Relatório. {Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerrada 

a discussão. 
Em votação. _ -
Os Srs. Senadores-_que o aprovam, queiiam pernianecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ _ _ , -· 
A Presidência pede ao Senador Cid Sabõi_a de Carvalho 

para realizar a leitura do item 20 da pauta, à página 104. 

O SR. CID SABÓIADE CARVALHO-S~. Presi
dente, Srs. Senadores, é o parecer desta Comissãó Sobi-e o 
Projeto· de Lei do .~enado n" 172, de 1992, que dispõe sobre 
o cumprimento imediato do disposto no § 29 do art. 192 da 

. Constituição Federal. -" .. 
É uma matéria que já está aQui há algum tempo e a 

conclusão do parecer é favorável à aprovação do_ projeto. 
Acho que não há necess~dade de ler todo o parecer. _ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Colocamos em 
discussão o Relatório do Senador_ Cid Sabóia de Carvalho. 

Com a palavra o Senador Ronan Tito. - - -

o SR. RONAN TITO - Parece simples a matéria. É 
o_ cumprimento de um artigo constitucional; de máneifa que 
é óbvio e está bem regulamentado. 

Na verdade, isso vai encontrar uma resisiêóda por parte 
do Poder. Central. E vou dizer qual é a resistêl)cia. Quando · 
é aprovado um financiamento, õ-dinheiro ou se encontra no 
Tesouro, ou está depositado no Banco do Brasil, ou 3. crédito 
do Banco -centraL E quando se tran~f~r_e7 imediatamente, 
para os órgãos regi()iülis~·ne~sa medída todos vamos entender 
que haverá um esvaziamento do caixa do Tesour(), aumen
tando a liquidez dos bancos regionais. 

Feita a observação, dado prinCipalmente que estamos 
viveri.do agora um momento de cortes, de contenção do TeSou
ro Nacional, consulto os Colega~ so9re; __ ~_oportunidade da 
aprovação. Fica em aberto para que discutamos. -

O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. _ _ _ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - com a pala\>ra 
o seriador Magno Bacelar, pela ordem. 

·O SR. MAGNO BACELAR- Gostaria de defender 
a aprovação, em primeiro lugar, porque fortalece oS organis
mos regionais, todos exauridos. Em segundo lugar, porque 
cabe ao senhor Presidente_da República vetar o projeto.-. 

. O SR. -PRES!DÉNTE (João Rocha)..:..._ Cóntinua e~ 
. discussão. (Pausa.) · 
- Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus.~~o. 

Encerrada a discussão, colocamos em ·votação o-prOJeto. 
_____ Qs __ Srs. Senadore~ que ~ aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.). __ 

A Presidência d~ Mesa pede aos S.~._ Sen~9ofes a colabq
ração para não deixai" qUe_ Sejan:t votados em reg~me de urg~n
cia urgentíssima os Pro jetos do IPMF, da !Ol_agem da dív1da 
dos Estados e Municípios, da Lei das Patentes, para exata
mente esta_ Comissão ter oporturiidade de discutir e se, real
mente, existir algU:ma fa).ha, ter oport':midade de revisá_.:_l~ e 
cOrrigí-la. Desta forma esüuiã exercitando ~eu papel de Casa 
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revisora. Esperamos contar com a colaboração ®. todos os 
Membros da Comissáo para esses assuntos importantes. E 
tenho certeza de que aqui na comisSão terão tra~amento priori
táriO, urgente, mas não·esquecendo a importância desses pro~· 
jetos, para que quando forem aprovados haja condições de 
serem cumpridos. Temos leis_ demais, que depois de aprovadas 
não são cumpridas, exatamen,te pela urgência de aprovação, 
como aconteceu em relação à rolagem da dívida, no ano de 
1991. ... . . 

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, apenas para 
argumentar, também dentro do raciocíniO-de V. Ex~ Começa 
a assustar que o IPMF, até agora, não veio a esta Casa. Então, 
ninguém tem mãiS- dúvida de que não teremos recesso em 
julho, porque, com o recesso marcado agora para o mês de 
julho, seria quase impossível cumprirmos o nosso cronograma. 
E, numa matéria dessa ordem, lamentavelmente, mais uma 
vez, o Senado vai ficar n:uma posição de não póder exaniínar, 
em toda sua plenitude, essã matéria tão importante para· a 
vida do Pais. · 

Além da premência de prazos1 out-ros probleffias já surgi
ram, em virtude da não-constihli)ãO da Comissão de Orça
mento - somente ontem, parece-me, os partidos formali
zaram a indicação dos Membros dessa Corilissã,o. Estamos 
com a LDO sem ter sido apreciada e já nãõ ·Se -tem -rrrãis 
nenhuma dúvida, Sr. Presidente, de_que será muito difícil 
termos o recesso de julho. Evidentemente, há interesses muito 
importantes no País- ninguém discute isso-, poféril, 1ãmen
tavelmente, mais uma vez, os projetes importantes ficam para 
a antevéspera do recesso. 

Então, é uma pletora de projetes de urgência, e não 
podemos apreciar as matérias, conforme V. ·Ex· está tendo 
o cuidado de ressaltar. Uma matéria dessa ordem teria que 
ser exaustivamente debatida aqui na Comissão de..Assuntos 
EcOnômicos, .mas me parece que o fantasma, m.ais·uma vez, 
da urgência, vai rondar esse Projeto do IPMF. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Pr10sidente, per
mite-me V. Ex~ uma intervenção? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• falou no 
Projeto da Lei das Patentes, e eni qua~ mais? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Falei nos Projetes 
da Lei das Patentes, do IPMF, da Rolagem d<i Dívida dos 
EStados e Municípios, e estamos aquí co·ril." o Projeto do Com
pulsório. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• já designou 
o Relator do Projeto_da Lei das Pateilte?f- -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Não, ainda não 
chegou na Comissão o Projeto da Lei das Pa_tentes. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ainda não chegou 
ao Senado esse Projeto'? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Não. Temos tam
bém um projeto muito importante para discutir aqui, que 
é o das Permissões e COncessões de. SerViço Público. Esse 
projeto foi avOcado para a Comissão, mas até bQje ainda 
está na ComiSSão de Constituição, Justiça e Cidadania. Tam
bém não chegou a esta Coinissão. Quimdo chegai-; também 
queremOs dar prioridade a esse projeto, que é muito impOr
tante. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Mas então será ne
cesSárlÇ), ~sr. PreSi.àirite. haver unrente-rrdimento, porque nes
se último projeto citado por V. EX~ eu tinha· duas Propostas 
a fazer ao Relator, Senador J()sé Fogaça; ·da Comissão de 
Constituição, Justiça ~e Cidadania,· e ·s. Ex~ declarou que o 
assunto já não estãva mais mi dependência dele pois encontra
va-se na da Comissão de Assuntos Econômícos. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Mas não chegou 
também. · ·-

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES-É preciso saber onde 
se encontra esse projeto. · 

. O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A preocupação 
também e do Presidente. . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~ Este projeto é da 
maior importâncial · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - E a Presidência 
solicitou exatamente hoje que se descobrisse por que não 
chegou. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Essa matéria deve, 
se não entrar em votação em urgé1cia urgeótíssima, pelo me
no.s ser examinada prioritariamente para ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -São projetos prio
-ritários realmente. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Peço a V. EX' que 
faça um contato com a Mesa, a fim de descobrir onde está 
o projeto, já que, segundo o Senador José Fogaça, deveria 
estar aqui. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Ontem procurei 
saber onde está· e obtive a infomiação de que ainda estaria 
na ComiSsão de Coristituição, Justiça· é Cidadania. _ 

O SR. MÁRIO COVAS -Sr.Presidente, peço a pala-
vra. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra 
o Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS- A este projeto pediu-se ur
-gência ao chegar aqui, seis meses atrás. Ficou encarregado 
de relatá~lo o Senador José Fqgaça, que ençontrou dificul
dades para fazê-lo. Finalmente, o seu parecer. foi "lido em 
plenário, já sob o império de um pedido de urgência. 

As lideranças resolveram retirar o pedidO de ufgência 
e o fizeram em comum, solicitando exatamente para que fosse 
discutido nas comissões. 

- Penso que a Presidência deveria faZer uma instâricia junto 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para fazer 
um parecer conjunto, a fitri d:C qUe a matéria S'eja examinada 
conjuntamente. Logo seremos cobrados pela exlstélldá d~le. 

· Pigo ~So, porque sei que eu serei cobrado. Agora mesmo~ 
ao falai"eni ·no prOjetO~ dissera:m que o Senador Mário Covas 
o havia pedido. Não fui eu que o pedi. Os líderes todos, 
por instância da área univer$itária, resolveram tirar o ped~do 
de urgência. Até comprometi-me a reassiná-lo em 15 dias, 
se não-houvesse a discussão necessária. 

Este assunto já foi tratadO- aqui. v'. Ex~· deU -céiiita _dEiste 
fato em uma reutlião há cerca de um mês ou um mês e meio 
atrás. Melhor seria que este assunto fosse examin.ado·~ senão 
conjuntamente, pelo menos com trámitaçãp conjunta nas duas 
cólnissões, de tal ~aneíra que os pareceres fossem dados si
multaneamente. Com isto gailha-se tempo. 
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Logo seremos tremendamente cobrados por este projeto. 
Diga-se, de passag~, que o mesmo nasceu no Senado, foi 
para a Câmara, foi aprovado no SeiJ.ado e foi aprovado na 
Câniara de maneira bem diferente da do Senado. Não é fácil 
conciliar os dois textos. No dia em que V. Ex~ falou no assunto, 
o Senador Ronan Tito fez referência a esta dificuldade. Real
mente, é uma dificuldade muito grande. O Senador JoslFoga
ça, para dar o seu parecer teve um trabalho enorme para 
conciliar os dois textos. 

As nossas alternativas são muito poucas, pois temos os 
textos da Câmara e o do Senado, e não possuílfibs- oUtra 
alternativa. Não nos cabe emendar. A verdade é que temos 
que tomar uma decisão rapidamente sobre o assunto. O pro
jeto já passou por uma fase de urgência na Câmara e voltou. 
O ideal seria que todas as comissões que irão opinar pudessem 
fazê-lo concomitantemente, ainda que- não conjuntamente. 
Se tivermos que ouvir pessoas para tratar deste assunto, que 
fizéssemos a convocação para chegarmos a um termo neste 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Senador Ronan Tito. -

O SR. RONAN TITO - Estou de pleno acordo com 
a idéia expendida pelo Senador Mário Covas, mas queria 
voltar a um outro assunto. Quando V. Ex~ fala que todos 
aqui nos empenhamos para que não haja pedido de urgência 
no IP.MF e nas Rolagens das Dívidas, queria abordar mais 
profundamente, pois temos presente aqui, como Uder, o Se
naqor Mário Covas, e quem_ dá a urgência é o líder. Seria 
bom f(l;Zermos um ofício assínado por V.:. EX', pelo Vice-Pre-
siQ.ente e pelos demais Membros, instando as lideranças a 
não-darem urgência a esses assuntos, -ã fim de que sejam 
discutidos aqui de uma forma melhol:". Aqui estamos todos 
de acordo, os líderes lá não entraram no nosso acordo e pedi
~o urgência normalmente; então, seremos todos a~ropelados. 
Muitas vezes iremos segurar projetas com os qua~s concor
damos apenas porque·eles não passaram pela comissão. Ape
nas. não, é muito importante que tenham passado pela comis
são. 

O SR. PRESiDI3N1E (João Rocha) -~A Presidéneia 
acata as sugestões e tomará as providências necessárias à agili
zação desses projetes mais importantes que já se encontram 
na Casa. O Projeto do Compulsório foi distribuído ao Senador 
Henrique Almeida. 

Com a palavra o Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, já que 
V. Ex~ encaminhará eSsas sugestões aos lideres, sugiro que 
inclua também o Projeto de Empréstimo a São Paulo que 
está passando .... 

O SR. ELCIO ALVARES - Seria bom esclarecer que 
o Senador Magno Bacelar também é Líder do PDT e ... 

O .SR. PRESIDENTE (João Rocha)- São dois líderes! 
Qual foi a sugestão de V. EX'? 

O SR. MAGNO BACELAR -Sugiro aos nobres Líde
res, também, que retirem a audiência do empréstimo de São 
Paulo, pois é o qu~ -~~~--ça~~an49_ª_$ __ DQtícias_de inoonstitu-
clói:iaiidãâti -- --- - - ' 

O SR. MÁRIO COVAS- Não posso fazer isso, porque 
não assinei. V. Ex~ sabe o porquê. Nem esta_va aqui. De 
forma que não assinei. Sinto"-me profundamente incomodado 

COm_ esse problema. Tendo ~m vista o que acabo de ler aqui, 
o o Senador Mau_ro Benevides leu em plenário um parecer 
que evidentemente só poderia lê-lo atribuindo-o si próprio, 
mas não .. É o meu parecer. Sou muito menos indeciso do 
que se Supõe. Não deixo de assumir as minhas responsabi~ 
!idades S. Er leu o parecer, no qual meu nome não consta 
porque eu o havia feito para discussão nesta Comissão, muito 
provavelmente em virtude do fato de que o prazo termina 
hoje. 

.O SR. PRESIDEN1E (João Rocha) -A preocupação 
do Senador muito provavelmente foi essa. 

O SR. MÁRIO COVAS - Quando cheguei aqui, ouvi 
alguns comentários a respeito~ Gostaria de aprofundá~los, pois 
o assunto vai a plenário hoje à tarde. 

O SR. MAGNO BACELAR- Se me permite um apar
te, fui eu que me referi a V. Ex\ exatamente porque V. 
Er já se encontrava na Casa. Simplesmente relatei o debate 
de ontem, em que o nobre Senador Jutahy Magalhães argüiu 
a informação de inconstitucionalidade no próprio ofício _do 
Banco Central. Tratava-se do Proieto de Empréstimo ao Go
verno de São Paulo, uma rolage:m de dívida, uma emissão 
de letras. _En disse que o parecer era de V. Ex.f, mas tinha 
sido pelo Senador Mauro Benevides em virtude do pedido 
de urgência das lideranças, e que foi retirado em função da 
sugestão do nobre Senador Jutahy Magalhães, após a argu
mentação do Senador Ronan Ti~ de que não se poderia votar 
um projeto de tamanha importância numa segu[lda-feira. É 
um hábito da Casa discutirem-se às sextas e segundas-feifãs 
as matérias de ... menor importância, pel3. ausência de· quorum. 

De forme que fui eu autor do ato a que se refere V. 
Ex~, mas não houve intuito de desrespeito. 

O SR. MÁRIO COVAS- Estou preocupado com outra 
coisa. ·Tenho uma opiniãt:fTOriíüldã a esse-- respeito e, para 
mudá-la preciso ser coqvencido de que estou errado. Tudo 
se originou de uma repOrtagem num joinal cujo título era: 
"Senadores aprovam empréstimos ilegais". Como conseqüên~ 
cias, houve uma declaração de V. EX'! à imprensa- quando 
aqui cheguei já se faziam comentários sobr~_ ~s_o "":"':':' co~ o 
subtítulo de ''Aprovações são feitoS, mesmo contra pareceres 
técnicos", comQ se "pareceres técnicos" fossem algo além 
de pareceres técnicos. 

Embora em nenhum lugar do meu parecer esteja assinado 
meu nome, fui eu que o dei. Portanto, quero saber da Com~s'
são se estou errado~ se fiz alguma coisa ilegal. Gostaria de 
saber o que a Comissão penso disso. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Enquanto V. 
Ex~ não estava presente, a Presidência da Comissão deu uma 
resposta seca a uma pergunta seca. Indagou~se se a Comissão 
de V. Ex~ aprovou algum projeto irregular com relação à 
rolagem de dívida. Eu respondi que não. A Comissão não 
aprovou nenhum projeto irregular. 

O SR. MÁRIO COVAS - O imtendimerito da !'resi
dência- é que aprovar-um Projeto ou dar-lhe um parecer, mes~ 
mo que em desacordo com o parecer técnico, não é uma 
ilegalidade? 

~ ~ O SR. JIJTAHY MAGALHÁ_ES -Peço a palavra, Sr. 
PreSidente. 

O SR. ELCIO ALVARES- Peço a palavra, apenas 
para esclarê.cer o Senador Mário Covas. 
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O SR. PRESJDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Jutahy Magalhães, logo em seguida falará o Senador 
Elcio Alvares. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Nobre Senador Má
rio Covas, declarei ontem, e o fiz não em raZão de qualquer 
artigo mas. em meu -nome pessoal que estava convencido de 
que o projeto é inconStitiii::íõiiãl. Isso não significa qiie a comis-
são ou o plenário tenham que concordar comigo._ Um parecer 
do Banco Central não determill;a a ninguém acatar esse pare
cer. A opinião pode ser contrária àquilo que está expresso 
na nota' técnica do Banco Central Não somos obrigados a 
seguir. Pessoalmente .estou convencido de que é inconstitu
cional. Não se votou ontem, porque não havia quorum. Não 
houv:e pedido de vista ou de retirada. Apenas, na discuss~o, 
declarei que pessoalmente estava conv~ncido, como estive 
convencido no caso do Maranhão, _de que não poderíamos 
votar aquele projeto. Examinei o projeto, citei o parecer do 
Banco Central para chamar a atenção dos Senadores, para 
que verificassem o acerto ou não daquela posição do Banco 
CentraL Mas cada um pensa de um.a maneira, ninguém é 
obrigado a seguir essa ou aquela opinião. 

No caso, o Plenário vai examínar se deve ou não votar 
a matéria: pelo que tem acOntecido acredito_ até que vote. 
.Eu, pessoalmente, já declarei meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES -Desejo apenas esclarecer, 
pois não tenho certeza se o Senador Mário Covas estava pre
sente naquele momento. ,O perito do parecer técnico do Banco 
Central foi exaustivamente debatido pelo Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, que gravou uma posição pessoal. 

O SR. MÁRIO COVAS - Não, eu não estava aqui 
presente! · · 

O SR. ELCIO ALVARES -Então, a questão do pare
cer técnico, evidentemente, é uma distorção do noticiário. 
Nenhum parecer técnico vai modificar uma decisão Qa omissão . 
ou do Plenário do Senado que são soberanos na apreciação 
da matéria. Portanto, creio que, com relação a esse ponto, 
a insinuação que possa haver de maneira nenhuma atinge 
a integridade de uma peça produzida por V. EX' 

Por outro lado, o seu escrúpulo é louvável ao deixar 
claro, assumindo a responsabilidade por inteiro de um parecer 
que foi encampado em plenário pelo Senador Mauro Bene
vides. Parece-me que o problema é esse. Não vejo, porém, 
em nenhum momento, como o jornal possa imputar que o 
Senado decidiu porque havia uma nota técnica ou uma infor
mação do Banco Central em sentido contrário. Temos a ampli
tude do entendimento. O caso "do ~enador Jutahy é flagrante: 
S. EX' tem uma posição pessoal, obviamente, e espelha essa 
posição social. Mas nada disso irivalida a pOstura de V. Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS -Não estou ccbrandó posição 
de ninguém, muito menos do rheu companheiro Senador Juta
hy. 

O SR. ELCIO ALVARES- Exatamente, estou vindo 
em apoio a sua posição. 

O SR. MÁRIO COVAS '---Estou exatamente querendo 
aprofundar a questão. Não sou homem de verdades absolutas. 
Nã9 é pelo fato de eu ter dado um parecer que ele necessa
riamente está certO. 

O SR. ELCIO ALVARES .=.. Porém, o mais louvável 
é que V. Ex• está assumindo a responsabilidade da peça. É 
evidente; -pórque é do seú temperamento. V. Ex.~ nunca deixou 
de- assumir responsabi~idades. Mesmo em momentos difíceis, 
na sua postura política. V. Ex~ sempre teve dignidade e grande
za. E este caso está claro. Acredito - pois eu não estava 
presente - que o Senador Mauro Benevides deve ter ressal
vado, ao ler o parecer, que a autoria era do Senador Mário 
Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS- Lógico, mas não estou recla
mando disso. Só estou dizendo que, a rigor, nem parece o 
meu nome na peça, porque foi dado um parecer em plenário 
e quem o deu subscreveu-o. 

O SR. ELCIO ALVARES- Mas V. Ex• teve a grandezà 
de assumir; neste momento, o qUe S. Ex~ fez.. 

O SR. MÁRJ O COVAS -Como houve críticas em rela
ção ao fato, flz questãO de resSaltar. Cr~io -que o ãssunto 
deveria ter sido ·discutido _na comissão. Vei.o um. pedido de 
urgência, em face do fato de que o prazo vence hoje; portanto, 
está na Ordem do Dia para ser votado._ 

o que me preocupou foi ci aprofundamento da discussão. 
A nota técnica faz referência ao Parecer do Banco Central, 
mas o Parecer do Banco CC:Iltral leva em conta a ~udança 
constitucional recente. E o Parecer do Banco Central também 
é interpretativo. Não entra em discussão; não é problema 
do endividamento. É um problema de interpretação. 

O Parecer do Banco Central diz que, com o advento 
da reforma constitucional que fizemos recentemente, se crioti 
um artigo segundo o qual até 31 de dezembro de 1999, "os 
Estados, o Distrito Federal e os Municfpios somente poderão 
emitir Títulos da Dívida Pública no momento necessário ao 
refinanciamento do principal, devidamente atualizadas suas 
obrigações", representad.o por essa espécie de título. 

A nota técnica feita aqui, que-também -é um parecer 
técnico deixa claro que a interpretação do Bânco Central, 
..principal, devidamente atualizadas suas obrigações", cry.a 
duas dificuldades: a primeira é que é tecnicamente impossfvel 
diferenciar o valor do principal e o valor do juro; portanto, 
é muito difícil fixar o que é o valor do atualizado do valor 
do principal devidamente atualizado. A segunda é que s_e 
essa hipótese for v_álida, daqui para frente, o máximo de capa
cidade de rolagem é 51~9%, 52%; ou_ seja, em cada rolagem 
vão ter que ser pagos 48% da dívida. 

(Inaudível) 
Isso é o que diz a nota técnicit emiti~a aqui dentro. Por 

O!-!tro lado, o que diz O Presidente do Banco Central? 

~·o Estado de São Paulo, através da Resolução 
n" 5, ... a emissão para o giro vencido ocorreu normal
mente conforme autorizado. Entretanto, para as letras 
verfcidas em 15-6-93 o referido Estado está solicitando 
autorização para levar o montante ser remetido de 83 · 
para 88. 

Tendo em conta que a alteração pretendida depen
de de autorização do Senado, conforme a Resolução 
n9 36, de 1992, desta Casa Legislativa, estou encami
nhando" o pedido a V. Ex~. registrando que a Emenda 
Constitucional n' 3, de 17-3-93, em seu art. 5', proíbe 
até 31-2-99 a emissão de novos títulos estaduais e muni
CipaiS,· admitindo apenas O -giro do principal devida-
mente atualizado. · · 
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Diante disso, entendo que o pleito ora encami
nhando eleva ser objeto de 
avaliação à luz do citado preceito constitucional, consi
derando, inclusive, que a interpretação estritil da refe
rida expressão principal devidamente atualizada .... 
correção do valor da emissão do título por índice de 
preços desde a emissão.,. 

Foi essa a interpretação, que ele deu ao fato dando' 
essa interpretação, ele chega ao caso de que qualquer rolagem 
necessariamente implica o pagamento de_48,1 %. . 

Essa é uma opinião. Por outro lado, rigorosamente; nós 
aprovamos a emenda constitucional. Se a interpretação do 
Senado correr na mesma direção que a interpretação do Banco 
Central, re_almente não pode. É a emenda constitucional que 
nós apresentamos. · 

E isso que gostaria de ver discutido aqui. Não foi o meu 
entendimento. O meu entendimento foi diferente. EStOu com 
o Senador Ronan Tito: precedente não é razão para errar-se 
duas vezes. Mas~ a rigor; nós do Senado aprovamos e enten
demos diferente uma aprovação ·recente.--Se é vetdãde que 
um~ pequena rolagem afeta pouco; não é menOS" verdade 
que esse argumento não pode servir para não fazer o mesmo 
nos grandes problemas. 

Estou trazenqo o assunto à pauta- apesar de nem preci~ 
sar trazê-lo porque, como pode haver dúvidas a respeito-desse 
ponto, eu próprio estou tentando me esclarecer. Sobretudo. 
constranger-me-ia muíto ser o indutor de uma ilegalidade co-

nletida pelo Senado. Um erro é até possível, mas uma ilegali
dade não. Como está claro que isso_ não é uma ilegalid~de, 
a não ser que- e o Senador J utahy Magalhães partilha desse 
ponto de vista - se contemple o problema da mesma forma 
que contemplou o Presidente do Banco Central, ou seja, que 
se interprete o artigo da Constituição da maneira que ele 
intefpretou. 

Não se trata de números matemáticos, não se trata de 
fixar se o endividamento está sendo ultrapassado ou não. 
Trata-se da interpretação de um texto constitucional aprovado 
recentemente e que está merecendo interpretação do Banco 
Central. 

Portanto, certamente agora pode merecer a interpretação 
do Senado. Já foi criada jurisprudência. O Senado já aprovou 
matéria desse-tipo. A .. ·rigor; tenho conhecimento de duas. 
Mas não importa, mio creio isso seja fundamento eficiente 
para que façamos o mesmo· novamente·. Se nuril instante qual
quer, reconhece-se que O que se fez não era a melhor técnica, 
modifica-se daí para frente -o que não se está fazendo. 

Quis trazer o assunto a lume. porque, se críticas. tiverem 
que surgir, elas devem ser direcionadas a quem de direito. 
Assumo a responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa agradece a presença de todos. 

Nada mais havendo a tratar. está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 13 horaS.) 
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1- ATA DA 146' SESSÃO, EM 12 DE JULHO DE 

1.1 -ABERTURA 

1.2 ~EXPEDIENTE 

1.2.1 - Aviso do Ministro de Estado da Fazenda 

- N''465/93, de 6 do corrente_, encaminhando informa· 
ções parciais. referentes ao·Requcrini.cntõ n'' 484, de 1993, 
do Senador José Paulo Biso!. 

1.2.2-- Aviso do Ministro-Chefe da C_asa Çivil da 
Presidência da República 

- N• 1.038/93, de 6 do correntí!, _encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes _do Requerimento n" 
464, de 1993, de autoria_ do Senador Cid~Sabóia de Car
valho. 

1. 2.3 - Ofício do I o Secretário da Câmara dos Depu
tados 

Encaminhando à revisão do Senado Federal aut9gra
fos dos seguint~s projetes:· 

-Projeto de Lei da Câmara n" 147, de 1YY3 (n" 
l.Rl0/91, na Casa de origem), que acrescenta dispositivos 
a Lei n" 7.716, de 5 de_janciro de 19811, que define os 
crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. 

-Projeto de Lei da Câmara n·' 148, de 1993 (n" 
1.909191, na Casa de origem), que dispõe sobre .a contra~ 
tação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nos termos 
do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

--Projeto de Lei da Câmara n" 149, de 1993 (n'' 
3.713/93, na Casa de or:igem), que cria a Secretaria Nacio~ 
nal de Entorpecentes e dá outras providências. 

-Projeto de DecretO Legislativo n" 20.-dc 1993 (n" 
201/92, na _Câmara dos Deputados). que ho~ologa ato 
do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão 
adicional de papel-moeda, no exercício de 1991, no valor 
de dois trilhões e trirlta e cincO bilhões de c:ru~ciros. 

- Projeto de Decreto Legislativo n" 21, de 1993 (o'' 
227/92, -na Câmara doS Deputados), que aprova o texto 
da Convenção lnteramericana, sobre Regime Legal das Pro
curações para Serem Utilizadas no Exterior, concluída em 
30 de janeiro de 1975, na Cidade do Panamá. 

-Projeto de Decreto Legislativo n·• 22, de 1993 (n" 
197/92, na Câmara do_s Deputados), que aprova o texto 
da Emenda n•.> 3 ao Convênio Constitutivo do Fundo Mone
tário Internacional. 

-Projeto de Decreto Legislativo n'·' 23. de 1993 (n" 
225/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da Repúhlica Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Coréia para Serviços 
Aéreos entre seus Respectivos Territórios t.! Além, assinado 
em Brasnia, em 11 de agosto de 1992. 

-Projeto de Decreto Legislativo n;• 2-L de 1993 (n" 
230/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
Ça Convenção Intera!_l!ericana sobre Cont1itos de Leis cm 
Matéria de Socie-dades Mercantis, concluída em Monte-
vidéu, em 8 de maio de 1979. _ _ 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 25-, de 1993 (n" 
2.98/93. na Câmara dos Deputados). que dá nova rcdação 
ao art. 4'' do Decreto Legislativo n" 92, de 1SI92. 

1.2.4- Ofício 

- N~· 205/93, de autoria do Senador Beni V eras, refc
re~te à correção da redação do § 4~. ~o ar~. 5". n1:encionãdo 
no art. 1° do Projeto de Lei da Câma_r_a n"' 127, de 19?3, 
por inexatidão material, devido a lapso que desconsiderou 
para o Grupo "B" da política salarial, mesmos critérios 
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EXPEDtENTE 
CI!H'I'aO ORÁPIOO DO SEHA.!Xl Pl!DIIliAL 

MANOEL VILELA DE MAOALHÁES 
Diretor4et&l c&c5 S.udo Pedara1 
A.GACIEL DA SILVA MAlA 
Oirecor P..ct~tzvo 
<.:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Oiretor Adaiailln.EWO 
L~ Il!: CARLOS BASTOS 
Dinw!M•Inll 
fLORIAN AUOUSitl OOlmNHO MADRUOA 
Dire.,AdjuO> 

~1n1 

de reajustes atribuídos aos Grupos-" A", ''C", e "D". 

1.2.5 - Comuiiicação da Presidência 

-Remessa à Câmara dos Deputados de novos autó
grafos do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lef da 
Cãmara n" 127, de 1993 (PL n" 3.610193, na Casa de ori
gem), que altera dispositíVo da Lei n·• 8.542. de 23 de 
dezembro de 1992, e dá outras providências. por incxatidão 
material. 

1.2.6 - Comunicação 

-Da Liderança do PT. referente à substituição de 
membros em Comissão Mista. 

1.2. 7 - Leitura de projetos 

- Projeto de Resolução n" 64, de 1993, d~ auturia 
da Comissão Dirctora. que dá nova rcdação ao Anexo 
I da Resolução n" 130, de 1990, que dispõe sobre critérios 
para admissão de Assessores Técnicos. 

- ProjetO de Resolução n·' 65. de 1993~ de autoria 
da Comissão Dirctora, que tran:::.forma cargos vagos do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

1.2.8 - Comunicações da Presidência 

-Prazo para apresentação de emendas aos Projetus 
de Resolução n, .. 64 e 65. de 1993. lidos anteriormcntt.:. 

-Prazo para tramitação e para. apresentação de emen~ 
das ao Projeto de Lei da Câmara·n" 149N3 c aOs -Projetós 
de Decreto L~gislativo n·~~ 21 a 24193. - --

1.2.9- RequerimentoS 

- N" 7'27, de 1993. de autoria do-Senador Divaldo 
Suruagy. solicitando que sC:jarn considerado~. como licenÇa 
autorizada, os dias I" a 4,7,9.11.14 e 2X do mês dt: junhn 
corrente. Votação adiada por falta de quorum. 

- N" 728. de 1993. de autoria do Senador Mar~o 
Macicl, solicitando que sej::l considcr<.1do, cumo !icençr1 
autorizada, o dia 12 de julho ~m curso. Votação achida 
por falta d~ quorum''. 

1.2.10- Comunicações da Presidência 

DIAluo DO OOifORI!IK) lfACIOifAL 

- _QS 'l'llOOO.OII 

TW..- J.3lOea•pAa-. 

-Término -do prazo para apresentação de requeri
mento a fim de que as emendas oferecidas ao Projeto de 
Lei n" 1, de 1993-CN, que dispõe sohre o exer_cício de 
1994, e dá outras providências, sejam submdidas ao Ple
nário. 

-Recebimento do Banco Central do Brasil de relató
rios sobre endividamento dos Estados e das Capitaís -re(e-
rentes ao mês de maio do corrente ano. , 

....,- Recebimento das Prefeituras Municipais de, Ijuj. 
(RS) . .Angra dos Reis (RJ) e Condor (RS) dos Ofícios 
n• SI6Y a Sl71, de 1993 (n" 104,428 e 1.503193, n~ origemj.: 
solicitando autorização para que possam contratar or.cra
çôes de crédito, para os fins que especificam . · · ' ' 

1.2.11 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - C.onlinui-' 
dade das ohras-da chamada· Rodovia Lin_ha Verde .ligando 
Aracaju - SE a Salvador - BA, viabilizando o t'urismo 
naquela região. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS- Homenagem ao ex
Senador Filinto Müller. por ocasião do vigésimo aniver
sário de sua morte. 

SENADOR ELCIO ALVARES- Relatório final 
da Comissão Especial da Saúde-. criada pelo Presidente 
Itamar Franco. e as soluções apontada:-. para rcwrter a 
grave situação médico-hospitalar do Brasil. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Repudio ao atual 
comportamento da mídia naciOnal no que concerne as críti
-Cas ã.~_instituições e _ao:::. hÜI)i:ens púhli~os. 

. . 

1.2.12- Comunicação da Presidência 

...;_ Térmi·no do prazo sem que tenha sido interposto 
recurso. no sentido de inclusão em Ordt.:"m Jo Dia. do 
Projeto de Lei do Senado n" 78, de l'i92. que dispôC sobre 
a arbitragem. apreciado conclusivamente pt.:"la Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. À Câmara dos Depu
tados. 

1.2.13 - DesignaçãO -da Ordem do Oia da prÓxiiÚa 
sessão. 

1.3- ENCERRAMENTO 
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2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTE-
RJOR .. . 

-Do Sr. Áureo MeU6, pronunciado na sess~o de 
21-6-93 

3- A'I:O DO DJRETOR-GERAL 

-N' 35/93 

4- ATAS DE COMISSÃO 

5 - MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN
TES 

. . 

Ata da 146~ Sessão, em 12 dejulho de 1993 

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

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

Affonso Camárgo '- Almir Gabriel - Bello Parga -
Beni V eras- César Dias- Cha-gas Rodrigues- Elcio Alvª"
res-Epitáció Cafeteira-Francisco'Rollemb(ifg- Gilberto 
Miranda - Henrique Almeida - Josaphat Marinho -José 
Paulo Bisol- Júlio Campos- Lourival Baptista ;.....:... Magno 
Bate lar- Mauro Benevi.des- Nabo r Júnior- Nelson Car
neiro - Nelson Wedekin - Ronalçlo Aragão - Té6tonio 
Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 22- Srs. Seriadoi-es. 

H,avendo número r~gimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus iniciamos nosSoS trabalhOs. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente .. 

É lido o ~eguinte 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO 
DE ESTADO DA FAZENDA 

N9 465/93, de 6 do corrente, encaminhando informações 
parciais, referentes ao ReqUerimento no484, de 1993, do Sena
dor Jose Paulo Biso!. 

As informações fo!am encaminl)adas, em cópias, 
ao Requerente. 

O Requerimento ficará na se·c-retaria-Getal da Me
sa aguardando a complementação das informa~ões. 

A VISO DO MINISTRO-CHEFE 
DA CASA CIVIL DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

.N91.308/93, de 6 d_o corrente, encan1_inhando informações 
sobre os quesitos constantes do R.equerini.entO n9 464, "cie~1993: 
de autoria do Senador Cid Saboia de Carvalho. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
ao Requerente. -

9 Requeriffiemo vai ao arquivo: 

OFÍCIO 

Do Sr. P Secretário da Câmara dos Deputados, encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

- - - PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. N• 147, DE 1993. 

(N' 1.810/91. na Casa de origem) 

Acrescenta dispositiv~s á Lei n9 7 .716, de 5 de janei
ro de 19~9, que "define os ctimeS resultantes de precon-_ 
ceito de raça ou de cor". 

O. Congresso Nacional decreta: 
... Art. 1" A Lei n" 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa 

a vigorar acrescida dos seguin[eS dispositivos, numerados co
mo arts. 21 e 22, renumerando-se os: demais: 

· ' · -. .. Art. 21. Impedir ou obstar a ceieb.ração de con-
tratos de compra e venda ou aluguel de bens móveis 
ou imóveis, _ou de prestação de serviços e_m geral, em 
razão de discriminação O,u, preconce_ito.de raça ou c.or: 

Pena- reclusão de \ (um) a 3 (três) anos. __ 
Art. 22. Promover ou estimular qualquer tipo

de preconc.eito ou discriminaçã_o por ocasião de investi
gação ou dil~gência policial de qualquer natureza: 

_ Pena- reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos." 
Art. "2° -Esta lei entra em vigor--na data de sua publi-

cação_. _ 
Art. 3-;. Revogam-se as disp~siçõ~s em coittrádõ. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989. 

Define os crimes resultantes de preconceito do raça 
ou de cor. 

O Presidente da República faço saber que o Congresso 
Nacional decreta eheu sanciono e seguinte lei .. _ . 

Art. 1 o Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes 
resultantes de preconceít_os de r~ça ou de cor. 

Art. 2'' (Vetado.) ' , - · 
Art. 3~ lmp~~çlir ou obstar o acesso de alguém, devida

meri.te habi1itado, a qualquer cargo de Administração Direta 
.ou lndireta, bem como das concessionárias de serviços. pú
blicos.. 
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Pena: reclusão de dois a cinco anos. 
Ar~. 4"' Negar ou obstar emprego em empresa privada. 
Pena: reclusão de dois a cinco anos. 
Art. 59_ Recusar ou impedir a-Cesso a eStabaleCiffiento 

comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente 
ou comprador. 

Pena: reclusão de um a: três anos. 
Art. 69 Recusar, negar ou _impedir a inscriÇão ou 'ingres

so de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado 
de qualquer grau. -

Pena: reclusão de três a cinco ailos. 
_ Parágrafo ~nico. Se o ~rime fOr praticada contra menor 

de dezoito anos a pena é agravada de 1/3 (um terço). 
Art. 7" Impedir o acesso_ uu recusar hospedagem em 

hotel, pensãO, estalagem, ou qualquer estabelecimento simi
lar. 

Pena: reclusão de três a cinco anos. __ 
. Art. 89 Impedir o acesso ou recusar atendimento em 
restaurantes, bares, confeitariã.s;-ou locais semelhantes abér-
tos ao público. r 

Pena: redusão de um a três anos_, 
Art. 9" Impedir o acesso ou recusar atendimento em 

estabelecimentOs esportivos, casa de diversõ_es ou clubes so~ 
ciais abertos ao público. 

Pena: reclusão de um a três anos. 
Art. 10. Impedir o aceSso ou recusar atendimento em 

salões de cabelereiros, barbearias. termas ou casas de massa
gem ou estabelecimentos com as mesms finaliditdes. 

Pena: recfuS3o âe um a trés anos. 
Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifí

cios públicos ou residenciais e elevadOres ou e-scada de acessO 
áos mesmos. · -

Pena: reclusão de uma a três anos. 
Art. 12. Impcdír o acesso ou uso de transportes públi

cos, como-aviões, navios, barcas, barcos, ônibus, trens, metrô_ 
ou qualqu.er outro meio de transporte_ concedido. 

Pena: reclusão de um a três anos. 
Art. 13.' Impedir ou obstar o acesso-de alguém ao servi- _ 

ço cm qualquer ramo das Forças Armadas. 
-_Pen.fl: reclusão de dOis a--quatro anos. 
Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou for-

ma, o casamento ou convivência familiar e socíal. 
Pena: reculusaõ de dois a quatro anos. 
art. 15. (Vetado.) . , _ _ . .. . . . 
Art. 16. Constitui efeftú da condenação a perda do car

go ou função pública, para servidor público, e a·suspensão -
do funcionamento do estabelecimento particular por __ prazo 

- não superior a três meses. 
Art. 17. (Vetado.) 
Art. 18. Os efeito de quem tratam os arts. 16 e 17 desta 

Lei não são automáticos, deverido ser motivadamente decla
rados na sentença. 

Art. 1g. (Vetado.) _ 
Art. 20. EStã Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
_ Art. 21. Re

4
voga1Jl-S.e_ as disposições e~ co'ntrário. 

_Brast1ía, 5 de janeiro de 1989. 1688? de Indenpência e 
101' da República. -José Samey- Paulo Brossard. 

LEI 7.7!8, DE 5 DE JANEIRO DE 19sg: 
Define os crimes resultant~.do preconceito de raça 

ou de cor. 

(Publicada no Diário Oficiai de 6 de janeiro de 1989---: 

Seção I) 

- Retificação 

No artigo 10 onde se lê: ... salões de cabeleréifos~:. leia-se: 
..~salões de cabeleirerios... _ .-.- -->.-r----'· 

No artigo 189, onçl~ s.e: lê:_ .. !_ _ __ 

Os efeitos de quem tratam os arts. 16 e 17 desta Lei ... 
leia-se ... Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei... 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 148, DE 1993. 
· (n• 1.909/91, na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Dispõe sobre a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do 
art. 37 da Constituição Federal, e dA 
outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta• 

Art. ;-lg Para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, os órgãos da Administração Federal 
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direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar 
contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e 
prazos pre~iàtos desta ler. 

· Art. 2g Considera-se necessidade temporária de 
excepcional interesse público: . . _ . 

I - assistência a situações de calamidade pública: 
II - combate a surtos endêmicos: 
III - realização de recenseamentos: 

~isitanta; 
IV admissão de professor substituto e professor 

V admissão de professor e pesquisador visitante 
estrangeiro: 

VI - atividades especiais nas organizações das Forças 
Armadas para atender a área industrial ou a encargos temporários 
de obras e ser~iços de engenharia. 

Art. 3g O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos 
termos desta lei, será feito mediante process,ci seleti~o 
simplificado sujeito a ampla. di~ulgação, inclusi~e atra~és do 
Diário Oficial da União, prescindindo de concurso pdblico. 

S lg A contratação para atender às necessidades 
decorrentes de calamidade pública prescindirá de processo 
seletivo .. 

S 2Q A contratação- de professor e pesqui,.ador 
visitantes, prevista no .inciso IV do art. 2Q, póderá ser feita a 
vista de notória capacidade técni~a ou cientifica do 
profissional, mediante análise de curriculua vitae. 

Art. 4g -As contratações serão .feitas por. 
determinado e improrrogável, observados os seguintes 
máximos: 

tempo 
prazos 

I - -seis meses, no 'caso dos incisos I e II do art. 2g; 
II - doze meses no caso do inciso III do art. 2Q: 
III _,doze meses, no caso do_. inciso IV do art .. 20;· 
IV- até quatro anos nos casos do inciso V do art. 2g. 

_Parágrafo único. No caso do inciso V os contratos 
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse 
quatro anos. 

Art. S" As contratações somente poderão ser feitas com 
observância da dotação orçamentária especifica e mediante prévia 
autorização do Ministro de Estado ou do Secretário da Presidência 
da República sob cuja supervisão se encontrar o órgão ou entidade 
contratante. 

. Parágrafo único. Os órgãos ou entidades contratantes 
enciminharão à Secretaria de AdministraÇão Federal, para controle 
da aplicação do disposto nesta lei, cópia dos contratos 
efetivados. 

Art. so·t proibida a contratação, nos termos desta lei,· 
de servidores da Administração dixeta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, bem assim de 
empregados ou servidores .de _puas subsidiárias e controladas a• 

Parágrafo único; Sem prejuizo da nulidade do contrato, 
a infraçãci do disposto neste artígo importará a responsabilidade 
administrativa da autoridade contratante _e do contratado, 
inclusive solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao 
contratado. 

Art. 7• A remuneração ao pessoal contratado nos termos 
desta lei será fixada: 

I - nos c"asos do inciso IV do arta 2g, em importância 
não superior ao valor da remuneração fixada para os servidores de 
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final de carreira das mesmas· categorias;. nos planos de 
retribuição ou nos quadros de cargos e salários .. do-.. 6rgão ou 
entidade contratante; 

II - nos casos dos incisos I a III e V do art 2•, em 
importância não superior ao val'Or da ·rémuneração c_onstante dos 
plan'?s de ;:-et;r=ibuição ou __ no~ quadros de -c~rgos _ e salârios do 
serv~ço publ~c.o, ·· para servidore<f que desempenhem função 

semelhaQte, ou, não -existindo. a semelhança, as condições do 
mercado de trabalho. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo não se 
consideram as vantagens de natureza i_ndi_vidual dos servidores 
ocupantes de cargos tomados como paradigma. 

Art. So Ao pessoal contratado nos termas aesta lei 
aplica-se o disposto n_a Lei n•. 8. 64 7, de· 13 -de abril de 1993. 

Art. 9• O pessoal contratado nos· tern\os desta lef não 
poderá: 

I receber atribuições, funções ou encargos ~ão 
previstos no _respectivo .. contrato; _ 

II . ser nomeado ou designado, ainda que ·a titulo 
precário ou em substituição-, para o- eXercíCio -de c~rgo em 
comissão ou função de conflariÇa; · -

III - ser·- novamente contratado, com fundamento nesta 
lei, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2•, ·mediante 
prévia autorização do Ministro de Estado ou Secretário da 
Presidência competente. 

Parágrafo único. A inobservância do dlsposto neste 
artigo importará na~_ reSCísão d9 ContratO ilos CasOs- dos incisOs I 
e II, ou na declaração da sua insubsi'stência, no caso do inciso 

III, sem prejuizo da responsabilidade administrativa das 
autoridades envolvidas na t-ransgressão. 

Art. 10. As infrações disciplinares atribuídas ao 
pessoal contratado nos termos desta lei serão ap1,1radas mediante 
sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegt~rada ampla 
defesa. · · 

Art. 11. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos 
desta lei o disposto nos arts. 53 e 44; 57 a 59; 63 a 80; 97; 104 
a 109; 110, incisos I, in fine, e II, parágrafo único, a 115í 
116, incisos I a V, alíneas "a" e "c", VI a XII e pa.t:ágrafo 
único; 117, incisos I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, incisos 
I, II· e IIIr a 132, incisos I a VII, e IX a XIII; 136 a 142, 
incisos I, primeira parte, a III, e §S 1• a 4•; 236; 238 a 242, 
da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 12. O c·ontrato firmado de ;:tcordo com esta lei 
extinguir-se-á, sem direito a indenizações:~ 

I - pelo térmi~o do prazo contratual; 
TI - por iniciativa do contrat.;tdo. 
S 11~: A extinção do contrato, nos casos C: o inciso II, 

será comunicada com a antecedência miníma de trínta dias. 
,S 2g A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou 

entidade contratante, decorrente de conveniêripia administrativa, 
importará. no pagamento ao coritrataçio de indenização 
corresponqente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato. 

Art. 13. O art._ 67 da Lei n• 7.501, de 27 de julho de 
1986, alterado pelo art. 40 dw Lei n• 8.028, de 12 de abril- de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 67. As relações trabalhistas e previdenciárias 
concernentes aos Auxiliares Locais serão regidas pela 

legislação vigente no Pais em que -êstivér sediada a 
Repartição. 
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S-lQ Serão Segurados-da previdência social brasileira 
os Auxiliares Locais de nàcionalidade brasileira_ que, em 
razão de proibição legal, não possam filiar-se ao sistema 
previdenciário do pais de domicilio. 

S 2Q O Poder Executivo expedirá, no prazo de noventa 
dias, as normas necessárias à execução do disposto neste 
artigo." 

Art. 14. Aplica-se o disposto no art. 67 da Lei nQ 
7 .SOl, de 1986, com a redação dada pelo art. 13 desta lei, aos 
Auxiliares civis que prestam serviços aos órgãos de representação 
das Forças Armadas Brasileiras no exterior. · 

Art. 15. Aos atuais contratados referidos nos arts. 13 
e l4 desta Lei é assegurado o direito de opção, no Prazo de 
noventa dias, para permanecer· na situação vigente na data de 
publicação desta lei. 

Art. 16. o tempo de serviço prestado em virtude de 
contratação nos ·termos desta lei será contado para todos os 
efeitos. 

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente os· arts. 232 a 235 da Lei nQ 8.112, de ll de 
dezembro de 1990. 

. ' 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho a honra de 
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelencias, acompanhado de Exposição de 

Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Educação e 
Secretários da Administração Federal e da Ciência e Tecnologia da Presidência da 
República e Chefe do Estado-Maior das Foi-ças Armadas, o anexo projeto de lei que 
"Dispõe sobre a contratação de pessol!, por tempo determinado, para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá nova redação ao árt. 67 da 
Lei n° 7.501, de 27 de junho de 1986". 

Brasflia, em 26 de setembro 

• {G.<J..<----
de 1991 • 
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E.M. n° 27 

Em 13 setembro de 1991. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Submetemos à superior consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto 

de Lei que dispõe sobre a contratação de pessoal, por tempo determinado, para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá nova.redação ao art. 67 da Lei n• 

7.501. de 27 de junho de 1986: · 

2. O objetivo precípuo do projeto proposto é dar adequada regulaÇão legal ao 

preceito do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, tendo em conta que • .ao lado de 

situações de ~aratterizada emergência. tais comó ·as de calamidade pllblica ou de sunos 

endamicos, também se afiguram outr:lS. envolvendo relevante interesse pllblico, que não podem 

ser atendidas mediante recrutamento de servidores públicos submetidos ao regime jurídico 

estatutário instituído pela Lei n• 8.112. de 11 de dezembro de 1990. 

3. A própria Lei n• 8.112 trouxe, nos .seus artigos 232 a 235, dispositivos 

referentes à contrataÇão · temporária de. excepcional interesse pllblico, mas o fez de forma 

inadequada. qotadamente quanc:lo sulÍm~teu tais contrataÇões ao instituto da locação de serviços, 
/ 

previsto no Código C i vil. 

4. Por outro lado, na medida em que as pessoas contratadas excepcional e 

temporariamente serão também servidores públicos, n.a acepção ampla do termo, devem ser-lhes 

aplicadas as disposições da Lei n• 8.112, preservadas as peculi.aridades decorrentes da n.atureza 

da sua contratação, para que se evite a reinstauração da duplicidade de regimes jurídicos de 

trabalho. no ãmbito da AdministraÇão Pública direta. autárquica e fundacional. 

5. Na enumeração dos casos enquadráveis no citado preceito constitucional. 

foram consideradas as simações de emergência. as relativas à realização periódiCll! de· 

recenseamentos e as das instituições de ensino e de pesquisa. nas quais o aprimoramento da 

qualidade docente dos •ursos é C:a pesquisa "ientifica e teciiológica demandam a colaboração 

temporária de especirlistaS. inclusive estrangeiros. 

ó. :\'a oportunidade. propomos nova redação para o art. 67 da Lei n• 7.501. 

de 27 de junho de 1986. que institui o regime jurídico dos funcionários do Serviço no Exterior, a 
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fim de assegurar aos auxiliares locais do Ministério. das Relações Exteriores sediados no 

estrangeiro a aplicação do.; leis trabalhistaS e previdenciárias vigentes no país em que estiver 
- --- -

sediada a repartição contratante. Essa disposição aplicar-se-á também aos auxiliares civis que 

prestam serviços aos órgãos de representação das Forças Annadas Brasileiras, no exterior (arts. 

13e 14doprojetol. 

T:lls auxiliares ~ceais são recrutados no exterior. possuem nonp.all_nente 

nacionalidade estrangeir~ ~ ostlio inseridos no contexto ;ocial do pais sede do posto. C 

tratamento jurídico que :hes deve ser atribuído. assim, não pode ser o mesmo dado aos 

ser.•idore~ orasileiros. no Brasil. até mesmo em razão de coerência com a norma do art. 114 da 

Constituição. que incorporou o princípio da limitação da imunidade aos entes de direito público 

externo em matéria trabalhista. 

8. . --~ opormnc Obsercar que tal princípio, já presente na Convenção de Viena 

sobre Relações Diplcmálicas (;m. 33) e na Convenção de Viena sobre Relações Consulares (art. 

~81. ambas ratific~das ;:e:c 3rasii em :960. encontra respaldo na jurisprudência do nossos 

;:'ribunais. 

Peles motivos expostos. a~resenramos a Vossa Excelência o anexo Projeto 

de Lei que objetiva corr:g'"' imperfeições e stlprir lacunas da vigente legislação. 

Renovamos a Vossa Excelência os protestos do mais profundo respeito. 

n~~ 
FRANctcl REZEK JO~~~~ 

Ministro·aas Relações Exteriores Ministro da Educação 

{_\!)J-Úú.. ~ CARL~ARCIA EDSON C DE SOUZA 
Secretário da AdrntitiStraÇão Federal Secretário · ncia e Tecnologia 

da Presidência da República · . · ~Presidência da República 

~f..:,~~ 
General-de-~érclto ANTONIO LUIZ ROCHA VENEU 

Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 

LEI N? 7.501, DE 27 DE JUNiiO DE 1986 

Institui o re,Pme juridico dos fuDcioná· 
rio5 do Serviço E~terior, e dsj outra.s pro
vidlndas. 
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TlTULO I 

Do Serviço Exterior 

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

Art. 6?. O auxiliar local será regido pel~ legislação brasileira que 
lhe for aplicável, respeitadas as peculiaridades decorrentes da natureza 
especial do serviço e das condições do mercado local de trabalho na 
forma est~belecida em regulamento próprio. ' 

• ' • • • • • o o ~ o o o • • • • • • • • • • ~ '~ • -• • • • • • o • • • o • ~ • o • o• r • • .-o' ' • ~ ,-' -. • ó 'J • • ,__-;: ' lo' • •' 4- _; • ~--~ 

LXI RO 8.028, 4e 12 de abril de 1990. 

Dispõe oobre a organi:::açi:io d.-'1 ~t·ect.
dencia dA República e dos ~linis.t'S
rioa e dá outras providências. 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSIT0RIAS 

Art. 40 ~o~ arta. 55 e 67 d~ Lei no 7.501, Ua 
27 de junho de 1986, pasaam a viqorar cem a scguinta •ndação: 

................................................................... ~:!:. 

Art. 67- o·Auxiliar Local será regido pel~ le-

q::.slação .que lht:: for aplicável, respeit.:t4as as· p.~c':ll~ari-d.J.~lcs ..l•:cor
rc:'ltes da r.aturez~ especial do servJ.ço _c d;.~.s condJ.c;ces d~ ~ ... -; ... 1Uo 
:.ccal dr- trclbalho, n.J. form.J. estabelecicl.t. cm r-egulamento propr~.o • 

. . . . . . .. . .... --- .. -.. .:::.:.----~-·-· -- -·----~ ...... --· .................. ------.--- ..... ---·· ... . 

··············--·······-······----························· .............. . 
8.112, de 11 de dezembro de 1990,. 

Julho de I~93. 

Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores Públicos civis da União, 
das autarquias e das fundações públi
cas federais • 

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

TtTULO III 

Dos Direitos • vanta9ens 

....................... -...... -- ................... ~ .......... -.- ...... - ~- ...... --·- .. ·-· ... -.. 
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CAP1:'l'ULO II-

Das Vantagens 

SUBSEÇ.\0 I 

Da~AjUda de cPsto ... 

Art. 53. A ajuda de custo d~stinft-se a compensar as despe
•as de instalaçio do servidor que, no interesse do uerviço, passar a 
ter exercício em nova sede, com Mudança de domicilio em carãter per
manente. 

S 1•. Correm por conta da administraçAo as despesas de 
transporte do servidor e de sua familia, coapreenden~o passagem, ba
qaqem e· bens pessoais. 

i 2•. ~família do servidor que falecer na nova sede são 
as•equrado~ ajuda de custo e transporte par~ a localidade de oriqea, 
dentro do prazo de·l (um) ano, contado do óbito. 

Art. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneraçio 
do servidor, conforme ae dispuser em regulamento, não podendo exce
der a import&ncia correspondente a 3 (três) meses. 
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Art. 57. o servidor ficará obriqado a restituir. a ajuda de 
custo quando, injustificadamente, nBo se apresentar na nova ••de no 
prazo de JO (trinta) diaa. 

Das D16rias 
Art. sa. o servidor que, a serViço, se atast~ da sede ea 

caráter eventual-ou .transi~ório, para outro ponto dO território na-

cional, tará jus a passagens • diárias, para cobrir a• despesas de 
Pousada, alimentaçAo e locomoção urbana. 

t 1•. A diária se~ concedida por dia da afastamento, sen
do devida pela metade quando o desl~camento não exiqir_ pernoite tora 
da sede. 

1 2•. Nos casos •• que o deslocamento da sede Constituir 
.exiqAncia permanente do carqo, o servidor' não rarA ·j~ ~ diár~as. 

Art. 59. o servidor que re~eber diárias e nAo se afa~tar 
da ••da, por qualquer motivo, .fica obriqado a restitui-las inteqral-
aente, no prazo de 5 (cinco) dias. . . 

Par6qrato llnico. Na hipótese de (f •ervidor retornar l ••de 
•• prazo menor do que o previsto para o aeu ataatamanto, reatituirA 
aa 4i6riaa recebida. .. exceaao, no prazo previsto no ~-

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

SUBSEÇA.O II 

Da Gratificaç~o Natalina 

Art. 63. A qratificaçáo natali"na corresponde a 1/12 (um 
doze avo•) da remuneraç6o a que o aervidor tizer jus no mês de de
zembro, por mês de exercicio no respectivo ano. 

Par,qrafo ~ico. A fração iqual ou Superior a 15 (quinze) 
dias aerA considerada como •6s integral. 

Art .. 64. A gratificação ser' paqa·até o dia 20 (vinte) do 
af:a de dezembro de cada ano. · 

Parágrafo único. (VETADO). 
Art. 65. O aervidor exonerado perceber6 •ua qratificaçào 

natalina, proporcipnalmente aoa meses de exercício, calculada sobre 
a re.uneraçio do •ês da exoneraçAo. 

Art. 66. A qrati~icaç6o natalina não será considerada para' 
cálculo de qualquer vantaqem pecuni6ria. 
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SUBSEÇAO III 

Do Adicional por Tempo de Serviço 

Art. 67. O adiciona~ por tempo 4e aerviço 4 devido A.raz6o 
de 1t (U. por cento) por ano de aerviço público efetivo, incidente 
aobre o venciaento de que trata ·o art. 40. 

Paráqrafo único. O •ervidor far' jua ao adicional a partir 
do a6& em que co~letar o anu6nio. 

SUBSEçAO IV 

Dba Adioiawaia 4a Insalubridade, 

Periculoaidade ou Atividade• Peno5aa 

Art. 68. Os •~rvidores qu• trabalh .. com habitualidade em 
locai& inaalubr&eyAU ea contato permanente com substAncias tóxicas, 
radioativaa ou coa ri•co de vida•· faaea jus a ua adicional aobre o 

. venei .. nto do cargo efetivo. 
I 1•. O aervidOr que fizer jus aos adicionais de inaalu-

bridade • dtr pericul~idade deverá ope.u:.~por UJD. deles. . 
I 2•. o dir.ito ao adicional de inaalUbridade ou periculo

aidad~ cessa coa a eliwdnaçAo das condiç6ea ou~oa riacos que deram 
cauaa a aua concesdo. · 

Art. 69; Haver6 permanente controle da atividado de ••rvi~ 
dores em operaçóea ou locai• considerado• penosos, insalubres ou pe~ 
riqosoa. 

,Par~grafo ~ico. A servidor• gestante ou lactante aerá 
araatada, enquanto durar a qestaç&o • a lactaçio, das operaçóes e 
.locais previsto& neste artigo, exercendo suaa atividades em local 
salubre e - •tl'r"Yl.ÇC · nlo penoso-e não periqo•o. 

Art. 70. Na concesaio dos adicionais de atividades peno
aaa, de insalubridade e de periculosidade, serAo observadas as ai
tuaç_6ea estabelecido n leqialaç:io especifica. 

Art. 71. o adiciOnal de~ã:tivfdade lfenóSll serd devido aos 
aervidores •m exercieio em zona& de rronteira ou •• localidades cu-

jas condiç6c!c de vida o justit~uem, nos termos, condiç6e& e limites 
rixados em regulamento. 

Art. 72. 011 locai• de trabalho • oa servidores que operam 
co• Raios X ou •~tancias radioativaa aerio aantidos aob controle 
permanente, de .ado qué as doses de radiaç!o ionizante nlo ultrapas
aea o nivel a&xiao previsto na legislaç6o própria. 

ParAgrafo dnico. Os ae~idorea a que ae refere este artiqo 
aer6o submetidos a examea •ádicos a cada 6 (seis) aeses. 

BUIISEçAO V 

Do Adicional por Serviço zxtraordin4rio 

Art. 73. O aerviço extraor4inArio aer6 re•un•rado com· 
acr6&ciao de 5~t (cinqúenta por cento) •• re}af6o • hora noraal de 
trabalho. 

Art. 74. Somente ae~ per.itido aerviço extraordin4rio pa
ra atender a 8ituaç6e~ excepcionais e tempor4riac, respeitado o li
aite mAxi=o de 2 (duas) hera~ por jornada. 

SUBSEçAO VI 

· Do AcSicional Noturno 

Art. 75. o Berviço noturno, prestado em hor4rio co~preen
dido entre .&!2 (vinte e d:uas) hora5 de um dia e ~ (cinco) hora& 'do 

dia aequinte, terá o valor-hora acreacido da 2St (vinte e cinco por 
cento), computando-se cada hora coao cinqUenta • dois minutos e 
tririta aequndoa. 

Par4qrato dnico. Ea •• tratando de .. rviço extraordin4rio. 
o aCr•aci.a de que trata este artigo incidir4 aobre a re.uneraçiO 
previata no art. 73. 

Julho de !993 
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SUBSEÇAO VJ:I 

Do ~dieional de F4riaa 

Art. 76. Independentemente de aolicitação, ser6 pago ao 
servidor, por oeas16o das tériaa, ua adicional correspondente a 1/3 
(ua terço) da remuneração do periodo das f'rias. 

Parágrafo dnico. No caso de o servidor exercer funçio da 
direç4o, chefia ou assessoramento, ou.ocupar cargo em coaisa6o, a 
respectiva vantagem ser6 considerada no c6leulo do adicional de que 
trata ~ato artigo. 

CAPtTULO lli 

Art. 77. o aerviàor rarA jua a 30 (trlnta) d.iaa conHcuti
voa da ftirias, que poda• aer ACUlllUladall, até o úXi'ao de 2 (dois) 
periodoa, no caso da necesaida~ do aarviço, reasalvadaa,as hipóte
ses e11 que haja_ leqislação eapecifica. 

I 1•. Para o primeiro periodo aquisitivo de férias aerio 
exiqidos 12 (doze) meses de exercício. 

i 2•. E Vêdado levar~ conta de férias qualquer falta ao 
serviço. 

Art. '78. o pagamento da remuneração das féria• aer6 efetua~ 
do at4 2 (doia) dias antes do inicio do respectivo periodo, obser
qando-ae o àisposto no 1 1• deate artiço. 
) I 1•. ~facultado ao servidor converter 1/3 (um terço) daa 
~érias em abono pecuniário, de5de 'que o requeira com pelo menos 60 
(sessenta) dias de antecedência. 

S 2•. No c~lculo do abono pecuniário será considerado ova
lor do adicional de féria~. 

Art. 79. o servidor·qua opera direta e permanentemente com 
Raios X ou substâncias radioativas gozará 20 (vinte) dias consecuti
vos de férias, por seme5tre de atividade profissional, proibida em 
qualquer hipóteae a acumulação. · 

Parágrafo único~ o servidor çeferido nesta artiqo nAo far4 
jus ao abono pecuniário de que trata o artiqo anterior. 

Art. 80. As férias soaente poderão ser interrompidas por 
motivo de cal~midade pública, comoção interna, convocação para jUri, 

serviço militar ou el8itoral ou Por motivo de superior interessa pú
blico • 

. . . . . . . . . . . .. . . ·- ... ·- ....................................................... . 

Art. 97. saa qualquer prejuiso, poderi o aervidor auaen-
ur-•• do aerviço 1 

I - por 1 (ua) dia, pa~a doaçlo de aanque1 
II - por 2 (doia) diaa, para •• aliatar ~oma elaitor1 
III - por B (oito) diaa conaecutivoa .. razio da1 
a) caaa .. ntor 
D) talaci .. nto do c6njuga, coal)elnh.eiro, pala, .. draata o" 

pacSraato, filha&, enteadoa, ..nor .ab 91J&rcSa ou tutela • irai~. 
Art. ti. ser' concedido hor,rio aapecial ao aarvidor aatu

dante, quan4o coaprovacla a inc~atiblliãde entra o hor•ri-o aacolar 
e o da repartiQio, - prajuiao do eurciclo da CU9Q • 

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

CAP1'l'IJLO VIII 

Do Direit~ de Petiçlo 

Art. 104. t aaaequrado ao aervidor o diraitd de requerer 
aoa Podere• ~licos, •• defeaa de direito oU intara••• leqitieo. 

Art. 105. O requariaento aerA diriqido • autoridade eoape
tente para decidi-lo e encaminhado por intera~dio daquela a que ••
ti~er•iaediata .. nte subordinado o requerente. 
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Art. 106. Cabe pe~ido de reconaidiraç&o • autoridade que 
houver expedido o ato ou proferido a pri .. ira decie6o, nAo podendo 
aer renovado~ , 

Parâqrato dnieo. o requerimento e o pedido de reeonsidera
ç&o de que tratam oa artiqoa antariorea deverão aer _ deapacha~os no 
prazo de 5 (cinco) dias e decidido• dentro de 30 (trinta) dias. 

Art. 107. Caber6 recurso: 
-I ~ do indeferi .. nto do pedido de reconsideraçãot 
II - daa deciaõea sobre o& recuraoa sucessivamente inter-

postoa. 
I 1 •. O raeurao aer6 dirigido li autoridade . im.ediatamente 

superior à que tiver expadido o ato ou proferido a decisão, E, au
cessivamen~6, em escala ascendent€, às demais autoridades. 

i 2•. O ·recurso $erá encaminhado por intermédio da autori
dade a· que estiver imediatamente subordinado o requerente. 

Art. 102. o prazo pa~a interposiçao de pedido da re~onside
r.:tçjo ;,:,u da ~.:?r.:::;r.io é •!e 'l~ (trinti!l) dias, .:t con't..lr da publlcaçio ou 
da ciCncia, pelo int:eressado, dà decis.io recorr.ida. 

Art. 109. O recurso poi:.h~ra_ se_r recebido com efeito. _suspen
sivo, a juiZo dÃ autorida~e cõmpetente. 

Paráqrafo único. Em ca5o de provimento 4o pedido de recon
sldera.ç.io ou do re.cursa, u.s ~.f(ütos da decis.iü ratra;aqirão à data do 
ato i.mpuqnado. 

Art. 110. -QtAireito de requerer presprêv.: 
I - •• 5 (cinco) anos, quanto aos atos da demissão e da 

cas~~çio de aposentadoria ou disponibilidade. ou que afete• interes
se patrimonial e créditos re~ultances das relações de trabalho; 

II - em 120 {cento e vinte) dias, nos demais ca3os, salvo 
quando outro prazo for fixado em lei'. 

Parágrafo Unico~ O prazo de prescrição ser6 Contado da data 
da publ·tcação do ato impugnado ou da data da ci4ncia pelo interessa-
do, quando o ato nAo for publicado. 

Art. 111. O pedido do reconsideração • o , recurso, quando 
cabiveia, interrompem 4 prescriçio. 
" · Art. 112-.--A prescZ::ição d de ordem pública, nlo podendo ser 
ralavada pela administraçAo. 

Art. 113. Pa~a o exercicio do direito de patiçlo, é assegu
rada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a 
procurador por ele constituído. 

Art. 114. A administração dever4 rever seus atoa, a qual
quer tampo, quando eivados de ilaqalidade. 

Art. 115. São fatais o improrroqâvai• oa praz~s estabeleci
dos neata Capitulo, ~alvo motivo de torça maior. 

TiTULO IV 

Do Regime Disciplinar 

CAPíTULO I 

Dos ~veres 

Art. li6. Slo deveres do servidor: 
I --exercer co• zelO- e dedieaçlo as atribuiç6aa do ca~o; 
Ii - ser leal às instituiç6es a que aervir; 
III - observar as normas leqaia e requl&J!18ntarea; 
IV - cumprir a• ordens superior~ .exceto quando aaniteata

•oll!nte ileqaia: 
V - atender com presteza: 
a) ao p~blico •• qeral, prestando aa inforaaç6•• requeri

das, ressalvadas as protegidas por aiqilo: 
b) l axpediçlo de certidõea·requeridas para def•aa de di-_ 

reito ou esclarecimento,de situações de interesae peaaoal:. 
c) la requisições para a deteaa da Fazenda Pdblica: 
VI - levar ao conhecimento da autoridade auperior aa irre

qularidades de que tiver ciência em razio do carqo; 
VII - zelar pela economia do aaterial • a conaervaçlo do 

património pdblico; 

tiva; 

VIII - guardar· siqilo sobre assunto da repartição; 
IX· ~ man~~ conduta ~mpativel coa a moralidade administra-

X - ser assíduo e pontual ao serviço: 
XI • tratar com urbanidade as pessoa•; 
XII-- representar contra ilegalidade, omlasio ou abuao de 

poder. 
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Parágrafo único. A rapreaentaçAo de que trata o inciac XII 
••r6 encaainhada pela via hierá~quica • apreciada pela autoridade 
auperior Aquela contra a qual 6 foraulada, aaaequrando-ae ao rapre
aentando ampla deÍeaa. 

CAPÍTULO II 

Das Proibições 

~· ,117.- Ao servidor 16; proibido: 
7-~ ausentar-se do serviço durante o expediente, sem pr4via 

autorizaçlo do chefe imediato; 
II -retirar, aem prêvia anu•ncia da autoridade competente, 

qualquer documento ou objeto da repartiçAo; 
III - recusar té a documentos públicoa; 
IV - opor re~isténcia injustificada ao andamento de docu

men~o e processo ou execuçAo de serviço;· 
V - promover nanite•taçAo da apreço ou desapreço no recinto 

da repartiçAo 1 · 
VI ~coaeter a· pesaoa aatranha • repartiç6o, fora do• caso• 

previstoa em 1•1, o doaempenho de atribuiç6o que aeja de aua reapcn
sabllldade ou da seu subordinado~· 

~I - coagir ou aliciar subordinados no sentido de tilia
re•-•• a •••ociaçi.o profissional ou ainclical, ou a p"artido politico; 

VIII - man~er•sob sua chefia imediata, em cargo ou funçAo 
de confiança, c6njuge, ,&Ot<.panheiro ou par•nt• at6 o ••gundo grau ci-
vil; . 

IX - valer-se ~o carqo para lograr proveito pessoal ou d• 
outrem, •• detri=ento da ~iqnldade da tunçAo p~blicat 

X- particip~r d~ gerAncia cu.adminiatraçAo de empre•a pri
vada, de 3Cciedade civLl, ou_exercer o ~omércio, excato na qualidade 
da acioniata, cotista ou comandlt.jrio: - · 

XI - atuar, cor".o pt·ocurador ou intermed16rio, junto a re
partiçOes públicas, satvo quando •• tratar de beneficloa prevlden
ciário• ou as!listen.:i~i• de paE"entes até o aequndo qrau, • de c6nju
qo ou companh•iror 

XII - receber propina, comiss6o, presente ou vantaq•• de 
qualquer espécie, eu razio de •u4• atribuiç6ear 

XIII - acoi~ar coa1ss6o, empreqo ou pen•Ao da ••tado ea-
tranqeirOI -

XIV - praticar u•ura aob qualqu~r de auaG tor•a•: 

XV - proceder 4• for.aa de&idloaa~ 
XVl - utilizar pes•oal ou reeur•o• aateriaia da repartiçlo 

•~ »erviços ou atividades particulare&l 

xvri - oo .. ter a outro aervidor atribuiçO.s ectranh•• ao 
carqo que ocupa, exccto em &ituaq6es d• •~•rqêneia e trana1tóriaar 

XVIII - exercer quaiequer atividadea que eejafõl incollpa.ti
veia com o axereicio do carqo ou runç6o • com o horário 4• trabalho. 

CAPíTULO III 

Da Acu11u1aç6o 

Art. 118. Rea•alvadoa o• caaoa previstos na Con,t1tuiç6o, ' 
vedada a acumulaç6o remunerada de carqoa públicos. 

. i._l..!' .• ~A proibiç~,o de acumular eatend•-•• a carqoa, eapr.9o• 
e :runç6ea •• autarquia•, fundaçO.• pdbl1c:aa, eçre••• ~licas-, ,•Q
ciedadea de economia r.i•ta da Uni6o, do Distrito Federal, dos Z•ta-
doa, dos Territórioa e doa Município&. _ 

& z•. A acumulaçAo de carqoa, ainda que licita, fica condi
cionada • comprovaçlo da compatibilida~e de horârios. 

Art. 119. o aervidor n6o poder6 exercer aai• de um car9o •• 
comi•s!o, nem aer remunerado pela participaç6o em órqAo de delibera
ç6o coletiva. 

· .Art. 120. o ••rvi1!or vinculado ao reqime _ desta Lei, que 
acu.ular licitamento 2 (doi•) carqoa efotivtts-, quantJ8!W"1mreetido -
carqo de proviaento em comiaslo, ficarA ata•tado do ambos os carqo• 
efetivos. 
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CAP!TII.LO IV 

Da• Respon•abilida-...• 

Art. 121. o ae;rvidor· resJ,~Cndtr'ti!vtl·, · petral • ad.miM.atrati
vamente pelo exerciaio irregular de auaa atribui968&. 

Art. 12.2. A' ruponaabilidade civil decorre de ato ollicaivo 
ou coaiasivo, doloso ou culposo, que resulte em p!-e~jui-to ~ao ~rio 
ou a terceiroa. 

1 1•. A indeaizaç4o de prejuizo doloa~mente causado ao erá
rio aoaente aer6 liqu:i.dadJl na for.a prevista no art. 46, na talt. de 
outros bena que assegure• a execuçio ·do dQ)ito pela via judicial. 

5 2•. Tratando-se de dano caucado a terceiros, responder6 o 
aervidor perante a ~azenda Pública, •• açio reqresaiva. 

1 J•. A obriqaçAo de reparar o dano estende-se aos auceaao
rea • contra eles aerá executada, até o liaite do valor da berança 
ncebida. . 

·Art. 123. A responsabilidade penal abrange oa cri .. a • con-
travenç6ea t.putadaa ao aervidor, neaaa .qualidade. 

Art. 124. A reaponaabilidada civil-ad.miniatrativa ra.-ulta 
de ato oaiaaivo ou coaiaaivo pratia.._do no deaeapenho do cargo . ou. 
funç&o. 

Art. 125. Aa aanç6ea civia, penaia • ac!ainiatrativaa pode
r&o cuau1ar-.. , aendo independente& entre ai. 

Art. 126. A raaponaabilidade adllliniatrat.iva. do aarvidor ••
r~ afastada no cuo ela abaolviçio c:riainal que neque a axiaUncia do 
tato ou aua autoria. 

CAPí'l'IIID V 

Das Penalidades 

Art. 127. sio penalidades disciplinare•: 
I - advort6nciat 
:r :r - auapen.io; 
XII -- de•i11s&o 1 
rv - casaaç&o da aposentadoria ou disponibilidade; 
v - destituiçlo de cargo em coaiaGAo; 
VI - destituiç6o de funçAo coaisaionada. 
Art. 128. Na aplicaçAo daa penalidades aer6o consideradas a 

natureza e a gravidade da intraçio cometida, os danes que dela pro
vierem para o· serviço pdblico, as circun•t!neiaa aqravantos ou ate
nuante• e os antecedentes funcionais. 

Art. 129. A advert6ncia aer6.apl1cada por aacrit~~ noa ca
aoa de violaçio de proibi~io conatente do art. 117, inci•os r a 
VIII 1 ·e de inobservAncia de dever funcional previsto em lei, requla
mentaçio ou norm~ interna 1 que n&o juDtifique imposição de penalida
de •ais qrave. 

Art. 130. A suspensAo.•er6 aplicada em caso de retnci~6ncia 
daa faltas punidas com advert6neia • de violaç&o das deaaia proibi
ç6es que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, 
não podendo exceder de 90 (noventa) dias. 

§ 1J. Ser6 punido com auspencão de at' 15 (quinze) dias o 
servidor que, injustificadamente, recusar-ae a aer cUbmetido a ina
peção"~d~ca determinada pela autoridad~ eompetent~, cessando o& 
efeitoE QQ penalidade uma vez cumprida a dete~inação. 

li 2•. Quando houver conveniência P4tr~. o san·iço, a 
4ade d~ suspensão poder6 ser conve~ida em multa, n~ base 
(cinqü~nta por cento) por dia de venciaent~ ou remuneraçio, 
o cervtaor obriqado a permanecer em serviço. 

penal i-: 
de 50\ 
ficando 

Art. 131. A& penalidades de advert~ncia e d~ 5Uspe~sáo te
rão aeus registro:; cancelados, após o decurso de~ (trés) ,.5 (cin-
co) anos de eretivo exercicio, respectivamente, ee o •ervidor nao 
bouver, ~s•e perio~o. praticado nova infração diaciplinar. 

Par'q~afo Unico. O cancelamento da penalidade nio surtir' 
efeito~ retroativo&. 

Art. l-32. 1t. dc:mi&:;ão ~;erá_aplicllidL--nos S.f.'("l'uir~t:!c c-ar.os:· 
1- crime Contra a a~inistraçáo pübliCb;. 
II - abandono de car9o; 
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III - ina••iduidada habitual: 
IV - improbidade admini•tratival 
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na rapar-

tiçA.o; 
VI - in•ubordinaçAo qrave ea s•rviço; 
VII - otenaa fiaica, .. ••rvlço, a .. rvidor ou a particu

lar, aalvo •• laqiti•a defeaa própria ou da outrem; 
VIII - aplicaçAo irregular da dinheiro• p~licoa; 
XX - revelaçAo da aegredo do qual •• apropriou •• razio do 

cargo; 
X - lealo aoa cofres pdblicoa • dilapidaç&o do patria6nio 

nacional: 
XI - corrupçl.o 1 
XII - aeumulaçlo ilegal da cargos, a~raqoa ou funçõaa p4-

blieaa; 
XIII - trana~aasio doa inciaoa IX a~ do art. 117 • 

• • • o o o •• o o ••• o •••• o ... o o •• o o • o • o o o o .. o o o ••••••••• o o • o •• o o • o •• o o •.•• o •• ' 

Ari. 136. A daaiasAo ou a destituiçAo da ~arqo ea ooaiaaAo, 
nos caaos doa incisos IV, VIII-, X e XI do art. 132, implica a india
ponibilidade do• bens • o reaaarcimanto ao er4rio, ••• projuizo 4a 
açio penal cabivel. 

Art. 137. A deaiaa&o, ou a deatituiç6o de cargo .. co.iaaio 
por infring6ncia do art. ·117, inciaoa IX e XI, incompatibi1isa o 
ex-servidor para nova invoatidura •• carqo páblico federal, pelo 
pr&zo de 5 (cinco) anoa. 

ParAgrafo 11nico. N.lo podarA retornar ao aerviço póblico fe
deral~ aervidor que tor deai tido ou de ati tu ido do cargo - coaiaalo 
por 1nfrinq6nci• do art. 132, inciaoa I, IV, v:tiX, X • XI. 

Art. 138. confiqura abandono de carqo a au.6ncia intencio
nal do' aervidor ao .. rviço por maia de trinta diaa eonaacutivoa. 

Art. 139. Bntend•-•• por inasaiduidada habitual a falta ao 
aerviço, ••• eau.a juatiticada, por sessenta dias, interpoladamenta, 
durante o periodo de doza ... as. 

Art. 140. O ato da iapoaiçio da penalidade mencionar• ... -
pra o fundamento laqal a a cauaa da aançio diaciplinar. 

Art. 141. ~ penalidade• diaciplinarea aerão aplicadaa: 
I - pelo Preaidanta da República, paloa Preaidentea daa Ca

•- do Poder Leqialativo a doa 'l'rib.unaia Pedaraia a pelo Procura
dor-Got:"al da bP\lblica, quando •• tratar da da.aiaaAo e caaaaçi.o ele 
apoaantadoria ou disponibilidade de aervidor vinculado ao reapactivo 
Podar, órqAo, ou enticladeJ 

II - pelaa autoridadaa administrativa• da hierarquia iaa
diatamente inferior ~ala• mencionadas no inciao anterior quando •• 
tratar da auapena&o auparior a 30 (trinta.) diaa: 

III-- pelo chefe da repartiçAo e outra• autoridade• na for
ma doa reapectivo• reqi.entoa ou requlamentoa, nos casos de adVer
t6ncia ou de auapensio do a~ 30 (trinta) diaa: 

IV - pala autoridade que houver ~eito a nomeaçio, quando •• 
tratar de de•tituiç&o de cargo •• eomiasao. 

Art. 142. A açlo di.ciplinar preacrev.r4: 
I - .. 5 C cinco) anoa, quanto U inf'raç6ea puni veia ·coa de

aiaaao, caaaaçAo de apoaentadoria ou diaponibilidade e deatituiçAo 
de earqo .. co•i••Aol 

u: - - 2 C doia) ano•, quanto • au.penal.o: 
IIX - - 180 (cento e oitenta) diaa, quanto l advert6ncia. 
1 1•. O prazo da preacriçlo coaeça a correr da data •• que 

o fato •• tornou conhecido. 
I 2•. oa prazo• de preacriçio previstos na lei penal apli

cam-se •• 1nfraç6ea diaciplinarea capituladas tamb._ como crime. 
I 3•. A a~ura de aindiclncia ou a inutauraçio de proces

so di•ciplinar interro.pa a prescriç4o, a~ a deci.sio final proferi
da por autoriclada ca.petanta. 

I 4 •. Intarroçic!o o curso da prucriçAo, o prazo comaçar4 
~ c:orrar a partir do dia .. que c:eaaar a interrupçio. 

'TÍ'l'OLO v:t 

Da sequridada Social do Servidor 

CAP!TDLD l 

Diaposiçóea Gerais 
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Art. 183. A União aanterá Plano de Seguridade Social para o 
aervidor e aua família. 

TÍTULO VII 

CAPiTULO tl!IICO 

Da COntratação Temporária 

de Excepcional Interesse ~lico 

Jrt. 232. Para atenaer a necessidades temporirias de excep
eion•l in~~aae ~dblico. poderio aer efetuadas contrataç6ee de pes
soal por te~ deterainació • ~diante contrato de locaç4o de aervi
çoc. 

Art. 233. considera•-•• como de nocea5idade temporária de 
excepcional intereaae pübli~o aa contrataçóe• q~e viaea a: 

I - combater aurtos epid6micos; 
II - fazer. recenseamento; 
III - atender a &ituações de calamidade pública; 
IV - lõubsti tu ir protessor ou ad:li ti r professor visitante, 

inclusive estrangeiro; 
V - permitir a execuç~o de serviço por profia&ional de no

tória especializaç6~;-inclusive estrangeiro, nas 'r•a~ de pesquisa 
cientifica e tecnolóqica; 

VI - atender a outras situações da urqência que viere• a 
ser datinidas •• lei. 

J 1• As contratações de que trata ~ste artigo- terão dotaÇAo 
especifica • obe~ecerão aos seguintes prazos: 

I - nas hipóteses dos .incisos I,- III e VI, seis meses: 

Uses. 

II - na hipóte:._ do inciao II. _doz• mesea; 
III - na• hipótese• doa incisos IV e v, at' quarenta e oito 

I 2•. oa prazoa de que trata o par4qrato anterior são im
prorrog4veis. 

I l•. O recruta.ento ser4 feito mediante processo aaletivo 
simplificado, aujeito a a~la divulqaç~o ea jornal de grande circu
laçào, excato naa hipóteses dos incisos III • VI~ 

Art. 234. B.vedado o desvio de funçio de pessoa contratada 
na toraa deste titulo, bea coao sua recontrataçio, sob pena de nuli-
dade do contrato • responsabilidade adainistrativa e civil da auto
ridade contratante. 

Art. 235 • .Raa contratações por teapo determinado, aar.t.o ob
servados oa padrões de venci .. ntoa do. planos de carreira do órqi.Q, 
ou entidade contratante. exc•to na hipótese do ineiao V dO art. 23J, 
quando serio observados os valores do .. rcado de trabalho. · 

Daa Diapoaiçóea Gerais 

Art. 236. o Dia do servidor Pdblico'aer.t ooae8orado a vint. 
e oito do outubro. . . 

Art. 237. Poder6o aer inatituída., no"'""-4ê1to . 'doa Poderea 
Executivo, Leqisl~tivo e JUdiciAria, os aequintes incentivo• tuncio
na.is, além daqueles já previstos noa reapãctivos plario. de carreira: 

I - pr6•ioa pela apresentaçAo de icNiaa. invento& ou traba
lhos que favoreça• o aumento da produtividade e a reduçio doa custos 
operacionaia; . 

II - concessao de medalhas, diploma. de honra ao _.rito, 
condecoraçio • elogio. 

Art. 238-. Ou prazos previstos nesta Lei seri.o contados -· 
dias corridos, excluindo-ao o dia .do ~omeço • incluindo-se o do ven
cimento, ficando prorroqado, para o priaeiro dia dtil seguinte, o 
prazo vencid~ em dia em que·nio haja expediente. 

Art. 239. Por. motivo de crença religiosa ou de convicçio 
tilosórica o~ politica. o servidor nio poderá aer privado de qual•-

Julho de 1~93 
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quer dog •euá direitos, aofrer di~criminaçio em sua vida funcional, 
nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. 

Art· 240. Ao servidor público civil é ~sequrado, nos. ter
moa da constituição Federal, o direito à livre associação sindical e 
o• seguintes diraitos, en~re outros, dela decorrentes: 

a) de ser representado pelo sindicato, inclusive comQ subs
tituto processual; 

b) de inamovibilida~e do dirigente sindical, at4 UD ano 
após o final do mandato, exceto se a pedido; . 

c) de descontar em folha, ae~ 6nus para a ~nt~d~de sindical 
a que for filiado, o valor das men~al1dades e contr1bu1çoes defini
das e3 assembléia geral da categcr1a; 

à) (VETADO). 
e) (VETADO). 
Art. 241. consideram-se da família do servidor, além do 

c6njuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expens~s e 
constem do seu ·assentamento individual. 

paráqrafo único. Equipara-se ·ao c6njuqe. _ a companJ;eira ou 
companheiro, que comprove união est4vel como ent~dade famillar~ 

Art. 242. Para OA fins desta Lei, considera-se sede o auni
cipio onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver _ 
exercício, em caráter per~~nente . 

............................... _ ........... _. .. , ... ~·························· 

........ ······· ..... ---· -·-· ....... _ ........ _ ·_· ............................. . 

A Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N° 149, DE i993 
(n° 3.7l3/93, na Ca5a de origem) · 

De íriiéiativa do. Presidente da República 

-Cria a Secretaria . Nacional de 
Entorpecent_es e 

· pràvidencias·. 
dá · outras 

O CONGRESSO N!\CIONAI, decreta: 

Art. lg Fica criada n6 Ministério da JuStiça a 
Secretaria Nacional de ~t;l~PrP.~c;~nt?~· 

Art. 2Q Compete .. à Secz:etaria Nacional de Entorpecentes 
supervisionar, acompanhar e ·fiscalizar a execução das normas 
estabelecidas~ p~~o_ C,on~é:J.I}Ç> .~ede~~)-. ~e Entor_P.écentes _ -~ exercer a 
administração, a co.oidenaçào geral, a supervi~ão, o controle e a 
fiscalização das atividade.s relacionadas com, o ~râfico e uso de 
substâncias que determ~nem dependência físiCa~ e· psíquica. 

Art. 3Q A Secretaria Nacional d~;. Entorpecentes é o 
orgão central do Sistema_ ... Na~ional de Prevei:tção, Fiscalização e 
Repressão de . Entorpecentes. · · 

Art. 4Q O órgão de vigilância sanl..tária do Ministério 
da Saúde, o Conselho Federal de Educação, o Órgão de fl,l;calização 
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da Secretaria da Receita Federal do Ministério_ da Fazenda, o 
Ministério da Saúde e o órgão de Assistência Social do Ministério 
do Bem-Estar Social ficam sujeitos à supervisão · técnica da 
Secretaria Na~ional de Entorpecentes, no. que tange às atividades 
de prevenção ao uso indevido de produtos e substâncias que 
derterminem dependência fisica e/ou psíquica, disCiplinadas pelo 
Conselho Federal de Entorpecentes, sem prejuízo da subordinação 
administr~tiva aos 6rgã:os em cuja est~utura estejam inte·grados. 

prompver a 
Fiscalização 
do Distrito 

Art. 52 Incumbe à Secretaria Nacíonal de_ EntorpecenteS 
integração ãó -SiS~ema Nacional -de Prevenção, 

e Repressão de Entç;> 'çentes dos_ órgãos dos Estados, 
Federal e dos_ Mti - ·- os_ ~ue exerça~ ati v idades 

à prevenção, ... ;~:}:.:· . izaçao e repressão de 
e substãnc.ias que: ~-~.rrninem dependência fiSica Ou .. _··~~!::~-: -~ _- - . - . 

Concernentes 
entorpecentes 
psiqUica. 

Art. 6• A Secretari,~_lj_ªç_ion;ll de }>!l1;Qrpecentes tem a 
seguinte estrutura: 

I-- Departamento de -_supervisã\7<- ·T.écnica e Normativa; 

II - Departamento de Acom~anhamento e Fiscalização • 

. :u-t. - >2 _;,o :)épa.t"tfimento de SuperviSão Técnica e 
:·Iormativa compete estabelecer· as i,;)rioriàade_s- _para- Q cutnprimento 
aas normas fixadas pelo ConSelho ·cederal de Entorpecentes, para a 
r.:onsecuc-ào _ da ?o"l.ítica: ·· ~~C~oria.:~- ..:e Sri-r.:::>rpeê::en·tes a para as 
3tividades discipl!nadas pelo Sistema- NaciOnal de S"ntorpeêentes. 

Art. a• 
Fiscalização compete· 
medidas adotadas oara 
pelo Conselho Fedêr~l 

_;o - De-partamento ~ d"e_. Aéornnanhainento e 
veriflCa"i:.· a· aXeducãó ·e -.a ·observância das 
o cumprimento àas ~ diré.trizes ,::;stabelecidas 
àe Ent9rpecentes. 

A:rt. g-g Os_ departamentos .integrantes da .astrutura d<i 
Secretaria :•racional . .1e C:ntol::"pecent·es serão _compos_tos por duas 
divisões, cuja orgarl~zação e fúnciàrianlento serão-. ~~gulad~s em ato 
do Poder Execu~ivo. 

·Art. lO. F-icam criados os .cargos em comissão constantes 
do Anexo a es1:a lei, 

Art. 11. Os arts. 1•, 2• e so da Lei no 7 .560, de 19 de 
dezembro de 1986, que "cria o Funao. de PreVe.O.çào , Recuperação e 
de Combate às Droga~ de Ab_usà, dispõe _;;obre_--Qs .bens apreendidos e 
adquiridos com o :-produto d,e tr~fiço ~ iJ.fcito dEt~ drogas ou 
ati v idades~- ,corre-lataS, e ·dá outl:-as proVidências", paSSam a 
~igorar, respectivamente, com q seguinte _redação; 

"Art. lg' Fica~ instituído,. no -ãmbito do Ministério da 
Justiça, o Furldo de PrevençãO, Recup-eraçãO- e de Combate ao 
Abuso de Drogas FUNCAB, a ser gerido pela SeCretaria 
Nacional de Entorpecentes. 

Art. 2• Constituirão· receita do FUNCAB, além dos 
_previstos nesta lei, os .r_ecursos de outras origens, 
inclusive dei recursos ou financiamentos' e-xternOs- e In-ternos~
e os Oriundos de participaÇão na apreensão de bens móveis e 
imóveis utilizados no tráfiCo de drogas, con-fór.ffie dispüser a 
lei. -
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Art- so Os recursos ·cto FUNCAB serã~ destinados: 

_I aos p:ogramas de formação profissional sohre 
educaçao, p7even9ao.,- _ tratamento, recuperaç_ão, repressão, 
controle· e f~scall.zaçao_ .d.e .. uso de t;::táfico de drogas; 

r-r - ___ aos -pro-gramas de educacào técnico-.científica 
preventiva sobre o uso de drogas; ~ 

. ,~ IIT ---.aos programas de esclarecimento ao_ público 
~nclu~do campanhas educativas e d~_ ação comunitá~~ã; _ ' 

IV àS organizaçõ~s que desenvolvem ~tividad.e~ 
espeCificas de tratamento -e reCtiper~Ção de usuários_; 

v - ao reap'arelharnento e custeio das atividades de 
fiscalização, controle e repressão ao uso .e tráfico -i)._icito~ 
de drogas e prOdutos co11trolados_; 

VI - ao pagamento das cotas 
Brasil esteja obrigado como 
internaciànais:··ou ·. regionais· que -se 

de participação a que o 
membro de organismos 
dediquem às questões de 

.• .;iõ. 
drogas; 

VII - aos custos de s'ua própria gestão. 

Parágrafo ünico. _Q:uarenta porcento dos ;c~_cursos do 
FUNCAB, havidos por sentença judicial ::elacionada à 
repressão ao tráfico ilicitq de 9-rogas serao de-stinados à 
Policia Federal e a convênios com a Policia· Estadual 
responsável pela investigação. que deu origem à decretação do. 
procedimento. __ vinte _por Cento ·para· sua gestão e· quarenta 
por cento para a prevenÇão. " - -

Art- 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO 

CAOOcS CÓDIGO QUAN'l.'IDADR 

sa=.úzo DAS lDl.-6 l. --
D%RB'f01t DAS 1.01.-5 2 

CIIEI'lO D.. DIVXsAo DAS 1.01.-2 2 

CHBPB l:IB GAIIINZH !lAS 101. .. 4. l. 

' 
ASSESSOR D~ SECRE'fÁIUO DAS 1.02-2 1. 

ASSESSOR DB DIRET'OR DAS 102.1. 2 
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Mensagem n• 2Í4 di (tHà 
I 

Senhores Membros do CongressQ.Nacional, 

Julho de I<.J<.JJ1 

Nos tennos do § !" do art. 64 da Constituição Federal, submeto à elevada 

deliberação de Vossas Exccl~ncias, acompanhado de Exposlçã"ó'!le. Motivos do Senhor Ministro de 

Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que "Cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes e dá 
outra< provid~ncias". 

Brasília, 24 de abril de 1993. 

9J -- ~ .. ,. --

/i/t'M/7.. f-·"-A·~' • "' 
EM/MJ N• 135 

Brasília, -z.z. deAJVL~ de--1993. 

Excelentíssimo senhor Presidente da República, 

Submeto à consideração de Vossa Excelência o- anexo p::-c
jeto de léi qüe- "cría a SeCret_aria Nacional de" Ento!"pecen_ces_ e dá 01::...: 

tras providências." 

2. A questãO do t.rar~co e uSo- ilícic.os de. drogas. no ?aís_, 
sempre foi preocurm.:ç~o""ao --,-legislador --ordinário que, cierice ·-co ca:-áce!:" 
nocivo à so·ciedade, editou n_o·rma-s para Cdibir e reprimir seu= uso e :.:-á
fico. Assim, a Le'i nll 6.368, de 21 de OutUbro_ de 1976, qUe~."dispõ.a_ so
bre medidaS--de prevencã6 e ·repressão ao---tráfico ilícit.o é _Uso indev:.Co 
Üt:! ::;ul;~ 1-d.uç.r-a:s -ent:uL 1-H:!'L:~~Ill-t:!"S --uu -I..J.U~ U:e~...e-.t 111~ 1 :t:::"m Ue.r:}ettU~w- :..d ;: .l. ==> ..i.-~a 0w. 
psíquica_,. e __ dá ouc.ra-5" providêncTáS_w, · r_eÇul-amenc __ ada pelo Decreco :1 11 

78.992, de::::04 -de de-zembro de 1976, crio~U o S_isc_emã- Nac-!onal-_ de Preve!1-
ção, Fiscaiização e Repressão, cOnstic.uído pelo. conju-nco de· órgãos _ _q1.:e 
exerçem essas ac.ribuições nos âmbitos federal. estadual e_ munic:pal, 
legando ao "Poder E.-:ecut.Tvo e-stabelecer a e3trucuia do Sis.te-ma, que ()is-· 
porá de meCanismo de cdordénàçãó~c.e_ conc.=ro-l'e-~glObais d9 á~iVidaàes, es..: 
pecificaffie!l.te nas· áreas. ---de acuaêãó- ào Governo, em todos os seus n~veis. 
(art. 3 • da referida L ai) . ·· 

3. O Decreto n' 85.110, àe 02 àe setembro àe 1980, qc:e 
"Institui o Sist..er:'!a Nacional àe Prevenção, ~iscalizaçào e Repre.ssão -de 
Entorpecentes e dá out.i-às providências"~ inciui'.l, na est-r'.ltt.:.ra do :-:i-
nistério da Justiça; o'.Conselho_ Federal de -Entorpecentes, órgáo cenct-al 
do Sist.ema, ao qual compece proPor a poií:.ica r:.âcional de .entorpecen
tes~ elaborar p-lanos, e11.::ercer orientação normativa. coordenação ·ge!:"al, 
supervisão. controle e~~iscalização das ativid~des relacionadas cc~ o 
tráficO e uso de entorpecentes e substâncias que det.ermin-e:n deper.-=::-ênc:..a. 
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física ou psí-quiCa -e--exercitar out,.ras at:ribuições inerenr,es aos on:;e;::.,
vos desse Sistema (çrt. 3 2 , I, c/c art. 4 2 e ll}. 

4. l'or sua vez, a Lei n• 7 .560, de 19 de dezembro de ~:;36, 
que criou o Fundo de Preveríção, Recuperação e Conc.roi9 -àS Drogas, ~e 
Abuso, no Ministério da ~ustiça, atribl,li ao Conselho Federal de.r :=:r:.':ol::'":'
pecentes gerir o referido Fundo. 

(Fls. 2 da E.M. no 135 193 - MJ) 

54 T_arnbêm o Constituinte esteve ciente da importância da 
fiscalização, controle, prevenção e repressãO do crime de tráfico ili
cito de entorpecentes e drogas afins e o uso dessas substâncias (art; 
s•, LXIII e LI;· 144, § 1•, II, 227, § 3•, VII, 243 e seu parágrafo. úni
co da Constituição Federal). 

6. O uso e tráfico ilícitos de drogas vêm adquirindo 
tornos alarmantes, que estão a exigir medidas c é leres, c·apazes de 
vení-los e reprimi-las. 

con
pre-

7. O Conselho Federal de Entorpe;;.centes, ·para desempenhar as 
atividades administ:·rativas relacionadas com seu mister conta, hoje, com 
o apoio da Coordenação Geral de Articulação .Setorial da secretaria Na
cional dos Direitos da Cidadania (art. 1• da Resolução no 01, de 28 de 
agosto de (1991). 

8. Entretanto,- em razão do' acréscimo das atividades admi
nistrativas para coordenação, acompanhamento, fiscalização e consecução 
de Politica Nacional de Entorpecentes, é imperativa a criação de um ór
gão singular, na estrutura do Ministério da Justiça, ·com essa exclusiva 
competência. 

9. Esties, Senhor-Presidente, os fundamentos que nortearam a 
elaboração da proposta que,~redito, se acolhida, contribuirá para _a 
:L~DrE:ssão i: O.Leveucd.o tlc.> uso e tréi fico de subHt.~nc i as t·mt.orru=~r.P.Dt- P!=õ: 

quã tantos ctãnos cáusam-.à·sociedacte. 

Respeitosamente, 

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
NQ 135 DE 22 I 03 I 93 

1. Sintese do probléma ou da situação que reclama provi-
dências: 

É necessar~o deitar o Conselho Federal de Entorpecentes de 
um órgão de execução, cuja competêncià-:" exclusiva, seja a· de 
prestar:..lhe apoio, para a coordenaçãO-, ac-orripanhamenco e fiscali
zação de execuÇão das diretrizes por ele traçadas. 

···----·---------~ 
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2. Soluções e providências co u:.idas no ato-- riormativo -Ou 
na medida proposta: 

Criação de órgão e de cargos de provimenco em comiss~o. 

3 .. Alternativas- existentes às- medidas ou atós propostos~ 

I 

~~--------------------~ 
4. Custos: 

~ 
~------------------------------'· 

5. Razões que ju-stificam a urgêncfa: --

6. Impacto sobre o meio affibiente: 

~'--------------------' 
7. Síntese do Parece~ Jurídico: 

conclui pela coli.st_icuc±onalidade, juridicidade ~ boa. técni- 'I 
ca legislativa. 
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-C<;)NSTITUIÇAO 
REPUBLIC.If FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 

l'itulo 11 

~S DIREITOS E GARANTIAS PONDAMEI'ITAIS 

Capitulo I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDMDQAIS E COLETIVOS · 

Ait! 5" Todós são iguais perante a lei, sem distinção de qual· 
qt':rer natUreza. garà:ntindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos tennos seguintes: 

. , ... --- ------ ---- ------~ -~--- -------- ,... -~- --- -~- -·,.. --~··:· .. ---

XLIII - a lei considerara crimes inafiançáveis e insusce
tiveis de graça ou ani~tia a pratica ,da tortura. o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas,dtins, o terrorismo e os definidos 
como crimes O,e.diondo~. por eles respondendo os mandantes, 
os executores e os que, podendo evita-los, se omitirem; 

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

U - nenhum brasileiro será extraditado. salvo o natura 
lizado, em caso de crime comum, praticado antes da natural. 
zação, ou de comprovado ·envolvimento em· trãfico ilícito d 
entorpecentes e drogas afins, na forma da ~ 
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... ---.-- ... -......... ---··· ....................... -· ..... ·-···--· ........................ .. 
T!tulo V 

DA DEFESA DO ESTADO E 
DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS 

·····.·····-······· ............................................................... . 
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Capítulo III 
DASEGORANÇAPÚBUCA 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes "orgãos: 

I - policia federal; 
11 - policia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ I' A polícia federal, instituída por lei como órgão perma

nente, estruturado em carreira, destina-se a: 
I - apurar infrações penais contra a ordem politica e social 

ou em detrimento de bens. serviços e interesses da União ou 
de suas entidades ·autárquicas e empresas públicas. assim como 
outras infraçôes cuja prática tenha repercussão interestadual 
ou internacional e exija.repressão uniforme, segundo se dispuser 
em lei; 

11 - prevenir e reprimir· o tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins. o contrabando e o descaminho, sem prejuízo 
da ação fazendária e de outros ôrgãos públicos nas respectivas 
áreas de competência; 

Título VIII 

DA ORDEM SOCIAL 

Capítulo VII 

DA FAMÍUA, DA CRIANÇA. 
DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 

Art. ~7 •. É dever da família, da sociedade e do Estado asse
g~r~r a c~ança e a? ad<?les~ente, .com absoluta prioridade, o 
direito à. VIda: à ~aude, a allmen~ção, à educação, ao Jazer, 
à profiss1onal~a_ça~. à cultura, à dignidade, ao respeito, à liber
dade e à conV1venc1a familiar e comunitária, além de colocá-los 
a. sa}vo _de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
VIOiencia, crueldade e opressão. 

. . . . ·--. •'"-••• ------- .. ---·····- ............... -....... -· .............. . 
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§ 3• O direito a proteção especial abrangerá os seguintes 
aspectos: 

........ ·····--· .. ---··· -- ......................................................... -----7-" --

VIl - programas de prevenção e atendimento especia
lizado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes 
e drogas afins . 

Terça-feira 13 6837 

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

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

Título IX 

DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS GERAIS 

Art- 243. As glebas de qualquer região do País onde forem 
1oca~adas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imedia
tamente expropriadas e especificamente destinadas ao assenta
mento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e 
medicamentosos. sem qualquer indenização ao proprietário e 
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econó
mico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpe
centes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício 
de instituições e -pessoal especializados no tratamento e recupe
ração de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades 
de fiscalização, controle. prevenção e repressão do crime de 
tráfico dessas substâncias . 

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

.. . ....... -.. -............. -· ...................... --- ........... : .... -.... -.- ............. . 

LEI N.• 6.368 - :DE 21 DE oonnnr.o 
DE 1970 

CAPlTOLO I. 

Da pre&tnçdo 

Parãgrafo único. O sistema de que 
trata. este artigo serâ formalmente es
truturado por decreto do Pojer Exe
cutlvo, que dis(X)rá sobre os meca
msmos de coordenação e controle 
g!obals de atlvidadEs. e sobre os g:te
r.a.nismos de coordenaçio- e c.u:ttroht 
incluídos especificamente nas áreas 
de atuação dos governos federai, esta
duais e municioais. 

Dispõe sobre medida! de :PTet:ençdo e 
repressão ao trri.tico tlidto e uso in
aez.:ta:o de substd:ncia.s entorpecentes 
ou que deternnnem. dependtncia 
1ts1ca ou. pnqu&ea, e dá outra.t pro
t"idenaas. 

O Presidente da República 
FaçO saber que o Congresso Naclo--

nal decreta e eu sanciono & seguinte 
Lei: 

Art: 3.• lU aUvidades de preve?çlo, 
fl.scaib.açá<.r e repressào ao trã.hco e -
uso de subSt.incias entorpecentes ou 
que determinem óepend,én_cia fisi~ ou 
ps1quica serão integradas nu~ S~t~
ma. Nacional de Prevenção. Fisca.bza.
~ão .J! Repressáo. const1tuldo pelo con
JUnto de órglos que exerça::n essas 
atr!bUiç6es nos lmbltos federal, esta
dual e municipal 

... - ~ ~ ~ .. - .. - .. ~--. ·--..... - -"- --. 
. - -- ---- -- --- --.- --- -' . --.. ----- -. 
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DECRETO W ":'S.m- M !1-. 
DEZ!:Ir.UEO ::1 19";'1 

Re~ularnenta. a Le'i r.:imn"O '· '!Sil. ~ 
21 de OutuhrCJ de 19':'8. ç-..:e .::..~ 
80br~ mechda.s tU r:r~~--_.~ r 1""!'
llr~s..,ão do t,at:co ilic:to ~ ~;.so .s
dev:do de sul:lstâr.C"...l.l t":'!~--<'t:a 
ou que determrn~ dt"""_.r..lLi-..c.:: f.
•z.ca ou psiquica. 

O Presidente ds. R.e;r.ib:.!ea. 
co U!Q da atr~t·uieio q~ ~ ca:!ee 
~ utl&o 81, Item lll. da C<~==:çi.>. . 
torpecento ou que determine C1epen
cêncl& n.s.le& ou p.s.~quJC.& perd.erao. a 
jwzu do orpg ou .ao p:>a.er cc>mpe
t.enr.e. ~tt.UX111U.S ot.& sucvenç'?e.s que ve
Dnam receaer.ao da UnL&o, aos l!!sta• 
aos. aO .UlStrltc. F·eaer&J, Terntor1oo e 
!.lu.mClPIOS. LM:m oomo ae suas aut.ar
q~ em~ puoucas. soClec114e.s 
oe ~c..-cn<.~nlla m.JSL& e 1Wlaaçoes. 

1 2• O orga.o uu a.utorld.a.de a quem 
lncumtur a et.ecuçao e2o.s p.anoo e 
p.ro~rama.s de p.1evençio ou reprdSã.o 
prt:V.I.':>t<.6 no ~Lrt.i~O 1 ... pa.ragra.to l.lnl-

:·b~: J:119~~:n:;lf~~~oa: :!e~o~~ 
otr..J.S,S.à.o de eolà.ooraçao. comwuc:l.l'i: 
o I~&to mle(u:-.UI.mente a enttda.ae Ior
r.eca.Ior:. aa subvençaa que, em IJO 
tJif:s,:,en~a.) a11.:a, a.aotar& as provtaen~ 
tau necessárJ.a.S pua o flm prevlS~ 
no me-~mo a:.:...,oslth'O. 

~ :os te:::n::s Co artigo 45. da. ~: nú 
=:ro 6.:S68.. ~ 21 de outubro de 1971J 

Dttkc-.l: 
.lrt. t• & ~r de toda pessoa fl. 

s::.::a ou !un:::e:. tO:ab...rar na preve-n· 
~.J.l e re~essio ao traf1co ll1cito e use. 
=..:!.ev1:b êe .s:bs~:i.1 ·~ entorpecenu 
:X. Que ~·e...-=..o..c.e dependt'ncta f.ls!CJ 
~ psiqU:ca. 

.J.t• As P:saotl.1 Jurtdlcas que quan· 
do aol!c.1:s.:i.Ls.. n.io prestarem cc .ta.bo
:":1.~ .. oas ;:.,.1:!(.\-' r.c\-ernamen.tals dt 
;:"e'\-eDçio e :ep.:-..~:\·' ao tráfico ilt 
c.IO e uso i::Xri~o de .substA.nc.t.a en
que viSem a ~r :umprtmento 10 d1.S· 
poGto nos a.rt1gos a<~, 119, 10 e .seu ~ 1' 
aa Lei número 6.368, de 21 de outu .. 
bro 4- i976. 

I ~ • Para os fl%13 do dlspo.sto neste 
Artigo, o.s Mmu;tertus da. S.aude e da 
Prevrc:.énc1a. e As.s~téncm Soctal e o 
Departamento d.e Policia. Fed.eraJ pro
ct:aerào, em COnJUnto, d.O levantamen
to du quadro exl.itente no p&l5. YLSa.n .. 
do a or~enta.r a açã.o do Governo Fe
deral t'!m ret.ação ao problema.. 

1 2"~ .A3 norm.a3 a que .se retere 
r~te art1go de-.·E:r:lo contemp·ar aspec~ 
tcs re!aclon&dOI' .com o diagnostico e 

·tratamento, host.utale.r ou extr&·has .. 
pitalar. bem como estabelecer os pa~ 
rã.metrO! para il a.valla.çáo das res. 
pectivR$.~ nec•.s..c;Jd_a.del em c&d4 umda.· 
ele da Federação. 

-.- ... -.. -- ..... ·-· ..... -. ~ .... 
Ar.t •. 2.' Flcam prc.oi.bidos em todo o 

ter.ntór10 bta.stiel.fo .o p.~.&nt.Lo, a cul-. 

t.u.ra, 1 COlheua e ~ e-xpwra.çao, P.IJ' 
pa.nicuJ.a.res, ~ tod.U u plantas da.t 
G,ua~ ~ .r,- utra.toa &uo::;.ta.ncia 
entot pecente ou que determ.in~ ce-
penaen,·ta Ii.!>.c... ou ~qu1ca. · 

t 1 G As p&antis a essa. natureza. na
Uvas ou cuttlo'e.o.as. eXIStentes nu ter
ru.ono nac.;.ona.J, ::.erâo destrwtl&S 1-)e~ 
~utortdaaes pol.!l"ta J-S, ressalva.d.U1 -.).1 

---ca.so.s prevtstos no uugo 2•, H 2• e a·. 
da Le-i numero 6.368, de 21 de ouc.ullto 
1.! H\176. 

1 2"~ Serão também• destiuictas as 
plant.aa na.r.J.vo..s ou cu.Uva.da.s e.xiSten
;e;s no ternto:to nacrona.l, no .:a.so de
VIOlação da .a:.~.torimção concedida Ild 
fon:1a dos disposltt•;os refendos neste
iU'tlg:o. 

Art. 3' Pa.ra. a destruiçã.o das pta.n
ta.s n&.~ivas ou cu. ttv&d.a..s, a que ~ 
te!erem _os n 1 u e 2• do a.rtig:o ante· 
rior, o Mimsterlo da Justiça poa.erá. 
alem de ce!~brar convénios com os 
Estad.ru. solictt.a: a oooperat;io de &U· 
torid.l.deJ civi.s e ~i!itares da. Umào. 

Art. t• O Mlnis~rio da Educa.çã.o 
e Cu!tura, em o.rticul&cic, oom o :Mi· 
n1steno da SaU:Ce. coordenarà & exe
cuÇâ.o dos programas previstos no a.r· 
tl_go s• e seu paragrafo Unte-o da Lt:!l 
numero IS .368, de 21 de outubro dt· 
1976. até que seja. efetlvamente ltr.· 
plantado o Sistema referido no arti!{o 
3'" da mesma. lei. 

.j\rt. 5• Os Mmisc~r:os d:l Saúde 
e da f'Tevidér.cia e As.:Jistência. Social 
e •> Dep.artamt"nto dt- Pollc1a FeQeral 
prov~aencJarA.t,, no prazo de 180 (Cen·· 
to e otrenta 1 dla.s, norma..s expre.ssa.s 
sam, a.lnda que veladamente," su.scita.r 
lntere5se pelo l.:SO de substAncia en· 
torpecente ou que determine depen· 
ciência flslea. ou psfqutca. 

Art. 10. Somente o Serviço Naclo· 
n.al de Fiscalização da MecUcina. e 
Farmá.cia (SNFMF) 'PQd.eri. conceder 
licença para o pla.ntlo, cuJt1 vo e co
lheita rla.s tmmt&s menciona.d..a.s no 
a.rtigo 29, I ao. da. Lei nUmero 6_.3158. 
de 21 de outu~ de li76. 

1 1• , A Hcença pa:ra u ·atlvtda.dt•6 .... 
prevLSta.s neste a.rtigo só poder& ser 
co:Jred!da à.s pesooa.s Jurtdlcu de di· 
re1to pUblico que tenham por obJ~tt
vo, de· .. tõamente comprovadô, · d: e~· 
tração ou exp~oracão dos prmclptut 
ativos das pi.ar.ta.s referida.! neste ar· 
tigo, para. !1!13 terapêuUoos ou. c~en':" 
tifico:s. . 

1 2• A concessão da- licença ser.• 
requerida. pelo Diretor ou re:spon.Sivet· 
pelo estabelecimento Interessado, de
vendo o req_u(:rlmento ser instruido 
oom as seguint(>.s c.acumentas: 

I - Progruma ou plano completo 
da. &tlvid.ad.e a ser desenvolvida; 

It - Rt:lação dos tfoctL>cos que- pãt:...
tl.cip.l'\rão da- atlvida.de, comprovada 
sua habilitação para as !unçõe.t in· 
d~cadr..s; · 

III - Indi~·açlo taxativa. da.s plan .. 
_tas pelo ncme vulgar e nomenclatura 

OOtanl!"a o.tua.ll:zada.,. menc1ona.ndo·se 
!ó.rnllia.. género, espécie e v.aried&de.s, 
st houver: 

Art. !5G A assistência. sccial a.os 
c!epeonc:!e:nte.s Que forem submetidos .a 
tratamento em regime extra·hospita .. 
Ia.r, na !onr.a de artigo 10, 1 1e .da 
Lei nUmero 6. :t68. de 21 ele- outubro de 
197ft te-rá por objetivo • avaliação da 
lnfluéncia d03 fatores sociais na si
tua(':io do- p:J.c~cnte, permitLnc!o vtsáo 
ampla do quadro clinioo apreienta.Go 
e tcr:1ando !)('S.Sivel melhor plane1a .. 
m~n:o terapeutlco. Sua atua.çã.o ~ 
fará. junto a.c paciente. à sua fa.mi
tla. ~o 5eU tr.:tb"1lho e à: sua comum .. 
dade. para aproveitamento do trata
D'l(!nto instituido, objetiva.ndo sua re
cuperllçio. 

Art. 7- O Ml.nistkrio da SaUde !arã 
publicar. no jJ;-a·ro dt'" 180 '<"l!'nto e \li· 
tent:~.J dta.s. a consohdação de tod.&.'! 
as r..4)nna.s. *n:::rrucões e relações vi
gentes sobre proibi('áo~. !lmito.çã.o, fl.s· 
ca!izaç:\o e t"•'ntrole da produção. do 
comer,..lo e do u::.., de substAncias ero· 
tc:rpeoentea ou que de-terminem de-
pendência. fis!ca ou psfqu:ca e de es· 
pecia.lida.des farmaceut.ica.s que u 
contenham. referidos ncs a.rtigos 60 e 
36 da. Lei nUmero '6.368. de 21 de ou"' 
tubru de 1975. 

Art. s• N~hum texto. ca~ re
p_nscnt.:lção. curso, seminArio. oor.!e· 
reilC:IQ OU pr·""f\3ganda- SObre O USO de 
sahstil.ncta entorpecente ou que deter
m:ne dependénl"ta fisica ou psiqutcL 
ainda. que a. titulo de ea.m.panha de 
prevençti.o. ser-:-t dtvul~do sem pré\'!a 
autvr:zaç:io Ô(l ôrgã.o competente. 

Art. 9'- -As autoridades de censura 
!isc.aliZ.:lrão rigoroSJ.mente os pspetá .. 
c:ulo.s públicus. a tim ~ evita.r repre. 
sentar;óes. oe::1aa ou .sltuacões Q.Ue IJOII
ltgêncla remeterA. cópt& do reapeetivo 
auto ac Serviço Nacton.a! de FtseaJt ... 
zação C::& Medicina e F'armici& e à 
D!visã.o de Repre55Ao a Entorpecen· 
tes do Dep.ura.mento de Pollc.1& Fe· 
dera!. 

Art. 12. Compete privativamente ao 
Serviço Nacional de F!sc•"zaç"o aa 
Medici:as e Farmâ.cia conceder a 1\U• 
tpriz.a.ção prevista no a..rt. 2'. I 39, 
da LeLno .15.368 .. _de: 2l de. outubro .d..e 
~9.76. à.s pessoaa jurídicas que obte
nfta.m, i.nScriçi,o.. prévia. D.áque!e ór-
1'-"-

Árt. '13. :~:·proibido. 3Gb qualquer 
forma ou pretexto.- distribuir am'lS• 
· tra.s patá. propaganaa de substãccia. 
entorpecente ou que determine d~· 
pendéncla. fisf.ca ou (:6íqu1ca e du es· 
pecialldades !arma.céutic&s que u 
contennam..- Uic.Lustve a: m,e,:Ucos. liell• 
ttztas, vetertna..rtas. ou. !armacCutt.:os. 
só se permitindo a · propàganda dOa 
ine3mG.1 em revt.:sta.s ou publlc~_. 
téenico-cientt!ica.s, cL! cireulaçáo re:s· 
_trita a. esses pro!Lssion.ai.s. 

ParAgra!o únk:o. Sem prejuizo das 
demab sanções legais, a tn.observ:l!l• 
cta da. prolbtção previSta neste artigo 
comtitu1 Infração sarutl.rt&, regul:~.n
do·se o processo e a apllca.ção ó3 
sanção cabiveJ pelo di.Spo&to no De .. 
creto·lei n~ 785, de 25 de agasto d& 
196~. 

IV -Declaração da !oealizaçlo. ex· 
tensão do cultivo e da estimativa da 
produçio. · 
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· · I .30 Para a OQncessio da Ucenca.. 
pod~rã o Serviço N&eional de Flse&· 
Iizaçlo da. Medicina e Fa.rmá.c:ia de
terminar a. realização de d!Ugl!nc!:l.S. 
bem como a. apresentaçio de. novos 
ttocum~ntos. 

t 4• O Serviço N&elon.&l de F1se&· 
llzaçio da Medicina e Fanná.cia da.ri., 
obrigatoriamtnte, conhecimento d&s 
licenças oonoed.ida.s 1\. Dlvtsã.O de Re
pressão a Entorpecentes do Depa.rta.· 
mento de Policia .Feder&J. 

f. s• Compete ao Serviço NactonSJ. 
de Flscal!zaçã.o da Medicina e Farmá
cia n.scallzar o estrito cumprimento 
r;:a autortzaçân constante da Ucença. 

Art. 11. .Sempre que Cor destruida 
qualquer p!anta,c;ã.o. na fonna. previs
ta nos a.n::go~ 2'", f 1 d e 40, J 2•, ela 
Lei nUmero 6.368, de 21 de outubro d'a 
1978. a autoridade que procecler l dl-

Art. liS. OS ml!dlCOS. dent~t.a.s e 
farmacêuticos Cleverao observar, rilfo• 
rasamente. os preceitos legais e r:
eulamentaru sot:lre. a presertçio ce 
sub.stànci&s entorpecentes ou que d~ ... 
terminem depeDaência f1S1c& ou p.;1· 
qwea. 

Art. 11. Ao SerVIço Nacional 1:1e 
nscaJ.lzac;!o da Medicina e Fa:m~· 
da comt:ete baiXar Instruções ae ::a· 
râter geral ou especial :sobre mo te• 
lo.t_ de rec:eftu.trir a o!ic!a.!.s pa.ra a 
pr2!5C!'1çlo de suDstAncta entofJ::ec~nttt 
ou que determine depeildl!ncl& fl.Stca 
ou pstquica, bem c:omo aprovar m•
delos para •- elabora.çio d~ esta.tistl
caa e bal&Dçol. 

Art. 18. O.. todL ~!ta. bula. ró
tulo ·.-·'-embalagem- 'cte especlallctaae 
'"'arma.cêut1ca. que contenna s.ubSt4.n-

c1& entorJ:eeente ou que deter mi ':'!e 
dependê.t:l_cla !lsica ou psiqui~ de\-erá. 
consta.r. obrig:~.tor·a.mente. ~m 1es.
taQue e em letras ae corpo maior do 
que o texto. a expr~io: 

"Atenção - Po:le ca..u.sa.r ~n-
~l!ncla fis!ca cu ps.iqulca.'". · . 

ParagrafO CinlCO. O dS.S:posto· n35te 
arugo quanto a bulas, rotulas e ein
b3Ja.gen.s .:aeri. cumpritlo oonforme uta. .. 
no de !mplantaçao gnaat1n ·a<~.OO• 
rado peJo serviço Nacional de F.s .. 
ca.Uzação da. Meatctna e Fa.rmA.rl:l, 
que dev.eré. estar conctuldo dent:o ao 
prazo de, ~80 <cento e oitent:.l.) át:.W.. 

Art, 19. Os dir!ientes de ~staool•d. · 
mentes. de e~tno ou hos;:ttalares. ou 
de entldà.:ie.s soc1&15. cultura.IS, recrea. .. 
ttvu, esPQruva.s ou benettcentes. ":LilO .. 
ta.rão. de comum acordo e soD a Ctl"" 
entação tecmca .~e autortaaaes espe. 
cla..tizaca.s, toaa..s as medidas neces~S· 
rt.a..s a prevençao do tranco lllclto s 
do uso tnaevtao C1e suC.Stàilcla. entor
pecente· ou que determine depe~aé:l
cla ftstca. ou pstquaca, no$ recinto:~ ou 
lmecitações de suas attvtaades. 

P&ràKrafo untco. A-- rito oo..!erv:\:1-
cta ao atsç:oosto neste e..rtigo lmptt..:a
ra n& resçonsacti!Oade çenal e AO
minist.ra.t.iva. do& re!er~dot. dlr~ent.es. 

Art. 14. O tr!n:slto. pelo territót 
nactonal, de substàncta.s entorpecen~~ 
ou que determinem depenct~ncla f1Si
ea ou psiql.:!ca. fie& suJeito & licença 
e:spect.al do Servtçe. N:u:::ona..l de Fis .. 
caliza.ção da. Medicina. e Fa.rmád.a. 
mediante sollclt.a.çio da& rep~nta.n
tes diplomá.tioas. ou. à. sua falta. doa 
agentes consulares do Pais a que se 
destinam. por intermédJo do Mlniste
rio ãa.s RelaÇões Exteriores. A Ucen .. 

ça.. qua.ndo c:oncedld&. seri. expeditta 
em duas vias. des~lnando-se a primei .. 
ra ao requerente e a seaund.& ao órgio 

- competente do Mini.stêrio da Fa.zend&. 

P&rUraro dntco. Na soucttaçio da 
licença. deverão ~r ind!C3das a n&
tureza. o tipo. a quantidade. o nome 
da firma exportadora, a proveniênc!a,. 
o nome do importador e o paiS a ':l\le 
se destinam essa.s sull3ti,.cctas, oem 
cerno os locaiS de entrad.a e saida no 
território nacto.cal. 

Art~ 15. Somente 05 órgãos e ~n
tld.ade.s pU.bllcos prevtamente &utort ... 
za.dos ~Q servtço Nacional de ~ 
.callzaçlÔ d.a Medlctn& e Fvmâcta w ... 
Clerlo receber ou doar. para rtns te· 
rapéutleo.~ ou etenufi.cos. suostd.nc"'l.!f 
enr.orpe«ntes ou que deeennlnem. df"
pend~.açi& fi.sfc.a c.u pstquica. bem 
co-mo a.s especi:lllda.d.u !artna4".eue;cu 
que u contenham d!SM que o faça.m 
em tmb:l.lJ.iir~ apropriadas. obst-rva.
das as cautelas e.xt!P,das para. aqu::~• 
6rpo. 

Art. 20. O Mtnts.~rto da Saúde es ... 
ta.De eceri. mterca.mcto perm.lllem.e 
de informes e consuu.a.s com os or
pni:'imOS tnterr.aclonats e.speciaUz.a
oos e cem a.s autorta.ao.es sanlt&tt:1S 
do.s pat.ses com os qu&ts o Bra.su m:1 'l
t2m re.açó~. Devera. &ind!l, CC\Ia.bo
ra.r com. os orgãos internos pua a 
exeeuc;a.o du eonvenc;óes raunca.a .. J.S 

pe1o Bruu. 
Ati. ll:, Este Decreto entrari e:n 

vigor na da.ta ae sua PuDUcaç:J.O. rc
vogadu a.s âiSpostçOe.s em contra.r:o. 

Bru.sUia, 21 de. dezeincro de 19td; 
1557 da. llldependl!ncla. e aa• d.l\ 
Republ.lc~. 

o • ~ o • o O - O O ~ o o ;!" o. O_.,_ o='" -- - ~ ~ - O - •_ • O A 

DECRETO N? 85.110 •. DE 2 DE SETD!BRO DE 19$0 

[n:;ticuz o Si:;cecma Xacton:JJ dr> "Ptf!\'t>Ó.' 

~·.ro . .f'i;~c.al_i:.i~·Jo ·"' Rt>Prt>~~jo t.le ;::wr:pe:>: 
-l.'t>llti:'S, "'t.i.J autrUs· pro\'tcit'r:t.'!<!.:i. 

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

,\i-t. 3~ ·o Sisferria ~adonal de Preven~:!o, Fiscalização e Repres
'ião de EntorpecenteS compreende: . 

I - o Conselho f_eàeral de Entorpecentes. como ôrg_ão cen~ 
trai; ...... -..... ~ .............. - - .... -- .. -- ....... --- .... - .... ~ ............ --.. -...... -" .... ~ .............. . 

Art. 4~ Compete ao Conselho Federal ~Entorpeeentes propor a 
politica nacional de entorpecentes. elaborar planos, ~xercer orientação 
normativa, coordenação geral. supen·isão, contrai~ e· fiscalização das 
atividades relacionadas com o trâfico e uso de entorpecentes e substân· 
cias que determinem dependênci\ física ou psíquica. bem cotno exerci· 
t•r outras funções. em consonância com os objetivos definidos no art. 
2~. 

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

Art. 11. Fica incluído como órgão normativo de deliberacão cole· 
ti v a de segundo grau (letra b. do art. 1?, do Decreto n? G9.3<2. de 19 d~ 
outubro de 1971), na estrutura do :O.iinistério da Justiça. o Conselho Fe-
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dera! de Entorpecentes, que terã sua competência desdobrada ~ suas 
condições de funcionamento determinados em regimento interno dabo· 
rado pelo Plenãrio e aprovado mediante ato do :\linistro da Justiça. 

l.EI :-<·: 7.~>60. DE 19 DE DEZE~IBRO DE 1986 

Cri:J o Fundo cft• Prto\'c'rfl.'<JO. R1•t'Upt'r:J· 
~·do t' dt• L'\mtl)a_te <JS Dro,;:J:;_Je A. /luso. J1s· 

póe sobre os bt•ns apr<·~ndldos e o~~dqwruio:= 
com producos de cr:Jfü:o lill.'ltO dt> drll~t:3!1 ou 
ati\'tdadt•s correlatas. t' d.:~. ouu:Js pron
dt>nclõ.u. 

Q_ PRESIDENTE _DA REPUBLICA. faco saber 4ue o Con!lrcsso_ 
:"-1 ::tcional d~c:reta ~ eu ·sanciono a_ sel.!;uinte ltá: 

Art. 1 :· Ficil -Tnstituido. no ãmbito do "-línistêrio da Justicil. o 
Fundo de PrPvenc.;áo. Recuperação e de Combate ils Drogas de Abuso 
-- FUNCAB. a se[- get-ido pelo Conselho Federal de Entorpecentes 
CONfE;>I. - - -

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

PROJETO DE DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 20, DE 1993 

(n° 201/92, na Câmara dos Deputados) 

Julho de 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário 
Nacional· que autorizou a emissão 
adicional de papel-moeda, no exercicio 
de 1991, no valor de 
Cr$2.035.000.000.000,00 (dois trilhões 
e trinta e cinco bilhões de 
cruzeiros). 

O CONGRESSO NACIONAL decretai 

Art. 111 fica homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adicional da papel-moeda, no 

exercicio de l!l9l, de Cr$2.035.000.000.000,00 (<lois trilhões e 

trinta e cinco bilhões de cruzeiros). 
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Al:t. 2D E•t.e decreto legialativo .. ent.z:a_.em vigor na data 

de sua publicação·. 

'.MI!NSAOBM. N-' 7Sl, Diü9l!.t 
• ~r.laobrioo<io~N~' 

Nai--6JiftiP'~~l·,. ... dltl4i~IISI.._ ....._._.: 
ttM.•·---~·...._._,...~.IIIrildcl·.eao..u.,...... 

• r i ..... A .... di ~~i}$ '? : • t p 1 ·- dlt 

o.-- .... ~~ .... -~.)& et ~ .... v .... 
~ ......._~ aH•.tn dal'Jde--....•·ltJI..•- 411 Clt 
?D'!nqm•m (,. criMe~•...., • ~ billl4lll • cn.ina). ,....e!'!t!f~ 

-a%nt '0!J'1~.;t•Jr;·~:;rrw:ér~rii~~~r:~<:r·m' 

J:XPO!IÇlo DE MOTITOS P 647, D:t ., D"! »11:.!.:> DZ 1,,1., 
DO SmHOft MIJIS!kl Ift'rEKUIO DA !COJIOMU, ?AZ!IIDA Z PLA
Jml',AJI'!ll:'%0. 

"' sua Exeelencla o Senhor 
rernando Collor, 
Presidente oa Reprjblica 

Senhor Presidente: 

Tenho a ho-nra de sub•eter 

dc199t. 

·de Yosu E.:celench as ruGes palas quds o Conselho ttonetfrlo 
lNacion"d autorizou, atravfs do Voto CJIIN nlt 18?1'1, de 27.t1.Sil'; a 
e•lsslo de papel-111oeda "' l1111t. superior ao esubelecido no 
inciso I, ln rlnt:, do artlt;~o 4R, d« Lei &.595, de :J1 de de:re•bro 
de 1964, que atribui ao Co.,selho Monetirio Nacional, c.,.petlnch 
para autorizar o S.nco Central do Bra&il e~~U:ir paoel·•oeda, 
anualMente, ati! o liMite de 10X (dez ·por cento) dos 111e1os de 
oaoa•ento e~:htentes. ett :n de deze111bro do ano anterior. 

2. Para o corrente e~:erciclo, rora111 aprovadas 
e•iss&es adicionais 11Quele lilllite atlf valor de Cr$ 1.822 
~Uh15es, atravEs do voto CMN na 0)3/91, de 27.3.91,· conforme 

'consta da Exooslçlo de Motivos nll 105/91, de 17.4.91, do M1n1stro 
-da Ee.ono11111a, F'az:enda e Planeja111ento, taseando·s'CI em estiMativas 
que eo_nte•olavalll cresei•ento de 11!1i2X (cento e oitenta e doi"S por 

Cll!nto) pau os •elos de pagaMento e base l'llonethia em 1991, 
conslderando·se, naoueh oportunidade, a hipótese de tu:;u de 
inflaçlo llelt processo declinante . 

). COntudo, os indicadores oe lnflaçlo, sobretudo os 
ocorridos apcb o processo de liberaçlo de preços, sltuaraiii•Se em 
nlveis substancial•ente aci111• dos esperados, apesar do esforço 
e1111preendldo no sentido de se conter a de•anda agret;~ada, atravl!s 

da reduçlo dos gutos pUblicos e da •anutençlo das taxas de juros 
e111 n1vel real positivo. .. Oessa for••, as necessidades de papel·IIIOeda para 
atender .IIII t ransaçl5es et::on0111icas vl-m a cada m!s superando as 
estl•ativas inlclais, Indicando que o ll•ite apro"ado para 
hnll do ano poderi ser ultrapassado ao longo do m!s de detelllbro, 
devendo, j)Ortanto, ser revisto. 
5. Levando.se etn conta 
ou~ubro, co•porta111ento -dos preços nível da atividade 
~con0~a1ca, esti•oU·Sit que OS. ":trios de pat;~a111ento (M1 f deverlo
epre~;en~~r · crescj.111e~to de 295S e1111 1991. Consideraiido·se-- Os 

• pa't'llitetroS sobre o co•porta111ento do público e dos b;aneos, a 
relaçlo papel-•oeda e111 circu1açlo/M1, !le111 como a folga necessária 
p;ara atender llls oscil;açees sazonais ao 1on9o do 111ts, as elllissi5es 

,,.de pa~e.l-~::oeda, eo~npat!veis co111 a expanslc es.timada para Ml, 

"Poder'ro·alcariçar·cerca.dt. ~r$ 4,~ tri_lhlle11 -=• 1991\·l . · 
6. Ante o e11.posto e tendo em vista c~nt"id~. n:l 

inciso 1, do ;art!t;IO Ali, da Lei nll 4,595, de li de dezembro de 
1964, cu111pre·•e propor a vossa Excel!nch: c encar.inhamento d'e" 

Mensage111 ao Congress~~~çio~~·~· ,•.?.li,':.itando homologaçlo ao ato do 
Conselho lo!onetirlo 'Mae!oli-'1" .~vOto·;/nvt.,.~~;r"'"lZ~!~torizou 
Banco central 1 efetuar e111issl!es adicionais ati! o limite de CrS 

2 .Ol5 b1lhi5U, a Um do adlc~~al_)~~~E.!.~"'a~;o _ ·-~~':rJo:~~<J~,:~ pelo 
voto CMN nll OlS/91. para atender 'S.s e;icj\ilc"l'i!S d'iS' ·adilld~rd"es de 

produçlo e de cireulaçlo da r11.1UC%1 nacional • 
Ao ensejo renovo· a Vossa Excel!ncla os protestos 

dO,INV;.~ Fof!-J!I~~l:.~C1't'l. ~.,fi91!'1~1~,;"1:Q-'.q,\."7"· v;·l">·r·r.· "'-''. 

a:! ... :o:~-:,: ... =~ .. ~~' u. ·-1L.t.l>3 '~~ r:~··.r-" t''~""·":•,-,t/ ~ Jl::,.~" >:;;~~; t::-!1:1: .s:.:! 
r.t. -~\,· .. :-;.,,.- ~ ·a,.·.~'\:~~J:, N !.' ,Y ~ ..,. !;-.g r ""''-;· .~·.-~ ... ;~r.~., 

··~~ "-'Ul:<''t.'iJ-tz -'Mtr :f6~'1lN!Jfi!Abt"'~~W:!I:' tno.:; 1,~;;~····· ... :· _,!.e"~ 
+thtJ-.st:ro· I~ri\'rlo-~~Ec:~IIP<Irt;a,.; Fnend11 0; PJ.~.:ill.tt<.tto; .. 11 :-..~ 

(À Comissão de Assuntos Eco!l61ilieoS}•·,_ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 21, DE 1993 

(ri0 227/92, Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção 
Interamericana sobre Regime Legal das 
Procurações para. Serem Utilizadas 
Exterior, concluida em 30 de janeiro 
de .1975, na cidaqe do Panamá. 

no 
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O CONGRESSd NACIONAL decreta: 

Art. lQ Fica aprovado o 

Interamericana sobre· Regime Legal das 

Utilizadas no Exterior, concluida em 30 

cidade do Panamá. 

texto da 

Procurações 

de· janeiro 

Convenção 

para Serem 

de 1975,na 

Parágr~fo único. Ficam sujeitos. à apreciação do 

Congresso Nacional. quaisquer a tos . que impliquem m.odificação desta 

Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos 

termos do art. 49, inciso I, . da Constituição Federal, acarretem 

encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data 

de sua publicação. 

MENSAGEM ~ 652, DE U!2 --.. .,_-
~~~ lJ&':l ........ u.u .-n!M, ,_ ... -· • 
CU'9I • ~a.- Ju-Ul• • u ... nq-. fti. u~. 

1~; .. - -..ui. .. - ..tu ,...;n.... ,_ 
~ ......... pa1Mia J.•UM---ieenM. ..t.if1-- .... .. .-·---Arllllt ............. ~ ........ tnae, ~ .. d.-c .iJitMaMl_' ...... - lfi.I..'Jfi, -..._ . ...,. •v-~ _ .• ..,... • ....._ ~-art:q.1•. 

dts..ar~~~~~~~n•._. ... ..__.__., 0._41~ J. o ...__, HUUe&.n, ..._.. a ele ..,. u..

..-.~..ae~~ .. ~,..s..t.Jt~~r-..1;..__.~ • .._..:: . .-..... .......... Juçr:t.a wc.q.dlt. -~ ~ ..... t.dldtell .......ut.. 
...... lf7S..r~· 7 

-

7 

....... 0.... ....... n1:1f1--- .... l:::;lcz ·ate ate, .,. 'a1.e1 ..... ~~ 
(CIXN)._..__,...._....._,_~..,... ·- ,_,..-' ..U c~ eovtMnaU... .. ~ .. ntU1..,._ 

-....... 15 * ........ ,. ... ~, .. •' t, • ._ •ta ale. • COCha·' .. .,.._.. 

c. ' }. f..(i. 'i--· 
· an.nt:-. "2t_ •- · ~ -_· ""· 

... 1-.t::lui.M .... ~w..c.- .......... 
' . u... • -~ • ·-- ._.,.... s. ... art19e 10 nual,q .... ~ ... r.nl.li,in. -

,n1-. · .. ..-.--~j.i;- ·,..a. ..... - - -'- "· .~1! .. •. - d,.._~ de ==•= t! .-, eia uUZ'l.a dlt ~. 
-= -·--• , ·~ --' - ~ -..:ta _ .. n~ .. t.M1baa •1M. ~Lu. • ~ a MC --~- no ·--- • --....-- ..-.. • Catao .. OMu ;,1 ~ .... __.,...._ .... ~ 
... me Letal daa Jzeocz ~·- pua ._,_ ftUU.... can.~ ~ilatanl • a.l.tll.atual ,.loa ~hE"Ue~ • 

oel ..... - ...... - _:ll.~l.7S~ .. 's: Mc..,.._ia .~~~: •-s-aial • h'ftoael• .. ·--~ .... 01111~ ..... . 
~i-. .-z. ... _... --- ~ daa ftOOIU&Cfl .. , M 1148, n- U pfttlaa. Mia t ... nfti~ 

U&&W.A. : ~tc;c"· ._, »~"1..- (CJDU-J) 
- bMe • p~-. .,, loiiÍ • ..- oa ~·hl:tM ...-..........-na utU'ia. bala~, 
~~. . ...... ·~ ~~ .... ~.,..,. .... 1141.-rt:e .. cit:adii_Pntecol.e. 

2. A CUWua .... fel ... u... ..... h - 4llt&,. • -
..... afwa· ... ..._u.u..- Jlde : .....w. ~ 

Yall&dle, ._ .. _... •.t.en. ..tcW.... - ..U.i&e 

c. ~liGlt.M Jlel,a coa.luria hr1•1ca 48&h JUabtftle 
• -.1~ ~ ~ a CGaua ... • • ...u~ a t.1Wle 4e 
col~, e ~ ~ Dlnlt. XlltUMcl--..1 .._ 
r...w.~~~ .. DUwiW .. llihl1-..n~ de sa. PaUla, ---.. 
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•1- . • OÍWIIMUl& __ ..,..,,.u oel- ni"lll 
... IM1'- ~ J.Jalta'tl..,. .. -

-- • faC. .. a- nM 
. ····- .. .-if-- - - _,_,. ..11-lll Úl 

'PII"IP n;lll, ... l~f1- - -'llte - a latlallpla 

-Ueln -.. • --la . 
. '2/.··· __ 

•••• ua· .. ~'~ • ,. 

Terça-feira 13 6S4~ 

oe a.••- .e. a...,;. P ;,... .. o..,aaJ.aacle - u
••n •• 

_,_ .... -l.ailr - _, .; .. - ... - let&l .... ......r ......... -- dlU"f'P • ...... , ... 

c.-lnM - .... li! ... .... 
MJCIU nzl .... ~ .. ----- .. -·-

- -·-....... "'UUe--~- --· --.. --- .......... wu ...... Ceia ...... 

ArsLn 2 

. Aa .ro..audadea • · ool•-• cúlaU,.aa I outo..,a ola 
,pcocvacha ""'" ..,,._ oac 11tlU~ ...... no Utac~oc Ucado n1a1taa le 
, Leia. 4tJ llt ... onde ton~~ O\ltor•a4•~· • ~-~· que • CNt.or.ute · pr;er1wa 
euje1t•~•• l Le:L 4o l1t, ... onde ._._ .... •-•·cu ..... e. qua:L.-e• .... . 
oa a lai'daata 41t~ ••i•1• oolaald&Ma aaoaeela1' peca a ,.alld ... dd 
pcocuaclo. pnYAIHecl eeu lel. 

Qw;IWd'ls • ftO l.t ... - ·que fo~. HÜC,ada· i; . pcocuacle. lo .. 

daaCoat...lda .: oeléa1 .... ··•-l!'L -· .. ·. ·-•'coaloute a 1a1 do 

lotado :- ....., dna · ••• ··aunl .. , kaeua· ....., •• .._ •• " 41-to no 
acti.. ·, ... ta ~W.ac&e. 

o. • ...,.,.,_ aa ,...u.- .. •-••le Ue• njaltM I 
lei .. latado - 'fSf faa ..... , ... 
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9• olol~ e •· ..... tale .. ~aclo fie .. O.joi&ee l 1ol 
do lataM - f~ _...,l-. . 

.. t- .. •-•.a..; o r....n.-.no - •• , .. .;u .... 
-~• conu1cu .,. ... 11 .. ~... .. u- aUillol1cho pua 

1•-· 
ai a 1-U ... e ...... .....,.. o •·-l-lo ... .._. aoion· 

- ... ,_,u, ... , W...., ~eJile e ...... 'llt.Yill 

11 o •tni.. - ''""' o .. to,...... puo .... •-••lo .. 
- do oaua po•- flolca oa natvoh 

cl a axtatlacria 10981 do po•- 801ral ae jvUlaa - cajo 
- fo~ o.to,...... a _...,lo, 

•1 O npnMDUCio do poa- -111.0ÕI ""'Ula ..... - O 

Unlto - tl- o'•toal --... a -lo. 

,. .... ~ .. -~.a. -.t.••le ,._ ...... ..._., .... 

paro cutitlcu o. ... fi - - -- I.M,._ • Aftl90 ·•• .... ~lo .,. _,.. .... •• _ .. _ ,_u ....... ..,.. .. 
ai aoaaud .. pi'MVaclo - -~acloc·'""-··- -

.,.._ .... --.... to .. - ... •· _,_ - • 
• , .... co ... u- ... U'ti9o •• 

~tt' juat.ar·-'- I pnauac&. ca,tu •• ._.,..,., •• • ...,. .. 
•nrr•• - ·~ · dlt• ne,.ito ... ,..... , .. ,. ' a .... 
aUDOU l• s o t .. •-·ali'Ci9Do 

•• Hrle oa.Mno.... .. '-'• 1' ... 1•~ M'a"el .. f6M ,.la ,., .. _..,... .. 
ae -•cleo .._.. .. Í..l~laaolúi .,..... uti1a • alfl~r 

a lol .. 1...,. .. - ••nl•lao · 
Attl.90 t 

Serlo tradtJiida• pcrã· o tcUOIN oficial ·do · -t:•t•cto do ••u 
eaerclcio •• procuracõe• o~tor9ada• .. idio.a dl!erente. 

J ui h o de I 993 
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aata convaneio nlo rea~rinqirl aa 41apoaiç~e• d~a convençõea 

que• •• .. tl~i• de proeuraç4ea, tenh .. aido aubacritaa ou que venh .. a 
aer aubacrltaa no futuro •• carlter bilateral ou Multilateral peloa 

Eatadoa Pirt.r, •• eapecial o Protocolo aobre Uni~o~idade do Reqi .. 
i.eqal 4.a Pr0curacõe• · ov. · •rotocolo 4e Maahinqton de UCO, · n•• •• 
prltLcaa .. La favoriveia que oa &a~adol· Partea poaaaa obaervar 

.. tiri.a. 
•• 

Mlo I neceaalrio, para a eficácla da procurae1o, que o 
procurador .. nlfeate no pr6prio ato aua aceitacio. Eata raaultarl do 
•••releio da procur~cio. 

An.igo 12 

O Eatado' requerido poderl recuaar o cuapri .. nto de u .. 
procuração quando aata for .. nifeat ... nte contriria i aua arde• 
pQbUca. 

&ata Convencia fieari aberta I aaeinatura 4oe Eata4oa Keabroa 
da Orqaniaaclo 4 .. lata4oa Aaer1caft0a, 

lata Con~•~clo ••~i aYje\ta a ratificaclo. 01 inatru..ntoa 4• 
rat.iflcaclo ••rio depoai.tAcio:a. na ·sacret•ri.a-Geral ela OrtaniaaCio doa 
Eatadoe ~r1ca,oe. 

&J!t:a ~-~~~~o~ flC&I'I abena I adealo 4e qualquelf OYtro 
latado. Oa 1a••~ntoe .. a4ealo ••rio depoaitadol na learetarla-Gerel 
da ~paioaclo - lauoloe· a.rt--. · 

·ar~l90 11 

l•ta can..ncle •••~•ri .. vlqow ftb tr19&a~ dla.a partlr 4a 
da~a • ... h•1• •1..,. da_"..., • ......... lnet..-noo da ratlfll>•olo, 

· •••" ~a.da ·••t4doo -· r.UIIIeu a C..W.a"Cio "" •. ela .dadr 
<lapola...; .,.,..· d<~a . ..P..•i- ... _.....,laft..-accr da utlfloaclo, a 
c:on.;.n~lo aatraz& - vi--~· VlthUM> .._ • Pftt'l~ 4t 4•ta · • que td 
laiiiir ~j11. ü_lt..., .,..,a 488'-.., .... ·aatUl-lo-"" 4a· •<~&alo • 

. 01 ~,,..._ tart_e•. qge •. 
1 

t.•lftlt"!' dGU· " :ut.e un14a4ea 
tarrl~lala .. ~ vl90r• alat ... • )url4icoe •tracant.a· .o. .. laolo a 
queat'a.é·· ffW' • .,U. tràta · eata C:~~~nck .. ~~Jo . .,, ........ no 80ellntiD da 

aaaiftatul'a~· rat'ificaÇ&o ou n4••~• ~ a. CGa~C(~ ... .P.11cui. a t:odal 
. . ' . ..r.. ' 

u -r \anitatelt tànltol'iaia oo •oeeat~ a. UfA· oa, u&..a 1 .1 ..... 
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ulte~loree, que eapec1fioaclo expreaa ... nte • 
territoriaia a qu~ •• aplioacl eata Convençlo. 
•Jiteri.oraa ••riO' tran .. iticlaa I Secretari....c.ral da 

ou •• .~nidadel 
TaJ1 daclaraqG.a 
or9ani1aclo doa 

Eatadoa ~rtcanoa a aurtirlo efel~ tr\nta 41aa dapotr ~~ r•~•~!daa • 
.kUvo u 

Esta Convançlo vi!orarl por 'ra1o indefinido, ... qualquer 
doa Eatadoa Partaa podarl 4enunci&•la. O inatru.ento.de denúncia aêrl 
dapoaitado na Secretaria-Geral -da Orqanilaçlo doa &atadoa ~ricanoa. 
TraniCOI'I'icloa u. •no, contado a S.artir da data do dap6aito do 

lnatru.ento de denúncia, caaa~lo 01 efaitoa 4a Con•anclo para o latado 
denunciante, coatinuando ala aubai•tante aara oa d ... ia latadoa fartaa. 

O lnatru.ento oriqiaal deat• Conwanclo, cujoa taxtoa .. 
portutula, aapanhol, francla • 1ft911a alo itua~nta autlnt~coa, aerl 
dapoaitado na lecratarta-a.wal da OrvanilaCio doa lat~l ~ricanoa. A 
referida ~ataria notifica~& aoa latadoa ~roa ·4a Orqaal•aclo doa 
Eatadoa ~ricaaoa, • ... latadoa que houver .. aderido' I CoaYinçlo, a• 
•••tnaturaa e 01 dep&~toa de lnatru.eatoa de ratificac&o. 4e adealo • 
4a denúncia. btlel f!OIIIIIJ aa reHna• que hOUftl'e outroeat., tranaaitll'l 
aoa .. ...,. aa declaraca.a prnlat.aa no artl90 17 4eata Conveaclo. 

·.·ma· ti do que, 01 plenlpo~enCilrloa lnfr•-•••1na4oa,· 
- , deviU..a.te at&t:o.cla.._ pu' HQ .re,.~t:ivoe Gonnoa:• fi.~ eat.a 

CoaYenc.ie: · 

.r.lta aa Cldada do •......a, lepúbllaa 4o •a...a, ftO dl• trlac. 
4.- ~a ... Uo .. .U ......,toe • Mtuta .•. claao • .... 

la. u• .... - ..... 
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 22, DE 1993 

(n° 197/92, na Câmara dos Deputados) 

Julho de !YY3 

Aprova o 
Convênio 
Monetário 

text~ da Emenda ng 
Constitutivo do 

Internacional. 

3 ao 
Fundo 



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 13 6847 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1• Fica aprovado o texto da Emenda na 3 ao 

Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional. 
Parágrafo único. Ficam sujeitoe à apr~iação do 

Congreeso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão 

da presente Emenda, bem co1110 quaisque~; ajustes complementares 
que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património 

nacional. 
Art. 2• Bate decreto legislativo entra em vigor na data 

de sua publicaçio. 

MENSAGEM N° 87, DE 1992 

Senhores Membros do conaresso NICiOJIIL 

Tenho a honra de. nos termos do arôJo 49. I. da Conslituiçlo Federal. subineter l 

elevada apreciaçlo de Vossa Exc:ei!Dci&l o lftto da& altenç(les propostas ao Coa-maio 

Constitutivo do Fundo Mcmet*io Jntemacioaaf. em cOliSOIIIncia com os ea:lareeimentos 

oferecidos na inclusa Exposição de Motivos dos Senhores Ministtos de Estado da Economia, 
Fazenda e Planejamento e das Relações Exteriores. 

Bras1lia. 19 de março 
' 

(;., .. . J.~-
'-~' 

EXPOSIÇÃO DE l;Q~IVOS DPF/DAI/1!6/FU-PAIJI-LOO ,DF 

12 DE ~ AliÇO DE 1!!2, DOS SENHOR!ll )';IJIIS'l'l!CS 1ii ES'l'AIÍO 

DA ECONOMIA,. FAZENDA E !'L.ANEJW..ENTO ,E JlAS RELAÇÕP.S 
El:TF.!IORES 

de 1992. 
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Excelência o 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) 

A Sua Excelência o Senhor 

Doutor Fernando Collor, 

Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Submetemos il 

anexo texto 

alta consideraç4o 

da Emenda n • ·3 ao 

Julho de 1993 

de Vossa 

Convênio 
Constitutivo do Fundo Monetário Internacional, com vistas à 

sua aprovação pelo Congresso Nacionalô 

2. o Fundo Monetário Internacional promove, a 

intervalos regulares, a revisão de seus recursos, com o 

objetivo de reajustar suas quotas. Recentemente, os paises

membros aprovaram a Nona Revisão de Quotas, permitindo ao 

organismo contar com cerca de US$ 50 bilhões adicionais, para 

uso em suas operações de assistência financeira. o processo se 
encontra em fase de aceitação pelos membros do Fundo 

Monetário, ainda não tendo sido autorizada a subscrição de 

novas quotas. 

3. Pa-ralelamente à revisão de quotas, empreendeu-se 

uma análise do Convênio ·Constitutivo do Fundo, tendo também 

sido aprovada pelos paises-membros a introdução de mecanismos 

que dotassem o organismo de maior flexibilidade no trato de 

inadimplência por parte de paises que se utilizam da 

assist6ncia financeira concedida. Esses mecanismos são a 
suspensão dos direitos de voto e de representação perante os 

diversos órgãos decisórios do Fundo por parte de paises em 

sistemáticos atrasos financeiros com o organismo. 

4. À época da negociação e aprovação dos dois 

assuntos, o comitê Interino -- órgão consultivo da Assembléia 

de Governadores do Fundo Monetário Internacional -- houve por 
bem vinculá-los, de sorte a que a Nona Revisão de Quotas não 

entrasse em vigor sem que a emenda ao Convênio Constitutivo se 
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tivesse tornado efetiva. A recomendação foi acolhida pela 

Assembléia de Governadores. 
s. o Brasil já completou os procedimentos internos 

necessários à aceitação das novas quotas que lhe foram 
alocadas. No entanto, a ratificação das modificações ao 

convênio constitutivo depende de aprovação pelo Congresso 
Nacional, uma vez que se trata de alteração de ato 
internacional f·irmado pelo Governo brasileiro e aprovado pelo 

Poder Legislativo. 

6. Nessalil'- coruliçêíes, encaminhamos a Vossa Exce
lência, Senhor. ? Presidente, o anexo projeto de mensagem ao 

congresso Nacional, de conformidade com o artigo 49, inciso I, 

da Constituição Federalo'"'"-
Respeitosamente, 

~u 
Francisco Rezek 

Ministro das Relações 
Exteriores 

Mareilio Marques Moreira 
Ministro da Economia, Fazenda 

e Planejamento · 

BA.NCO<CENTRAL -DO BRASIL 

CONVÊNIO CONSTITUTIVO DO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL 

- Aprovações Legislatavas. 
Conv1nio oraganal: DecTeto-lei nQ 
27.12.45, promulgado pelo Oecreto nQ 
27.05.46; 

8.479, de 
21.177, de 
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l~- Emenaa: Oecreto-leo 
2a. Emenda: Decreto 
05.0"1.78. 

n li 0 ,5 8 1 • a e 14 • 05 • 6 9 ; 
LegiSlatiVO n2 5, 

3a. 'Emenda - · Pl'"OPost as de a 1t el'"ação 

o e 

üos .. : a::._ propo~}t'é:\-:::. -~;eguem -; .. fJraE:ru .:t:Ornf:.--·_ 
cid~~ p~:::·'io Fríi .. 

"<a> se um membro de1xar de cumPrir qualquer oe suas obriga
ções nos termos deste ConvêniO, o Fundo poder~ declarar 
o país membro 1mped100 de ut1 1 12ar os recursos gera1s do 
Funao. Nada nesta Seçiõo será cons1deraoo como 11m1tação 
das diSPOSIÇÕeS dO ArtigO V, Seção 5, OU ArtigO VI, Se
Ç i o 1 • 

<D> Se, após esgotado um prazo razo~vel, a partir da d~cla

ração ae 1mPed1mento estabeleCida na ai ínea <a> ante
rior, o membro pers1st1r em deixar de cumPrir qualQuer 
de suas o0r1gações nos termos deste Convênio, o· Fundo 
poderá suspender os d1re1tos de voto desse membro, por 
dec1são de setenta por cento do poder ae votos total. 
Durante o período da suspensão, as prov1sões do Anexo L 
se aPlicarão. O Fundo poderá term1nar a suspensão a 
qcua 1 quer_ tempo, por de c 1 são de ao menos setenta por cen
to do Poder de votos tot.al. 

<c> se, apbs esgotado um prazo razo~vel, a partir da suspen
são ae que trata a ai ínea (b) anter1or, o País membro 
pers1st1r em ae1xar de cumpror qualquer de suas obriga-
ções nos termos oeste ConvêniO, o membro POder~ ser so-

· ... , .1.1c1ta.~o a retirar-se do Fundo, por dec1são da Junta de 
sovernadores, adotada por maaoraa de Governadores com 
O.lten-ta e ClnCÓ por cento dO total Qe POder de CVOtOS. 

<Qi Adotar-se-ão normas para assegurar que, antes da adoção 
de qualquer med1da contra um país membro segundo as alí
neas <a>. (b) ou <c> acama, este membro ser~ Informado, 
dentro de um prazo razoilvel, da reei amação contra e 1 e 

··,,,apres_entada e lhe ser~ dada suficiente oportunidade para 
'· .. apresentaçio de suas expt icações, oralmente ou por es-

.crlto.• 
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uM novo Anexo L sera acrescentado ao Convin~o Constitutivo~ do 
seg•.1inte teor= 

•Anaxo L 

Suspensão dos Direitos de voto 

No caso em que um país membro tenha.seus direitos de voto sus
pen~os, segundo o Art1go XXVI, Seçio 2 <b>, as seguintes pro
VI Soes se aPlicarão: 
1. o pais membro não poderá: 

(a) participar na adoção de qualquer proposta de emenda a 
este Convinio ou ser incluído na contagem_d9 n~mero to
tal de países membros para tal propósito, exceto quando 
se tratar de uma emenda que reque•ra a aceitação de 
todos os países membros do fundo, de acordo .com o Arti
go XXVIII <Dl ou que.dlga respeito exclusivamente ao 
Departamento de Direitos Especiais de Saque. 

(b) nomear Governador ou Governador Suplente, nomear ou 
participar da· nomeação de um conselheiro ou Conselheiro 
Suplert.te, ou nomear. eleger ou participar na e1e1çio de 
um Dtietor Executivo. 

2. o número de votos O..\IJ:orgados ao pais membro nio será compu
tado em •ualquer dos órgãos do fundo, nem Incluído no cál
culo do poder de·voto total. exceto para o caso. de aceita
ção de uma proposta de emenda ao convinlo relativa exclusi
vamente ao Departamento de Direitos Especiais de saque. 

3. <a> o Governador e o Governador SuPlente nomeados pelo pais 
membro terão seus mandatos revogados. 

<~> o conselheiro e o conselnelrb Suplente nomeados pelo 
país membro, ou de cuJa nomeaçio o pals•tenna partici
pado~ terão seus mandatos revogados, entendidO. que, se 
o Conselheiro tivesse a faculdade de emitir os votos 
outorgado~~ outros membros, cujos direitos de voto nio 
se encontrem suspensos, outro Conselheiro e outro Con
setnelro Suplente deverio ser nomeados por ess~s outros 
membros, ·~e acordo com o Anexo Da este convinlo. e, 
Interinamente, os conselheiro e conselheiro Suplente 
permaneceria em·$eus postos, por6m por ~o máximo trinta 
dias a contar da data óa auspensio. 

<c> O Olretor Executivo nomeado ~u eleito pelo pala membro, 
ou de cuJa elelçio o país tenha #artlclpaoo, terá seu 
mandato revogado, a menos que esse Olretor Executivo 
tivesse a faculdade de emitir os votos outorgados a 
outros membros, cuJos direitos de voto ni~ tenham sido 
suspensos. Nesse último caso: 
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(I) se restam mais de noventa dias antes da pr6xlma 
eleição regular de Olretores Executivos, outro Dl
retor Executivo deverá ser eleito pelos membros, 
por maioria de votos emitidos, para cumprir o res
tante do mandato; interinamente, o Dlretor Executi
vo continuará em seu posto, porém por no máximo 
trinta dias a contar da data da suspensio; 

(I I> se restam nio mais de noventa dias antes da pr6xima 
eleiçio regular de Olretores ~xe~utivos, o Diretor 
Executivo contenuará em seu posto peto restante de 
seu mandato. 

4. o país membro terá o direito de enviar um representante a 
qualquer reuniio da Junta de Governadores, do conselho ou 
da Dlretorla Exec•tiva, mas não a uma reunião de seus comi-. 
tis, quando um pleito feito pelo membro, ou um assunto que 
o afete particularmente, esteja sob consideração.• 

O seguinte texto será acrescentado ao Artigo XII, Se~ão 3 (i): 

"<v> Quando terminar a suspensão de direitos de voto de um 
membro, segundo o Artigo XXVI, Seção 2 (b), .e esse membro nio 
tenna o direito de nomear um Olretor Executivo, o membro po
derá acordar com todos os países membros que elegeram um DI
retor Executivo que os votos outorgados a ease memoro sejam 
emitidos por esse Dlretor Executivo, entendidO que, se nenhu
ma eleição regular de Olretores Executivos tiver ocorrido du
rante o período da suspensão, o Olretor Executivo de CUJo 
processo de eleição o pais memoro tenna partiCIPado, ante
riormente á suspensão, ou seu sucessor, eleito de acordo com 
o parágrafo 3 <c> < 1 > do Anexo L ou de acordo com a ai ínea 
(f) anterior, terá o direito de emítlr os votos outorgados ao 
membro. Considerar-se-á que o país membro participou da elei
ção do Oiretor Executivo que emitir os votos a si outorgados • . 
O seguint~· texto será acrescentado ao p.arágrafo 5 do .Ane:-:o o: 

"(f) ouanao um Diretor Executivo tem o direito de emitir os 
votos alocados a um país membro, de acordo com o Artigo XII, 
seção 3 (I) <v>, o Conselheiro nomeado pelo grupo de países 
membros que elegeram esse Dlretor Executivo terá a faculdade 
aa votar e emitir os votos alocados ao país membro em ques
tão. Considerar-se-a que o pais membro participou da nomea
ção do Conselheiro que tiver o direito ae votar e emitir os 
votos alocados ao membro.• 
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b{;.cic 
PRi:S 1-92/ 0019[\ Bras(! ta, 22 de janeiro de 1992. 

Do: Presidente 

Ao: Ministro de Estado da Economia, Fazenda e laneJavnt.o 
c~ JAN 1992 

•F'R01 Jl.( 
BRAS! __ .~. 

Como é do conhec 1 men t.o de lr~xX'llar":.~.~p;;;;:;.::..;~;;,_ 
vada no ftmblt.o do Fundo Monetário Internacional <FMI>, est.ando 
agora em processo de acettaç'l!o pelos países membros, a 9a. ~~~vl · 
sUo de Quotas daquele Organismo. 

2. O processo de revis'llo de quotas do FMI é lo· 
vado a efeito a Intervalos de ci_nco anos e posslbl.l,lt.a que o Or
ganIsmo ajuste os recursos de que dI sp~o às. suas nécess Idades 
operat1vas, at.ravés da sub·s·crlçtio de 'iiovaà cfuotas pelos seus 
países membros. 

3. 
Revls11o de 

Por ocasl'llo da negoc!açUo e aprovaçUo da 9a. 
Quot•s, foi também aprovada alteraçlo ao Convênio 

_Const1tut.1vo do Organismo, visando a dotar o FMI de lnstrum.ntos 
mata ef'-lcazes no t.rat~ .. de países lnadlmplentes COIIl respeito ao 
uso de assistência financeira concedida pelo Fundo. O àumento de 
quotas e a alt.eraçllo ao Convênio ·- se bem que declst!es Indepen
dentes e suje.ltas a procedimentos próprios -- encontram-se In
terligados por decíslo da AssembltHá de Governadores, a partir 
de recomendaçllo do Comltê,lnterlno, de modo que a revls11o de 
quotas nUo se tornará efettva sem que a alteraçllo ao Convênio 
entre em v1gor. 

4. O. procedimento interno brallilelro para a 
aceltaçllo das.novas· quotas do,Fund~ .Monetlirlo Internacional se 
sucede lntetr·aaente na esfera do· Poder EMecuttvo. Sendo ass1111, o 

Brasil J' enviou ao Fundo docuaento onde 
as quotas que lhe cabem e a efetuar a 
aproprtada. 

se coaproaet.e a acelt.ar 
subacrlç11o na ocaal11o 

5. Para que a eaenda ao Conv•nto, no ent.ant.o, 
possa ••r ratificada pelo País, s11o nec•••'rlas n11o apenas aç~es 
do Poder Ex~uttvo, coao t.aab6a do Leglalat.tvo, uaa vez que se 
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processará uma alteraç•o de t.rat~o Internacional, cuJo pronun
Ciamento definitiVO é coapet&ncla prtvat"i•• do Congresso Racio
nal, nos termos do Arttgo 49, tnctao I, da ConstttutçWo Federal. 
6. Heaaaa condtçeea, e uaa vez que a rattrtca
ç•o, pelo Brasil, da 3a. Eaenda ao Convênio Conatlt,.ut.tvo do F·MI 
concorrerá para a aata Imediata taplantaç•o da 9a. RevtaWo de 
Quotas do Fundo, adeaats de ser um claro atnal de colaboraç~o 
entre o PaCa e aquele Organtaao, encaminho a V.Exa. os textos 
dos artigos alterados do Conv6nto •• vtgor. Caso de acordo 
V.Exa., o asaunt.o aer&a aubaet.tdo ao ~xcelent.!asiao Senhor Pre
Sident-e da Rep~bllca, através de ExpoatçWo de Motivos, para o 
que augtro mtnuta em anexo. 

Atenc:loaaaente, 

(À Comissão de Relações Exteriores e DefeSa Nacional) · 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 23, DE 1993 

(n° 225/92, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da 
Coréia para Serviços Aéreos entre seus 
Respectivos Territórios e Além, 
assinado em Brasilia, em 11 de agosto 
de 1992. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo 

da República Federativa do Brasil ,1e o Governo da República da 

Coréia para Serviços Aéreos entre séus Respectivos Territórios e 

Além, assinado em Brasilia, em i11.' d~ agosto de 1992. 
' Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
I \ 
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do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares 

que, nos termos do artigo 49, Inciso I, da Constituição Federal, 

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Senhores Membros do Cong.-esso N·a~im.al, 

De conformidade com o disposto no art. 49, inciso I, da Constituição Federal, 

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos 

do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia para Serviços Aéreos entre 

seus Respectivos Territórios e Além, assinado em Br~silia em 11 de agosto de 1992. 

Brasília, 25 de setembro de 1992. 

( (,IJ4-

~---------
~ ---- . -

j::. )1'//::b> t-#õ e;z; ;??ovVt?J A:l _o .::f6·o/1-;>eE cu /G t%- $"7&/:'.&R& 

J}O S?JT/70~ .n:Jmju& &~- ~7:?/..:H? cf'»V ê&uco53 ~ "~-~ 
EY?b7CdU' CS · 

__ _..-~ 

Excelentíssimo Senhor Pr.esidente da República, 

Submeto a alta consideração de Vossa Excelência o anexo 

Acordo entre o Governo da República Federativa do ·Brasil e o 

Governo da República da Coréia para Serviços Aéreos entre seus 

Respectivos Territórios e Além, o qual foi. celebrado em Brasília, 

em ~~ de agosto último. 

' .. 
2. o instrumento ampa1:ará e viabilizará, nos seus aspe1.0tos 

técnicos, operacionais e econômj c~ ··comer.c.iais, o- estabelecimento 

de serviços aéreos regulares e diretos, -·de passagej,rci!;;, carga e 
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correio, entre Brasil e coréia, a serem explorados por 

transrortadores nacionais designados pelas Partes contratantes. 

3. O Acordo, que formaliza as relações brasileiro-coreanas 
no campo aeronáutico, deverá contribuir para a intensificação do 

intercâmbio bilateral nas áreas comercial, cultura~ e de turismo, 
bem como facilitará e promoverá os contatos e os conhecimentos 

entre os povos brasileiro e coreano. Por outro lado, o Acordo 
servirá para alargar e expandir a presença brasileira na Àsia. 

4. o documento reafirma os princípios e as disposiçõe~ 

constantes da Convenção de AviaÇão Civil Internacional, concluída 

em Chicago, em 7 de dezembro de 1944, ratificada pelo Governo 

brpsileiro, em 8 de julho de 1946. 

5. Nos moldes dos modernos instrumentos sobre aviação civil 

firmados pelo Brasil, o Acordo consiste de.uma parte geral e de um 
anexo, contendo os Quadros de Rotas. O documento estabelece os 
direitos e os deveres das Partes contratantes para a exploração de 
serviços aéreos regulares internacionais e contém, entre outros, 

dispositivos em matéria de navegação aérea, designação de 

empresas, regulamentação da capacidade, tarifas, transferência de 

receitas e segurança da aviação. 

6. o anexo do Acordo estabelece os Quadros de Rotas que 

deverão balizar as operações dos transportadores designados pelas 

Partes contratantes. 

7 Em vista do interesse de politica externa em se 

formal~zar o intercâmbio com a República da Coréia no setor do 

transporte aéreo comercial, submeto a Vossa. .Excelência o anexo 

projeto de mensagem ao Congresso Nacional, para encaminhamento 
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desse ato internacional 

Legislativo. 

à necessária 

Respeitosamente, 

apreciação 

Ministro de Estado das Relaç~E~riores 

do Poder 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REP0BLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 

DA REPOnLICA DA COR~IA PARA-SERVIÇOS A~REOS ENTRE SEUS 

RESPECTIVOS TERRITÓRIOS E ALr.M 

O Governo da República Federativa do Brasil 

e 

O. Governo da República da Coréia 

(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Sendo Partes da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, 

aberta para assinatura em Chicago, no dia 7 de dezembro de_l944, 

Desejando contribuir para o desenvolvimento da aviação civil 

internacional, 

Desejando concluir um Acordo.- com o propósito de estabelecer 
serviços aéreos entre seus respectivos territórios e além, 

maneira: 

Acordam o seguinte: 

ARTICO 1 
DefiniçÕes 

Para os· fins deste J\cordo, exceto se estabelecido de outra 

a) o termo •a Convenção• significa a Convenção sobre !\viação 
Civil Internacional, aberta para assinatura em Chicago, no 
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dia 7 de dezembro de 1944, e inclui qualquer anexo adotado 

conforme o artigo 'O daquela Co~venção e q~nlqucr em~nda 
aos anexos ou ~ Convcnc~o, de conformidade com os seus 

artigos 9(} e 94, na medida em que esses anexos e emendas 
tenham entrado em vigor pdca ambas as Partes Contratantes: 

b) o termo "autoridades aeronáuticaS" significa, no caso da 

República Federativa do nrasil, o Ministro.'da 1\eron{,utica 
e, no caso da República da. Coreia, o" 'Ministro dos 

Transportes, ou, em ambos os casoS, qualquer ·pessoa ou 

õrqão autorizado a executar quaisquer funções no presente 

exercidas pelas autoridades acima mencionadas; 

c) o termo "emppes_a 

empresa aérea que 

Contratante, por 

aére.a .. design<>da" .. s .. i.g.nJfica qualquer 
tenha sido designada·· .,.ar uma Parte. 
notificaç~o es~rita à outra Parte 

Contratante, para- a operação dos servi'ços·ailreôs nas rotas 
especificadas no Anexo deste Acordo, e''"poàra os quais a 
apropriada permiss:io de operação···teriha· sido concedida por 
aquela outra Parte Contratante~ conforme o:.artigo 3 deste 

AcQrdo; 

d) o termo "território", em relação a um F.stado, tem o 
significado a ele atribuído no ·artigo 2 da Convenção; 

e) os termos ~serviços aéreos", •serviços aéreos 

internacionais 11 -," ---.,éinpresa áC~é~" -e ~-t.·e~S;i!a sem f'Íns 

comerciais" têm os significados· a' ·~i~ã '';.lJ§~e~gt~ãrii~~te 
a tribu!dos, no artigo 9 6 da Convenc'ão; .. ~ ~;; ·,t 0 ff; ?:-íi·U -;.l'"l-=l:·T-0 

tl o termo ~capacidade", em relação a uma aeronave, significa 
a carga útil da aeronave permitida em uma rota ,ou.s~ção~'<ie 
uma rota; 

g) o termo •capacidade", 
acordado, significa a 
serviço, multiplicada 

em relação a. um·· ,. s'é~viço aéreo 

capacidade da aeronà.ire usada em tal 
pela freqüência operada por tal 

aeronave 'num , per!odÓ estabelecido e numa rota ou seção de 
uma rota; 

h) d termo •serviços acordados• significa serviçp.s aéreos nas 
rotas es?ecificadas para o transporte. de passageiros, 
carga e ;;;ala postal, separadamente ou em combinação; 
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·i) o termo •rotas especificadas• siqnifica uma das rotas 

especificadas no Anexo a este Acordo; 

j) o.termo •tarifas• siqnifica os preços a serem pagos para o 
transporte de passagelros e de carga e as condições sob as 
quais aqueles preços se aplicam, incluindo preços e 
condições de ageneiamento e outros serviços auxiliares, 
mas excluindo pagamento e condições de transporte da mala 
postal; 

kl o termo "Anexo• significa o Anexo a este Acordo ou como 
modificado de conformidade com as provisões do artigo 17 
deste Acordo. O.Anexo é parte integrante deste Acordo e 
·todas as referências ao 
Anexo, exeeto quando de 
explicitamente; e 

Acordo incluirão referencias ao 
outra forma for estabelecido 

11 o termo •tarifa aeronáutica• significa um preço cobrado às 
empresas aéreas pelo fornecimento de instalações e 
serviços aeroportuãrios, de navegação aérea ou segurança 
de aviação. 

ARTIGO 2 
Concessão de Direitos 

.. l• Cada Parte Contratante concede i outra. Parte Contratante os 
"direitos especificados no presente Acordo, para permitir a suas 

empresas aéreas designadas estabelecer e operar serviços aéreos 
internacionais nas rotas especificadas no Anexo. 

2. Suj·eito às provisões do presente Acordo, as empresas aéreas 
designadas por cada Parte Contratante gozarão, enquanto operem os 
serviços acordados nas rotas especificadas, dos seguintes direitos: 

- -= -'' 

a) sobrevoar, sem pousar, o território da outra Parte 
Contratante; 

b) realizar pousos no território da outra Parte Contratante, 
sem fins comerciais; 

e) embarcar e dese~arcar 
qualquer ponto das 

·'' 
passageiros, carga e mala postal 
rotas espe'gÚicadas sujeito 

provisões contidas no Anexo. 
., 

em 
às 
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3. Nenhum dispositivo do parágrafo 2 deste artigo serã 

considerado concessão às empresas aéreas. designadas de uma Parte 

Contratante do direito de embarcar, no território da outra Parte 

Contratante, passageiros, carga ou mala postal, transportados mediante 

pagamento ou retribuição e destinados a outro ponto no território 

daquela Parte Contratante. 

1. 

ARTICO 3 
Designação de Empresas 

Cada Parte Contratante terá o direito de designar, por 
notificação escrita à outra Parte Contratante, por intermédio dos 

banais diplemáticos, uma em~resa aérea ou empresas aéreas para operar 

G•s serviços acordados nas rotas especificadas. 

2. Ao receber _tal notificação, a outra Parte Contratante 
concederá, sem 'demora,· às empresas· aéreas designadas a ap~priada 

autorização· operacional sujeita às condições dos parágrafos 3 e 4 deste 
artigo. 

3. As autoridades aeronáuticas de uma Parte Contratante pode~· 
exigir que as empresas aéreas designadas pela outra Parte Contratante 

demonstrem que estão habilitadas a atender às condições ~eterminadas, 

segundo as leis e os regulamentos normais e razoavelmente aplicados às 

operações de serviços a~reos internacionais por tais autoridades, de 

conformidade eom as provisões da Convenção. 

4. Cada Parte Contratante terá o direito de recusar a aceitar. a 

designação de uma empresa aérea ou 
conceder a autorização operacional 

empresas aéreas, ou de recusar a 
referida no parágrafo 2 deste 

artigo, ou de impor condições que sejam consideradas necessárias para o 

exerc!cio pelas empresas aéreas designadas dos direitos especificados 

no artigo 2 deste Acordo, em qualquer caso em que não esteja convencida 

de que uma parcela substancial da propriedade e o control~ efetivo 

daquelas empresaa pertençam à Parte Contratante que 4esignou as 

empresas aéreas, ou a- ·seus nacionais. 

s. As empresas aéreas designadas e autorizadas conforme as 

provisões dos parágrafos l e 2 deste artigo podem começar a operar os 

serviços acordados, desde que a capacidade esteja regulada com base no 
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artigo 9 deste Acordo e que as tarifas estabelecidas para aqueles 
serviços, de conformidade com as provisões do artigo lO deste Acordo, 

estejam em vigor. 

~~,ÇQ_! 
Revogação e ~uspensão de Autorização 

1. Cada Parte Contratante terá o direito de revogar uma 
autorização operacional, ou de suspender o ~ exercício dos direitos 
especificados no artigo 2 deste Acordo pelas empresas aéreas designadas 
pela outra Parte Contratante, ou impor condições que sejam consideradas 
necessárias para o exercício desses direitos: 

a)· elll-qualquer caso em que não este-ja convencida de que parte 
substancial da propriedade e o controle efetivo daquelas 
empresas aúreas pertençam à Parte Contratante que as 
designou ou a seus nacionais; ou 

b) no caso em que aquelas empresas aéreas deixem de cumprir 
as le~s e os regulamentos daquela Parte Contratante que 
concede os direitos; ou 

c) no .. caso em que as empresas aéreas deixem de operar 
conforme as provisões deste Acordo. 

2. A menos que a imediata revogação, suspensão ou imposiç~o,da~ 
condições mencionadas no parágrafo 1 deste artigo seja necessária ~ra 
prevenir.violações posteriores ne leis ou regulamentos, tal direit~ 

será exercido por .cada Parte Contratante somente após consulta à ouu:a 
Parte Contratante. 

ARTIGO 5 
Direitos Alfandegários e Outros-Encargos Semelhantes 

1. As aeronaves operadas nos serviços internacionais pelas 
empr.esas aéreas das Partes Contratantes, assim como seu equipamento 
regular, sobressalentes, suprimentos de combu.st!vel e lubrificantes, e 
suprimentos (incluindo comida, bebidas e fumo), a bordo de tais 
aeronaves, fica~ão isentos de todos os direitos alfandegários, taxas de 

inspeção e outros encargos similares na chegada ao território da outra 
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Parte Contratante, de conformidade com as provisões das leis e dos 
regulamentos em vigor de cada Parte Contratante, desde que tais 

equipamentos e suprimentos permaneçam a bordo da aeronave até o momento 

em que sejam reexportados. 

2. Estarão, também, isentos dos mesmos direitos, taxas e outros 

encarqos semelhantes, de conformidade com as provisões das· leis e dos 

regulamentos em vigor de, cada Parte Contratante, com exceção dos 

encargos correspondentes para o serviço realizado: 

a) suprimentos de .bordo colocados a bordo da aeronave no 

território de Parte Contratante, dentro dos limites 

fixados pelas autoridades competentes da referida Parte 
Contratante, e para o uso a bordo da aeronave empregada 

nos.serviços acordados da outra Parte Contratante: 

b) sobressalentes· levados para dentro do território de 

qualquer Parte Contratante para a manutenção ou o reparo 

da aeronave usada nos serviços acordados pelas empresas 

aéreas designadas da outra Parte Contratante: 

e) eombust!vel e lubrificantes destinados ao abastecimento da 
aeronave operada nos serviços acordados pelas empresas 

aéreas designadas da outr,a Parte Contratante, mesmo quando 
tais suprimentos destinam-se ao uso em parte do vôo 

realizado sobre o território da Parte Contratante na qual 
eles foram colocados a bordo. 

Os materiais citados nos·itens (a}, (b) e (e) deste parágrafo 

podem ser exigidos a ficar sob o controle ou supervis5o alfandegária. 

3. Os e'luipamentos normais de vôo, como também os materiais .~ os' 

suprimentos retidos a bordo da aeronave de qualquer Parte Contrata~~: 
podem ser desembarcados no território da outra Parte Contratant~ 

somente com a·aprovação 

Parte Contratante. Em tal 

das autoridades alfandegárias daquela 

caso, eles poderão ser colocados 
outra 

sob a 
~' supervisão das mencionadas autoridades, ate que sejam reexportados ou 

de outra forma utilizados de acordo com os regulamentos alfandegários. 

4. Passageiros, bagagem e carga 

território de uma Parte Contratante, e 

em trânsito direto através do 

que não deixam a área do 
aeroporto reservada para·tal fim, estarão sujeitos a 

--

um controle 
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simplificado. Bagagem e carga em trânsito direto estarão isentos de 

direitos e taxas, incluindo direitos alfandegários. 

ARTIGO 6 

Aplicação de Leis e Regulamentos 

1. As leis e os regulamentos de uma Parte Contratante, que 

dispõem sobre a entrada ou a satda de seu território de uma aeronave 

en~ajada na navegação aérea internacional, ou võos de tal aeronave 

sobre aquele território, serão aplicados às aeronaves das empresas 

aéreas designadas da outra Parte Contratante, e serão cumpridos por 
tais•aeronaves na entrada_ ou na sa!da, e durante sua permanencia no 

território da primeira Parte Contràtante. 

2. As leis e os regulamentos de uma Parte Contratante, que 
-dispõem sobre entrada, permanência, trânsito ou sa!da de seu território 

de passageiras.. tripulações, carga e mala postal, tais como aqueles 

relativos às formalidades de entrada e sa!da, de emigração e imigração, 
alfândega, moeda, medidas sanitárias e de quarentena, serão aplicados 

aos passageiros, tripulantes, carga ou mala postal transportados pela 

aeronave das empresas designadas da outra Parte Contratante, durante 

sua permanência no território da primeira Parte Contratante. 

ARTIGO 7 

Atividades Comerciais 

As empresas aéreas designadas de cada Parte Contratante terão 
o direito de estabelecer escritórios de representação no território da 
outra Parte Contratante. Aqueles escritórios de representação podem 

traze~ e manter pessoal comerc1al, operacional e têcnico. Os 
escritórios de representação, os representantes e o pessoal serão 

estabelecidos de acordo com as leis e os regulamentos em vigor no 
territór"io daquela outra Parte C9ntratante. Cada empresa aérea terá o 
direito de comercializar o transporte a~reo e qualquer pessoa est~rá 
livre para adquiri-lo na moeda daquele país ou, sujeito às leis e 

regu~amentos nacionais, em moedas livremente conversíveis de outros 

paises. 

ARTIGO 8 
Reconhecimento de certificados e Licenças 

1. Certificados de navegabilidade, certificados de habilitação e 

licenças emitidas ou convalidadas por uma das Partes Contratantes 



6864 Terça-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) J ui h o de 1993 

serão, durante o período de sua valid.ade,. reconhecidos como válidos 

pela outra Parte Contratante. 

2. Cada Parte Contratante se reserva o direito, todavia, de não 

reconhecer 

território, 

como yálidos, 

certificados 

para fins de 

de habilitação e 

.vãos sobre seu próprio 

licenças concedidas ou 

convalidadas para seus próprios nacionais pela outra Parte Contratante 

ou por qualquer outro Estado. 

1. 

ARTIGO 9 

Regulamentação da Capacidade 

Haverá oportunidade justa e igual para as empresas aéreas 

designadas de ambas as Partes Contratantes operarem os serviços 
acordados nas rotas especificadas. 

2. Na operação dos serviços acordados, as empresas a~reas 

desig.p.adas de cada Parte Contratante levará_'? em conta os interesses das 

empres'as aéreas designadas da outra Parte Cont•·atante, a fim de não 

afetar indevidamente os serviços proporcionados pela Última, em todas 

ou em parte das mesmas rotas. 

3. Em qu~quer rota especificada, a capacidade oferecida pelas 

empresas aéreas designadas de uma Parte Contratante, juntamente com a 

capacidade oferecida pelas empresas aéreas designadas pela outra Parte 

Contratante, será mantida em razoável relação com as-necessidades do 

pÚblico para o transporte aéreo naquela rota. 

4. Os serviços acordados proporcionados pelas empresas a5reas 

designadas de cada Parte Contratante terão, como objetivo fundamental, 

a provisão, com base em razoáveis coeficientes de aproveitamento, de 

capacidade adequada às demandas atuais e previsíveis de trilfego para e 

do território da Parte Contratante que designa as e~presas aéreas. O 

transporte de tráfego embarcado ou desembarcado no território da outra 

Parte Contratante para e de pontos nas rotas especificadas em 

território de outros Estados que não aquele,que designa as empresas, 

será de carãter suplementar. O direito de tais ~mpresas de transportar 

tráfego entre pontos das rotas especificadas localizados no território 

da outra Parte Contratante e pontos em terceiro~ paises será exercido 

de acordo. com os interesses de um desenvolvimento ordenado do 
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transporte aéreo internacion-al, de tal forma . que a capacidade seja 
relacionada com: 

a) a demanda de tráfego para e de o território da Parte 

Contratante que tenha designado as empresas aêreas: 

b) a demanda de tráfego existente nas regiões através das 

quais passam os serviços acordados, levando em conta os 

serviços aéreos locais e regionais: e 

c:) os requisitos de operação direta da empresa aérea. 

s. A capacidade a ser proporcionada nas rotas especificadas será 

a· que for determinada, de tempos em tempos, conjuntamente por ambas as 

autoridades aeronáuticas. 

ARTIGO lO 

Tarifas 

1. As tar!fas para qualquer dos serviços acordados serão 

estabelecidas em n!veis ~azoáveis, levando-se em consideração todos os 

fatores relevantes, incluindo custo operacional, lucro razoável, 

caracter!sticas dos serviços e as tarifas de outras empresas aéreas 
para qualquer parte das rotas especificadas. 

2. As tarifas serão fixadas de acor·do com as seguintes 

provisões: 

a) tarifas.mencionadas-no parágrafo 

os valores da comissão de 
combinaçdo, serão, se poss!vel, 

l deste artigo, junto com 

agenciamento 
acordadas para 

usadas em 
C'!.da uma 

das rotas especificadas e setores delas entre as empresas 

aéreas designadas envolvidas, e tal acordo será alcançado, 

quando poss!vel, por intermédio do mecanismo de fixaç:io de 

tarifas da Associação de Transporte Aéreo Internacional: 

b) as tarifas assim acordadas serão submetidas, para 

aprovação, às autoridades aeronáuticas de ambas as Partes 

Contratantes, pelo menos noventa (90) dias antes da data 

proposta para sua introdução. Em casos especiais este 
período poderá ser reduzido, sujeito a acordo entre as 

referida.s autoridades: 
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e) essa aprovação pode~er dada expressamente. Se nenhuma das 

autoridades aeronáuticas expressar desaprovação dentro de 

trinta (30) dias a partir da data de submissão, de 

conformidade com o par&grago 2 (b) deste artigo, essas 

tarifas ser~o consideradas aprovadas. No caso de o período 

para submissão vir 

parágrafo 2 (b), 

a ser reduzido, como previsto no 

as autoridades aeronáuticas podem 

concordar em que o período previsto para notifica~~o de 

qualquer desaprovação, 

dias: 

seja menor do que trinta (30) 

d) se uma tarifa 
do parágrafo 

de aplicação 

não puder ser acordada conforme as provisõ~ 
2 (a) deste artigo, ou se, durante o per!odo 

'-·-previsto no parágrafo 2 (c) deste artigo, as 

autoridades aeroni.uticas de uma Parte Contratante 

comunicarem às autoridade~ aeronáuticas da outra Parte 

Contratante sua desaprovação de uma tarifa acordada de 

conformidade com • as provisões do parágrafo 2 (c) deste 

artigo, as autoridades aeronáuticas da!. duas Partes 

Contratantes tentarão determinar a tarifa por acordo 

mútuo: 
e) se as autoridades aeronáuticas não puderem chegar a um 

acordo sobre qualquer tarifa que lhes tenha sido submetida 

nds termos do parágrafo 2 (b) deste artigo, ou sobre a 

fixação de qualquer tarifa nos termos do ·parágrafo 2 (dl 

deste artigo, a divergência deverá ser solucionada 

confornfe.estabelecem as provisões do artigo 15 deste 

Acordo: 

fi uma tarifa estabelecida de conformidade com as provisões 

deste artigo, permanecerá em vigor até que nova tarifa 

seja estabelecida. Não· obstante, uma tarifa não poderá ser 

prorrogada em ra~ão deste parágrafo por um prazo superior 

a doze (12) meses após·a data em que ela, por outro l~do,· 
teria expirado. 

Cada 

designadas da 

ARTIGO 11 

Transferência de Receitas 

Parte Contratante concederá às 

outra· Parte Contratante o direito de 

empresas aéreas 

transferência do 
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saldo da receita sobre a despesa, obtido por aquelas empresas aéreas no . ' 
território da primeira Parte Contratante, relativo ao transporte de 

passaqeiros, mala postal e carqa, em qualquer das moedas livremente 

convers!veis, de conformidade com os requlamentos cambiais em vigor. 

ARTIGO 12 

Tarifas Aeron~uticas 

1. Os encargos cobrados no território de uma Parte Contratante 

às aeronaves de empresa aérea designada _da outra ~Parte Contratante, 

pelo uso de aeroportos e outras facilidades de avia~ão, não serão 

maiores do que aqueles cobrados ds aeronaves da empresa a6rea nacional 

da primei.ra Parte Contratante, engajadas em servi~os aéreos 

internacionais similares. 

Cada Parte Contratante incentivará consultas entre suas 

autoridades competentes 

f.acilidades e, quando 

e as empresas aéreas que usem os serviços e as 

praticável, por meio das organizações 

representativas das empresas aéreas. 

ARTIGO 13 

Provisão de Estat!sticas 

autoridades aeronáuticas de uma 

da outra 

Parte Contratante 

Parte Contratante, a 

As 

fornecerão às 

pedido, dados 

àutoridades aeronáuticas 

estat!sticos periódicos que possam s~r razoavelmente 

exiqidos com o propósito de rever a capacidade estabelecida para os 

serviços acordados pelas empresas aéreas desiqnadas da primeira Parte 

Contratante. Tais dados incluirão todas as informações solicitadas para 

determinar o total do tráfeqo transportado por aquelas empresas aéreas 

nos serviços acordados e nos pontos de embarque e desembarque de tal 

tráfeqo. 

ARTIGO 14 

Consultas 

1. Num esp!rito de estreita 

aeronáuticas da~ Partes Contratantes 

cooperação mútua, as 

promoverão consultas 

autoridades 

entre si 

periodicamente, com o objetivo de assegurar a implementação e o 

cumpr_irnento- satisfatÕrio das provisões deste Acordo ou para discutir 

qualquer problema relacionado com elas. 
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2. Tais consultas começarão dentro de um perl.odo de sessenta 

(60) dias da data de recebimento de tal solicitação, exceto se acordado 

diferentemente pelas Partes Contratantes. 

l. 

1\RTIGO 15 

Solução de Controvérsia 

Se qualquer divergência surgir entre as Partes Contratantes 

relativamente à interpretação ou à aplicação deste Acordo, as Partes 

Contratantes envidarão, em primeiro lugar, esforços para solucioná-la 

mediante negociação. 

2. Se as Partes Contratantes não obtiverem uma solu~ão mediante 

negociação, elas poderão concordar em submeter a divergência à decisão 

de uma pessoa ou órgão; se não for obtido entendimento, a diverqCncia 

poderá, a·pedido de ~ualquer Parte Contratante, ser submetida à decisão 

de um tribunal de trús firbitros, um a ser nomeado por cada Parte 

Contratante e o terceiro a ser indicado pelos dois árbitos nomeados. 

Cada uma das Partes Contratantes nomeará um árbitro no prazo de 

sessenta (60) dias a contar da data em que uma delas receba, da outra 

Parte Contratante, por via diplomática, o pedido de arbitragem da 

divergência e o terceiro árbitro ser~ indicado dentro do período ., 
posterior de sessenta (GO) dias. Se qualquer das Partes Contratantes 

não nomear um árbitro dentro do período espe~ificado, ou se o terceiro 
árbitro não for indicado dentro do período· especificado, o Presidente 

do Conselho da Organização de Aviação Civil Internacional poderá, a 

pedido de qualquer das partes Contratantes, indicar um árbitro ou 

árb'itros, segundo o caso. F.m tal situação, o terceiro- árbitro ser.5. um 
naciç>nal de um terceiro Estado, e atuará como presidente do tribunal dê 
arbitragem. 

3. J\s Partes Contratantes se comprometem a conformar-se ·com 

qualquer decisão dada, incluindo qualquer recomendação provisória, nos 

termos do parágrafo-2 deste artigo. 

l'.RTIGO 16 

Segurança 

l. Oe conformidade com seus direitos e obrigações segundo o 

Direito Internacional, as Partes Contratantes reafirmam que sua 
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obrigação~ mútua, de proteger a aviaçã,o civil contra atos de 
interferência il!cita, constitui parte integrante do presente Acordo. 

Sem limi.tar a validade geral de seus direitos e obrigações r<!sultantes 

do Direito Internacional, as partes Contratantes atuarão, em 

particular, segundo as disposições da Convenção sobre Infrações e 
Certos Outros Ates Praticados a Bordo de Aeronaves, assinada em Tóquio 

em 14 de setembro de 1963, da Convenção para a Repressão ao 

Apoderamento Ilicito de Aeronaves, assinada na Haia em 16 de dezembro 
de 1970 e da Convenção para a Repressão aos Atos Il!citos contra a 

Segurança da Aviação Civil, firmada em Montreal em 23 de setembro de 

1971, e o Protocolo para Supressão de Atos Ilegais de Violência em 

Aeroportos Utilizados pela Aviação Civil Internacional, assinado em 
Montreal em 24 de fevereiro de 1988 ou qualquer outra convenção sobre 
segurança de aviação de que ambas as Partes venham a ser membros. 

2. As Partes Contratantes fornecerão, mediante solicitação, toda 
a assist~ncia mútua necessnr~a, para a prevenção contra atos de 

apoderamento il!cito de aeronaves civis e outros ates ilicitos contra a 

sequrança dessas aeronaves, seus passageiros e tripulações, aeroportos 

e instalações ~a navegação aêrea, e qualquer outra ameaça à segurança 

da aviaç~o civil: 

3. As Partes Contratantes agirão, em suas relações mútuas 

segundo as disposições sobre segurança da aviação estabelecidas pela 

Organização de Aviação Civil Internacional e designadas Anexos à 
Convenção sobre Aviação Civ~ Internacional, na medida em que tais 

disposições sobre segurança sejam aplicáveis às Partes; e exigirão que 

os operadores de aeronaves por elas matriculadas, ou operadores de 

aeronaves que .tenham sua sede comercial principal ou resid~ncia 

permanente em seu território e os operadores de aeroportos situados em 

seu territõtio, ajam em conf~rmidade eom a referidas disposições sobre 

a segurança da aviação. 

4. Cada Parte Contratante concorda em exigir que tais operadores 

de aeronaves observem as disposições sobre a segurança da aviação 

mencionadas no parágrafo 3 acima e exigidas pela outra Parte 

Contratante para entrada, saida ou permanência no território dessa 
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Parte Contratante. Cada Parte Contratante assegurar5 que medidas 

adequadas sejam efetivamente aplicadas em seu ten·i tó.rio para proteger 

as aeronaves e para inspeciqnar os passage.irv.:>, t·:· tripulações, as 

bagagens de mão, as bagagens, a ~arga e as provisões de_ bordo,_ antes e 

durante o embarque ou carregamento. Cada Parte Cont::-atante exarninax:á, 

tambC.m, de modo favor~vel, toda solicitac~o d~ outra Parte Contratante, 
o 

com vistas a adotar medidas especiais e razo~veis d8 segu~anc;a par~ 

combater uma ameaça especrfica. 

s. Quando da ocorrência de_ um_ incidente, ou de ameaça de 

incidente de apoderamento ilícito de aeronaves civis, ou outros atos 

ilicitos contra a segurança de tais aeronavesl d~ seu~ passageiros e 

tripulacões, de aé:roportos ou c.le instalações (':.= .~.avega«.;ão aérea, as 

Partes contratantes assist'ir-se-;.o mu tuamênt.e, facilitando as 

comunicações e outra~ medida-s apt:'r:>p.c·.i.aC:l . .:-.s • !te <:i'~'.·. 1~<1do.s a pô~ termo, d!i! 

fotma r!ipida e segura, a tal :li'<':'idP.nt.e on am~ac'\~ 

l. 

-"RTICO 17 

En1endas 

Qualquer emenda 01.1" tn0di f::Lcac:?.o (1 ·~~ ... G ·'·' .-.; Cn estabeleC'ida 

pelas Partes contratantes entrará em 'ligO!.' ~·:.~ ·} .• td 

por troca de notas· diplomát~cas, indit:.=\lido '.:pl~?.: :·"" 

··. s~r dét.eiminad~à 
. -. .i = :· 

'':' procedimentos 

internos neces,s_ii.rios foram concluídos por a:':'~as ~'l.s 1:a.;-:c-.as .:ontratantes. 

2_.' _Q_ua~qucr emenda ou ffif)d.i..fica•;_1o 
' . ' :\.\' 

J,.\ ~~ç...-_. ~ ___ :~_ste _ 1\.cordo seru"\ 

acertada entre as autQridades. aer_o_nz;.u~icê\s, 

confirmada por troca de notas diplom~t:icas. 

c ent.r.ar-1 em· Vigor ~~u~ 

3. se. uma convencS.o ou um acordo l"'.t1.t" :. 
1 

... ._~-~1 relativo a 

transporte aéreo entrar em vi.·1or e:n r~laçZ.o ... ::;;. ·· ::ts Partes 

Contratantes, este 1\cordo será eú\endaJ.o a fün de ajustar-_se às 

provisões de tal convenção ou acordo. 

-"RTIGO 18 

Denúncia 

Qualquer Parte Contratante poderá, a qualquer momento, 

.notificar ã. outra Parte Contratante, por escrito, pelos canais 

diplomáticos, sua decisão de denunciar este hcordo. Tal notificação 

à Organização de hviaçáo • Civil será feita simultaneamente 



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 13 6871 

Internacional. Nesse caso, o presente Acordo deixará de viger doze (12) 
meses após a data do recebimento da notificação pela outra Parte 
Contratante, a menos que seja retirada, de. comum acordo, antes de 

expirar esse per!odo. Se o recebimento da notificação n~o for acusado 

pela outra Parte Contratante, a notificação será considerada recebida 
catorze (14) dias após seu recebimento pela Organização de Aviaç~o 

Civil Internacional. 

ARTIGO 19 
Registro 

Este Acordo e qualquer emenda a ele serão registrados na 
Organhação de Aviação Civil Internacional. 

ARTIGO 20 

Entrada em Vigor 

Este Acordo entrará em vigor na data em que ambas as Partes 

Contrata!'t.e~, por meio dos canais diplomáticos, forem mutuamente 
notificadas a respeito da conclus~o dos procedimentos internos 

necessário~ para sua vigência. 

, F~ito em Drasilia, aos 1 L dias do mês de 4gosto de !~~ 
.. · .. -··· em" dois e·,.:emplares, nos idiomas portugues, coreano e ingles,. :sendó 

.todos os textos igualmente autenticas. Em caso de qualquer div~~:~c·a 
de interpretação, prevalecerá o texto em inglês. . .• , _, 

PELO GO · 
FEDERATIVA DO SIL 

PELO GOVERNO DA REl'OBLICA 

DA CO~IA 
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1\NF.XO 

SEÇli.O ]\ 

Rota a serem operadas em ambas as direções pelas empresas 

aéreas designadas do Brasil; 

Pontos de origem: poneos no Brasil 

Pontos intermediários: ~ ~os Angeles, São Francisco, Houston, 
Dallas 

Pontos de destino: 

Pontos na Nova Zelândia, Austrália, 

Canadá, ~rica Latina 

Seul, .Pusan 

SF.Çli.O B 

Rotas a serem operadas em ambas as direções pelas empresas 
aéreas designadas da República da Coréia; 

Pontos de origem: pontos na República da Coréia 

Pontos intermediários: - Los Angeles, São Francisco, Houston, 
Dallas 

Pontos de destino: 

Pontos na Nova zelãndia, Austrália, 
Canadá, América· Latina 

São Paulo, Rio de Janeiro 

Nota: As empresas aéreas designadas de ambas as Partes 
Contratantes poderão, em todos ou quaisquer võos, omitir escalas em 
qualquer dos. pontos ~~ima desde que os serviços acordados nas rotas 
comecem nos pontos de origem dos respectivos pài~es. 
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aéreas 

Rota a 
designadas 

Pontos 

Pontos 

J1. N E X O 

serem operadas 
do Brasil: 

de origem: pontos 

intermediários: 

em ambas .. as direções pelas empresas 

no Brasil 

Los Angel~ll• são Fl-an'?~s~.o, Rouston, 
Dallas 

.Pontos na Nova Zelândia, Austrália, 
Canadá, América Latina 

Pontos de destino: - Seul, Pusan 

SRCJI.O B 

.Rotas a serem operadas e111 a.mbas as direções pelas empresas 
aéreas designadas da República da Coréia: 

Pontos de origem: pontos na ·República da Coréia 

Pontos intermeci.i.irios: - Los Angéles, São Francisco, Rouston, 
Dallas 

Pontos de destino: 

Pontos na . Nova Zelândia, Austráliâ, 
Canadá, América Latina 

- São Paulo, Rio de Janei·ro· 

Nota: As empresas aéreas designadas''C!e ambas ·as Partes 

contratantes poderão; em todos ou quaisquer vãos, omitir escalas em 
qualquer dos pontos acima desde que os serviços acordadós nas·rotas 
comecem nos pontos de origem dos respectivos pa!!ies. 

.-.. ~ ... -······ -·· ·==--~-=----
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-'\ N F. X O 

SEÇ!tO A 

Rota a serem operadas em ambas as direcões pelas empresas 

aéreas designadas do Brasil: 

Pontos de origem: pontos no Brasil 

Pontos intermediários: - Los Angeles, São Francisco, Rouston, 
Dallas 

Pontos de destino: 

-· Pontos na Nova Zelândia, Austrália, 
Canadá, Am~rica Latina 

.- Seul, Pusan 

S F. ç')t' O B 

ROtas a serem ope.ra·das ·e·m ·ambas as dire- s 1 çoe · pe as empresas 
aér'eas designadas da República da Coréia: 

Pontos de origem: pontos na Republica dà Coréia 

Pontos intermediários: -Los Angeles,·São Francisco, Rouston, 
Dallas 

Pontos de destino: 

Pontos na Nova Zelândia, Austrália, 
Canadá, .América Latina 

- São Paulo, Rio de Jane·iro 

<.!. 
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Nota: As empresas aéreas designadas de ambas as Partes 

Contratantes poderª-_o, e:n todos ou quai·squer vãos, omitir escalas em 

qualquer dos pontos a=ima desde que os serviços acordados nas rotas 

eomecem nos ponto"s de origem dos respectivos pa!.ses. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO }'J0 24, DE 1993 
(n° 230/92, na Câmara dos Deputàdos) 

Aprova o texto da Convenção 
Interame:t:icana sobre Conflitos de· Leis 
em Matéria de Sociedades Mercantis, 
concluída em Montevidáu, em a de maio 
de 1979. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. - 12 Fica aprovado o tl;!XtO da. Convenção 

Interamericana sobre Conflitos .de Leis em Ma.téria. de ;Sociedades 
-- ----------

Mercantis, cone luída etn MOne-evidéu, em a de maio. de .. 1.979 .. 

Parágra:eo úp.ic<J. Ficam sujeitos· ~ apreC.if.ção_ dQ 

Congresso Nacional_ qua,isquer atas _que ~mpliquem rzyisão .desta 

Convenção, bem como_ quaisquer modificações q.ue., nos te.rmos do 

art •. 49, inciso I, da constituiç~o Federal, acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2~<_Este decreto legislativo entra em vigor na data 

de sua publicação. 
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MENSAGEM N" 609, DE 1992 
~ ...... ·c...-~ 
Dt~-Oift. .... l.:::t.L·~~...._,l ........ ~.v- ............ _,....,•~•...._.,s-.ar ....._ .. a..o .. ....._.,...._,e __ ~J----.-.c.:.a... 

dlt..il-liiiMI:IIIIII~ ...... ~-~-~---IIIIIm, 
--·~~~......-.lliia .. .l:*lilla~Prmd!L 

{c.--

E~ ZJ~NIIr .. J /II":R'~~bla'~.-~.o~~-'*-l~.;_ :N"r? M 
11~.-- lf'U, JD ~ ~~~~~ ... .QV.ow ~ 

~,u#;> ~~"TaN<c.s.. 

a...l~ ...,..r n.u..t.. ca, ._...lLG., 

n- • -~ .. ._ ...uillilcda a -
pcvjeto .- -.... ,eh ,.,u.1 • ~ ee r.1...-. 4o 

~ IIM:Ii~ • t..tG .. ~ ~t- .-.:. 
c:ant:l1ee. .. l.a1a - ~ia .. --~ -.-u.. -.lânM. 
- ~~~ • •.•. n, ,... u c..t....a. ~u..a 
~ioua 61 Dizúte ~~ ":.1 ..... (C1DIJtooU), -

~- JC'S'J~ ••• .... ..... ~ ~ Letcc- -
• pelo ~ • ~ -..u.u., w~n1ee u.... • 
cim: ... l: (..__, 1.71íJ. 

2. o nt'er:We ~ fel -~. ~· data, 
- .. c-a. llcu1l.U.:., .-J.• l'n'- llarolde 'hl:l.nin 

Yall..... - .. - .u..,. ---~ - diraito 
ure-i~ pr.t..,..., ....... ia .arcw., ........... o caqa 

lie c:-l.tar ~ - I~f:J', hi tU...O, ipa~, M 

- ~ - - ~ ..-c-1-. ... Clllrtne dM-..ete 
~~ l&t~-. Mt1t:L~ au ~ PGC' oiaaa ...._ 
.. ~ • ..a.l - Yi~ - JA ••••• , ,_ l.- do Q'ti ... Uo 0 

,__ --.1hizoe, ........... ti- .,eoe- • -· na. 
llrf'La 1llio:L.- - tdlltt. ..,......1• • - ratJ.t.t.a.qla. 
3. Dlllltno .. -.lt~:l.c ......... Gl'iun- -~pua 
t'i:cu' • la.l. l'8flll..... ... ~. .. -..a:lAIMe, ... 
twlci~ ... ~-- .... -~ --.tia, ....,:ee 
'{'tle ~itld a ~- Ud.clal .. -~ tz.tMa, a ~ 

- ..-o- ... pala ~ .. ·~ .. lei .. 1-.u .. -
-ubai-.. u.s.. ~. l.d ............. - ~-
~u. .. r--. ... ~ -*"• ...... •Lao&a .. ta1a 

-~0 ~-.- ...... ~ .. cn:,-- .... 
projeto Velladao p~va a lei de cri~ - conn.itv.içt.o da 
~·•oa jou1d1c:a, lei -ta a n&o eer contluldlida c.. a do 1119&1:' da 
coa.titulçAo, po~, - e:ae opinilo, Mo -ria l.Jipoulivel que 

,_ ,..._ jou:l.olJ.ca. .. c:arwtiea.f.s .. n~a lgq&J:" de a~ - a lsJ. 

4e av.tcv (ct'. o - .IU.I:&LSiD: Tntemeç!ooel l.Uuda .• Volo III, aio 
4e J'&Miro, 1'71, po U-111· 

4o . ~ a N1fR ~ por 'tall.adle .-ra ~ a 

exi~ttnoia,• a capui4alle c.. -iAdadM ~tia ti._.. side 
anta:rio~ adoc~Qda, pelo IaatJ.tute 4s Dlreito tnta&'l'l&c:ional na 
Jteeoluçlo da Van.óYla sobr8 aa líoci....._ AnGn:t.aa no Ot.r.ito 

Intenwci-.1 Pn.Yado (1.67), • •i-- :11 da '!'ratada da Dinito 
ci•U tntanaoional 4e lloD~i~ (141''1, do c:od.iqo a.ta.aate, 
da l ... i&l.çh e da jU'~i.a de Y&ri• .. _u., ..tando 

~. - - Cll'inilo, ~ - an.. 11 .. - tal da 
:tn~ - CMi .. Civil, a ........... • ..-. ae ru..r a 
~ I~iCIUG de ~~ - ~ rMen&, e 
dal.,aoie -..ustza -tR iatau-t. a ~ M c:n. a 

qga1, alua, ...u- total .._ta- • tispa.te nN'c'tt_,, 

no ret'a:ri.:O:. ::.- _ - t.Io:, nAO b.a~ po;rtaat.o 11xrvaçlo 

- r- 111a lei civil u.un. ~UeU., - ela lei ~ial 
(CóoliiJO Ca.KCial, artll. ,., • l02) o h ~ ao cUrei to 

corrYW~CiOII&l, ~ pan o t.I'Ull a,.na. no toca.nt. ao Códi90 

au.ta.ante. jlllo 'fiM ,._ - part~o elo Tn.tado de llllnt.n'icWIIII de 
uu. 

5- o s.,.wwda probl- ela ...,na nl-lneia • o c1o 
l"'CCftbec~o s:wtnterritorial ela psn«alict.de jur1.tica 4&s 

eocis.dadaa -~tia, ~ia ola solw;.to dada eo pri-iro. o 

principio qanl Hbn --~ probl-, o c1o ~t-ento 

.ta. pee-• ..Uanqain.s, v.. 1090 no .r•tiqo lo Col'nlillponde a 

principi.,. s1a11UM ad.ot.Moe - oatto. tntadoa • ~ 
~:1.-i• •. ~ ..... ,__ 11 .. , - b.~ &.1.,_, 
ter .aio~ dt.r.ito. do filiO a lei do btaclo ele ~~ 

_.... a. sociedad.ee -titu..t.a. no - pl'6prio ten-itório. POr 
ou.tz'o ledo, o ~~ de pl- direito n&o ezclul a 
taculcJ.dcl. do bt.edo da u:i9ir COIIIpr'OV&Çio da u:iatancia c1.1 

-~ 1la ~ c:x. a lei ckl lQIIU' de - oon.ti'bai~. 

6. o terceiro probl- Maico • o do tunc:i~ 

extr.Un-itorial da eocl-sada ~il, o do ...-ciciei elo seu 

t':la 011 altjet.iYV soclaJ ~ .. tado. """i o principio U.Olv.to, 

--· ~ un.i-1, • o da ._tcsade .._ pe'ftia • . ..:aa-
autozoiuQAo da bt.M 4G ~"-to. 'l'M ris&rlL 
~iv- oondJ.qaee, ticaalo ainda a -i--. .ajeit. a. leia 

• tri.blulaia do - ltetado. bte pr1MI:1pio, --..,r.do -
di- tra~ a COWI iaterDaoi-1s e - talctDe l_,.ia 

doe .U10SI PI~• • ..,aclal -ioa-, - .... cód.lqa. • 
le.ia .-nriate (no -..u, Cód190 c-rc:Lal, art. 301 • t.Iee, 
art. 11, 1•), • ~lsdo - ut.s. 4 • ela eoav.a.ç.lo ---· 7. Final~, o ut.? da~-- ~e. 
cl&-.la de ,_.,. - iaM:~toll do ~. • II'Ml diapo)e CI'H a 
lei pon' ela decla~ aplic&"l pMen l'l6o -r ••.Ucada no 
u.rrit4rr .... .._ ......... a OOIWiden ...Ut'~ c:cm:riria a 

° CoPIA"'·' 
ncR!T.li!IA r- ·r·-~ J.'.3 r,.:il;<k~ fY.F.~or;~;~ 

····'"•· .... 
''•'•'-'"''·i•''"lo! .. -oolo 

CONVt:HCAo INTEAAHilltlCAHA S011U CONFLITOS DE U'!IS ~ 

!tATtRIA Oll SOCil:OAOtS OU!:RCAIITIS 

01 Covemos doa Eltec1oa Ofe.bro1 da Ot:qanizaçio doa !:atado• 

"-t:lcanoa, dele)OIOI da concluir wu convencio sobra contll.toa c1s le.1.1 

- -tir1a de aociodadas -rcantil, convier- no aa91.unte, 

zata convanclo splicer-•-' .ia .oc:ieo:ladaa -r<:a~>t.l.s 

c,o1>at1 tul:ctaa - qualquer doa htado. Pertas. 

••• 

Al'tito 2 

A mustincza, a cap&eJ.da4e, 

aocu•.tadea •rcantis tll<il--

o f•ncioo...nto • a dissolução 
pode la i 4o 'lv.gar de 1111.11 

r:nte~ .. 'por "lei do lutar .S. so.a COftltituicão• a lai do 

zatado o1>da aa cu.pr• 01 ~1sitoa de !or-a • .S. fundo nacasslr.~oos 

pal:'a a ~:l:'iacio cla Uia aoc:l.edadea. 

AS aociedec1e• -tcantie ...,id-n" <:o~>at.J.tutda• - - Bsta4o 
11arlo r.eonbe<:iolas de pleno d.1nito noa .s-&.11 J:atadoa, 

o· ra<:o~>haci-"to da plano <1J.taU:.CJ nio in<:luJ. a ~ec-uldada do 
Eatado d" a:ug1r <:oçz:OYat:ão da IX.I.St.inc.1.a 4a socaededoll da acordo - a 
le.1. dl) lu9ar da sue conatlt.U.I.(io. 

Ea n .. nhua caso, a capacidad" nconhacicla la SOCJ.-..dea 
<:on.stltuic1aa •• u.e Zstedo poc1eri aet -io,; do que a capacida4e que a 

lu do Eatado 4o ra<:onlla<:i-nto outor<Ja ia IOCJ.eda~ C:O•It1tui4ee 
naat .. Ulu-.o tat.ado, 
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Para o •••rc.í.cio .tiret.o 011. l.~J.nt.o doa at.Qa cc.pr .. n4:~.4oa no 
~b)et.o aocaal claa aoe~ed.adea -rca"u.a, aet.aa h.ç.arlo au)al.tJoa i le:a. "'o 

E1tado ~;mda oa praticar ... 

A _.... le:L apli.car-•e-1 ao controle "'"' - eoc.i..S..S. 
-r"c:anul, qo.~e exe"tça o coMrcio- ,. htadci, obteaha aubn -

aoe:Ledada consut.uida • outro Kata4o. 

Arti.'JO S 

Aa ao<:aNa.S.e contJ.tuidaa - - l!ata4o, qu.- prete.._ 

e•U•bchcer a ..,w efat:~.va de """ acbu.nJ.at-:eo;lo caatral - ovtru 
'taUodu, puderio ur Obr.1.9&4aa a eu-pi'S.:t' oa requ.i&.l.t.c.>a aatabelacJ.doa.,.r>& 

lequhçio deata Gltt-. 

Aa aoc:~.adadea -reantJ.a coutitui4aa - wa l!atado par• o 
e>lercicJ.<> chreto ou 1n4u·et~;~ dua at.ua c.-preend:a,doa .. aaa ob)at.o 
agc:~.&l hcario av.jeltaa •o• iírqioa jur:a.a•U.elon&:La do !!atado onda oa 

prat:LC&I'el'• 

A le:L .S.elal'ad& aplici.,.l pUr ••t.a Cl.>ll'"a;io ~ri Mo aer 

.aphc:ada "" tCE:titÚtlo duo Zau.SV qua a c:ona.1der• .. n~.feat.-nte 

c:_ontr.i_rJ.a .i aua urd- pú.bli.o;:a, 

Arti.qo I 

Eau1 Convenção ficarl aberta i aaal.natura doa J:&ta4oa ...-broa 
' da Orqan1z:açio doa zatadoa ~r~.c:anoa. 

Art.J.qO ' 

Zata Conv•n<:ão ••ti auj•ita a ratihcado, Oa i.nat.r.-ntoa d• 
rauhcaçio ••r-io depontadoa na S.crat&l'l&~ral da Orqanuação doa 
Eatadoa ..._tlc&noa. 

!:ata ConY<Intlo l!ic<1rl aberta i adeaio da qu.alquer outro 
!:atado, oa inat.ru-ntoa da adaalo aariQ dapoaitadoa n.a Sacret.aria~ral 
da Orqanisaçlo 6oa latadoa ~rieanoa. 

Artiqo l1 

Cada !:atado podari lor.alar r•-:rvaa a aata Convanclo no 
-nto de aaaJ.ni-'la, rat.11.1el•la ou A ala aderir, da&d<l ~· a E:&aa:r<o·a 
vara• a.obn .,.. ou •i• d:Lapoaiçlo aapacUieaa a ....,. nio aaja 
.1n~pati,.l ec- o objato a la d.a CO~rn~nçlo, 

Art.ioro 12 

IEata COa'Nntlo -trari • •i90r no Ui96a~ dia a partir da 
data - qua haja aido dapoaitad~ o a..,zn4o i.nat~to da ratit:i.eaçio. 

P.ua e..Sa latado que ratUleu a eon,.nçio CN a ala. a.darir 4apou da 
lla,.r a1.d0 dapo&J.ta.do o aaqundO ~nat~nto da l'&t>.t'~e.a.;ão, ,. eon..,.nciio 

antrari - V.I.<JOr no ui,Pat.o dia a ptort.ir da data • qua tal !ata4o 

haja dapoa:z.tado ••• i.nat~llt.O da ratific•cio ou da adaaio. 

Artiqo 1) 

oa 1.11~ Parta& que tallh.IJI 411•• 0'0 -h unidadaa 

- tarntori&J.& - que Y.1qor• uat-• juridicoa difarant•& cc- nlaçio a 

quen.õea da q~~e t.ata a ata Conv•nçio poderão de<:lar•~, no -nt.o 4a 

aaunatura, rat.l.ficacão ou ad<laio, q\MI a COnvano;lo •• aplicari ~ tc4aa 
•• auaa unJ.dadea t.~arritoriaia 001 a~nt.a a .... ou -i• dalaa. 

'taia .S.ClaraçNa pollario aar -odlt:Lca4aa ~ianta daclaraçf,aa 

ult&rJ.or-. ...- aapaci.Ucuio a.qaraaa ... nta a ou aa unidade• 
tattJ.t.oriaia a que - apll.earl ••ta Con,.nçlo. Taia daclarac6aa 
ultanoraa ••rio U~it'iiltla I· tacntaria.-coaral da 01'9anhaçio doa 
r:atadoa ~ .1c.- a aa.it1rão •feito trinta 4iaa d<ipou de reeabJ.4aa. 

Art.ito 14 

l!at.a Conv•ncão •i'Jorad pol- iraaO-in&tf:Lni.to~ -... qlialquar 
doa r:atadoa paftaa po4arl 6a"ncii-la. O iaat~•to h denGncia aari 
dapoa~,tado na laerat.aria~ral 4a Orva•h•clo lloa la~ ,...ricaaoa • 
'tranac:o:rr:t.do - ano~ eoftt.&do a pariir U 4&ta do 611)6..1to do 

1nat~nto ela ISaftlftcia, caaaarlo oa afai.toa 4a Conwenclo para o a'Stado 
danunc:1anta, c:onti~ ala IN.b&iatanta para oa .s-Aia &ata~ 1'&rtea, 

Artiqo lS 

o inatn.ant.o ori•inal 4aat.a Corw.nçào, cu)oa tou:toa • 
portu.,.Ma. aapanbol, franela a illflla alo i9U4ll .. nta autintic:oa, aari 
depodtado na Sacrat.a:ria~ral 4a or<ranic&çld doa Uta4oa "-aric:anoa, 
que anviari ~ia autaatic:ada do ..,. taato para o ~:aapac:t.ivo r..,iati'O • 

pubhcação i Secretaria daa ••c:i5aa Onidaa, da confor.idacla - o art..1q0 
102 da a~~a Cart.a coaat:itllltiY&o A seera~uia-Ge:ral da Or<J&.Diaaclc doa 
r:atadoa "-a:ric&noa not:t.fi.c:ari aoa IEata.doa ...-brotl 4a rafauda 
o~aa1saçio, • aoa Zatadoa que llollve~ ada:rido l COa,.nçio, •• 
aaa1naturaa • oa 4apÓaitoa de ina~ntoa 6a r&tlfic:acio, ... ada alo • 
da daniincJ.&, ba. cc- aa raaa:rvaa que llouve:r. OV.t:roaal.ll. tran .. J.tlE:.Í. 

ao• -•-• u daclaE:acõaa prav:t.ataa no art.i9o U 4aata convanclo. 

~ f' do que, oa planJ.potanc::t.irJ.oa ~nfra·aaaJ.no~doa, 

devJ.d-nte aU:to:ruadoa por aaua reapact.1voa GoVarnoa, hr.aa aata 

cunwanção. 

Fa1ta na Cl.dacla .da 1!01\tavi.dlu, hpÜblica Oriental llo OrU<Ju&i, 

no 4.1& oito da -io lia a:t.l ~ntoa a .. tanta e nova:. 

A...UOll" 1.249 - AIJSO. 

À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 25, DE 1993 
(N.0 298/93, na Câmara dos Deputados) 

Dá nova redaçáo ao art. 4.0 do Decreto 
Legislativo n.O 92, de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O art. 4.0 do Decreto Legislativo n.O 92, 

de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4.0 Nas Viagens oficiais ao exterior, 
o Presidente da República e o Vice-Presidente 
da Repúbl!ca farão jus, optat!vamente, a d!á
rias de valor correspondente a um trigésimo 
da respectiva remuneração, fixada de acordo 
com os arts. 1.0 e 2.0; ou ao pagamento das 
despesas de hoapedagem e alimentação." 
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Art. 2.0 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publ!cação. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 92, DE 1992 
Fixa, nos tennos do disposto no art. 49, 

inciso VIII, da Constituição Federal, para o 
exerclcio financeiro de 1993, a remuneração do 
Presidente e do Vlce-Presidente da Repúbl!ca 
e dos Ministros de Estado. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 1. 0 A remuneração dos Mlnlstros de Estado, 

a que se refere o art. 49, inciso VIII da Constituição 
Federal, prevtsta para o exercício financeiro de 1993, 
terá valor mensal correspondente à remuneração 
percebida no mês de dezembro de 1992, reajustada 
nas mesmas datàs e pelos mesmos índiceS cmicedi-· 
dos aos servidores pi:ibllcos federais, a titulo de 
antecipação ou adiantamento salarial. 

Art. 2.0 O _yalor da remuneração fixada de acor- . 
do com o artigo anterior corresponderá, sempre, a 
noventa por cento do valor da remuneração devida 
ao Presidente da Repúbl!ca e a cem por cento do 
valor da devida ao Vice-Pres!dente da Repúbl!ca. 

Art. 3.0 Da remuneração devida aé Presidente 
da República e ao Vice-Presidente da Repúbl!ca, 
uma terça parte será paga a titulo de ajuda de custo, 
em substituição às despesas de alimentação nos 
palácios presidencials, facultado ao beneficiário o 
direito de opção pela mesma vantagem. 

Art. 4.0 Nas viagens of!c!als ao exterior, o Pre
sidente da Repúbl!ca, o Vice-Presidente da Repú
bl!ca e os Ministros de Estado farão jus, optativa
mente, a diárias de valor correspondente a um tri
gésimo da respectiva remuneração, fixada de acordo 
com os arts. 1.0 e 2.0 ; ou ao pagamento das despesas 
de hospedagem e alimentação. 

Art. 5.0 .Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publ!cação, com efeitos financeiros 
a partir de 1.0 de janeiro de 1993. 

Senado Federitl., 23 de dezembro de 1992. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(A Com!sslio de Assuntos EconlJmicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe· 
diente lido vai a publicação. ; _ 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. lPSeCiefário. 
· É' lido o segç.inte: _ _ 

Brasilia, 12 de julho de 1993 
Of. n' 205193 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. !325, alínea c do Regim.ento Interno 
do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência seja corrigida 
a redação do§ 4"', do art. 5"', mencioriado no art:.J"' do Projeto 
de ~ei da Câinara n~" 127, de 1993 por i!Jexatidao material, 
devt~o a lapso que desconsiderou para o Grupo "B" da política 
salanal mesmos critérios de reajuste atribuídos_ aos Grupos 
"A", "C"~ e "D". -

Assim sendo, o § 49 do art. 59 mencionado pelo art, 
1" do Projeto de Lei da Câmara n9 127, de 1993, é corrigido, 

passando a ter a seguinte redação: 
"Art. se .......... '" ........... ~ .. , ................ -..... : .. 
§ 49 A partir de novembro de 1993, inciusive, 

os trabalhadores do Grupo "B" farão jus às anteci
pações previstas neste artigo, nos meses de janeiro, 
março, abril, maio, julho, agosto, setembro, novembro 
e dezembro, mantido para este grupo, no mês de agosto 
de 1993, a ante_cipação bimestral a que se refere o 
§ 4' do art. 5' da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro 
de 1992." 

Solícito ã.inda a remessa de novos autógrafos à Câmara 
dos Deputados, a fim de dar àquela Casa conhecimento dessa 
retíficação. · _ _ _ 
· Atenciosamente, -Senador Beni V eras, Relator do PL 
da Câmara ne 127, de 1993. _ -_ . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-- A Presi· 
dência, não havendo objeção do Plenário, co~uilica que, nos 
termos do art. 325, alínea c, do Regimento Interno,. encami
nhará à Câmara dos Deputados novos autógrafos do Substi
tutivO no Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 127, de 
1993 (PL n' 3.610/93, na Casa de origem), projeto que altera 
dispositivos da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, 
e dá outras providências. 

Sobre a mesa, comunicação que será Hda pelo Sr. 1"' Secre
tário. 

É lido o seguinte. 

Ofii:lo-11'200193 Brasília, 8 de julho de 1993 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me. V.Ex' a fim de ind~car 

os Deputados Sidney de Miguel (PVIRJ) e Waldomiro Fiora· 
vante (PT/RS), respectivamente. Tiular e suplente, para com
por, em substituição aos Deputados V~dimir Palmeira (PR/ 
RJ) e José Fortuna ti (PT/RS), a Com1ssao Mista que profenrá 
parecer à Medida Provisória-o." 333_, de 6-7-93, que "altera 
dispositivo no Código de Proteção- ao Consmp.idor" _. 

Na oportunidade apresento protestos de estima e c-onside
ração. -Deputado Vlal;limir Palmeira, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Serão feitas 
as substituições solicitadas. _ ,_ . 

Sobre a mesa projeteS que serão lidos pelO Sr. V Secre-
tário. · 

São lidos os seguintes: · 

. PROJETODERESOLUÇÃON•64,DE19'!3 

Dá nova redação ao Anexo I da Resolução na. 130, 
de 1980, que dispõe sobre critérios para admissão de 
Assesores Técnicos. 

·-~O Senado Fedeiãl resOlve: 
- Art. i' O anexo I da Reoolução n' 1.320, d~ 1980, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

ANEXO! 

CRJTÉRIOS PARA PROVIMENTO DO CARGO EM 

COMISSÃO DE ASSESSOR TÉCNICO 

I - Requisitos mínimos exigido~ para a nomeação de 
candidato: 
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a) nacionalidade brasileira; 
b) gozo dos direitos polítiCos-; - _. -- · 
c) quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
d) aptidão física e mental; e --

, e) comprovante de haver concluído curso de nível superior 
há pelo menos cinco anos. 

II - Indicação de Candidato: 
a) O Senador, após certificar-se de quC o carididato preen

che o requiSito previsto na ·alínea e do item I, indicá-lo-á 
ao Primeiro-Secretário; -- · - '=

b) O Primeiro Sec,retârio, atendidas as exigências das 
alíneas a o d do item I. encaminhará o nome do indicado 
ao Diretor-Geral do Senado Federal, para fins de nomeação. 

Art .. 2" Esta Resolução entra em vig9r na -~ata de sua 
publicação. . . . 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO. _ 
.lustiflcação 

O presente projeto objetiva simplificar os-procedimentos 
administrativos para o p:tovirfiento do cargo de AssessorTéc
nico. 

Trata-se d_e Cargo em. comissão, de livre nomea~o- e exo
neração, em que o --ocupante deve ser de inteint,_C()_!lfiança 
do Senador. cabendo tão-somente a este verificar e aquilãtãY 
se o indicado possui a experiência profiSsíõri3.1 indispensável 
ao bom desempenho das atribuições que lhe serão ·cometidas. 

Propõe-se, assim, que no proces~o de verificação do 
preenchimento dos requisitos mínimos exifiidos do candidat? 
ao cargo, seja dispensado passo desnecessáno, como o en~ami
nhamento do nome a uma Comissão de Avaliaçª-o para que 
ela certifique que o iridicado está habilitado a ocupar cargo 
de confiança. 

Da gama de requisitos exigidos do pretende_nte ao_cargo, 
pela Resolução q~ 13~,-de 1980, prop~_e~se_suErimir o~ idade 
mínima de vinte e cmco anos, por cofifhtar com o d1sposto 
no art. 7", XXX, combinado com o a.rt. 39, § 2~; da Constituição 
Federal. Toçlavia, a alteração é apenas de ordem fofi!lal, pois, 
na prática, o canUidato menor Ue 25 _anos de ida4e não terá 
condições de atender a exigência de haver concluí~o _curso _ 
de nível superior há pelo menos cinco anos. , __ 

Ademais, a comprovação da experiênciá do candidato 
na área em que irá atuar deixa de ser avaliac,l~ e ate~taqa 
por uma ComiSsão de Servidores, passando tal mcumbencta 
para a esfera do Senador que, informalmente, terá :melho,res 
condições de aquilatar, entre os de sua confiança, o que reune 
as habílfdades adequadas à prestação de um boq~. assesso
ramento. 

Por fml, foram incluídos outros requisitos necessários à 
nomeação, com o objetivo de compatibilizar o texto da propo
sição com os ditames da Lei n~ 8.112, de 11 _c;te dezembro 
de 1990, exigiildo-se para a investidura no cargd"i:}ue o candi
dato seja de nacionalidade brasileira, esteja rio gõiO dos direi
tos políticos e quite com as obrigações eleitorais e militares. 

Em face do exposto, esperamos contar com o apoio dos 
ilustres Pares para a aprovação do presente projeto de ~eso
lução. 

Sala das Sessões, 12 de julho de 1993.- Ht~mberto Lt~ce
na - Chagas Rodrigues - Levy Dias - CS:rlos Patrocfcio 
- Julio Campos- -Junia Marise. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 7~ São_ direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem ã melhoria de sua condição social:· 

1- relação de emprego protegida contra despedida arbi
trária ou sem justa causá, nos termos de lei complementar, 
que preverá indenização compensatória, dentre outros direi
tos; 

II- seguro-desemprego, em caso de desemprego invo
h.intário; 

XIX -licença-paternidade, nos termos fíxéidos em lei; 
XX- pioteção do mercado de trabalho da mulher, me-

diante iricentivos específicos, nos termos da Lei; _ 
XXI-. aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 

sendo no mínimO de trinta dias, nos termos da lei; 
XXII - redução dos risc,os inerentes ao trabalho, por 

Iriiio de normas de saúde, higiene e segurança; . 
- XXIII ~adiCional de remuneração para as atividades pe-

nosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; . 
. XXIV- aposentadoria; 
XXV - assistência gratuita aos_ filhos e dependentes des

de o nascímento 'até seis ·anos di idade e~ creches e pré-e~-
cOiilS; - -

--XXVI- recOnhecimento das -corivenções_e acordo cole-
tiVO~;·ae ti'ãbalhO; · ~ ·o--

XXVII - proteção em face da. automação, na forma -da: 
lei; 

XXVIII- seguro contra acidentes de trabalho, a cargo 
do empregador, sem excluir a indenização a que este está 
obrigado, ·quando incorrer em dolo ou culpa; 

XXIX- ação quanto a créditos resultantes das relações 
de trabalho, com prazo prescrional de: · _ 

_a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite 
de dois anos após a extinção do contrato; _ 

b) até dois anos _após a extinção do contrato, para o 
·trabalhador rural; 

XXX- proibição de diferença de salários, de exercício 
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, 
idade, cor ou estado civil; 

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

-Art. 39. A União; _os-Estados, o Distrito Federal e _os 
Municípios instituir, no âmbito de sua comp~tência, regím~ 
jurídico único e planos de_carreira para os servtdores da adm1~ 
nistração pública direta, das autarquias e das fundações pú
blicas. · 

§ 1 ~ A lei assegurará, aos servidores da administração 
direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições 
iguais ou assemelhadoS do mesmo Poder ou entre servidores 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas 
as_ v:a~t!lgens de caráter individual e as_ relativas à f!atureza 
ou ao local de trabalho. · - - -- -- - -

§ 1~ Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 79, 

IV: VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXII, XXIII e XXX. 

RESOLUÇÃO W 130, DE 1980 
Cria empl-egos de Assessor Técnico, aprova crité

rios para a sua admissão, e dá outras providência. 

Art. 1~ São criados, no Senado Federal, .67 (sessenta 
e sete) empregQS-de Assessor Tê:cnico, sob o regime da Conso
lidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia do 

_ _rempo de Serviço, e de aCordo com as_ disposições da presente 
Resolução. 
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§ 1" Serão admitidos, a partir de 1~ de março de 1981, 
67 (sessenta e sete) Assessores Técnicos, lotados e com exer
cício nos gabinentes dos Senadores 

§ 29 Ao Assessor Técnico, indicado pelo Senador e con
tratado após o preechimento dos requisitos mfnimos constan
tes do Anexo I desta Resolução, cabe a execução de tarefas 
de assessoramcnto que lhe forem atribuídas pelo titular propo
nente, dentro do regime de 40 (quarenta) horas semanais 
de trabalho, sendo de 8 (oito) horas a jornada diária:, e corrf 
o salário mensal equivalente ao vencimento do_cargo DAS-3. 

Art. 2<.> Ao fíilal da legislatura, o ocupante do emprego 
de Assessor Técnicó' será dispcnsado_se o parlamentar que 
o indicou não houver sido reeleito, salvo se mantida a indica

. ção de seu nome por qualquer dos novos Senadores. 
§ 19 O disposto neste artigo aplica-se igualmente em 

caso_de renúncia perda de mandato ou morte do Senador. 
§ 29 O SUplente que, em_ caráter provisório, execer o 

mandato de Senador, será assistido pelo assessor do Titular 
da Cadeira não podendo substituí-lo por outro. 

§ _3o Ao Suplente em exercício, na data desta Resolução 
caberá indicar AssessorTécriico que poderá ser ou não conser
vado pelo Titular da Cadeira, quando a reassumir. 

Art. 3" O ocupante Jo emprego de Assessor Técnko 
poderá, além das hipóteses previstas no artigo anterior, poderá 
ter seu contrato rescindido a qualquer momento, se assim 
convier ao Senador junto ao _qual servir, e que encaminhará 
ao Presidente a respectiva .solicitaÇâo. --

Parágrafo único. -- q__ocupante de Assessor Técnico pode
rá ter igualmente seu contrato_ rescindido por proposta da 
Administração, se incidir em falta grave ou outro motivo justi
ficador da rescisão, não se lhe aplicando o disposto no art. 
4' da Lei n' 5.975, de 1973. 

Art. 4" São aprovados os critérios e requisitos_ mínimOs 
para a contratação de Assessor Técnico, constantes do Anexo 
I desta Resolução. 

Art. 5<.> Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 69 Revogam-se as dis-posições em contrário:
Senado Federal, 14 de novembro de 1980. - Senador 

Luiz Viana, Presidente. 

ANEXO I 
CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO DE 

ASSESSORES DE SENADOR~ 

1. - Indicação dos Candidatos 
1.1 -O Senador recrutará e indicará ·ao Primeiro Secre

tário O candidato ao Emprego de Assessor Técnico. 
1.2- O Primeiro -secretário, antes de aprovar a indica

ção, encamin~ará o .candidato à Çomissão de _A, yaliaÇão, para 
que examine o preenchimento dos requisitos mínirilos de ad
missão e certifique a habilitação do candidato, _ 

1.3 ~Certificado pela Comissão .. -de Avaliação o preen
chimento dos requisitos mínimo, o Primeiro Secretário subme
terá o nome do candidato ao Presidente do Senado Federal 
para aprovação_. _ 

1.4-Não sendo preenchidos os requisitos mínimos, o 
Primeiro SecretáriO solicitará ao--senador proponente que indi
que outro cadidato. 

2- Requisitos Mínimos de Admissão 
2.1 -O candidato deverá demonstrar maturidade pes

soal e capacidade profissinal para o exercício'do Emprego, 
que serão aferidos pelo preenchimento dos seguintes requisitos 
mínimos: - -- · 

2.1.1-idade mínima de 25 anos; -, 
2. 1.2- forrnação de nível superior comprovada medb 

dante diploma de conclusão de curso de graduação de lincen
ciatura plena expedido por estabelecimento oficial ou reconhe-_ 
cido de ensino superior em qualquer das área científicas e 
técnicas da competência das Comissões Técnicas do Senado 
Federal; 

2.1.3- experiência profissional pertinente à área do cur
so de graduação do canditato, de no mínimo 5 (cinCo) anoS, 
demostrada pelo exercício de atividades em cada um dos se
guintes campos: 

2. 1.3.1 -exercido de funções de: 
a) assessoramenro ou consultoria superiOr; 
b) direção de órgão ou empresa ou de suas respectivas 

unidades, a nível departamental ou divisional; ou 
c) docência universitáría; 
2.1.3.2- produção técnico-científica própria represen

tada por: 
ã) artigos ou livros publicados; 
b) elaboração de projetos técnicos aprovãdos e eXecu

tados sob a sua responsabilidade; 
c) elaboração de estudos e pareceres técnicos utilizados 

para fundamentação de decisões_ ou aprovação de a tos admi
nistrativos de autoridade ou órgãos; 

d) elaboração de parecer jurídico aprovado por autori
dade, r~mpetente ou exercício de a(ividades forense como 
parte-· em processos.- -

2.2- O candidato deverá comprovar perante a Comissão_ 
de Avaliação o preenchimento dos requisitos mínimos referi
dos nos subitens 2.1.1 a 2.1.3; 

2.3- O ·candidato deverá apresentar os documentos le
gais exigidos pela Administração e submenter-se aos exames 
de sanidade física e mental. 

2.4- Na aferição da experiência profissional, serão ob-
-servadas as segui:ri.t_es regras: -

2.4.1- até 3 (três) anos do total de 5 (Cinco) anõs de 
_experiência profisSional; fixado no subitem 2.1.3. poderão 
ser substituídos por cursos de pós-graduação nas seguintes 
proporções: 

a) .curso de doutorado, equivalente a 3 (três) anqs·de 
experiência profissional; . 

b) curso de mestrado, equivalente a 2 (dms) anos de 
experiência; • . _ 

c) curSo de especialização, ·a nível de pós-graduaçao, 
equivalente a 1 (um) ano de experiência. 

2.4.2 -Em nenhuma h-ipótese será admitido candidato 
com_ experiência profissional inferior a 5 (cinco) anos, relativa
mente aos campos definidos nos itens.2.1.3.1 e 2.1.3.2. 

LEI N• 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 
_Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públi

cos civis da União, das autarquias e das fundações públi
cas federais. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 65, de 1993 
Transforma cargos vagos do Quadro de Pessoal 

do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve; _ . . . 
Art. 1" Ficam transforinadOs em cargOs- da- Categoria 

Funcional de Técnico Legislativo, Nível II, Área 3- Apoio 
Técnico --Administrativo Especial 3.2 - Datilografia, da 
Carreira Especialização em Ativídades Legi~lativas, do quadro 
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de Pessoal do Senado Federal. 20 'vinte) cargos va-gos relacio-
nados no Anexo a esta Resolução. _ 

Art. 2~' A Subsecretaria de Administraçãó de Pessoal 
republicará o Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
as alterações decorrentes desta Resolução. - -- __ -_ 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · · 

Art. 4!> Revogam-se as disposíç-(jes em con!E_~rio. 

Justificação 

Atualmente, encontram-se vagos mais de 20 (vinte) car
gos integrantes da Categoria Funcional de Técnico Legislativo, 
Nível II~ Área 6, Especialidade 6.3 -Artesanato", cujo preen
chimento a Administração da Casa ef!t~Qde Ser des~ecessário. 

Em outras, áreas, a exemplo da Área 3-Apoio Técnico
Administrativo, da mesma categoria e nível, há carencia de 
servidores nos órgãos que integram a estrutura organizacional 
·do Senado Federal. 

Diante disso e visando a atencer às solicitações dos setores 
da casa, principalmente da Subsecretaria de Administraçãq 
de Pessoal, submetemos à preciação dos nobres Pares.o pre
sente Projeto de Resolução, COJll a finalidade de transformar 
20 (vinte) cargos Vagos ein cargos da Área 3 - Apoio TécnicO
Administrativo, Especialidade 3.2 - Datilografia da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo, Nível II, do Quadro 
de Pessoal do SenadO Federal, a serem preeÍlchidos mediante 
concurso público. ,_ __ _ _ _ .. 

- Sahl dãs Sessões, 12 de julho de 1993- HumbertO LUcena 
:.._ Cliagas Rodrigues - tevy Dias - Carlos Patroc(nio -
Júlio C_ampos - Júnia Marise. 

ANEXO 

Situ_ação Atual 

Çátegoria: TécniC-o Legislativo --Nível II 
Área 3 - Apoio Tééilíco - Administrativo Especialidade 
3.2 - patilografia. Total de cargos: 40 
Área 6 - Ins. Equip., -&Cupação e _Amo. de Espaço Físicó 
e Serviço Gerais- - -- • 
Especialidade: 6.3 - Arte0anato total de cargos: 252 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Os ptojetos 
de resolução que acabam de ser lidos ficarão sobre ~ mesa 
durante cinco sessões ordinárias1 a .fim de receberem emendas, 
nos termos do art. 141, § 1~" do Regimento Interno. -

Findo esse prazo, serão remetidos à corilissão compe
tente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu_es) -O Projeto 
d~ Lei da Câmara n~" 149, de 1993, constante do.Expediente 
terá tramitação com prazo determffiado -de quare-iita e- cinCO·
dias, nos termos Cio art. _64, § 1~>, da Constitui'çãó-, ·combinado 
com o art. 395, do Regi~ento Interno. 

De acordo_ CQULO art. 122, inciso II, b do Regimento 
Interno, a matéria poderá receber emendas pelo p"raZo de 
5 dias, perante a Comissão de ·constituição, "Justiça e Cida
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- OS Projetes 
de Decreto Legislativo n~ 21 a 24, de 1993, Const3.ntes do 
expediente terão, nos termos do art .. 37Q, c, do Regimento 
Interno, perante a Comissão de RelaçõesEx:terior:~~-e Defe~a 
Nacional_, o prazo de cinco dias para recebimento de eme'ndas, 
findo o qual a referida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis 
por igual período, para opinar sobre aS proposições. 

Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1~" Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N•727, DE 1993 

Nos tennos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, 
requeiro sejam considerados como de licença para tratar de 

·SituaÇão Nova 

Categoria: Técnico Legislativo- Nível II 
Área 3 - Apoio Técnico-Administrativo Especialidade 3.2 
- Datilografia. Total de cargos: 60 
Ár_ea -6 - ·Ins. Equip. ··oéupação e ·Amo. de Espaço Físico 
e_Serviços Qerais 
EspeCialidade: 6.3 - ArteSanãto _total de cargos: 252 

interesses particulares os dias 19 a 4, 7, 9, 11, 14 e 28 do 
__ mês de junho do corrente ano. 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. _:·senador Divaldo 
Suruagy. 

REQUERIMENTO N• 728, DE 1993 

Na forma do art: 13, § 19, do Regimento Interno, re_queiro 
seja considerada licença minha ausência aos trabalhos da Casã, 

_dia 12 de julho em curso, a ·fim de participar, no Recife, 
da Conferência sçbre a Contribuição do Turismo ao Desenvol~ 
vimento Sustent.~do da Região NorÇeste do Brasil, sob o auspí
ciQ_do Ministério da lndústria, do Comércio e do, Turismo 
e do Banco In.teramericano de Desenvolvimento, conforme 
convite em anexo. 

Sala das Sessões; 12 de julho de 1993.- Senador Marco 
Maciel. -

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO 
COMÉRCIO E DO TURISMO 

GABINETE DO MINISTRO 

Aviso n' 4501GM-MICT 

A Sua Excelência 
Senador Marco Maciel 
Senador Federal 
~esta 

Senhor Senador, 

Brasília, 4 de junho de 1993 

Apraz-me informar a Vossa Excelência que o Ministério 
da Indústria, do Comércio e âo lurismo e o Banco Interame
ricano de Desenvolvimento - BID, estarão realizando de 
11 da 14 de julho próximo, no Recife- PE, a Conferência 
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sobre a Contribuição do TUriSmo ao DesenVolvimento Susten
tado da Região Nordeste do Brasil. 

O evento, que é patrocinado pelo MICT e pelo B!D, 
conta com o apoio da Sudene, do governo de Pernarnbuco,
da Prefeitura do Recife-, da Comlssãcr de TurismO Integrado 
do Nordeste e do Banco do Nordeste do Brasij. 

O objetivo piiildpal é reunir autoridades dos setoreS -pú
bliCo e priVado, nacionais e internacionais, visando o intercâm
bio de experiências através da apresentação âe modelos/story 
cases, que poderão servir de exemplos a serem aplicados para 
contribuir no desenvolvimento sustentado_da Região Nor~es
te. 

Na ocasião, será apresentado _ _o_Programa de Ação para 
o Dese_nvolvimento do TuriS:riloJn,tegrado _çio N_ordeste -
PRODETUR -, idealizado pelos Govern-ââores da Região, 
que visa obter recursos do BID para obras de infra-estrutura 
básica económica, que venham melhor aproveitar o potencial 
turístico da Região. 

Nestas condições, Senhor Senador, remeto em <!_nex9_ªs __ 
informações pontuais sobre o evento. 

Atenciosamente, ~--José Eduardo de Andrade Vieira, 
Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo .. 

SEMINÁRlO SOBRE A CONTRIB:UIÇÃO DO 
TURISMO AO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTADO DO NORDESTE DO BRASIL 

Local: Centro de Convenções, Feiras e Exposições de 
Pernambuco Recife - PE 

Data: 11 a 14 de julho de 1993 
Agenda Tentativa 

Domingo, dia II de julho 
09:00/IS:OOh Inscrições no Centro de ConvenÇões, 
19:00h Sessão solene de abertura do Seminário- Presenças: 

Ministro de Estados, Presidente do BID, GovernaM
dores e Parlamentares. 

19:30h Coquetel com Show folclórico do Nordeste -Local: 
Foyer do _Centro de Ci:mvC-nções. __ _ 

SeguodaMfe_ira, dia 12 de julho 

SESSÃO I 
09:00h Abertura dos trabalhos. Representante do P_rodetur, 

Sr. Lindenbergh Vieira da Cunha Junior. __ . _-
10:00h Apresentação do Documento sobre o Tutis_mo conlO. 

Indústria e suas Tendências. Sr. Jerry Mallet, Pre_~i-
dente da "Adventure Travei Society". -

!0:45h Intervalo para Café. 
ll:OOh Experiências Mundiais. Especialistas da Espanha e 

PortugaL 
12:45h Debates. 
13:15h Intervalo para o Almoço. 

SESSÃO II 

15:00h Experiências Mundiais- Cancún. Sr. Amado Rojas, 
Diretor da Fonatur. 

15:30h Atividades da Organização Mundial Latino Ameri
cana de Turismo. Sr. Augusto Huéscar, Representante 
Regional da ''Word Tourism Organizã.tloh". 

16:00h Envolvimento da População Local nos Programas da 
Unesco_ de Preservação_ Histórica: e Cultural. Sr. Silvio 
Mutal, Coordenador da Unesco para a América La
tina. 

16:30h Intervalo para o Café, 

16:45h Debates 
18:00h Encerramento dos Trabalhos. 
Terça-feira, dia 13 de julho 

SESSÃO IIl 
·i' 

09:00h Critérios Adotados por Investidores da Inic_iativã._"P_ri
vada. 
-Sr. Lorne Clark. Diretor de Políticas da-"World 
Travei and Tourism Council- WTTC". 
Tema - Multinacionais: Modalidade de Participação 
no Processo do Desenvolvimento de Novas Áreas Tu
rísticas. 
-Sr. Antonio Munar Carde li, Diretor do Grupo Riu 
Hotéis S.A~ -
Tema- Processo Decisório Utiliza.do por Cadeia In-
ternacional de Hotéis; . _ 
- Sr. StanleY Seléngut, Presidente da Maho Báy 
Camps. 
Tema-Ecoturismo e Economia- Um Falso Dilema. 

10:30h Intervalo pafa o café. 
10:45h Componentes do Plano de Desenvolvimento Turístico 

Integrado. Sr. Jerry Mallet, Presidente da "Adventure 
Travei Society". 
Temas - Definíção dos Produt9s e Serviços 

O Marco de Referê_nçj~ Institucional 
Aspectos Financeiros e Legais 
Recursos Humanos_- Seleção e Treinamen;. 

to 
Saúde e Seg~ranç_a 
Técnicas de Marketing 

1!:30b Debates. 
13:00h Intervalo para o almoçp. 

SESSÃO IV 

15:00h Co~~ntários ~(jbre in~~rvenções anteriores e_ sua rele
vância para o turismo no Nordeste. Comitê IntermiM 
nisterial de Coõi'denação do Prodetur. 

16:30h Palavras dos Governadores dos EstaQQs do.Nordeste. 
18:00h Encerramento dos Trabalhos. 
Qi.tártaMfeh·a, 14 de julho 

-- SESSÃO V 

09:00h Reflexões e Conclusões_!. Sr. Enrique V. Iglesias·, · 
- Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento- B!D. · · · 

10:30h Intervalo para o Café e 
--- - - ~oletiva do Sr. Enrique V.- Iglesías~ ~residente 9-o 

Banco Inú~ramericanõ de Desenvolvimento --BID. 
11:0011 Reflexões e Conclusões !L 
12:30h Encerramento dos Trabalhos. 

JOAQUIM DE ARRUDA FALCÃO NETO 
Caro Senador Marco Maciel 
Gostaria de convidáMlo para jantar em minha casa, em 

Olinda, com o presidente da SBPC, Dr. Ennio C~ndotti, e 
outros colegas cientistas. 

Rua São Bento, 45 
Olinda 
Tel: 429-0961 
Dia 12 de julho às 21h. · 
Peço confirmar a presença nos telefones: 
Rio: 273-3377 r. 21155 c/Janete 
Recife: 325-1383 c/Angela 
Um grande abraço. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação 
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum. 

A Presidência comunica aQ Plenário que, de acordo com 
o disposto no art. 24da Resolução nç 1, de 199lwCN, encerra-se 
hoje o prazo para apresentação de requerimentos, a fim de 
que as emendas oferecidas ao Projeto de Lei n" 1, de 1993-CN, 
que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Oi"çamentáriaS para o 
exercício de 1994 e dá outras providências, sejam submetidas 
ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dênçia recebeu do_B.anco Cehtral do arasil relatórios sobre 
endividamento dos Estados e das Capitais refererites aó -mês 
de maio do corrente ano. 

A matéria será despachada à CorriissãO de A.S:S.ll_ntos Eco
nómicos para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu das Prefeituras Municipais de Ijuí (RS), Angra 
dos Reis (RJ) e Condor (RS) os Ofícios n• S769 a SOl, de 
1993 (n• 104, 428 e 1.503193, na origem), solicitando, nos 
termos da Resolução n~' 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rização para que possam contratar operações -de crédito para 
os fins: que especificam. · · ----" · 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Econôroicos. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sts. Senadores, o_ Nor
deste, nestes últimos anos, vem firmando uma posição pri vile
giada na área do turismo, motivando as preferências de visitari
tes nacionais tias diversas regiões do País e estrangeiros. 

Eni todos os Estados nordestinos; os governos e a inicia
tiva privada estão investindo consideráveis.somas _de recursos 
na infra-eStrutura relacionada com o turismo, como- hotéis-, 
parques, estradas, vias de acesso e meios de transporte a 
locais que apresentem interesse turístico, treinamento de pes
soal e segurança, visando estimular o desenvolvimento desse 
setor de vital importância para a econõinlaregional, haja 
vista o .considerável potencial representado pelas suas belezas 
naturais, clima privilegiado, extensões de praias deslumbran
tes em seu litoral e variada riqueza cultural e histórica. 

Quem hoje vi~ita Sergipe sente a presença de um valioso 
trabalho na organização e desenvolvimento. da infra-estrutura 
turística do Estado, que já dispõe de bons hotéis, excelentes 
estradas, parques, restaurantes, ampla programação de feste
jos e acontecimentos culturais, boas instalações de equipa
mentos sociais- e serviços de orla marítima, estrutura de segu
rança e assistêncía aos visitantes; cujo número telri- CteSddo 
a cada ano .. 

O G_ovemo da Bahia e o de Sergipe estão empenhados 
em concluir uma das obras mais imfiort~lntes para o desenvol
vimento do turismo nos dois Estados, com uma grande contri~ 
buição para toda a região nordestina. · 

Trata~se de uma estrada litorânea ligando Salvador a Ara~ 
caju, denominada de "Linha Verde", conforme anunciou, 
há dois anos, o Governador da Bahia, António Carlos Maga
lhães, quando se associou ao Goverilador de _Sergipe, João 
Alves Filho, para interligarem, em seus respectivos Estados, 

·os trechos já existentes, visando à conclusão de uma linha 
çontínua de estrada asfaltada, seguindo a orla marítima, e 

integrando, ao roteiro entre as duas Capitais, um cenário 
de regiões deslumbrantes e praias até agora desconhecidas 
do grande público, encurtando a_distância_ entre_as_ duas cída_-__ 
des em cerca de 90 quilómetros, o que representa o encurta
mento de 10% com relação ao percurso atual pela BR 101. 

Segundo informações do Secretária de Transportes da 
Bahia, Raimundo Brito, a extensão de 142 quilómetros, que 
vai de Salvador até .a fronteira com- S.ergipe, no Município 
de Jandaíra, está com_ 97% da terraplenagem concluída, 75 
quilómetros já asfaltados e das 15 pontes necessárias, 5 estão 
prontas e as outras 10 com mais de 90% executaQas. 

A parte baiana da estrada, segundo o Sr. Secretário de 
TransporteS, será inaugurada ainda este ano. No Estado de 
Sergfpe, a maior pai"te do trecho está pronto há alguns anos. 
Concluída a parte que cabe ao Governo da Bahia, a distância: 
entre as duas capitais vai ficar em torno de 260Krn. 

Quero, nesta hor~. dizer que, quando fomos governador 
de_Estado, o primeiro Estado do Nordeste que teve completa
mente asfaltada sua rodovia, da ponta do asfalto na Bahia 
à ponta do asfalto em Alagoas, foi o Estado. de Sergipe, graças 
à clarividéncia"e o apoio que recebemos do s.audoso, ~xtinto, 
Ministro Mário David Andreazza e do Diretor do Departa
me:rlto de Estradas de Rodagem, Dr. Eliseu Resende. 

Sr. Presidente, foi com grande satisfação Que li nO joiriãf 
A Tarde a notícia sobre o aridamente da:s obras dessa impor
tant~ estradª- para o desenvolvimento do turismo regional 
e_ que trará inestimáveis ~e_nefícios para o Estado de Sergipe 
e o Estado da_Bahia, integrando ao progresso da região várias 
comunidades e a _economia de vários municípios, que''agora 
poderão se integrar ao turismo e tambéfl?. escoar, com maior 
facilidade e menor custo, os seus produtos, resultando, ainda, 
na melhorfa das_ condições de vida dessas populações. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o 
meu pronunciamento ... 

O Sr. Francisco Rollemberg- Ilustre Senador Lourival 
Baptista, V. ExftTI.e permite um aparte? -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com todo prazer, emi
nente Senador Francisco Rollemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Emiiíente Seilador Leu
rival Baptista, V. Ex\ nesta tarde - e como sempre tem 
feito neste Senado -, tem sido um arauto, um propagador 
das causas sergipanas. Dis_s_e _bem V. Ex•: no seu governo, 
Sergipe, de ponta_ a ponta, contactou-se com os Estados vizi~ 
nhos através do __ asfaltamento. No entanto, nobre Senador 
Lourival Baptista, não foi só es-Sa_ obra de V. Ex~ a de maior 
importância. V. E~ realizou grandes_ _obras no meu Es~ado 
e, por isso, merece o respeito e a admiração dos sergipanos, 
entre os quais se inclui este seu Colega, médico e Senador, 
que ora lhe aparteia. V. Ex\ com esse pronunciamento desta 
tarde, demOI).Stra não somente a vontade de falar um pouco 
sobre a nossa terra, mas presta um serviço muito grande ao 
nosso Estado, quando, de certa forma, alardeia e mostra que 
as potencialidades do nosso Estado começam a ser exploradas. 
O turismo encontra-se numa onda crescente muito grande. 
Recent~mente, tivemos_ o "Se:qtit].ário ~rasil/Alemanha", em 
Aracaju, sobre finanças municipais, e devo dizer do contenta
mento e da surpresa dos professores da Aiemanha, quando, 
visitando Sergipe, puderam encontrar. no nosso Estado, a 
nossa bela capital Aracaju; São Cristóvão, que V. Ex\ Sr. 
Senador, fez nova e con:tinua nova graças ao ~eu trabalho;, 
Laranjeiras, a rriinha cidãde natal, que mereceU: do _Ministro 
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Jarbas Passarinho o títJJIO de "Um museu a céu aberto", e 
Estância; em suma, Sergipe cOmeça a encoittfaf oS Seus camí
nhos para o turismo. Bastam a Praia de Pir3:mbu, onde está 
o grande sonho do Governador do Estado, junto ao~Portô, 
o CentrO Industrial, o Platô de Neópolis, qüe vai produzir 
frutas. Todos esses pontos, associados às bdezis naturais, 
seus hotéis de categoria já internacional têm chamado a a~en

ção do Brasil de uma forma toda especial e, agOra~- fimbém 
do exterior, porque não são poucos· os estrangeiros, capita
neados pelos argentinos e alemães, que procuram as nossas 
praias e os nossos hotéis. Mas, nobre Senador, faz b~m V. 
Ex~ em ser um pregoeiro da sergipanidade, porqUe, assim 
sendo, nada mais estará a fazei Senão dar seguimento àquilo 
que sempre fez em toda a sua vida: o jovem médico-- que 
foi Prefeito e recuperou a antiga Capital do Estado; o Gover
nador que inovou no Governo sem ódio, sem perseguição, 
sem desafetos, sem inini.lgos,-aquele Governador de coração 
grande que todos estimamos; o GovernadOr --que fez- obras 
excepcionais e que, se fora hoje, tenho certeza! ªquelas obras 
teriam uma dimensão muito maior: V. Ex• fOi GOVertiador 
num período muito difíCil da vida brasileira, quanâcY se podia 
criar uma infra-estrutura mas não se podia d1amar a atenção 
sobre ela. Senador Lourival Baptista, se Sergipe hoje se coloca 
em posição de certo relevo, não cresceu somente com o emi
nente GOvernador João Alves Qem com os que o an_tece'deram 
recentemente, mas teve plantado, desde o Govemo de V. 
Ex\ a semente que, regada pelos governadores de Sergipe 
- e, graças a Deus, Senador Louri"·al Baj;>tiSta~Dão há um 
governador que se possa criticar -, tem permitido _que V. 
Ex~ agora, no Senado da República, colha os frutos _desse_ 
trabalho iniciado com--tanto amor e carinho naépºca _do seu 
governo. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Muito grato, eminente 
Senador Francisco Rollemberg. As palavras de V. Ex~ para 
com este seu velho amigo e colega- colega médico, colega 
Senador-, que saíram menos da razão, mas mais diretamente 
do seu coração, muito ]l1e sensibilizaram. Do que V. Ex~ 
disse, um ponto quero ressaltar: a paz e a tranqüilidade. O 
que trouxemos para Sergipe não foi somente urri prédio de 
28 aridares, que construímos como governador, o~que, na 
época, na Bahia, em Recife;-e-m Mahã.us, em Fortaleza, em 
todos os Estados do Norte e do Nordeste, em Belo Horizonte, 
em Porto Alegre não existia; só havia prédiO~ de 28 andares 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entretanto, fomos-criticii
dos por isso. Por que o construí? Porque, como-v~ Ex~ sabe, 
as repartições - O- Banco do Estado, o IPES, o CO MASE 
-funcionavam em prédios alugados. Construírtiós um prédio 
que custou, naquela época, 5 milhões e meio de cruzeiros. 
Não foí o Batistão, o estádio que construímos para 50 mil 
lugares, em decorrência de um alambrado que caiu, durante 
um jogo de futebol, ferindo 18 pessoas, ao·-qual anexamos, 
na parte de baixo, salas de aula, que hoje -foram tiradas, 
não sei por que tazãó. Não foram os gittás~Os que- construí. 
Quando fui Governador, só exisfiã um-giná-sio oficial no Esta
do, que era o Ateneu, o resto era particuiai. Coiisü·riímoS 
três na Capital, ampliamos o Ateneu e construímos 16 no 
interior do Estado. Foi o priffieifó Esfado do Nordeste que 
teve, da ponta do asfaltQ da Bahia até a dC --~lagoas, tudo 
construído. Nada disso, Senador Francisco Rollemberg, penso 
que foi a minha grande ob~a. e sim, como Y. Ex~·-disse, fól 
a paz que trouxe para Sergipe. Graças a DeuS. ·- ---- -

O Sr. Francisco Rollemberg - V. Ex~ se esqueceu de 
ui'na grande obra, que perdura e cujos frutos estãO sendQ 
colhidos diuturnamente_: a maternidade_ que_ V. E_xa çon$truiu 
para os pobres de Sergipe, a Maternidade _Ildete Falcão Bap
tista, que leva o nome da sua querida esposa. Hoje não só 
é a maternid_ade que atende às classes menos favorecidas, 
num volume muito grande, mas já se tornou um hospital 
de referência, onde trabalham os professores_ universitários_ 
e estagiam os estudantes que querem ser obstetras e ginecolo
gistas, pelo alta qualificação daquele hospital. 

V. Ex~ também construiu um outro hospital, que deveria 
ter sido o hospital das doenças infectocoritagiosas,- mas que 
hoje também é um hospital padrão em _Aracaju, pela sua 
qualificação, que é o Hospital da Polícia Militar. Vou parar 
por aqui, para não ficar relembrando a V. Ex~ as suas realiza
ções, V. Ex• as_ conhece profundamente. Mas essas duas a 
que V. Ex~ não se referiu, n_t;?s, co-~o mé~i~os, sabemos o 
que significaram para o bom atendimento dos sergipanos. 
V. Ex~ foi um· Governador muito bom, muito comp_~tente, 
trou_~e a paz, a tranqüilidade, mas trouxe o progresso também, 
ao lado delas, Senador. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito -grato iiV. ~Ex• 
ina.J.s uma vez, e digo-lhe que _as suas palavras ·para O seu 
velho amigo e companheiro partem diretamente do cOnição, 
sem passar pelos filtros da inteligência. Grato, eminente Sena
dor Francisco Rollemberg. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, n_o meu 
pronunciamento, da referida notícia, publicada no A Tarde 
da Bahia, intitulada- ''Linha Verde está asfaltada em mais 
d~ metade do se~ pe:curso". · 

DOCUMENTO A QUE SE REFEREO SENADOR 
LOURIVAL BAPTISTA 
ATarde 

Domingo- 16-5-1993 

A Linha Verde atravessa reglõCs -deshiiiibfS.ntes 
entre a Bahia e Sergipe, e está sendo 

construída com muitoS cUidados ecológicos 

LINHA VERDE ESTÁ 
ASFALTADA EM MAIS 

DA METADE DO SEU PERCURSO 

José Augusto Berbert 

A Linha Verde, estrada asfaltada que ligará a Bahia 
a Sergipe pelo litoral norte, será a mais bonita do Brasil, 
atravessando regiões deslumbrantes, praias paradisíacas, ce,. 
nários quase inacreditáveis de belezas nunca vistas e que atrai
rão milhões de turistas. Será_também uma estrada de grande 
valor econômico, ericurtando as c!i~tâncias entre a Bahia _e 
Sergipe de tal forma que, quando inaugurada, a maiOria prefe
rirá essa n-ova ligação do que a tradiciorial, passando por Feira 
de Santana. Ao mes~o tempo a Linha Verde está sendo cons
truída com muita preocupação e cuidados ecológiCos, não 
agredindo nem destruindo nenhuma das belezas natu_rais de 
todas as regiões que percorre. 

A informação é do secretário Raimundo Brito, de Tçans~ 
portes, que não esconde seu orgulho com a obra e afirma 
que será a rriaior realização do atual governo do estado. 
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O secret<:irio Raimunclo Brito mostrou que a Linha Verde, 
nome que o próprio povo deu à estrada, começa na Praia 
do Forte, hoje um dos maiores pólos turísticos do País, segue 
pelo litoral e vai att! a divisa com Sergipe, nó município de 
Jandaíra.- Ao todo, sua extensão é de 142 quilómetros e as 
obras continuam. em ritmo- acelerado, embora, nos últimos. 
dias, um pouco prejudicadas pelas chuvas, aliás bem~vindas 
porque alguns trechos estavam muito secos. Nada menos de 
97% da terraplenagcm estãQ __ concluídos em toda extensão 
e 75 quilômetros já estão asfaltados, portanto mais da ffietade~ 
A Linha Verde atravessa, como é obvio, alguns trechos que 
necessitam a construção de pontes e obras de arte. Ao_-todo 
serão 15 pontes_ que estão sendo construídas variando seu 
estilo segundo a paisagem onde está localizada._ para compor 
o ambiente. Pcssas 15 pontes exigidas pelo projeto. cinco 
já estão concluídas e com tráfego normal c as outras 10 estão 
com mais de 97% executados. 

Inauguração 

o secretário- de _transportes afirma que, sem qualquer 
possibilidade de a.tra.so, toda a Linha Verd~ se_rá inaugurada 
ainda este ano. Disso não há a menor dúvida. Entretanto, 
não pode dizer em que mês porque as chuvas chegadas_agora 
afetarn as previsões, mas será entre outubro a dezembro, segu
ramente. 

Vários municípios do fítõi'al norte terão grande desenvol
vimento com a estrada, que permitirá -áescoamenfiYâe suas 
p·roduções, mas também pelo turismo, que será intensificado. 
Vários emp-reendimentos turísticos de alto porte estão sendo 
instalados sim_ult'!ncamente com a constr!Jção ~a est_rada. 

Raimundo Brito mostra_ que toda a estfadaJoi contrataci:a, 
após concorrência, por 45 milhões de- P.ól,arcs~ A con~tfução 
foi dividida cm _tr\!s lotes,_ tepdo, na concorrência~ a Noxberto 
Odebrecht ganho as três. Mesmo com as últíiriaS cfi.uv·as: o 
cronograma está sendo cumprido c ainâa este ano ã-tinha 
Verde será aberta ao público. No lado _sergipano a estrada 
do litoral já está pronta~ há alguns anos. - - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobçe Senador Júlio C~mpos. ·'" -

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuiú:ia o seguin
te discurso~- Sem reVisão -do orador.)_--:- Sr: Presidente, Srs. 
Senadores. ontem, 11 de julho de 1993, todo o Mato Grosso 
parou para relembrar a morte do eminente Senador, ex-Presi
dente desta Casa, inCsquecrvel Líder da política brasileira, 
Filinto Müller. 

Há vinte anos, no dia 11 d_e julho de 1973, um avião 
da Varig, ao aproximar-se do Aeroporto de Orly,-ilo sUbúrbio 
de_ Paris, caiu, incendiou-se, e morreram nesSe acidente cento 
e vinte _c_ dois brasileiros. D~ntre os l~lOrt_os- encontrava~Se 
aquele que para nós, mato-grossenses, foi o nosso __ mai6f líder 
político; em especial para mirri, que fui seu ·afilhado político, 
seu seguidor leal e correligionário. -

Filinto Müller, que deixou páginas e pági~-~s bem escritas 
na história política mato-grossense, não foi esqUecido, embora 
exista um ditado, em Cuiabá, que diz: ·~Quem- mOrre _em 
Cuiabá, morre para sempre". Daquela feita, não. Ontem, 
o jornal O Estado do Mato Grosso estampOu n-a ·suã página 
quarta uma matéria especial sobre Filinto Müller, relembran
do a sua luta, o seu trabalho, o que ele fez por Mato Grosso 
e pelo Brasil. - - -

Em 14 de julho de 1987- eu exercia, então, o mandato 
de Depulado Federal--, fiz um pronunciamento na Câmara 
dos Deputados relembrando a figura de Filinto Müller. 
~ Disse naquela oportunidade: 

"Revolucionário de 22, de 24 e intê.grante do movi
mento vitorioso da Aliança Liberal em 1930, Filinto 
foftenaz oponente da Velha República: e inimig:C> decla
rado das eleições à bico-de-pena. Entusiasta do Presi
dente Getúlio Vargas, foi um dQS sustentáculos dos 
primeiros ·anos da República Nova e partícipe efetivo ~ 
do trabalho de Vargas na consecução das reformas so
cial.S é da criação da legislação trabalhista. 

Mas um ato de renúncia por amizade pessoal a 
Getúlio Vargas lhe trouxe mai_s tarde um papel que 
lhe custaria inimigos e dissabores por anos a fio. Acon
teceu no ano de 1937. _Ainda jovem~ filínto Müller 
foi eleito governador do Estado de Mato GrosSo. No 
mesmo dia, por solicitação pessoal do presidente V ar~ 
gas, renunciou ao cargO" e retornou ao Rio de Janeiro 
com a missão de fa7.-er, às vezes. de homem duro do 
regime que então se iilJ.plantava pelas mãos de Getúlio 
Vargas. 

Filinto Müller tinha formação humanística. No en
tanto, como chefe de polícia do E_stado Novo. não 
tinha como coibir abu_sos e excessos da_ repressão getu
lísta~ Por causa· disso, passa a ser_ alvo predileto de 
uma: esquetda fc~tiva, -dos jOtrials clandestinos que se 
editavam na época e, pior de tudo, foi alvo de uma 
reportagem que, conforme os seus defensores, _atrib1.1-ía 
ao líder mato-grossense torpezas jamais pratícadas por 
ele. 

... Falta Alguém em Nuremberg fez parte da maior 
e bem orquestrada campanha de difamação, chantagem 
e calúnia já movida contra um político na história con
temporânea do Brasil.'' 

Mas nós, mato-grossefl::Ses. nós, cuíabanos, conhecemos 
~outra imagem de Filinto; não· aquela. 

o Sr. Lourival BaPtis~ ~ v.--Ex~ m'e penrlite um apârt~? 
O SR. JÚLIO CAMPOS - Com muito atenção, ouço 

o.~el! apar~e. nobre Senado:r; _Lé)urivª-1 Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador Júlio Cam
pos; V. Ex~ está de parabéns pelo seu pronunciamento,. que 
rélembra, nesta_ Casa, um político de escoL Tive ~- hphr~ e 
a grande satis_fação de ser :sÇU:ã.migo, -a-presentaP.o que fui 
a ele pelo eminente- e taiilbém homem público e Senador, 
como ele, honr~do e digno-Lourival Fontes. ConhedFilinto 
Müller e sua senhora; fizemos até viagens ao exterior. Ele 
era um padrão_ de dignidade. V. Ex~ _faz muito bem, com 
O- seu pronunciamento, em relembrar um homem a que o 
Brasil muito fícou devendo, porque era um homem digno 
~gomo poucos,)'!C?OIC~:do, destemido e amigo dos seus amiggs. 
Eu é que sei, pOrque os arquivo~ de LouriYalFontes,_e_mh.J.e~te 
Senador Júlio Campos, estão comigo, e ali :estão os l;)ilhetes 
de Getúlio. Nã.o é um, nãO_são dois, n~!fi três; são pastas 
que Lourival Fontes me passou, onde há bil_hetes de Getúlio 
sobre Filinto MUller. Quero dizer que V. Ex~ faz muito bem 
e é um ato de_,coragem cívica relembrar, nesta Casa, um 
homem que foi, digno, um grande Governador e um grande 
Senador pelo s~u Estado. Muito obrigado pelaoportunidade 
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que me deu de dizer estas palavras sobre um saudoso brasileiro 
que faz falta nesta hora, Filinto Müller. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Agradeço a V. Ex• e é CQrn 
muita honra que incorporo ao meu pronunciamento o seu 
depoimento sobre esse grande político brasileiro que foi o 
Senador Filinto Müller, de quem nunca neguei as ã.mizades; 
de quem, em momento algum, escusei-me de ser o defensor 
pois conheci Filinto Müller ainda guri, ainda criança, na ~inh~ 
Várzea .Grande. 

O meu pai, o Sr. Júlio Domingos. de_Carnpos, era seu 
correligionário no antigo Partido Social Dernocrático, o PSD, 
e o Sr. Filinto _M\iller, já na súa grandiosidade de uma das 
personalidades do Brasil - porque a posição que ocupou 
no Governo Vargas equivalia a mais do que a de um Ministro~ 
e. posteriormente, como Senador da República, for um dos 
líderes desta Casa ...:.... nurica deixou de, toda vez que ia a 
Mato Grosso e a Cuiabá, atravessar para o outro lado do 
rio e ir a Várzea Grande mostrar a s.ua ~mizade, fazer a 
sua visita de solidariedade ao meu pai, um simples pOlítico 
do interior mato-grossense, urrt Prefeito Municipal de Várzea 
Grande e um c,_efc do antigo PSD. Isso me .marcglr profunda
mente. A partir daí, passei a admirar o gesto _da amizad_e 
e da dedicação que Filinto Müller tinha com seus amigos. 
Ele tinha um lema: conseguia transformai- todos os seus corre
ligionários em seu amigO" pessoal. Qualquer mato-grossense 
que chegasse ao Rio de _Janeiro, na Praça Corumbá, onde 
tinha sua casa residencial, era recebido com_ carinho e com 
apoio. Quantos mato-groSSen~es se fqrmaram médicos, enge
nheiros, advogados e outros.c.ursos superiores da époc'a com 
o apoio de Filinto Müller! M!litas vezes_, até mesmo _para 
ajudar o cidadão, nomeava-o para uma fúnção federal, ou 
9 indicava para uma empreSa no Rio de. Ja.neiro e, depois, 
voltava a ter urna legião de segUidores no seu Mato Grosso. 

Aqui mesmo em Brasília:, tive o prazer- e a honra: âe, 
ainda jovem, visitar. Filinto Múller_como prefeito municip-al 
de minha cidade de Várzea Gtande, em 1973, poucos dias 
antes da sua morte-. Visitei-o nêt ·gabinete da PresidênCia do 
Senado, onde hoje Humberto Lucena ocupa a cadeira presi
dencial. Ele me convidou, entã"o, a penn3-qecer em Brasfiia 
para que pud_éssemos convers~r.:q1ais e levou-rpe, num,sábado 
pela manhã- próximo a sua morte-:- à map~ã.o M~to Grosso~ 

· uma área que tinha ó.o Park Way, perto do aeroporto de 
Brasília. Lá, na-qUela convivência afável efnthna, deu-me mui
tos conselhos. Na época, ele exercia a Presidência do S_enado 
Federal e a_ Presidência Nacional da Arena. Era o homem 
forte que iria escolher os governadores dÕS Estados brasileiros 
no ano seguinte. Muitos políticos. sabendo d~ minha amizade 
para com ele e do carinho que me dedicava, pediram-me 
que lhe recomendasse seus nomes. 

Nessa oportunidade, ele me disse: "Júlio Çampos, recebi 
de presente esta caneta gravada com o meu nome, a fim 
de assinar o termo. de posse como Gov~e.mador do Estado 
do Mato Grosso. Disputei' a eleição, democraticamente, com 
Fernando Correia da Costa e fui 'derrotado- por 11 mil votos. 
Não consegui uSar a caneta_, ,que agora ~-~rransfirO a você 
-parece que numa premOriição de uma despedida final -, 
porque tenho certeza absoluta de que você~ meu jovem aliado~ 
será ainda Governador_ do EStado de Mato Grosso .. Talvez, 
mais cedo do que se pensa. E, nesse diã,- quero que esta 
can.eta, com a quâ.l eu deveria ter assinado -p meu termo de 
posse como Governador, Seja utilizada por Você, Júlio Cam-
pos, meu q~erido afilhado!" · 

Realmente, exatamente dez anos depois, no dia 15 de 
março de 1983, eu assinava o· termo de posse como Gover
nador de Mato Grosso com- a caneta- que pertenceu a Filinto 
Müller. Talvez isso é que tenha me: dado tanta sorte,· tanta 
felicidade, pois consegui realizar - como V. Ex•, Senador 
Lourival Baptista. no Estado de Sergipe- um bom governo 
no meu Estado. 

Por isso. i:lunca deixamos de relembrar a figura de Filinto 
Müller, nunca esquecemos o quanto ele. fez por Mato Grosso 
e pela -demoCracia bi-asileira. Lembro-me de que o primeíro 

·político da ARENA, o Partido do Governo, que defendia 
o Sistema militãr a falar em predicamentôs do Judiciário, ainda 
do regime fechado, foi Filinto Müller. Isso ganhou até mesmo 
o elogio do velho e saudoSo Sobral Pinto, que dizia -da coragem 
de Filinto Müller. Quem o conheceQ sabe que ele era um 
homem sincero e respeitado, que falava pela- frente o que 
sentia; tanto é que ele foi não s6 dirigente do PSD como 
também um dos grandes dirigentes desta Casa. 

O Sr. Elcio Alvares - Permite_-me V. Ex~ ilrri- a·pa-rte, 
SenÇ~.çlor Jú.li_o Campos? · . 

o SR. JÚLIO CAMPOS~ P~is nãd;.~~inente Senador 
Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares - O seu pronunciamento a respeito 
da personalidade de Filinto Müller conduz~me a algumas evo
cações, principalmente quando V ._Ex• conta um fato que real
mente marcou sua vida, ou seja, a premonição _'do granpe 
político mato-grossem;e brasileiro de vislumbrar na sua pessoa 
o futuro governador do seu Es.tado _nat~.L. Querq_ falar um 
pouco de- Filinto Müller, o Senador. que .conheci .nos i.dos 
de 1970, no exercício ·do meu segundo mandato quando. ~qui 
cheguei, de 70 a 74. Uma das figuras "ql!e mais me,encantaram 
p·eto trato, principalmente com os deputadOS "jOvenS, foiFtlinto 
Müller. Comecei a vê-lo dentro de uma ótica totalmente dife
rente daquela- q~e eu -conhecera através da imprensa. Há p0:u~ 

- co, V. EJ0' fez alusão a uma série de reportagens, que muito 
me marcaram na ocasião, contendo expressões.do tipo": ''falta 

_ :;tlguém em Nuremberg". Eu me surpreendia com isso; porque, 
a cada dia de convívio com-Fiiinto Müller, eu descobria nele 
traços positivos de caráter e_dejnt:eligência. Minha con_vívência 

.~ com esse homem público foi bastante. in~ere~santç .. Fili:nto 
tinha o hábito de convocar, para ·conversas diári~s. os elemen
tos mais jovens da ARENA - e me recordo muito bem 
de Marco Maciel, Prisco Viana, José Carlos da FonSeca·, junta
mente com alguns jornalistas, hoje renomados, inclusive nesta 
Cása. E o que ouvíamos dele nessas ocasiões eram l!ções 
permanentes de amor ao País e de e_sperança ell! ~~~s_ melhores 
para a democracia brasileira - o que era difícil imã.ginar 
nessa época. pois estávamos em pleno 'governo de Emílio 
Garrastazu Médici. O gest.o que V. Ex' citou e que me tocou, 

__ quero reproduzHo agora, em relação a minhá. pessoa. Eu 
disputa·v·a· Coni José Carlos çia Fonseca, na ocasião, a liderança 
política do EStado- éramos-Cfs deputados federais lnaís vota
dos. Eu, numa .posição inteirartren.te ãntagônica ao governo 
do então Goveinãdor Cristiano- Dias Lopes; e José Carlos 
da Fonseca, r:epresentante do grupo desse ex:-governador. Fi

-Iínto Müller, com sua habilidad~ _muito grande em conciliar 
antagônicos, Conseguiu promover ·a: ·minha convivência com 
José Carlos - na verdade, éramos grandes amigos pessoais 
no imenso contexto político. Um dia, talvez prevendo, por 
força da sua atuação como governador, que Jo_sé Carlos _da 
Fonseca seria indicadO aovemador _para o _q~atriênio 75n9, 
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Filinto Müller levou-me pelo braço- até a entrada da porta dores do MDB contra os 59 da ARENA. A desproporção 
·cteste plenário, ·abriu-a e disse-me de uma maneira bastante era imensa. Pela letra regimental, não tínhamos direito sequer 
aJetuosa e terna - neste momento, minha lembrança é tão a integrar cqmissão. Mas, através do convívio e com o diálogo 
nítida qUe me dá até emoção: -"Um, dia você vai s~ntar ein que mantive, como líder, com Filinto Müller e Petrõnio Porte-
uma dessas cadeiras do Senado Federal. Política teril hõra Ua durante os çlias preparatórios, conseguimos um _milagre: 
e oportunidade; aprenda a esperar, porque na polítiCa· a ãrtê- - 8.mb0s os Seriadores, de acordo, assentaram que o MDB, 
maior é a da paciência." Voltei ao Espírito Santo- se não com sete Senadores, daria o 2" Vice~Presiden_te__do Senado 
me engano, era o recesso~ do mês de julho. E!-!: estava em e_ asseguraram uma representação do MDB como Presidente 
Guaraparl, asSistindo ao- "Jornal Nacional", quando fui sur~ de uma das comissões técniCas. Foram eleitos, então, Rui 
preendido com a notfciã da morte de Filinto Müller ao lado Carneiro para 2" Vice~Presidente da Casa e Franco Mo:ntoro 
.de sua esposa e de um netinho querido. Naquele trágico des~s- para Presidente da Comissão. de Legislação Social._ Isto mostra 
tre com o avião da VARIG, apagaram-se, quem sabe, _vários como aquele homem, que tinha recebido contra si tantas acu-
projetos políticos, porque O grande condutor de eiJtão na sações, era, nesta Casa, uma pessoa aberta ao-diálogo, à cola-
política brasileira, inegavelmente, era _o Senador Filinto Mü~ boração, ao estímulo daqueles que, como eu e outros, aqui 
ller. Logo depois, na sua sucessão na liderança da ARENA chegavam pela primeira vez. Nossa convivência aqui durou 
e na condução principal dos assuntos políticos do Governo-; até que __ a morte a interrompeu. Lamento não ter encontrado 
militar na ocasião, surgiu uma outra grande figura, que até o volume em que foi publicado o elogio fúnebre que proferi 
hOje reverencio com o maior "resPeito: era·Pehônio Portellã. na ocasião de sua morte. Nele, r'eproduzo alguns conselhos 
Foi um Senado de_ Daniel Krieger, Ney Braga, Accio!Y_filho, ·- memor<\'!eis que Filinto Müller deixou para o seu sobrinho, 
Ruy Santos, Luiz Viana Filho e tantas outras _figuras que nosso companheiro de muito tempo- ele dava bons conselhos 
iluminaram esta Casa em que Filinto e Petrônio tlnbani uma aoS jovens, como acaba de -referii-ãqui o nobre Senador "Elcío 
liderança natural. Digo iSto"_;-senador Júlio Campos, porque Alvares. Mas não quero me lembrar, neste recinto, somente 
ser Líder nessa ocasião, como eram Filinto Müller e Petrônio do Líder Filinto Müller. Havia um outro Filinto, que COIJ.heci 
Portella, era realmente pelo primado da inteligência e do bem, porque o acompanhei muitas vezes: o Filinto Müller 

. valor de cada um. Assim, o meu depoimerito é_de louvor das representações do estrangeiro. Ele tinha grande prestígio 
a Filinto Müller, o Senador, essa alma admirável, es$e __ homçm pessoal junto à União Interparlamentar. Acompanhei~o junto 
de caráter, cuJos conselhos até hoje ecoam nesta Casa. Muitos ao Parlamento Latino~Ariteiicãiló. Viajamos iimitaS vezeS juri-
dos Senadores que aqui estão e muitos políticos por este Brasil tos, e, em todos os lugares, ele deixava uma aura de simpatia, 
afora·; joVens da ARENA de então, que deram sua contri~ acompanhado sempre por sua mulher, a sua companheira. 
buiçáo de patriotismo passaram; inegavelmente, por aquelas Scilict"3.rizo~me com V. Ex\ no_b_re Senador Júlio Campos, neste 
tertúli'as -de Filinto Müller. Pra:ierosamente, ouvíamos a pala- mo~ento em que recorda o Senador Filinto MüUer, a quem 
vra do grande Líder mato~grossense. FOi um patriõtã e,-acima -- -ãplãudimos em nome daqueles sete Senadores _da época~ e 
de tudo, um grande líder político, que soUbe conduzir muitos que hoje talvez sejam apenas três:- BenjainüTI Farah, Franco 
joVens pelos caminhos marcados pela rutilância de momentos ~q~torç -~eu. 
importantes da vida do País, em que ele -se_ Sobrelevou. Eu 
até diria que Filinto Müller se purificou no- exercíciõ-âessa 
liderança. que até hoje repercute nesta Casa. V. Ex\ nobt:e 
Senador, com esse registro·, está fazendo um preito a uma 
realidade que vivi como deputado do quatriêni.o 70/74. Por 
isso, neste momento, solidarizo-me com o seu pronunciamen
to, louvando não só a V. Er', que· é um gr;mde representante 
dessa esteira luminosa de Filinto Müller, mas tàmbém a Mato 
Gross_o-, qúe -deve ter muito orgulho de seu representante. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Obrigado, Incorporo, com 
muita ho.nra, ao meu pl-onunciamento, as pãlavias de V. EX" 

Foi, éontudo, sob a influência de; Filirilo Müller na Capital 
da República que Mato Grosso experlffientoU- um dos seus 

· períodos de maior desenvolvimento e progresso, ocasião em 
que _o seu irmão Júlio Müller, eleito Governador do Estado, 
foi um verdadeiro estadista. eo-m o fim da Segunda Guerra, 
·o regiiiie de exceção passa a ser abertamente contestado. O 
Ditador do Estado Novo recolhe-se à sua estância, _em .Itu, 
São Bor]a. E Filinto Müller, usando de prestígic)"jainais-alcan~ 
çado por qualquer outro homem públiCo de Mato Grosso, 
retorna a seu Estado, funda o PSD e elege-se Senador ConSti~ 
tuinte, coril estrondosa votação. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Pois não" nobre Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro- O Senador Elcio Alvares falou 
da geração da ARENA. GoStaria de le_mbrar que, ao ch~g~r 
ao Senado, em 1971, eu liderava uma bancada de sete Sena-

O Sr. Lo.urival Baptista - Senador Nelson Cai'rieii"o, 
V. Er se esqueceu de mim._ 

O Sr. Nelson Carneiro- Não, nobre Senador, V. Ex• 
- não era_ do MDB, e sim da ARENA. Estou me referirido 

aos sete do MDB, dos quaisrestamos apenas três. Mas deixo 
aqui o meu testemunho, que é também dos meus compa
nheiros daquele tempo, do espírito de colaboração e da pre
sença conciliadora de Filinto Müller. Foí por suas mãós, repito, 
que um partido de oposição como o no_sso, que aqui cl},egava 
com apenas sete representantes, pôde ter, sucessivamente, 
a 2~ Vice-Presidência da Casa- primeiro, com Rtii Carneiro 
e, depois, com Amaral Peixoto e outros .:....:... bem como a presi
dência.de uma comissão técnica.- Nessa época, trav01.~~se aqui 
_uma luta intensa, porque para cada discurso do governo havia 
um da oposição. Isso mesmo disse Petrõnio Portella num de 
seus relatórios: V~ Ex• faz bem em recordar o Senador Filinto 
Müller. Ele merece a homenagem. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. Incorporo, 
com muita honra, o aparte de V. Ex\ que homenageia a 
figura realmen~e memorável. de Filinto Mü.ller. 

Foi em homenagem a essa profunda admiração que eu 
tinha por ele que a minha segunda filha recebeu o nome 
de Consuelo, nome de sua esposa, essa mulher extraordinária 
que acompanhou o Senador Filinto Müller durante mais de 
50 anos de vida_ conjugal, tendo sido companheira exemplar 
ein todos os sentidos. O destino foi tão_ bom co~ e_la _que 
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a morte a levou no mesm_o dia de seu marido. N~o ~magino 
como ela viveria sem o Senador Filinto_ Müller., 

O Sr. Nelson Carneiro -Senador Júlio Campos, só para 
concluir o meu aparte gostaria de me referir tambéni a ·essa 
última questão colocada por V. Ex~ Na biografia de Filinto 
Müller, deve ser incorporado o memorável discurso com que, 
em nome do Congresso Ulysses Guimarães se despediu do 
Líder mato~grossense. E um discurso primoroso em que ele 
afirma -o que, mais tarde, acabaria acontecendo com ele 
também: "Nem a morte os separou". Filinto Müller e D. 
Consuelo tinham que morrer juntos, assim como morr-eram 
juntos Ulysses Guim~fães e D. M~ra. 

O Sr. Elcio Alvares-Permite-me V. Ex~· mais um aparte, 
nobre Senador Júlio Campos? 

O SR- JÚLIO CAMPOS -c ()uço V. Ex• corn rnuito pra
zer, nobre Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares - Nobre Senador, no aparte que 
fiz a V. Ex\ referi·me a figuras conlo pe_trónio P<irtella _e_ 
Accioly Filho; mas quero__fazer justiça também-a dois-outros 
homens que~ nessa ocasião~ coine"çã.vam sti~ caminhada_ nesta 
Casa e que a engradeceram ~_engrandecem sobremodO Coín 
suas presenças, transformando·a numa verdadeira corrida de 
revezamento de brilho político. Refiro-me aos SeriaO.Ores Nel· 
son Carneiro e·LouriVã.l Baptista. Se não .me engano, o Sena
dor Nelson _Carneiro· cot;n_eçaVa_, __ nessa época, -sua caminhada 
como deputado federal, pois recordo-me d~ ter recel?ido pro
jetes do ainda Deputado Nelson Carneiro. Registro, também, 
a presença do Senador Lourival Baptista, que, há pouco, du
rante o aparte do Senador Nelson Carneiro, teve a oportu
nidade de dizer que eu estava presente. E isto é. mQti_v_o_ de 
muita honra para nós. Daqueles nomes elencados pelo Sena
dor Nelson Carneiro e que já foram convocados h~ -~lUitO 
tempo, realmente esses dois nomes têm muito- que contar, 
haja viSta Oâepóimentovivo, hoje, do SenadorNelsorl Camei- -
ro, que é O depoinieilto da-conVivência. Assim, eu gostari? 
-já que V. Ex• ine permitiU ri retomo- de homenagear, 
como umas d.as grandes fig_uras cj_ue engalanaram esta ·casa, 
com muita honra para nós, companheiros dessa convivência 
política, os eminentes Senadores Nelson Carne}to e Louriyal 
Baptista, pfeseri.tes neste plenário'. - -

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.' me permite ·completar 
a intervenção do nobre representante do Espírito Santo'? 

O SR- JÚLIO CAMPOS ..,.-, Com prazer, nobre Senador 
Nelson Cameii_o. - - --

O Sr. Nelson Carneiro - Aqui estão a~nda alguns dos 
Senadores eleitos em 1971-além do nobre Senador Lourival 
Baptista, os ilustres Senadores o Alexandre CÇ>*a e Salcianha 
Derzi. Somos Os quatro que restam daquela primeira eleição 
de 1971. Chegávamos da Câmara e tínhamos um convfvip 
intenso com Filinto Múller e Petrônio Port~U!i~ -

O Sr. Lourival Baptista- se -v. Ex_~s me permitem uma 
interrupção, gostaria_ de dizer que falta um outro nome, o 
quinto: o Senador José Sarney, êfue foi eleito eoi:i:J.igo. Disse
ram que tivemos coragem de sair do cargo de governador 
dos n-ossos Estados para nos _ca~didatarmos_. 

O SR. JÚLIO CAMPOS ...,... Muito obrigado. Fico rnuito 
honrado e muito feliz em ver que, passados 20 anos que o 
Brasil perdeu Filinto Müller, ainda há uma raiz nesta Casa, 

um sentimento de companheirismo e de amizade com a figura 
daq-uele gran~e político que fOi e cOM ã figuraôe_D. CoriSuelo._, 

Mato Grosso é um Est;~lc)Q._que está sofrendo uma, migra:
ção intensa: são gaúchos, paranaenses, paulistas, mlneiios, · 
nordestinos, gente de todo o Brasil; Mato_ Gros_so e_stá perden
do a sua cultura, a sua tradição hist6riça, _a sua tradição pólí~i-: 
ca. E eu, através do nosso grupo de comunicação social, fi~ 
questão de, no dia de ontem, através da televisão, _do _rádio 
e dos jornais, relembrar a figura de Filinto Müller. 

Também, em ato cristão, na noite de ontem, na Catedf3.l 
Metropolitana de Cuiabá, celebramos uma_ missa da saudade, 
evocativa desse eminei:Ite homem pú]?lico. · -

_Vinte anos depois, ficó feliz de voltar a esta.Casa çqll! 
um pronunciamento e constatar que permanece entre :nós a 
lemb_raÍlça daquele homem que nos engranc;Iece1_;1 4urant~ __ 40 
anos de comandO -p-olltico em Mato Gros~s<f;:aquele homem 
democrático,_ aquele homem amigo dos amigos; cujafi.gu~a 
até hoje pemlànece respeitada no conceito do povo mato·grosw 
sense e .óo povo brasileiro. 

-. O Sr. Lourival Baptista -V. Ex~ me permiie um aparte'? 

O SR. JUUO CAMPOS-Corn prazer, Senador Lourival 
BaptiSta. · 

O Sr. Lourival Baptista- Mais uma vez, nobre Senador 
Júlio Campos, felicito V. Ex~ pela iniciativa do discurso que 
profere na tarde de hoje . .V. Ex~, com esse discurso, cresceu 
em minha estima e e~ minha admiração porque, nos dias 
de hoje, são poucos os que voltam para ãgradecer. V,- EX' 
homenageia um homem que já não existe mais, dizendo o 
que ele_ representou para· o Brasil, e agradecendo tudo que 
ele fez por sua pessoa._ V. _E_x~ ~ um dos que_ voltQl:l para 
falar desta tribuna sobre Filínto Müller, esse eminent.e.br~i· 
leiro. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- MuítoObrigado, nobre Sena-
dor Lourival_Baptisfa. . _ __. _-

_0 homem público, político, teni q--u-e-ter carátef, dig-ni:.. 
dade .. ~u _tenho esse grande méi~tó, graçã~ _a-nells· Seria 
indigno de ocupar a ~esma.cadeira, que foj ocupada pór Fifinto 
Müll.er no. Senado Federal se não lhe prestasse essa homena
ge.m. ~e pú~!ico.. . - - -- · 

No ano passado, não-tive essa opOrtunidade. Mas, neste 
anO, por ocasião do 209 aniversário- da sua morte - que, 
coincidentemente, era dia do seu aniversário de nascimento, 
Filinto Müller nasceu em ·u de julho-de 190(fe niorreu em 
H de julho de 1973, 73 anos após-. estou aqui para prestar 
essa hom-enagem. SÜa morte-nos-dOeu baStante- em Mato Gros
so. 

-~Hoje, nós, ~ato-grossenses, ~ulnprindó a ~ri~ntaçãÕ-de 
Filinto Müller de estimular .0$ jovens -eu_ fui um deles -, 
renovamos a nossa política; lá estamos coro a_me~II1a lealdã.de, 
com a mesma cOii.s~êncí& que tinha Filinto Müller para com 
s~us deveres com Mato_ Gtoss(), na luta pelos interesses da 
terra de Rondon, da. terra de Dom Aquino e da terra de 

'Filinto Müller. 

Portanto, com muita honra, presto desta tribuna essa 
homenagem a esse grande brasileiro, a esse grande matowgros- · 
sense que foi Filinto Müller." · 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo. 

a palaVr-a ao nobre-Seriador Elcio Alvares. -



Julho de 1993 DIÁRIO DO COI'lGRESSO NACIONAL (Scçãn 1!) Terça-feira IY 6gg<J 

. O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. PrQouncia o se
gumte discurso.)- Sr. Presidente, eminentes coleaas ocupei 
P?~'_ ~uas vezes, a tribuna d_o Senado para abordar~ c~m core~ 
vtvas, a triste realidade da situação médico-hospitalar doBra
sil. E, na ocasião, fUI porta-voz de apelos dramáticos de entida
des filan~rópica:s -e- Santas Casas de :Misericó_rdia,_ formulando, 
ao térmmo dos meus pronunciamentos, apelos também ao 
Pre?idcnte Ita~a: Franco: a fim de que socorresse, em tempo 
hábil, a rede mcdtco-h~sptt~lar d_o Bra~il,_ não permitindo que 
as_ ~antas Casas e -entidades filantrópicaS-encerrassem- suas 
ativtdades por falta de pagamento de serviços piestadOs desde 
o mês de março deste ano, _ 
·- 9 Presidente da RcpúbHe<i teve oportuÔidade, na óéa

smo, de convocar deputados, senadores e líderes ligados ao 
setor para uma reunião no Palácio do Planalto. Durante essa 
reunião, em que todos tiveram oportunidade de fazer sentir 
ao C~efc do Executivó a necessidade urgente de medidas 
que Vt~sscm a dar cobro àquela situação, que era caótica, 
? P:es:dente houve por bem nomear uma ComissãO EspeCial, 
mshtmda através de Decreto do dia 17 de junho, composta 
ct; ~epresent.antcs do Senado .• da Càmara, do empresário An
tomo Errníno de Moraes e de elementos vinculados ao Go
verno. 

Essa Comissão, na semana pasSada, entregou ao· Presi
dente da República um-sub_stancioso_relatório, de cujos_tre
chos quero agora fazer a leitura, para que s_ejain publicados 
nos Anais do Senado, não só pela análise da situação médico
h?spitalar brasileira, mas também pela propriedade das solu
çoes que foram apresentadas na ocasião, 

• . _ "A <;O_fi1:issãb Optou por uma abordagem pragmá
tica, sem coloCar em sua pauta a: discussão doutrinária
pOr entender que o momento é de viabilizar o previst~ 
na ConstitUição" c na legislação infraconstitucional refe
rente à Seguridade SociaL As_ sugestões de .alterações 
constitucionais ilegais foram sempre no sed_tido de re
forçar a doutrina e encontrar meiCfs para sua efetivaçãó. 
~s:im, decidiu :_ncaminhar suas discussões., suas propo
SlÇOes e sugcstoes_, para três momentos: o imediato, 
correspondente às medidas dirigidas a solucíónar o pa
gamento dos débitos dos SUS, referentes a_os meses 
de c?mpetência de abril e maio; o de curto prazo, 
relativo ao período de segundo semestre do ano, envol
ven.do o mês de competência junho para a-seguridade 
~o_ct~l_ como um _todo;. c o de efeito de Qt~clio prazo, 
tm~hcando. ações de a]~ste do modelq d<::: seguridade 
soc1al e de 1mplcrncntaçao do Sistema U nlCº-de_ Saúde, 
espcci~lmentc quanto à busca de sua maior eficiência 
e controle." __ _ _ ··- . 

F:oi feito um diagnóstico da situação da seguridade 
social em 1993. . . . · , . . 

"Os Ministérios da Previdên_çia Social, da Saúde 
e da Fazenda fízúa-lli a· consolidação. das despes3S e 
das receitas da Seguridade Socíal. Os números apresen
tados correspondem aos valores efCtivam-ente realiza
dos até maio e projeção para o restante do ano. 

Para as estimativas foram levados em conta parâ-
metros oficiais do Governo, isto é: _ 

-inflação decrescente, atingindo 26% em junho 
e chegando a dezembro com 16%; 
_ ~ reaju~tc de benefícios de acqrdo com a legisla

çao vtgente, ISto é, antec~pações bimestrais de 60% 
da variação do fndiçc .de_J~.eajuste do Salário Mínimo 
no período, zerando no quadrimestre; 

-e reajUste da rubrica pessoal cm 50% da varia- · 
ção do INPC no bimestre e 80% no quadrimestre. 

- Para cálculo do déficit em dólar foi utilizado 
o valor médio mensal. 

Nesse sentido, vale dizer que qualquer modifica
ç~o dos p~râmetros utilizados alterariam todas as proje
çoes realizadas. De fato, no caso da inflação perma
necer no atual patamar de 30% ao mês, os resultados 
finais seriam outros, sendo o déficit reduzido no seu 
conjunto. · 

De qualqu_er forma, segundo a tabela apresentada, 
o T~souro Na:GlOnal deverá repassar para a Seguridade 
Social46,9 tnlhões de cruzeiros. Desse total, 23,1 tri
lhões seriam destinados à Previdência e 23,8 destinados 
à S~úde. Dos recursos transferidos para a Previdência 
Soc1al, Cr$21,5 trilhões deveri~m ser imediatamente 
repassados à Saúde para cumprir o dispositivo legal 
de repasse de 15% da arrecadação sobre folha de salá
rio. 

Assim sendo, será zerado o déficit da Saúde, que 
é de Cr$23,8 trjlhóe~ mais Cr$21,5 _trilhôes, ou ~eja2 
Cr$45,3 trilhões em 30 de junho de 1993. . 

Observe-se ainda que, no caso da Saúde cstar
se.-ia pr~vendo que ~s AIH-UCA seriam quitad~s após 
tnnta d1as dos serv1ços prestados, conforme previsto 
na Portaria n!' 48/91 do Ministério .da Saúde, o que 
representa uma melhoria efetiva e.m rel<;~.ção à_ sit~.tação 
atual, em que tais pagamentOs ocorrem até scssen:ti 
dias depois de realizados os serviços. · 

Para o segundo semestre de 1993_-:- é importante 
destacar esses números - prevê-se déficits em todos 
os meses, chegando aQ final do período com um saldo 
acumulado de Cr$487 ,4 trilhões, ou seja, aproxíiriã.
damente, US$6,3 bilhões. Deste montante, Cr$180,4 
trilhões (ou US$2,9 bilhões) são relativos à necessidade 

. de f~nanciamento da Saúde e Cr$3U7 trilhões (l,JS$3,4 
b!lhoes) referentes à .Previçiência Soçial, con~iider:ando 
o efetivo fepasse dos i'cçurSos-devidQs à Saúde." 

_Das medidas .sugeridas_ pela Comissão na ocasjã.o urna 
dj;:las ~o~ a ;~rtíssimo prazo, pedindo um empréstimo ao'FAT, 
do Mm1steno do Trabalho, atrayés de uma autorização do 
Codefat, e fazendo uma edição .de medida proviSó"ria para 
enfrentamento do problema emefgehciãl. 

O Presidente da República Itamar Franco acatou imedia
tamente a sugestão. Já temos oportunidade de examinar, no 
Congresso, a medida provisória, permitindo a injeção de re
cursos d.a ordem de 35 trilhões de cruzeiros para a Saúde, 
para efetto de pagamento das contas hospitalares. 

Entre a~ medidas de curtp prazo, de junho a dezembro, 
su~omos sertmp_Ortante um-acotdo entre o Executivo, o Legis
lativo e? P,r?priO Judiciirio, no sentido de uma ação sinérgica 
para a vtab1hzação da Seguridade Social no período, de manei
ra a não ~e pr~cipita~ decisões estruturais, em virtude da preva
lecente Sltuaçao-conJuntural- altos índices de inflação. sone
gação, liminare_s judiciais e desemprego, entre outros. 

As medidãs fOram elenca,das, objetivando, evidentemen
te, facilitar a atividade do Governo. Em todas as fases de 
seus pronunciamentos, o Ministro Fernando Henrique Cardo
so tem deixado claro que há uma exigüidade de recu(Sos no 
ca}~~~-~ Comissão sugeriu, além dessas providêncías iniciais, 
mais Co!fe5 _e -remanejamento do orçamento de investimento 
dos ministériOS da Saúde em cerca de 29 trilhões; da Previ
deitcia Social, 2liilhões; e Bem-Estar Social; cortes_ nos orça-
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mentes dos outros ministérios e remanejamcnto para a Previ-
dência Social c Saúde. · -

Também foi feita uma solicitaçã-6~ão Póàer- Judiciário: 
''que dê celeridade à tramitação judicial dos processos. para 
a liberação dos depósítos retidos ·do Fi~socÚll e_ ÇOrirlS;,. Isso 
é muito importante, porque, por incr(vcl que pareça, as pri
meiras ações referentes ao Finsocial já-datam_de três anos 
desde a propositura das medidas judiciais. E hOjê, segundo 
estimativa de que tivemos conhecimento, são ~rca de 8 bi
lhões de dólares que estão dependendo de sentenças do Poder 
Judiciário, que-não pode c não deve perdurar com esse atraso, 
principalmente no exame de matéria que é da mais alta ip:tpor
tância, não só para o País mas sobretudo, para viabilizar os 
recursos necessários à Saúde e à Previdência __ Soçjal. 

Conseguiu-se urna grande VitOria. Quando estava sendo 
discutido o Projeto do_ IPMF na Câma'ra dos Deputados, foi 
apre~entada uma emend~, assegurando 20% do IPMF para 
a Saude. Essa emenda, felizmente, prosperou aqui no Senado. 
Hoje, no Projeto do IPMF, está lá destinado _o montante 
de 20% para a Saúde, visando acabar com essa crise terrível 
na assistência médico-hospitalar e nos. dar a certeza também 
de que os idosos, os aposentados da Previdência não terão 
q~alquer solução de continuidade_ nos_seus pagamentos men~ 
SaiS. 

A Comissão ex~minou a participação· da co_munidade. 
Nada se pode fazer l;\ não ser através de esclarecimento no 
qual se diga ao povo que o preceito constitucional estabelece 
que a Saúde é um· direito de_ todos e_ um dever do Estado, 
precisa ser também exercitado nas comunidades mais disfàntes 
do Brasil, nos Estados e nos municípios, dando a cada ·um 
a certeza de reclamar os seus dircitos_d~ cida4~nia. 

Portanto, previu-se o desencadeamento de ampla campa
nha de comunicação social para mobilização e esClarecimento 
da população e do empresariado_sobre o problema da sone
gação do pagamento de contrí_buições ger<}is e do questiona
mento judicial do Cófins, do Finsocial e de outras fontes de 
financiamento da Seguridade Social. -

A fim de prevenir as crises periódicas e_,_ recentemente, 
cada vez mais freqüentes no âtnbito da Seguridade Social 
do BraSil, foram sugeridas outras medidas. D_esta_co o financia~ 
menta da Saúde que está constitucionalmente vinculado ao 
Orçamento da Seguridade SociaL Isso se explica: a Seguridade 
é obrigada, no volume da sua arrecadação, a passar 15,5% 
para a Sa_úde. O que está ocorrendo, na verdade, é que a 
Seguridade recebe tQdo o volume de contribuição e não faz 
o repasse desses 15,5%, que estão previstos na Lei de -Dire..: 
trizes Orçamentárias. 

Com isso, a Saúde fica em uma situação realmente caóti
ca. Daí por que começamos a nOS questionar se, tirando esses 
15,5% da Seguridade Social,. os aposentados não terão, de 
modo lameiJ:ili.vel e condenável, a sustação _dos seus paga
mentos mensais. Portanto, encareceu-se ao Presidente daRe
pública que, mesmo havendo repasse obrigatório leg-al de 
15,5% para a Saúde, o Governo deverá injetarrecursos-;-·para
que seja coberta essa diferença,_ não permitindo que a Seguri
dade Social sofra uma interrupção dos seus pagamentos, corre-
tamente efetuados ao fim de cada mês. ~ _ 

O debate que _tem sido feito no Brasil, principalmente 
nos tribunais, a respeito da constitucionalidade dos tributos, 
é uma preocupação permanente. O Governo· está se envol
ve~do em uma ampla campanha de recuperação da economia.~ 

juntamente com o Ministro Fernando Henrique Cardoso, can
elam ando a tOdos- qu-e ajuderil o País nessa hora definitiva. 
Deve ser tomada uma atitude, principalmente- na caract,eri
zação da constitucionalidade e legalidade da contribujção so~ 
cial do Finsocial, Cofins, PISe _Pasep, a fim de evitar questio-
namentos jurídicos e garantir a s~a arrecadação. _ 

Neste ponto, também o Governo, através dos seus meca
nismos competentes de estudos,_ deve examinar a leg-ªlidade 
desses tributos, para que não ocorra concessão de limin-ares 
3.Itamente procrastinatórias, ensejando, n9 caso do Fins_oçial, _ 
o exame de demandas com ~té três anos çle expectativa, con
forme estamos registrando no momentO.· · -

A Comissão examinou também os planos de Saúde~ que 
hoje ocupam praticamente toda gama de publicidade, seja 
através-âa imprensa, da televisão ou do_ rádio . .São as_Golden 
Cross, Amíl e outras entidades que cuidam desses planos de 
saúde. -

Tomamos conhecimento de um ponto que mereceu ioga; · 
de_ parte da Comissão, pedido de providência ao Go_v_emo. 
Quando qualquer cidadão sofre um acidente gra_ve _-por 
exemplo, na rodovia Rio-Sã~ Paulo - é transportado para 
o Hospital de TatuaEé, onde os primeiros socorros são feitos 
através do Sistema Unico de Saúde. To<,iavia,,prestado esse 
serviço, não há o reembolso-; através dos planos de saúde, 
pela despesa que o Estado realizou. _ 

_ É_pensamento da Comissão, já levado aO PreSideitte lta~ · 
mar FranCo, que a partir de agora seja estudado um meca-.. 
nisft!o,_st:g'undo o qual o cidadão que for segurado da Golden 
Cross ou da Amil ou de ql}alquer empresa congênere, se 

- for atendido pelo Sistema Unico de Saúde, essas empresas 
terão a responsabilidade do, reembolso das despesas médicas, 
perrriitindo que outros braSileiros que não têm Cobertura des~ 
ses- planos de saúde possam então desfrutar da atuação do 
Estado em favor da ~aüçle. 

É fmperioso que também seja desencadead~ ampla cam
panha in~titucional para estiro_ular o controle social sobre o 
Sistema Unico de Saúde, especialmente por meio de obrigato
riedade de organização e funcionamento dos conselhos de 
saúde cm -tOdos os níveis, c6nfo_óné o preViSto em leÍ. 

A denúncia, hoje, de corrupção, de fraude em vários 
hospitais brasileiros é muito· grande. E a única maneira de 
o Governo poder acompanhar isso de perto, fiscalizãr os recur
soS destinados à saúde, é q_Ue cada Conselho Municipal de 
Saúde tenha oportunidade de examinar, ria sua con_?tituição 
legal, esses recursos que são colocados no Sistema Unico de 
Saúde. 
··--E lin.poí-tante.que ésses Cons.elhos de Saúde sejam cQnst_i~ 

tuídos, para que o Governo tenha mais um instrumento de 
fiscalização e não tenhamos o desprazer de verificar, em todos 
os nqticiários, prinCipalmente na grahde maioria- deles, que 
as fraudes e a: .corrllpção cari1péiam- ria prestação de serviços 
através dos hospifaís. - --

._No momento, a ComisSã_O-fez duaS sugestões. _ 
Temos as despesas com-fumo e bebidas. O pensamento 

da Comissão é para que se elevem as alíquotas de contribuição 
do pagamento de tributos devidos por cigarro e bebidas e 
que se revertam .essas alíquotas para a área da saúde. Assim, 
de uma forma indíreta, os consumidores de cigarro e bebidas 
estariam contribuindo para dar ao brasileiro melhor assistência 
no setor da saúde. 

Houve uma o.utra prop.osta' q~e considerei rnuiiOi~por
tante. 
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Hoje há uma acusação grave, so_lene, contra o sistema 
financeiro -do País. Os bancos - tomei conhecimerito disso 
através de uma declaração do Ministro FernandO Henrique 
Cardoso- já reduziram os seus juroS, em relação ao Governo, 
em até 16%. Portanto, é inconcebível que tenhamos juros, 
para o grande público, em patamares praticados_ acima de 
30%. Nesse sentido, teríamos que examinar uma tributação 
maior do sistema financeiro, sendo que esse dinheiro rever
teria em benefício da saúde. 

Eminentes Senadores, esta ComisSão reáfizÕu_OutraS su~ 
gestões, mas que vão depender, evidentemente, de estudos 
técnicos, tan-to na área- dá Previdência, quanto na área da 
Saúde. _ .- . . .. 

Confesso que o meu voto, dado_aqui na sem~na passada, 
em favor do índice de 50% foi resUltante do conhecimento 
que tive dos números do País, expostos pelos Ministros Fer~ 
nando Henrique Cardoso, Jamil Haddad e Antôpio Britto. 

A situação do Erário brasileiro hoje não é das melhores. 
Todo mundo sabe que estamos com um déficit (!e ·caixã assina
lado, e, para pagar as despesas do sistema médico-hospitalar, 
a União fOi obrigada a recorrer a um empréstimo ·no FAT 
da ordem de trinta e cinco trilhões de cruzeiros. 

Faço este registro, de maneira aligeirada, sem qualquer 
plano de leitura, com registro dos principais pontos que foram 
apresentados pela ComisSão Especial ao Presidente Itamar 
Franco._ 

Quero também, ao- fazer este pronunciamento, prestar 
homenagem ao Presidente da República. Nesse assunto da 
carência médico-hospitalar, o Presidente--agiU Com a veloci
dade que o assunto pedia e imediatamente determinou provi
dências que hoje já repercUtiram em todo o· Brasil, sendo 
que os meses de março e abril já foram praticamente pagos 
e grande parte das despesas do mês de junho também já 
estão_sendo pagas. 

No momento em que me congratulo com o GoVerno por 
essa providência tão enérgica na área da Saúde, espero que 
não se restrinja" a esse primeiro gesto; que seja uma constante, 
com os pagamentos das despesas hospitalares rigorosamente 
em dia e que tenhamos, com a garantia do repasse de 15,5% 
da Previdência Social para a Saúde, a tranqüilidade da reposi
ção, por parte do Governo, em favor' da segUridade. Isso 
nos dará a certeza de que as aposentadorias dos segurados 
da Previdência serão pagas em dia, conforme têm sido até. 
agora.. 

Portanto, neste instante, em nome da Comissão, do em
presário Antônio_ Ermírio de Moraes e de tantos outros que 
se envolveram na elaboração do relatório final, quero cumpri
mentar mais uma vez o Governo e manifestar a convicção 
de que esses esforços iniciais hão serão erti Vão é terão solução 
de continuidade através das ações ené~gicas~ tant~ do Ministro 
da Previdência qúarilõ do Ministro da Saúde. - -

O SR. PRESUJENTE (Chagas Rodrigues) --Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teix~ira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Si-. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O País está vivendo dias de inquietuqe-. Estamos num 
período que se pode intitular de "caça às bruxas", eiJl que-, 
diariamente, todos acordam em busca de notícias escanda
losas; em que toda a população busca, nos veículos de COmuni
cação, uma notícia que escandalize e sacuda o País~ uma notí~ 

cia que possa deneg:rir honras, que possa macular a dignidade. 
Não há mais a preocupação da preservação daquele velho 
princípio de qUe o ônus da prova compete a quem alega; 
basta lançar a notícia e esperar que o atacado, na sua digni
dade, na sua honra, venha a responder e trazer os documentos 
gue provem a sua inocência. 

E assim nós temos visto que os velhos brocados latinos 
do in dubio pro reo estão sepultados. Todos já nascem, eviden~ 
temente, condenados, dentro de um clima em que a Nação, 
esperando colocar atrás das grades os criminos-os profunda
mente reconheciQos e já comprovados ou em fase de compro
vação, por farta e abundante prova, quer, na verdade, jogar 
lama contra todo e qualquer cidadão. 

Estamos hoje numa situação em que dever impostos é 
sonegação. Se o Cidadão reconhece, confessa_ o __ débito, mas 
não pode pagar por uma questão qualquer circtinstanclal, que 
não lhe gerou enriquecimento ilícito nem abuso -de_ poder; 
se esse cidadão, talvez por estado de premência, talvez por 
uma circunstância econôrnici de desventura pessoal da sua 
pequena e média empresa, deixa de honrar o seu compromisso 
nas datas aprazadas, é também considerado um sonegador 
de impostos. -

O império da lei está ameaçado, está à mercê da mídia· 
que, infelizmente, está planejando e permitindo que a demo
cracia sofra realmente resvalas que poderão, amanhã, gerar 
problemas muito ri:úils sérios. 

Notícias do tipo dessas que fazem parte do relatório do 
nobre Senador Elcio Alvares amanhã ganharão um espaço 
diminuto. O problema da saúde, que é um dos mais cruciais, 
vai ser, por certo, superado por um atropelamento escanda
loso, por um corpo que cai do sétimo, do oitavo ou do nono 
andar, como aconteceu com a notícia de um suicídio ocorrido 
em São Paulo e que a imprensa escrita deu - 3. ilnprensa 
!!!levisada já havia mostrado, no programa Aqui Agora, que 
é um dos mais badalados do RaíLe_ que já havia contado 
em minúcias-, trazendo aos lares e colocando diante de nossos 
filhos, com todas as nuanças e todas as peculiaridades de 
um fato tão triste e C:Omov"efife. Descrevia a notícia o barulho 
que o corpo fez ao ·cair no Chão, o movimento das pernas 
no contato com o solo, a·Ialta de sangue. Matérias desse 
jaez todos os dias estão nas primeiras páginas dos jornaiS, 
das revistas, da televisão, com destaque extraordinário! 

Mas, felizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o abuso 
está de tal ordem, o descontrole da mídia está de tal efeito 
que· a pT6ptia mídia, que os próprios- jornalistas estão ficando 
revoltados, assustados e exigindo que se ponha um ponto 
final nessa escalada que não se.sabe onde vai dar. 

Prõva disso é a Folha de S. Paulo de ontem. No próprio 
jornal, que havia anunciado com destaque o sUicídio, o om. 

-- budSID:an Mário Vitor Santos- qUe é quem faz um policia
mento e uma crítíca interria do seu próprio jornal, com iode~ 
pendência, e preservadas as--suas funções, já que não pode 
ser-demitido, fic3ndo, por conseguinte, ao arrepio das sanções 
subliminares ~diz o seguinte: 

''Esse expediente é, "aliás, cada vez ma\s comum 
entr~_o-s-chamados jornais de qualidade no mundo todo. 
Quãndó o New York Times resolveu publicar o nome 
da mulher que teria sido estuprada por Witiiam Kenrie
dy Smith, procurou eximir-se- da responsabilidade, ale
gando que á identidade da moça fora divulgada na 
frente por u_m tablóide sensacionalista americano. 
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A linha entre o jornalismo sério e o sensaciona
lismo se estreita. Freqücntemente, jornalistas tomam 
decis_ões com base na idéia de que não é possível atrair 
a atenção dos leitores c ao mesmo tempo produzir 
reportagens equilibradas, que dêem voz a todos_os la
dos envolvidos, que respeitem a privacidade dos perso
nagens e que não explorem vulgaridades, o mundo-cão, 
o grotesco: ------------

Para acompanhar alterações de interesSe do leitor 
tradicional e atrair jovens e mulheres, os jornais, inclu-. 
sive os de maior prestígio, hoje em dia admitem com 
muito mais facilidade notícias que evoqUem emoções 
em estado bruto. 

Na selva da disputa pelo mercado, florescem varia
das formas de manipulação e o leitor deve estar atento 
para algumas delas, como a exploração do nu (muitas 
vezes reforçando o preconceito e o moralíS:mo); do 
homossexualismo (idem, vide drag queens); do sexo 
- a repetição da mesma notícia: cóm pequenas altera
ções ao longo de váriOS dias (e, às -vezes, meses)! É 
inevitável que a mídia tente impor sUas estratégias, 
mas_ o leitor não é-obrigado a aceitá-las passivamente." 

Frisa Mário Vitor Santos, falando sobre o _seu_ próprio 
jornal, em seu artigo: 

. . "O jOftiãl -ainda publicou em destaque (apenas 
na edição nacional) relatos detalhados daS-pi!sSOãs que 
testemunharam o suicídio. Elas contaram o barulho 
que o corpo fez ao cair no chão, o movimento das 
pernas no contato com o solo, a falta de sangue." 

É uma crítica de um jornalista, de um homem que avalia 
os artigos e qu·e deve fazer a análíse do que escrevem os 
seus colegas. 

No jornal Indústria & Comércio, a Coluna -·ae_A_d_lie-rbaT 
Fortes de Sá Jr. publica artigo -crijO-titUTC:i é:--''Opi~iã6 pU_~-fica 
começa julgamento da imprensa. 

"Há reclamações cada vez mais intensas contra 
a infidelidade da rnídia. P...ara dizer o mínimo, segundo 
os acusadores_, ela não conta o _que está acontecendo. 
Apenas concentra seus holofotes sobre alguns escân
dalos que aumentam a audiência ou vend~m mais jor
nais .. O reSultadO·é que-.!!..opinião do brasileíi"o sobre• 
seu País piora muito mais depressa do que o Brasil. 
Quando esta-República chegar ao quarto m-undo, a 
população já estará no cHavo." 

O articulista, depois de fazer urna série" de consideraçõeS 
e análises da mídia e de sua relação com os norte-americanos, 
conclui citando Metternich, que foi chancheler austríaco: 

"O importante Ilão é Metternich. É_ verificar que, 
pela primeira VeZ e"rii mUitos anos, os norte-americanos, 
por sua maioria, conCordam que a imprensa desinforma 
mais do que informa; que ela se considera moral e 
profissionalmente autorizada a expor a· vida de todos. 
E de que, para boa parte da imprensa, boas notícias 
deixaram de ser notícias. "Más notícias e que são notí
cias" -diz Seymour Lipset, veterano arlalista político 
que aderiu ao time da autocrítica." ---

No Brasil, esse time está crescendo. Costuma di
zer, por exemplo, que a Folha de S. Paulo-transformou 
o pessimismO em pauta permanente e Cóbra dos edito-

res de política e de economia um escând_alo- díáriO. -
" Bad news is news". 

Recorremos ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a um 
outro articulista: Joel Samways Neto, citado pelo seu colega 
Adherbal Fortes de Sá Jr., que escreve um belíssimo artigo·, 
que também farei constar, na íntegra, deste meu pronuncia
me_nto, cujo título é Deixem morto o cadáver. Fazendo conside
ra-ções, dÍz: 

"'Conheço técnicas de desestabilização de regimes 
políticos que consiste em escrachar a lógica de susten
tação das instituições. Coisas assim como propagar in
versão de papéis familüires ( ... );jOgar no lixo a soleni
dade dispensada; em qualqUer país civilizado-~ a órgclos 
do poder social (por exemplo, espinafrar, na imprensa, 
o Poder Judiciário); ou se dizer que qualquer traba-

-- lhador pode ser reitor de uma universidade (como acon
teceu nas campanhas para reitor da Universidade de 
Brasília, com o candidato vigia noturno)." 

Tudo isto com o sentido de desestabilizar as insti
tuições. 

E continua o articulista: 
"Quer dizer, são valores jogados no ventilador 

da mídia, meticulosamente preparados para afrouxar 
-a estrutura ética ou lnõral das pessoas. Difícil saber 
se os agentes desses procedimentos agem de caso pensa
do -afinal, teriam tanta organização assim? Depois, 
claro, resta a forte alternativa de estarem tomados por 
alguma psicopatologia. 

Seja lá qUal for a razão, é impressionante a incon;. 
seqüência dos operadores da mídia. Agora; estão dan
do incomum espaço ao ditador Alberto Fujimori, do 
Peru - um homem que, por trás da bandeira de com;.. 
bate ao narcotráfiço, cometeu a política anacrônica-do 

_golpe militar, fechando o Parlamento e pondo o Judi-
ciário no cabresto. À -~_põCa,-iemia-se que o processo 
de fujimorização contaminâsse toda a América Latina~ 
9adas as raízes históricas e o passado recente.- Movi
mentos pipocara-m por aí, na Venezuela, na Guate~ 
mala. Enquanto, os venezuelanos optaram pela saída 
democrática, a exemplo do Brasil, processando _o im
peachment de Carlos André~ Perez, os guatemaltecos 
experimentaram alglJnS dias Õ regime de eXceção, tendo 
o Presidente Jorge Serra~o dissolvido o Congr_esso, 
o Supremo Tribunal e o Tribunal Constitucional, con
centrando todos os poderes em suas mãos. Felizmente 
devido a falta de respaldo popular, a ditadura de Serra: 
no durou pouco. 

Caem os homens, mas a idéia fica. No -c-ara' a 
Cara, da TV Bandeiiantes, Marília -Gabiiel3 perguntou 
ao sorridente (?) ditador peruano o que ele pensava 
da reação internacional ao seu golpe. Ele, sorridente, 
disse que o··problema foi terem posto-Uin eXãgero de 
t~nques nas ruas -não era para tanto. Pode um neg6-
CIO desses! Mesmo assiQl, o Sr. Fujimori ainda visitou 
páginas nobres de entreVistas VIPs em revistas de circu-
lação e aceitação naciotial ( ... ) -

Se a rnídia não der o mesmo espaço às conse
qüências da ditadura, suas informações sobre o dito 
regime parecerão apologia. O que pode ser assim tãO 
ruim a ponto de o autoritarismo se apresentar como 
alternativa?" -
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Ora, Sr.--Presidente, estão fa4c;:ndo_ Uill barulho despro- · 
. porcional em torno de certas declaraçõe~! 

·~A displicência dos P!'ltlamentares e a incóinpe
tência dos governantes, estas, sim, são as maiores pro
pagandas do antj.go regime. Como os· nosso_s homens 
públicos se_ mostram desp_reparados em sua maioria, 
não percebem que os seus desmandos· absorvem os 
desmandos_ de seus antecessores, ressuscitando perver
sas expectativas: a corrupção e a desordem social, neste 
clima onde todo_ ro~ndo só quer ter direitos, vão arman-
do o palco ideal do teatro de operaçõeS. _ 

O perigo mora coro o povo analfabeto, movido 
a instinto, não à razão." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a CNBB, em reunião rea
lizada nesses últimos tempos, diz o_.seguinte: 

"O Brasil vive uma crise de ética, nO sentido de 
. que se aceita Coirio natUral pensar e agii íofa dos princí-

pios éticos_._" ... 
E, frisa, no que se refere às comunicações~ em especial 

à televisão, um quadro de deterioração que, de. um lado, 
reflete e, de outro, alimenta a corrupção vigente na sociedade 
brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisamos, na verdade, 
trabalhar juntos p.:-ra darmos outro _curso ao _nosso País no 
que tange a essa caça à::. ~roxas. Queremos aumentar a cobran
ça dos imPostos mas atra,·és de projetos de lei, de medidas 
legais. Não queremos qu! a democracia. sofra resvales por 
superpoderes nas mãos de pessoas que, às vezes, não estão 
cientes de que ageth em nome do Estado. ,_ . 

Não é possível que prossigam esses ataques às instituições 
e, generalizadamente, a homens de bem, quando são planta

. das notícias falsas 1 irrealistas e sensaciónalistas 1 corno ocorreu 
nesta semana contra o digno Ministro da Justiça e honrado 

· Senador Mauricio Corrêa, a quem tenho até um cerro privi
légio de ser suplente. Tais notícias forain veiculadas, desacom
panhadas das devidas provas. Nem diziam respeito 3 cOrrup
ção, mas à participa-ção de determinados grupos na sua campa
nha política. Nada se provou, nada se disse de concreto. E 
querem que as pessoas acusadas apresentem provas daquilo 
que não fizeram. 

Culmino com seguinte pergunta, Sr. Presidente: a_ conti
nuarem essas críticas, 6-que ·acOfiteCerá çom a classe política, 
boje r~almente tão desgastada e àmercê de planos que, para 
mim, já não são planos mais em<YciO:OaiS e·plarios de _vendas 
de jornais? 

. Tudo me leva a crer que, por trás dessas notícias, existem . 
interesses inconfessáveis. Os tr~Cantes, os que ·são contraban
distas, contumazes e conhecidos, estão preocupados----ocom os 
ptojetos que vão destruir OS CaffipóS _de pOUSO clandestit;lOS 
deste País. Por trás disso tudo há muito .m~is do que se querer 
f~er um conflito de autpri!i.ade_ entre aquele qUe é subordi-
nado e seu superior hier.árquico. ~ 

Não tenho a menor dúvida de que o desgaste da classe 
política, que vem num proCesso de escalad~ ver~igiilosa, have
rá de atingir a democracia se nós Os Parlamentares, os demo
cratas legítimos, e todos os segmentos responsáveiS-deste País 
não nos unirmos para darmos um basta, um não veemente 
aos que querem abalar o nosso conceito-democrático[ 

· Muito obrigado, Sr. Presidente. · 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Recebemos 
do Sr. Ministro de Estado da Fazenda o A viso n' 465193, 

de 6 do corrente, encaminhando informaÇões parciais refe
rentes ao· Requerimento ri9 484, de 1993, do Senador José 
Paulo Biso!. · 

As informaçõeS foram enviada~ em cópias ao reqtiêrente. 
O requerimentO ficará na Secretaria-G_eral da ~esa; aguar
dando a-eomplemen~ação das informações. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADQRES: 
Aluizio Bezerra _ Dario Pereira_ _ Garibaldi Alves Filho 

Jaibas Passarinho_ Jopas Pinheiro_ Jos~ F9gaça _ Pedr~ _Teixeira 
Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgotou-se 
hoje o prazo previsto no art. 91, § 3• do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso no sentido ~e inC?l,nsão 
em Ordem do Dia do Projeto do Senado n' 78, de 1992. que 
dispõe sobr~ a arbitragem. 
- A matéria foi aproVada em apreciação conclusiVa pela 
COmissão de _Constituição, Justiça e Cidadania. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte o texto final aprovado: 

TEXTO FINAL APROVADO PELA 

. COMISSÃO DE _CC?NgTITUiçÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 78, DE 1992 

Dispõe sobre a arbitragem. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO! 

Disposições Gerais 

... Art. 19 As pessoas capazes de contratar poder~o valer
se da arbitragem para dirimir litígios- relativos a direitQS patri
moniais disponíveis. 
.-- ----,-Art. 2<~ A arbitragem poderá ser de direito o"' de eqüi
dade, a critério das partes. 

-§ 1" Poderão as partes escolher, liyremente, as regras 
-de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não 
haja violação aos bons coStumes e à ordem pública. 

§ 29. Poderão, também, as partes conven_cionar que· a 
arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, 
nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio . 

. CAPÍTULO II 

Da Convenção de Arbitragem e Seus Efeitos 

Art. 39 As partes interessadas podem submeter a solu
ção de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de 
arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o 
compromiSso -arbitral. . 

Art. 49 A cláusula oo.mpromissóri3. é a convenção atra
vés da qual as partes em- uffi cOtitrato ·comprometem-se a 

- submete;r ,u à aibitragem,os litígios que possam vir a surgir, 
relativamente a tal coritr-ato. - ~ 

§ 1• A clásula compromissória deve ser estipillada por 
escrito, podendo estar inserl:a no próprio contrato ou em docu-
mento ajiãrtado que a ele se refira. -

§ 2" Nos contratos de adesão, a cláusula compromjs
sórià só· terá é_ficácia se o aderente tomãr a iniciativa de instituir 
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a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua insti· 
tuiçãó-: 

Art. 5<? Reportando·se as partes, na cláusula compro· 
misSória, às regras de algum órgão arbitral institUcional ou 
entidade especializãda, a arbitragem será instituída e proceS· 
sada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes 
estabelecer na própria cláusula, ou em. outro documento, a 
forma convencionada para a instituição da arbítrag~m. 

Art. 6<> Não havendo acordo prévio sobre_a_ forma de _ 
instituir a arbitragem, a parteintetessada manifestará à outra 
parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal 
ou por outro meio qualquer de comunicação; mediante -coin· 
prova.ção de recebimento, convocando-a para, em dia, hora 
e local certos, firmar o compromisso arbitraL 

Parágrafo úniCo. Não comparecendo a parte convocada 
ou, comparecendo, se recusar-se a firmar o Compt""Omisso arbí
tral, poderá a outra parte propor a demanda d_e_ que trata 
o art. 79 desta Lei, perante o órgão _do _Poder Judiciário a 
qu~, o_riginariamente, tócaria·o:-jU.lgamento da_causa, __ 

Art. 79 Existiódo cláusula compromissória e havêrido re
sistência quanto à inStituiÇão da arbitragem, poderá a parte 
interessada requerer a citação da outra parte para comparecer 
em juízo a fim de lavrar-se o compromisSo, designando o 
juiz audiência espeCial para tal fim: - -

§ l'? O autor indicará, com preCisão; o objeto da arbitra
gem, instruindo o pedido com o documento que contiver a 
cláusula compromissóila. 

§ 29 COmparecendo as partes à audiência, o juiz tenta
rá, previamente, a conciliação- acçrca do litígio. Não obtendo 
sucesso, tentará o juiz conduzir as partes _à celebração, de 
comum acordo, do compromisso arbitral. 

§ 3~ Não concordando as partes sobre os termos do 
compromisso, decidirá Ojlií:i, apos--ouvu--oreu, Sóbre seu 
conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez dias, respei
tadas as disposições da cláusula compromissófia e atendendo 
ao disposto nos arts. 10 e 21, § 2', desta L. e i. 

. § 49 Se a dáusula compromissória miâa õi_spuser sobre 
a nomeação de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, 
estatuir a respeito, podendo nomear árbitro ú-niço para a_sólu-
ção do litígio. ·- ~ 

§ 5<? A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência. 
designada para a lavratura do compromisso arbital, importará 
a extinção do processo ·sem julgamento-de mérito .. 

§ 69 Não comparecendo o réu à a_udiência, caberá-ao 
juiz, oUvidO o autor, eStattiir a. reSpeito do conteúdo do com
promisso, nomeando árbitro único. 
- § 79 A sentença que ju.lgar procedente o pedido valerá 
com compromisso ·arbitral. _ 

Art. 89 A cláusula co_mpromissóri~ é ãutõnomia em·re
lação ao contrato em que estiver inSerta, de lal sorte que 
a nulidade desta não implica, necessariamente, a nulidade 
da cláusula compromissó!i3.. - - -- - -

Parágrafo úriico. Caberá ao árbitro Q_~ddir de ofícíO, O.t! 
por provocação das partes, as questões acerca da eJ~;;isté"ncia, 
validade e eficácia da convenção de. arbitragem e do ~ontrato 
que contenha a cláusula compromissória. -

Art. ·99 O c_ompromisso arbitral é. a conven·çãõ-através 
da qual as partes submetem um litígio à arbitragéin de uma 
ou mais pessoas, poden4o ser judicial ou extrajudicial. 

§ i9 O co:nipronlissó arbitral judicial celebfar·se-á por 
termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso 
a demanda. 

§ 2~' O Compromisso arbitral extrãjudicial será celebra
çlo por escrito particular, assinado por duas testemunhas, ou 
por instrUmento público. 

Art. 10. <;~mst~~' _<?b~igatoria_~er:te, do compromisso 
iii:bitfal: 

I-:- o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; 
II -o nome; profissão ·e-domiciliõ dO árbitro, ou dos 

árbitros, ou, se for o caso, a identifi~ção da_entidade ~qual 
-ªs_ partes delegaram a indicação de árbitros; 

III- a matéria que será objeto da arbitragem; e 
IV- o lugar em que será profetida a sentença arbitral. 
Art.' 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: 
I -local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; 
II- a autorização para que o árbitro ou os árbitros jul-

guem por eqüidade, se assim for convencionado pelas partes; 
III- o prazo para apresentação da sentença arbitral; 
IV - a indicação da lei nacional ou das regras corpora

__ tivas aplícáv_eis à arbitragem, quarido ·assim convencionarem 
as partes; 

__ V -:- a declaração da responsabilidade pelo pagamento 
dos honorários e das despesas com a arbitragem; e . . 

VI --a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. 
Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbi

tro, ou dos árbitros, no compromisso arbitral, este constituirá 
título _executivo extrajudicial; não havendo tal estipulação, 
o árbitro requererá ao órgão do Poder J udidário que Seria 

-'competente para julgar, originaria~ente, a causa que os_ ÍIXe 
por sentença. - - -=-

Art. 12. 'Extingue-se o comprorD.isso arbitral: 
I- escusando-se qualquer dos ·árbitros, antes de aceitar 

a nomeação, desde que as partes tenham declarado, expressa-
mente, não acejtar substituto; _ __ 

II - falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto 
algum dos árbitros, desde que as partes declarem, expressa-
mente; não aceitar substituto; e · 

III- tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, 
inciso III, desde que a parte interessada tenha notificado o 
árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe 
o prazo ·de dez dias para a prolação e apresentação da sente.nça 
arbitral. 

CAPÍTULO III 
Dos Árbitros 

- Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que 
tenha a confiança da partes. 

§ 19 · As partes iiome3râo um ou· mais árbitros, sempre 
.-em número fmpar,- podendo nomear, também, os repectivos 

suplentes. · 
§ 29 Quando as partes nomearem árbitros em_ número 

par; estes estão autorizados, desde logo, a nOmear mais um 
árbitro. Não havendo acordo,_ requererão as partes ao órg_ão 
do Poder Judiciário a -que· tOcaria, -origi~ari~ente, o julga

-mento da causa a nomeação-do árbitro, aplicável, no que 
-Côuber, 6-pf0cedim€rito previSto-rio art. 79 desta-Lei. -

. § 39 As·p~~ poderão, de ~om~m acordo, estabelecei-
o processo de escolh_a_d_os árbitros, ou adotar as ·regras de 
um órgão arbitral il)stitudonal_o_!l_ entidad~ especializada. 

§ 49 Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maio
ria, elegerão o presidente do tribunal arbitral. Não havendo 
conSenso, será designado presidente o mais idoso. 
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§ SQ O árbitro ou o- presidente do_ tribunal designará, 
se julgar conveniente, lim secretário, que pOderá ser um dos 
árbitros. 

§ 6o No desempenho. de sua função, o -árbitro deverá 
proceder com imparcialidade, ind!!pcndência, competência,· 
diligência e discrição. · _ _ _ _ 

· § 79 Poderá o árbitro ou 6 tribunal arbftral determinar 
às partes o adiantamento de verbas para despesas e diligências 
que julgar necessárias. . 

Art. 14. Estão impedidos de funcionár coffid árbitros 
as pessoas que tenham, com as partes_ ou com_ o litígio que 
lhes. for submetido, algumas das relações que caracterizam 
os casos·de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando
se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabili
dades, conforme previsto no Código de Processo Civil. 

§ 1 ~ As pessoas indicadas para funciOnar como árbitro 
têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer 
fato que· denote dúvida justificada quanto à sua i_rnparcialidade 
e independência. _ 

§ 2~ O árbitro somente poderá ser recusaçl.o por motivo 
ocorrido após sua-nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado 
por motivo ante-rior à sua nomeãçâo, quando: 

a) não for noineado, dirctamentc, pela parte; ou 
· b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido poste

riori:nente à sua nomeação. 
Art. 1'5. A parte interessada em argüír a i"ecusa do árbi

tro apresentará, nos termos do_art. 20, a respectiva exceçã.o, 
diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal Çtrbitral, 
deduzindo suas razões c apresentando as provas pertinentes. 

Parágrafo únicO. Acolhida a exceção, será afastado o 
árbifro suspeitO ·ou impedido, -que será substituído, na forma 
do art. 16 desta Lei. 

Art. 16. Se -o árbitro escusar-se antes da aceitação da 
nomeação; ou, após a aceitação, vier a fãleCei--, t_ornar-se im
possibilitado para o exercício da função, ou for recusado, 
assumirá seu lugar o substituto indiç:ado no col_tlpromisso, 
se houver. 

§ 1~ Não havendo substituto indicado para b árbitro, 
aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral instihiclon-alou entida
de especializada, se as partes as tiverem rnvoCãdó na_ -conven-
ção de arbitragem. , 

§ 2~ Nada dispondo a Con_venção de arbitragem e não 
chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro 
a ser substituído, procederá a parte interessa.da da for~a pre
vista no art. 7~ desta Lei, a menos qy.e as. partes tenham 
declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, não 
aceitar substituto. - · · 

Art. 17. Os árbitros_, quando no exercício de suas fUn
ções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários 
públicos, para os efeitü"s da legislação penaL 

Art. 18. O árbitro é: juiz de fato e de direito, e a senten
ça que proferir não fiéa sujeita á recurso-C?ü-a homologação 
pelo Poder Judicíái"io. --

CAPÍTULO IV 
Do Procedimento Arbitral 

Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando 
aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, 
se forem vários. -

Parágrafo_ único. Instituíc;!a a arb~tragem e entendendo 
o árbitro ou o tribunal arbitral que há necessidade de explicitar 
alguma questão disposta na convenção -de arbitr_ageril, será 
ela~orado, juntamente com as partes, um adenda, firmado 

por todos. que passará a fazer parte integrante da convenção 
de arbitragem. 

Art. 20. A parte que pretender argüir questões relati
váS â· competência, suspeição ou -impedimento do árbitro ou 
dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia 
da conven~ão de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira opor: 
tunidade que tiver de se manifestar, após a instituição da 

·arbitragem. 
§ 1"' Acolhida a argüição de suspeição ou impedimento. 

será o árbitro substituído nos termos do art. 16 desta Lei, 
-reconhecida ã -incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, 

b_em como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção 
de arbitragem, serão as partes remetidas ao órgão do Poder 
Judiciário competente para julgar a causa. 

§ ~.,., Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosse
guimento a arbitragem, sem prejuízo de vir a se_r examin~da 
a decisão pelo órgão-do Poder_JudiGiário competente, quando 
da eventual propositura da demanda de que_ trata o art. 33 
desta Lei. 

Art .. 21. A arbitragem obedece.rá ao prOcedimento es
tabelecido pe'las partes na_convençãO de arbitragem, que pode
rá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional 
ou entida~e especializada, facultando-se. ainda_. às partes dele
gar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o proce-
dimento.-- - -- - -- ---

§ 1" Não havendo estipulação acerca do procedimento, 
caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo. 

§ 29 Serão, sempre, respeitados no procedimento arbi-· 
tral os princípios do contraditório, da ígualdade das partes, 
da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 

§ 39 As partes poderão postular por intermédio de ad
vogado, reSpeitada~ sempre, a faculdade _de designar quem 
as rep_resente ou assista no procedimento arbitral. 

§ 49 · Cornpefii"á âo -árbitro Ou ao tnOunai ar_bitral, no 
início do procedimento, tentar a conciliação <;tas partes, apli
cando-Se. no que _c_ouber. o. art. 28 desta Lei. 

Art. 22. ~.Poderá o árbitro ou o tribunal aibitral tomar 
o depoimento" das partes, ouvir testeinunhas- e determinar 
a realização de perícias ou outras provas que julgar necessá- . 
rias, _mediante requerimento das partes ou de ofício. 

§ 1<.> O. depÕimento d-as partes e õas testemunhas será 
tomadó em local, dia e hora previamente comunicados, por 
escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a 
seu rogo, e pelos árbitros. 

§ z~ Em caso de desatendimento t sem justa causa, da · 
convocação para prestar depolniento pessoal, ·a árbitro ou 
o tribunal arbitral levará em consideração o comportamento 
da parte faltosa, ao proferir sua sentença; se a ausência for 
de testemunh&, nas mesmas circunst~ncias, poderá o árbitro 
ou o presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade 
judiciária qUe conduza a testemunha reiJitente, comprovando 
a existência da convenção de arbitragem. - · 

§ 3"' A revelia da parte não iritpedirá que seja proferida 
a sentença arbitral. 

§ 4<.>~ Ressalvado o disposto no§ 29• havendo necessidade 
de medidas coercitivas ou.caute\axt:s, .os árbitros poderão soli
çitá-las ao órgão do Poder Judiciãilo que sefia, Orfginalmente, 
competente para julgar a causa. 

§ 5:> Se,_ dur.:;mt_e_ o procedimento arbitral,' um árbitro 
vier a ser substituído fica a crftério do substituto repetir as 
provas já produzidas. 
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CAPÍTULO V 

Da Sentença Arbitral 

Art. 23. A- sentença arbitral será proferida no p-razo 
estipulado pelas partes. Nada tendo sido convéncionado, o 
prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado 
da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. 

Parágrafo únicO. As -partes e os ái'bifros, de coJiiU.fu 
acordo, poderão prorrogar o prazo estipulado. 

Art. 24. A decisão do· árbitro ou dos árbitros será ex-
pressa em documento escrito. _ _ 

§ lo QUando forem váiios os árbitros,--à decisão será 
tomada por maiorfa.-Se não houver acordo majoritário, preva
lecerá o voto do presidente do tribunal arbitraL 

§ 29 O árbitro que divergir da maioria poderá, queren
do, declarar seu voto em separado. 

Art. 25. SObrevindo no curso da arbitragem controvér
sia ·acerca de direitoS indisponíveis e veriflC-ando-se que ·de 
sua existência, du- não, dependerá o julgamento. o árbitro 
ou o tribunal arbitral remeterá as partes à autoridade compe
tente do Poder Judiciã.iii:i, Suspende-rido o procedimento arbi
tral. 

Parágrafo úilico. Reso_Iyida a questão prejudicial e jun
tada aos autos a sentença ou acórdão transitados em julgado, 
terá normal seguimento a arbitragem.· __ 

Art. 26. São requisitOS obrigatórios da seDtefiça arbi~ 
trai: 

I- o relatórió, que conterá Os nomes das partes- e um 
resumo do litígio; - _ _ - - - -

, _ Jl-:. os fundamentos da deci~ã-o, onde sedo analisadas 
as questões de fato e de direito, rriencionando-se, expressa
mente, se os árbitros julgaram por eqüidade; 

III -o dispositivo, em que os árbitros resolverão as ques
tões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para 
o cumprimento da decisão, se for o caso; e 

IV- a dat3; e o lugar em que foi proferida. 
Parágrafo único. A seritença arbitral será ~s~in~da pelo 

árbitro ou por todos_ os á:rbit_r_os._ Caberá ao presidente do 
tribunal- arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros 
não podet: ou não querer assinar a sentença, certificar tal 
fato. - -

Art. 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsa
bilidade das partes acerca das custas e despesas com a arbitra
gem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-fé, 
se for ·a caso, respeitadas as disposições da convenção de 
arbitragem, se houver. 

Art. 28. se;-nõ decurso da arbitragem, as partes chega
rem a acordo quanto ao litígiO, a árbitro ou o tribunal arbitral 
poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante senten
ça arbitial, que conterá_o.s requisitos do art_. 26 desta Lei. 

Art. -29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda 
a arbitragem, devendo o árbitro, ou o Presidente .do Tribunal 
Arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal 
ou por outro meio qualquer de comunicação, ,mediante com
provação de recebimento, ou, ainda, entregando-a diretamen-
te às partes, mediante recibo. . • __ 

Art. 30. NO prazO de cinco dias, a contar do recebi
mento da notificação ou da ciê_nçia pe-SsOãl da. sentença arbi
tral, a parte interessada, mediante comuniCação à outra partct 
poderá solici,tar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que: 

I -corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 

II- esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradi
ção da sentença arbitral, ou se pfonuncie sobre ponto omitido 
a respeito' do qual devia manifestar-se a decisão. 

Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral deci
dirá, no prazo de dez dias, aditando a sentença arbitral e 

.notificando as partes na forma-do art. 29. 
Art. 31. A sentença arbitral pi"oduz, entre as partes 

e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida 
pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, cons
titui título executivq, 

· Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 
I- for nulo o compromisso; 
II- eqtanou çle quem não podia ser árbitro; 
III___. não c"ontiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 
IV -for proferida fora dos limites da convenção de arbi

tragem; 
V- não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; 

·VI- comprovado que foi proferida por prevaricação, 
concussão ou corrupção passiva; 

VII- proferida fora do prazo, respeitado o disposto no 
art. 12. inciso III, desta Lei; e 

VIII- forem desrespeitados os_ princípios de que trata 
o art. 21, § Z•;desta Lei. · 

Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão 
do Poder Judiciário Competente a decretação da m,didade da 
sentença arbitral, nos casos previstos nesta lei.-

§ 1" A demanda para a decretação de nulidade da sen
tenÇa arbitral seguirá o proceqimento comum, previSto no 
CódigO de Processo Civil, e deverá ser proposta no prazo 
de até noventa dias após o _recebimento da -notificação da 
sentença arbitral ou de seu aditamento. 

§ 2'~ A sentença que julgar procedente o pedido: . 
I- decretã.rá a nulidade da sentença -arbitral, nos casos 

do art. 32, incisos I, II, VI, VII e VIII; 
II- determinará que o árbitro ou o tribunal arbitral pro

fira novo laudo, nas demais hipóteses. 
§ 39 A decretação da nulidade da sentença arbi~ral tam

bém poderá ser argüida mediante ação de embargos do deve
dor, conforme o art. 741 e seguint.es do Código de Processo 
Civil, se houver execução judicial. 

CAPÍTUL.O VI 
Do RecOnhecimento e Execução 

de Seri.ienças Arbitrais Estrangeira~t 

Art. 34. A sentença arbitral estrangeira ser_á_ reconhe
cida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados 
internacionais coffi eficácia nO ordenamento interno e, na sua 
ausência, estritamente de acóido com os termos desta Lei. 

Parágrafq único. Considera-se sentença arbitral estran- , 
geira a que tenha sido_ proferida fora _do território nacioQaL 

Art. 35. · Para ser reconhecida ou executada no Brasil, 
a sentença arbitral estrangeira está sujeita, unicamente; ã ho
mologação do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 36. Aplica-se à homologação para reconh~cimen
to o~ execução desentença arbitral estrangeira, no que couber, 
o disposto nos arts. 483 e 484 do Código de Processo Civil. 

Art. 37, A homologação de sentença arbitral estran
geira será requerida pela parte interessada, devendo a petição 
inicial conter as indicações da lei processual, conforme o art. 
282 do Código de Processo Civil, e ser instruída, necessaria
mente, com: 
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I- o original da sentença arbitral ou uma cópia devida
mente certificada, autenticada pelo consulado brasileiro _e 
acompanhada de tradução oficial; _ __ _ ___ __ _ 

II - o original da convenção de arbitragem ou cópia devi w 

damente certificãdã, acompanhada de tradução_ofiÇiãl. 

Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação 
para o reconhecimento ou execução de sentença arbitral es
trangeira, quando o réu demonstrar que: 

I- as partes na convenção de arbitragem eram incaw 
pazes; 

II- a convenção de arbitragem não era válida sengundo 
a lei à qual as partes a submeteram, ou, na falta de indicaçãO, 
em Virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida; 

!li -não foi notificado da designação do árbitro ou do 
procedimento de arbitragem, ou tenha sido :violado_? princípio 
do contraditório, impõssibilitando a ampla defesa; 

IV -a sentença arbitral foi proferida fora dos _limites 
da convenção de arbitragem, e não foi possfver separar a 
parte excedentes daquela submetida à arbitragem; 

V- a instituição da arbitragem não está de acordo com 
o compromisso arbitral ou cláusula compromissória; -

VI- a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado 
obrigatória para as partes, tenha sido anulada, ou, ainda, 
tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença 
arbitral for prolatada. 

Art. 39. Também será denegada a homologação para 
o- reconhecimento ou execução da sentença arbitral estran
geira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que: 

-I- segundo a lei brasileira, o objeto do litfgio não é 
suscetível de ser resolvido por arbitragem; 

II- a decisão ofende ~ orde~ pública nacional. 
Parágrafo único. Não será considerada ofensa à_ ordem 

pública nacional a efetivação da citação da parte residente 
ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de arbitra
gem ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, 
admitindo-se, inclusive, a citação postal com prova inequívoca -
de recebimento, desde que assegure à parte brasileira tempo 
hábil para o exercício do direito de defesa. . 

Art. 40. A denegação da homologação para reconhe
cimento ou execução de sentença arbitral estrangeirà por vícios 
formais, não obsta que a parte interessada renove o pedido, 
uma vez sanados os vícios apresentados. 

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais 

Art. 41. Os arts. 267, inciso Vll; 301, inciso IX; e 584, 
inciso III, do Código de Processo CivÚ passam- a ter a seguinte· 
redação: 

"Art. 267. 

VII - pela convenção dé arbitragem;" 
Art. 301. ,-, •• •• .-.---~ • ,. •• • '-' •• •• '"-!.~v·-~ ' .. •~·~-·•• ~ • •; :• -

•••• .... ~H-"'"*-----··~~--••••-•••-••-"o••mo••.-••••••.o••••• 

IX-convenção de arbitragem;" 
"Art. 584. ···················--------···--·-··········· 

III- a sentença arbitral e a senteD.Ça h0mo1oga
tória de transação ou de conciliação;" 

Art. 42. O art. 520 do Código de Processo Civil passa 
a ter mais um inciso, com a seguiil.te redação: · · · --

"Art. 520. 

VI -julgar procedente o pedido de institUIÇão de 
arbitragem.'' 

Art. 43. Esta lei entrará em vigor sessenta_ dias após 
a data de sua publicação. 

Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.037 a 1.048 da Lei 
n' 3.071. de 1' de janeiro de 1916, do Código Civil Brasileiro; 
os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, Código de Processo Civil; o inciso VII do art. 51 
da Lei n' 8.078, de 11 de agosto de 1990, Código de Defesa 
do Consumidor; e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sess~o ordinária de manhã a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Item Único 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 110 DE 1993-

(Incluído em, Ordem do_ Dia nos termos dÕ- ~t. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 110, de 1993 (n' 3. 714193, na Casa de origem), de iniciativa 
do .Presidente da República que dispõe sobre a estrutura 
e competência da Oluvidoria-Geral da República e dá outras 
providências, terido. _ 

-Parecer, proferido em Plenário,_ Relator: Senador 
M_agno Bacelar, em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto,_ com as emendas 
que apresenta de n9i 1, 2 e 3; pela aprovação das emendas 
-n~ 6 e 7, apresentadas perante a Comissão de Constituição, 
Justiça e_ Cidadania; e pela rejeição das emendas nç~~ 4, S, 
8. 9 e 10. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estáencer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h20min.) 
' 

DISCURSO PONUNCIADO PELO SR. AU
REO MELLO NA SESSÃO DE 21/06193, E QUE, 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERlORMENTE: 

. O SR.AUREO MELLO (PRN-AM. Pronncia o seguin
te discurso.) - SJ:. Presidente; emínentes Senadores: lá no 
distante Estado do Amazona, as lonjuras são inimagináveis, 
pricipalmente pelas pessoas que moram nos Estados, para 
nós. diminutos~--do Centro e até do Sul do País. 

Para que V .Ex~ possam ter uma idéia do que é a_çlistância, 
cito, por exemplo, o Munícipio de Eirunepé, sUtuado-nó rio 
Juruá, que é a terra do nosso cQlega Amazonino Mendes 

· .......-ex-colega, hoje prefeito. No tempo da seca, uma embar
cação movida a motor, 1:1ma lancha, leva 45 dias para chegar 
a Eirunepé. Dã tempo até de o mundo virar, das coisas se 
modificarem, tle nascer uma planta, de se descobrir a cura 
da AIDS ou de se criar alguma coisa muito novã no mundo 
éapitalista ou no socialista. 
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Aqueles que estão lá naquelas distância, por não terem 
principalmente assistênCia médica adequada, clamam, atrvés 
da bancada federal do Amazonas, para que nos empenhemos 
junto ao Ministério da Aeronáutica no sentido de que ele 
cumpra aquela missão sacerdotal, como vem cumprindo há 
muitos anos·, e que agora, infelizmente, nãO sei por que razão, 
sofreu uma pequena interrupção - ou grande interrupção 
-para com aqueles municípiOS. - -- ------- -

Sr. Presidente, é singelo o texto da comunicaçãàda Câma~ 
ra Municipal de Carauari dirigida aos Senadores do Amazo
nas. Ele transcreve_ o requerimento do Vereador Rãiffiundo 
Mota Filho, do PPR, lá do Município de Carauafi, -qUe fica 
entre Manaus e EirU.nepe·,-- a- terra do Amazonino Mendes, 
essa tão longe cidade Mas para chegar a Carauari também 
nunca menos de doze, quinze dias de boa embarcação, baten
do firme suas hélices nas ágUas- do rio Jurá. 

Ele diz assim: 

"O Vereador qll:e este subscreve requer que, após 
ouvir o Douto-e "Sõbeiã.nO Plenário deste Poder Legisla
tivo, seja encaminhado expcdienteaos Deputados Fe
derais e Senadores do Amazonas, solicitando para que 
interfiram junto_ao Ministério da Aeronáutica para que 
a FAB - Força Aérea Brasileira - faça vóos, pelo 
roemos quiOZeital, com seus aviões Bandeirantes nos 
trechos Manaus --Tefé,-Carauari- Eirlinepé, Eiru
nepé- Carauári, Tefé- Manaus." 

É comovente, dá vontade de_ ch_otar~ E_sses cidadãos são 
heróis, pois. no momento em qUe se decid.em __ a morar nessas 
lonjuras, e-stão _ddcodendo_o territ6ri9 pátrio: São-fogueiras 
acesas no meio da escuridão da se:lva, assinªlan®._em=,brilbo 
verde-amarelo, que o Brasil está presente ali. O Brasil precisa 
recompensá-los. Eles bem merecem que os_ aviões da FAB, 
de quinze cm _quinze- dias, voem até àquelas regiões para 
trazer um moribundo, ou uro_a mu_lhcr em _ _vésperas de dar 
à luz e que não pode ter esse filho naqueles locais, -para trazer 
um pessoa que precisa, com urgência, de submeter a uma 
cirurgia. Como sabe_mo_s, o:;;_médicos não guerertnnorar no 
interior por vários motivos. Primeiro, em virtude da legislação 
ridíCUla que atribui ao médico que mora no iriterior a rhesma 
remuneração percebida pelo médica que reside, por exemplo. 
em Caxambu, em Goiâilia em Ma naus ou em outra bo_a cidade. 
Por que o médico vai matar carapanã, potó, rnaruirn, borra~ 
chudo, pium c toda aquela "esquadrilha" que defende a Flo
resta Amazôníca das incursões estranhas? Borrac)mdo, mutu
ca, aquela mosca verde que tem a especialidade de sugar, no 
pé, o sangue da pessoa. Ela procura o dorso _do pé, às seis 
horas da tarde. e após ela bate o ponto, encerra o expediente. 
Em seguida. a vez dos enxames de carapanãs, que são os 
pernilongas ou muriçocas dos_ nordestinos. E ~eles vêm ~o 
ponto de, em certos lugares, a pessoa não poder nem abrir 
a boca, porque se abrir a hoca_ ficará cheia de carapanãs. 
E ali não é comestível, não vale a pena. 

Para dormir, o caboclo fecha toda a çasa,e, dentr_o_ dela, 
acende uma tora de madeira para ficar Só cit_ryãQ_que fumega 
e lança aquela fumaça que causa uma tosse, uma dificuldade 
para se respirar, mas que impede o mosquito de atacar o 
morador que lá está. O desgraçado dorme coi'n aquela fumaça, 
atazanando a vida dele._ Essa é a sua vida naquela lonjura, 
lá nos carauaris, nos eirunepés, nos tefês da vida. 

Mas ele é teimoso, e fica porque é descendente do índio 
que morava ali, e do nordestino que foi p~ra lá, buscando 

na sua aventura talvez a reconstrução d_a sua vida. Ele é teimo
so_ porque descende do turco, que foi lá fazer o seu regatão. 
Ele é teimoso poique -desCende do português, que é teimoso 
por natureza e diz que dali não sai e daqui ninguém me tira. 
Mas quando eles pedem ao Ministério da Aeronáutica'"_através 
do Senado, Sr. Presidente, e, por não terem estradas para 
se deslocarem até Manaus, precisam usar barco ou avião, 
ficando longa a viagem de barco e cara a viagem de avião, 
ficando difícil uma pessoa carente ou doente se deslaçar até 
Manaus, principalmente à procura de tratamento médico, haja 
vista que a maioria dos municípios do interior são deficientes 
de um tratamento médico especializado. Por __ esse_s motivos 
citados, e outros, está a nossa preocupação. 

É verdade. A mis.éria nem sempre permite, quando há 
um avião de carreira_ por ali, que o _desgraçado pária pague 
a sua passagem para ir à capital do Estado. Então, a FAB, 
na sua missão evangelizadora, criada por aquele homem hon
rado, que foi Eduardo Gomes, a FAB, que é repositório 
de heróis fantástic_os, como Sérgio Macaco, que livrou o Brasil 
de assassinatos em massa de pessoas que iam ser jogadas 
ao mar, a F AB qlJe tanto tem feito pelos párias da Amazónia, 
por favor, Força Aérea Brasileira, crie a tua linha Manaus 
- Tefé - Carauári - Eirunepé; Eirunepé - Cara:uari -
Tefé - Manaus, para beneficiares um pouco aqueles que 
lá estão, tão soldados quanto os teus. 

E queira Deus que aqui, neste recinto que é, às vezes 
e quase sempre, um recinto de vacuidade, porque as palavras 
que proferimos não repercutem, não são publicadas pela im
prensa, mal sabemos que foram proferidas, porque pouqufs
simas pessoas delas tomam conhecimento -- essa que é a 
verdade- a não ser esse grande benefício, que é a irradiação 
sintetiiad~ pela Voz do Brasil, faço votos de que o Ministério 
da Aeronáutica tome conhecimento deste apelo que vou-ratifi
car em forma de telegrama, de fax e, se preciso, pessoalmente, 
procurando o Sr. Ministro. 

Era o qu~ tinha a dizer, Sr. Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 35, DE 1993 

OUiretor-Geral do Senado Federal, no uso da sua atri
buição que lhe foi conferida pelo art. 7'"!, § 2~, da Resolução 
n"' 42, de 1993, e de acordo com o que consta do Processo 
n• 013.408/93-3, re>olve nomear DÉBORA MARIA SAM
PAIO MARTINS PINHEIRO para exercer o cargo, em co
missão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gab_inete do 
Líder do PDT, Senador Magno Bac,elar. _ 

Senado Federal, 9 de julho de 1993- - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor.:Geral. 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 

!8• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 7 DE JULHO DE !993. 

Às onze horas e trinta minutos do dia sete de julho de 
um mil, novecentos e noventa e_ três, reúile-se a- Comissão 
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presi
. dência,_ com_ a presença dos .Excelentíssimos Senhores Sena
dores Humberto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, Pri-
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meiro Vire-Presidente; Levy Dias·, Segundo Vice-Presidente; 
Júlio Campos, PrimeirO Secretário; Júnia Marise, Terceira
Secretária; Nelson Wedekin, Quarto Secretário;- e Carlos Pa-
trocínio, Suplente. - - - -

Deixa de comparecer, por motivo jristificaao, -o Excelen
tíssimo Senhor Senador Nabor Júnior, Seguildo Secretário. 

Ao abrir os trabalhos, o Senhor Presidente faz um relato 
aos presentes acerca de questões salariais do P&QPASEN, 
concedendo, a seguir, a palavra à Diretora Executiv.a daquel 
Órgão Supervisioriadó do Senado Federal, Regina Çélia Peres 
Borges, que, convidada , se fazia aconipánb8Ydo Diretor 
da Divisão Administrativa e Financeira da referida unidade, 
Nilson da Silva Rebello. A Diretor;i faz um relato do quadro 
em exame, após o que, também convidada, a Diretora da 
Secretaria AdministratiVa do Senado, Paula Cunha Canto de 
Miranda, expõe as dificuldades de natureza jurídica em torno 
da questão. 

Após intervenções dos Senhores Senadores Chagas Ro
drigues, Levy Dias, Nelson Wedekin e Júni_a Marise, o Senhor 
Prilneiro Secretário, Senador Júlio Campos, também Presi
dente do Conselho de Supervisão do Prodasen, defende a 
necessidade de se encontrar solução pelo consenso, ficando 
acertado, por sugestão do Senhor Presidente, um levanta
mento geral da situação em reunião convocada ·para a tarde 
desta mesma data, sob a coordenação do Senhor Pr_imeiro 
Secretário e com a participaÇão do Senador Nelson Wedekin, 
do Diretor Geral, da Diretora da Secretaria Administrativa 
e dos dirigentes do PRODASEN. O Senhor Primeiro Secre
tário, antes, passou às mãos do S.enh_q_r_ Presidente parecer 
da Assessoria do Senado, sobre a competência dos Conselhos 
de Supervisão dos Órgãos Supervisionados do Senado. Após 
dar ciência do documento aos pre~entes, o Senhor Presidente 
encaminhou-o à Consultoria-G~ral, para emitif parecer sobre 
o seu conteúdo, a fim de subsidiar o exame que a Comissão 
Diretora deverá promover a respeito. Em sua intervenção, -
o Senhor Segundo Vice-Presidente, Senador Levy Dias, suge
riu a realização de estudos que permitam solução imediata, 
para atender à situação atual, bem como também estudos 
mais aprofundados, a médio prazo·, que conduzam a uma 
única diretriz para o Senado e os seus dois Órgãos Supervisio
nados, com o que se estaria assegurando unidade e justiça. 

Ao encerrar e, depois de convocar reunião extraordinária 
para o·dia seguinte, com a mesma pauta, o Senhor Presidente 
disse estar certo de que as pendências seriam resolvidas a 
contento. Reafirmou que o Senado Federal e os dois Órgãos 
Supervisionados podem e devem caminhar juntos. 

Em seguida, o Senhor Presidente submete ao exame dos 
presentes: 

a) Processo n• 013091!93-0, pelo qual o servidor FRAN
CISCO ANTÓNIO CAV ALCANTI CAMPOS requer inter
rupção de Licença para Trato de Interesses Particulares, a 
partir de 5 de julho de 1993- ~ 

Após discussão, os presentes autorizam a interrupção na 
forma solicitada; 

b) Projeto de Resolução n•003, de 1992-CN, que "dispõe 
sobre a estrutura administrativa da ComisSão Parlamentar 
Conjunta do MERCOSUL", com Emenda Substitutivo da 
Câmara dos Deputados. ~ 

É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a 
matéria. 

A palavra é dada, a seguir, ao Senhor PriméifO Secretário, 
que apresenta proposta de Ato da Comissão Diretora, dando. 
ao conjunto de gabinetes- localizado no Anexo Ut. defronte 

ao Auditório PeÚônio Portella, a denominação de "Ala Sena
dó.r RU:y Cafneiró". 

Após discussão, o Ato é aprovado e assinado pelos pre
sentes. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerra4a a reunião, às treze horas e quarenta minutos, pelo 
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secre
tário da Comissão Diretor_a,_lavrei a presente Ata que, depois 
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da ComissãO Diretora, 7 de julho de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente 

3' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 8 DE JULHO DE 1993 

Às quatorze horas e trinta nlinutos do dia oíto de julho 
de um mil, novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão 
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presi
dência. com a presença dos Excelentíssimos Senhores Sena
dores Humberto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues," Pri
meiro vice-Presídente; Levy Dias, Segundo Vice-Presidente; 
Júlio Campos, Primeifo Secretário; Júnia Marise, Terceira 
Secretária e Carlos Patrocínio, Suplente. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados os Sena
dores Nabor Júnior, Segundo Secretário e Nelson Wedekin, 
Quarto Secretário. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente informa aos 
presentes o resultado dos estudos promovidos na véspera, 
sob a direção do Senhor Primeiro Secretário e com a partici
pação do Diretor-Geral e da Diretora da Secretaria Adminis
trativa, relativos a reposicionamento de serVidoreS do Proda
sen, Cegraf e do Senado Federal. Em seguida concede a pala
vra ao Senhor Primeiro Secretário, que faz uma exposição 
a respeito. 

Após discussão, o Senhor Presidente submete à delibe
ração Projeto de Resolução sobre o assunto. 

O Projeto é assinado e encaminhado à Secretaria-Geral 
da Mesa, para os devidos fins. 

A seguir, o Senhor Presidente dá ciência, aos presentes 
do teor de Ação Declaratória de Constitucionalidade para 
que seja declarada constitucional a Lei Complementar n~ 70, 
de 30 de dezembro de 1991 (geralmente denominada CO
FINS), que instituiu contribuição para financiamento da Segu
ridade Social. 

A petição, que será ajuizada junto ao Supremo Tribunal 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente pela Comissão Dire
tora do Senado Federal e pela Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados, é assinada pelos membros da Comissão Dire
toia. 

A palavra é concedida ao Senhor Primeiro Secretário, 
que apresenta os seguintes assuntos: 

a) Projeto de_ Resolução, que transforma cargos no Sena-
do Federal. Área de Datilografia. -

Após discussão-, o Projeto é assinado e remetido à Secre
taria-Geral da Mesa. 

b) Estudos propondo alterações na Resolução n' ssn2. 
É designado para relatar a matéria o Senhor Segundo 

Vice-Presidente. 
c) Pagamento de honorários adVocatícios ao Escritório 

Leite Chaves, decorrentes de defesa judicial relativa à Comis
são Diretora anterior. 

Os presentes acolhem Parecer da Consultoria-Geral, que . 
conclui pela autorização do adiantamento do montante deyi-
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do, pelo Senado Federal, com descont_os, em parcêlas mensais, 
dos subsídios do_s Menl:bros e Suplentes da Mesa referida. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente dá por encer
rada a reunião às quinze horas e trinta e cinco minutos, pelo 

que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secre
tário da Comissão Diretora,lavrei a presente Ata que, depofs 
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 8 de julho de 1993. -S-citàdor. 
Humberto Lucena, Presidente. 
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,_---CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu. Humbc.:to Lucena, eresidentc do Senado 

Federal. nos termos Q.o a_rt. 48, item 28 do Regirp.chto Interno. promulgo _o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" 15, DE 1993 

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel
moeda, no exercício de 1987, no valor global de Cz$95.000.000.000,00 (noventa e cinco bilhões 
de cruzados). 

O Congre~so Nacional decreta: . _ _ 
Art. l" E homologado o ato do Conselho Monetürio Nacional que autõrizou a t.!míssüo de p-apel-moeda. 

no exercício de l YR7. no valor glohal de Cz$Y5.000,000.00Q;OO (noventa e cinco hilhões de cruzados). -
Parágrafo únicO.- E~tü.o suje-itos à-üprovnçi.lo Uo Congresso I"~iácüin'af 4uaisquer atas que SC destinem 

a cstahclcccr ajustes complementares. · 
Art. 2" E~tc decreto legislativo· entra cm vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de _julho de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saher que o Senado Federal aprovou. c eu. Humberto Lucena. Presidente. n9s termos do 
arr. -+H. item 28 do Regimento Interno. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•' 62, DE 1993 

Dispõe sobre reposicionamento dos sen·idores do Senado Federal, Ce_ntro Gráfico 
do Senado Federal- CEGRAF e Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado 
Federal- PRODASEN, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. }'! Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetívo. doS caries das carreiras de 

Especialização em Atividades Legislativas. Especialização em Informática Legislativa e Especialização em 
Artes Gráficas são _reposiciOnados na Escala de Vencimentos, na forma indicada nos Anexos I e II desta 
Resolução. - · 

Art. 2·· O disposto nesta resolução aplica-se. no que couber, ã.os proventos de aposentadoria. 
Art. 3'' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir 

de l"de julho de 1993. 
Art. 4'' Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal. 13 de julho de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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EXPEDIENTE 
CI!NTilO ORÃI'IOO DO SI!NADO PI!DI!ltAL 

MANOEl VIlElA OE MAGALHÁES 
Oirctor.Ocnl dei s .. ado Pcdctal 
AüAClEt DA SILVA MAlA 
OirclOI' Eac•avo 
CARlUS HOMERO VIEIRA SINA 
Oirator AdaiaialraDYO 

l.l:l:t CARlOS BASTOS 
DircC« lacl•D'lCI 
rLORIAN AUGUS"IO CXllll1NHO MADRUGA 
Dkctor AdJu&o 

ANEXO-I 
Carreiras de Especialização em Atividades Legislativas 

e Especialização em Informãtica Legislativa 

SITUAÇÃO s-m;ÃçAó _J ANTI!RIOR NOVA 
Nível Padrão Padri:o 

45 45-
44 45 
43 45 
42 45 
41 45_ .., 45 
39 44 

1ll ,, 43 
37 42 
36 41 
35 41 
34 41 
33 41 
32 41 
31 .., 
30 30 
29 30 
28 30 
27 30 
26 29 
2S 28 

,n 24 28 
23 27 
22 26 
21 24 
20 24 
19 23 
18 23 
17 23 
16 22 
IS IS 
14 IS 
13 IS 
12 IS 
11 IS 
10 IS 

I 09 14 
08 14-
07 14 
06 12 
05 12 
04 12 
03 !O 
02 09 
01 09 

D!ÁJUO DO OONORE.S!IO NACIONAL 

ASSINATURAS 

S..•ual '""'~"''m'""~'"''"''"""""""""''"'""'""'"--""'-·~-·--- C.S 70.000.00 

ANEXOU 
Carreiras de &pecializaçio Legislativa em Artes 

Gráficas 

SmJAÇÃO SITUAÇÃO 
ANTERIOR NOVA 

Nlve! Padrio !'l!<!ril<> 
24 a 30 30 

23 ~-- 29 
22 28 
21 27 
20 26 
19 25 
18 24 

m 17 23 
16 22 
15 21 
14 20 
13 !9 
!2 18 
11 17 
10 16 

17a23 23 
16 22 
15 21 
14 20 
13 19 
12 18 

rr 11 17 
!O 16 
09 15 
08 14 
07 13 
06 12 

-- 10 a 16 16 
09 15 
os 14 
07 13 
06 12 
05 11 

1 04 10 
03 09 
02 08 
O! 07 

I 
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Faço saber que o Senado Fcde.ra! aprovou, e cu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo à seguinte 

RESOLUÇÃO N' 63, DE 1993 

Transforma cargos efetivos, vagos, no Quadro de Pessoal do Senado Federal, e dá 
outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J•.o Ficam transformados em cargos da Categoria Funciona] de Técnico Legislativo- Área 

de Telefonia, doze cargos efclivos, vagos, da Categoria :Funcional de Técnico Legislativo -Área de 
Artesanato. - · -· · · · ~ -- · 

Art. 2' A Caiégoria FunCional MTccnico Legislativo- Arca de Telefonia e a Categoria Funcional 
de Técnico Legislativo- Arca_ d~ Ar~esanato passam a vigo"rar com vinte e Setç e com duze,nto~ ~ scs~enta 
cargos, respcctivame:nte._ --· --. _____ .. - ---- - --

Art. 3'' A Subsecretaria de AdminíSiràção de Pessoal republicará o Quadro de Pessoal do Senado 
Federal com as alterações_ decorrentes destÇt resoluÇão. - ~- __ 

Art. 4'' Esta resolução entra cni vigor na data de sua publicação. 
Art. so Revogam-se as disposições-em contrário. 
Senado Federal, 13 de julho de 1993. ·-Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, c eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimcntol!gerno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 64, DE 1993 

Autoriza o Município do Rio de Janeiro a emitir 79.932.598 Letras Financeiras do 
TesourO Municipal do Rio de Janeiro - LFTM - Rio, relativas ao giro de dívida mobiliária, 
vencíveis no segundo semestre de 1993. 

O Senado _Federal resolve: _ _ _ _ _ . _ __ _ . _ 
Art. I'' E o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos túmos da Resolução n" 36, de 1992, 

do Senado Federal, a emitir Letras Financeira~_ ·do_ Tesouro Munícipal do Rio de Janeiro, destinadas 
a reaplicação de noventa por cento do resgate de 79.932.598 LFTM- Rio, vencíveis no segundo semestre 
de 1993. · 

Art. 2'' A emissão deve fá ,ser re.<tlízada,_nas seguintes condições: _ 
I- quantidade: a ser defin.ida ~fio dia de resgate dos títulos- a serem substituídos. dCduzida a 

parcela de dez por cento; __ _ _ - - · · 
II- modalidade: nominativa-transfCrível; 
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei 

n'' 2.376, de 25 .de novembro de 1987; - ·· -- · 
lV-prazo: at~ cinco anos; 
V- valor nominal: Cr$ 1.00; 
VI- caracterís_tic,as, dos títulos a se"rem substituídos: 

Vencimento 
15-07-93 
15-08-93 
15-09'93 
15-10-93 

--Título 

681825 
681825 
681825 
681825 
Total 

_Quantidade 
13.899.222 
l2.16U64 
21.403.084 
32468 928 
79.932.598 
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VII- previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 
I5-07-93 

, 
I 0-07-97 681447 15-07-93 

16-08~93 I 0-08-97 681446 15-08-93 
15-09'93 1 °~09-97 681447 15-09-93 
15-10-93 1°-10-97 681447 15-10-93 

VIII -forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 
20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil. 

Art. 3' A ptesente autorização deverá' ser' exercida no prazo de cento e oitenta dias, a contar 
de sua publicação. · · · 

Art. 4" Esta resolução c.ntra e]ll vigor a partir da data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de julho de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presi.dente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ne 65, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umuarama- PR a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do l'araná S.;\ . ..,... BANESTADO. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Umuarama- PR autorizada a contratar operação de crédit~ 

junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, nóvalor de Cr$35.600.000.000,00 (trintà 
e cinco bilhões c seiscentos milhões de cruzeiros), em valores relativos_ a março de 1993. 

Parágrafo único. A operação de crédito a que se refere o caput deste artigo destina-se ao financia
mento de obras dc __ desenvolvimcnto urbano. 

Art. 2•' As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: 
a) valor pretendido: Cr$35.600.000.000,00 (trinta e cinco bilhões e seiscentos milhões de cruz.eiros) 

a preços de março de 1993, corrigidos pela Taxa Referencial- TR; 
b) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 
c) juros: 12% a.a. (doze por cento ao ano); 
d) índice de atualização nionctária: reajUstável pela Taxa Referencial - TR; 
e) garantia: parcelas do ICMS; 
O destinação dos recursos: re.alização de _o_bras de infra_-estrutura urbana através do Programa 

Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU; 
g) condições de pagamento: 
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e suce_ssivas, vencendo a primeira 

doze meses_ após a primeira liberação; 
-dos juros: não existe perroaõ decarência. 
Art. 3'.> A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos 

e setenta dias, contados da data de sua publicação. 
Art. 4'' Esta resolução entra om vigor a partir da data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de julho de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1993 
1- ATA DA 147• SESSÃO, EM 13 DE JULHO DE 

1.1 - ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N• 250 a 256193 (n'S 423 a 429193, na origem), de 

agradecimento de comunicações: 
1.'2.2 - Avisos do Ministro das Minas e Energia 
- N9s 218 e 219/93, encaminhando informações sobre 

os quesitos constantes- dos Requerimentos n"'s 41_2 e 395, 
de 1993, de autoria dos Senadores Gilberto Miranda e 
Carlos Di.!'Carli, rtispcctivamenie. 

1.2.3- Ofícios do Sr. t~ Secretário da Câmara dos 
Deputâdos -

- N9s 262/93, comunica-ndo_ aprovação _do Projeto de 
Lei da Câmara n' 53, de 1990 (n' 8.390/86, nii Casa de 
origem), que reajusta o valor_ da pensão especial concedida 
a Justiniana Flcury Passo.s_e revertida a Maria Nilza Fleury 
P_assos, filha do ex-Deputado Edson Junqueira Passos, san
ciOnado e transformado na Lei n9 8.664,_ de 14 de junho 
de 1993. 

- N' 268/93, comunicando aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n' 67, de 1992-Complementar (n' 
71/89-Complementar, na Casa de origem), que dispõe so
bre o procedimento contraditório especial, de rito sumário, 
para o processo de desapropriação de im6vel rural. por 
interesse social, para fins de reforma agrária, sancionado 
e transformado na Lei Cõrii.plernentar n"' 76, de 6 de julho 
de 1993. - -

- N9 269193, comunicando aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n' 50, de 1992 (n" 4.621190, na Casa de 

• 1 origem). que dispõe sobre a criação de Escola_?- Técnicas 
e Agrotécnicas Federais e dá outras providências, sancio
nado e transformado na Lei n~ 8.670, de 30 de junho de 
1993. 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo, 
da seguinte matéria: 

- Substitutivo da Câmara a:o Projeto de _Lei dO Se
nado n• 112, de 1990 (n' 5.710/90, naquela Casa}, de inicia
tiva da Comissão de Assuntos Socíais, __ que· dispõe sobre 
a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional 
do Idoso e dá outras providências. 

1.2.4- Pareceres 
Referentes as seguintes matérias: 
-- Substitutivo ao Projeto ele Lei dQ Senado n9 2!92, 

que altera a redação da Lei n9 6_.494, de 7 de dezembro 
de' 1977, que dispõe sobre os estágios de estudantes de 
estabelecimentos de ensino médío ·e superior. (Redação 
do vencido para o _turno suplementar.) 

- Projeto de Decreto Legislativo n" 14/92 (n"21/91, 
na Câmara dos Deputados), que homologa atas do Conse
lho Monetário Nacional que autorizaram a emíssão de paR 
pel-moeda, no exercíciO de 1989, no valor de NCz$ 
33.047.000.000,00 para atender às ativ1dades produtivas 
do País e à circulação da riqueza naciOnaL(Redação finaL) 

. - Projeto de Decreto Legislativo n" 15/92 (no 
22/91,na Câmara dos Deputados), que homologa ato do 
Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adi
cional de papel-moeda no valor de Cz$ 
52.600.000.000,00.(Redação final.) 

- Projeto de Decreto Legislativo n'' 16/92 (n" 23/91 
na Câmara dos Deputados). que homologa a todo Conselh~ 

·Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de 
papel-moeda no valor de NCz$ 1.200.000.000,00.(Redação 
final.) · 

. - Projeto de Decreto Legislativo n" 17192 (n" 24/91, 
· na Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emiSsão adicional de 
papel·moeda no valor de NCz$ 87.600.000.000.00.(Reda
ção final.) 

- Projeto de Decreto Legislativo n" 18/92 (n' 25/91 •. 
na Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de_. 
papel·moeda no valor de NCz$ 6.836.000.000,00. (Redação 
final.) . 

.1.2.5- Ofício do Presidente da Câmara dos Depu
. lados 

- N'' 595193, comunicando a eleiçãQ dos Peputados 
que. integrarão a Comissão Representativa do Congresso 

· Nactonal, no período de 12 a 31 de julho de 1993, prevista 
no parágrafo 49 do art. 58 da ConstituiçãO FederaL .. 

1.2.6- Requerimento 
- N9 729/93. de autoria do Senador Nabor Júnior 

solicit~np6 seja considerado corno licença parã. tratament~ 
de saúde o período de 1'' a 9 de julho do ano em curso. 
Aprovado. 

1.2. 7 - Comunicações 
---'- Da Liderança do PPR, referente à substituição 

de membros em Comissão Mista. 
- Da Liderança do PP, refer-~nte à s.ubstituiç.ã.Q de 

membros em Comissão Mista. 
- -1.2.8- Ofício 

- - S/N - Do Secretário de Planejamento do Governo 
do Estado de Mato Grosso~ solicitando a republicação, 
no Diário Oficial da União, da Resolução n" 55, de 2-7R93, 
por incorreções. 

1.2.9- Discursos do Expediente 
SENADOR BENI VERAS- Entrevista, ontem, do 

Presidente do Sindicato dos Delegados da Polida Federal, 
no programa "Jô- Onze e meia". Comentários sobre 
a crise na Polícia Federal e sua insubordinação à nomeação 
do coronel da reserva Wilson Brandi Romão. 
. SENADOR JOÁO CALMON- Projeto, Jesenvol

vtdo pelo Fundo das Naçõ~s Unidas para a Int"úncia -
llNICEFE, destinado a divulgar expt'riéncias ~:ducacion<.1is 
em série de puhlicações intitulada Educaçüo c Desenvol
vimento Municip31: entre as quais c:;,üio incluldas as de 
15 munictpios hraslleiros. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Gravidade 
dos episódios envolvendo, nas últimas sem<;~.nas, a Polícia 
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Federal. Considerações sobre as circunstâncias nacionais 
e características do Estado atual, em contrapartida às de 
1963. Preocupação de S. Ex~ com odivóiCio entre o Estado 
e a Náção brasileiros. · · · · · 

1.2.10- Comunicações 
-Do Senador Nelson Carneiro, de auséncia dos tra

l:>alhos da Casa, nos dias 15, 16, 17 e 18 de julho/93. 
- Do Senador Luiz Alberto Oliveira, de ausência 

do País, no período_dc 13 de julho a 3 de agosto do corrente 
ano. 

1.2.11- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n" 95, de 1993, de auto

ria do "Senador Marco Maciel, que "altera os artigos 55, 
parágrafo P, I, 67, 68, 69, 93, 101 parágrafos 1' e 2', 239, 
244, II, 250 e 299 da Lei n" 4.787, de 15 de julho de 1965 
(Código Eleitoral)". 

1.2.12- Apreciação de matérias 
- Requerirne-ritcis·n"'S 727 e 728/93, lidos em sessão

anterior. Aprovados. 
1.2.13 - Comunicações da Presidência 
- Designação -da Comissão RepresentatiVa do Con

gresso Nacional, que exercerá mandato durante o mês de 
julho. 

- Recebimento do Ofício n•Sm, de 1993 (n'278/93, 
na origem), do Govc!llo do Estado da Paraíba, sOlicitando 
autorização para contratar operação de crédito, para os 
fins.qUe especifica. -

- Proposta dos nomes dos Senadores Ronan Tito, 
Chagas Rodrigues e Luiz Alberto Oliveira, para integrarem 
a Delegação Brasileira à Conferência IIitefn.ac.iQTial, a reali~ 
zar-se em Londres. Íla Loughborough U!].iversitfof Tech
nology, no período de 14 a 18 do corrente mês. Aprovada. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n" 110, de 1993 (n" 3.714/93, 

na Casa de origem), que dispõe sobre a estrutura e compe-

tência.da Ouvi-doria~Geral da República e dá outras provi
dências. Votação adiada por falta de quorum~ tendo usado 
da palavra os SrS. Marco Macíel e Josaphat Marinho. 

1.3.1 - Discursos ap6s a Ordem do Dia 
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN -Protesto contra 

o corte de recursos para a conclusão das o.bras da BR-282, 
·em S-ãnta Catarina _ -_ ·-

. SENADOR JÚLIO CAMPOS -P.rejuizos causados 
na economia com o desperdício de bens... e serviços_. 

SENADOR NELSON WEDEK1N- Crise na educa-
ção brasileira. _ · 

SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO-: Fecha
mento do Jornal de Alagoas. 

1.3.2- Comunicação 
Do Senador Chagas Rodrigues, de ausência do. País, 

no período de 13 a 27 de julho/93. 
1.4- ENCERRAMENTO 
2- RETIFICAÇÃO 
Ata da 53~ Sessão, realizada em 7-4-93 
3 - A TOS DA COMISSAO DIRETORA 
N~ 61 a 64, de 1993 
4 -ATOS DO PRESIDENTE 
N"'\392 a 402, de 1993 
N' '111, de 1992 (Apostila) 
N' 368, de 1993 (Republicação) 
5- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N• 36 a 42; de 1993 
N" 27 e 31, de 1993 (Republicação) 
6- ATA DE COMISSAO 
7- MESA DIRETORA . . 
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

. 9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES -

Ata da 147a Sessão, em 13 de julho de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs, Humberto Lucena, Nabor.fúnior e Francisco Rollemberg 

ÀS 14 HORAS E 30 MiNUTOS, ACHAM:SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

A.ffonso Camargo _ ·Almir- G:ã.biiel Aluízio Bezerra 
Álvaro Pacheco_ Beni V eras_ Elcio Alvar~ _ Flavíano Melo= 
Francisco Rollemberg _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ 
Guilherme Palmeira _ Irapuan Costa Júnior_ Jirbas Pa,.ssarinho 
_João França_ Josaphat ·Ma.:r:i..D.bO _José-Fogaça __ José Richa _ 
Juvêncio DiaS _ Lourival Baptista __ Márcio Lacerda _ Marco 
Maciel _ Mauro Benevides _ Meira Filho _ Nabor Júnior _ 
Nelson Carneiro _ Rachid Saldanha Derzi Raimundo Lira 
Ronald0 Aragão_ Teotonio Vilela Filho. -. ----- -

O SR. PRESIDEJ~TE (Nahor Júnior)- A li>ta Je pre· 
sença·acti~a 9 comparecimento de 19 Srs. senadoreS. 

Havendo núinerO regimental, declaro abt:Úa a sessão. 
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trahalhns. 
O Sr. 1'' Se_crt;-tário procedcni a leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

_ De agradecimento de comunicações: 
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N·' 250 a 256;'de 1993 (n'' 4:i3 a 429193, na-origem), 
de 7 do corrente, rcfe_rent!.!S à promulgação das mãitfrias con~-
tantes das Mensagens SM n"'' 130, 131. 03, c 136 a 13Y, 
de 1993. 

AVISOS 
DO MINISTRO DE ESTADO DAS MINAS E ENERGIA 

N·•' 218c 219193, de 8 do correntt.::, eri.c.aminhando informa
ções sobre os quesitos constantê"S dos__ Rl.,'querimen'tos n·~ 412 
e 395, de 1993, de autoria Pos Senadores Giibert·o Minin-da · 
e Carlos De'Caxli, respectivamente.· - - · 

As informações foram encaminhadas, em_cópla:s, 
aos Requerentes. _ 

Os Requerimentos vão ao arquivo. 

OFÍCIOS 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÁMARA DOS DEPU-

TADOS . 

N.> 262193, do corrente, encaminhando, para conhecimen
to, autógrafos do Projeto de Lei da Câmára _r1'' 53 .. ,d~ 1990 
(n" 8.39_0/86, na Casa de .o.rigcin), que reajusta o va_lor d;t 
pensão especial concedida a Justinia~a F1~ury Passos t;- rever
tida a Maria Nilza Fleury Passos. filha do eX-De-p.Utado Edson 
Junqueira Passos, sancionado c transformado na Lei n" ft6fi4. 
de 14 de junho de 1 ~93; 

N" 268/93, de_9 dQ cor~nte, encaminhando~ para conheci
mento, autógrafos do Projeto de .L:ei d_a Câmara p·: 67, <.k 
1992-Complementar (n" 71/R9-Complemcntür, n:.l Casa de qri
gem), que dispõe sobre o procedimento contraditório esp!.!cial, 
de rito sumário, para o processo de_ desapropriação de imóvel 
rural, por interessl! social, para fins de r_cfoqna agrária, sancio
nado c transformado na Lei Complementar n" 76, de 6 de 
julho de 1993: c 

N·' 269/93, de 9 do CQ_Lt~ntc, encaminhando, para conheci
mento, autógrafos do Projeto de Lei da Câmara ·n" 50, dr.! 
1992 (n~ 4.6::1190, na Casa de origem): que dispóe sobre a 
criação de Escolas T t!cnicas e AgrotÇcnicas F_e:~e_rais e dá oy
tras providencias. sancionado e tr_ansfo_tma~ó na Lei n" R.670, 
de 30 de junho de 1993, - ~- · · ~ · 

Encaminhando à revisão do Senado cmtógrafo da 
seguinte matéria: 

SUBSTITUTIVO NA CÁMARA AO 
PROJETO DE LEI NO SENADO N" 112, DE 1990 

(N• 5. 710190, naquela casa) 

Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o 
Conselho Nacional do ldo~o e dá ou~as providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Da Finalidade 

Art. l" A Política Nacional do ldo~o _tem_ por ohjetivo 
assegurar os direitos sociais do idoso, criando c~:mdições para 
promover sua autonomia, integração e participação efctiva 
na sociedade. 

Ar_t. 2"' Considera-se ido~o. para efeitos desta lei, a pes
soa maror de 60 (sessenta) anos de idade. 

CAPÍTULO II 
Dos Princípios e das Diretrizes 

SEÇÃOI 
_l?os Pri~dP,iõ~ -

Art. 3" A Política Naciórlai do_ Idoso reg~r~s.e~á pelos 
seguintes princípioS: 

I -a famt1ia, a sociedade e o estado têm o dever de 
_ assegurar ao id_o.~otodos.os direitos da cidadania, garantindo 

sua participação na comúilidãde, defendendo sua digriidade, 
Qem.-estar e o direito à vida; 
· · II- o prO~esSo. de envéihécimentÕ diz respeite) à sOCiC~ 
dade em geral, devendo se_r o.bjetp de_ conhecimento c infor-
mação para todos; - -
· · · III- o idOso não deve sofrer discr.irninaçã_o de qualquer 

natureza; -
IV- o idoso deve ser o princiPal agente ~ o destinatário 

das transformações a serem efetivada_s através desta pOlítica; 
e, 

V- as diferenças económicas, sociais, regionais c, parti
cularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano 
do --Brasil' deverão ser observadaso pelos poderes Pliblicos e. 

_{?e_la sociedade e_m geral, na aplicação desta lei. 

SEÇÃOJI 
Das Diretrizes 

Art. 4q Constituem Dirctri_zes __ da Política Naci..onal do 
Idoso: 

I -viabilização de formas alternatiVas de participação, 
ocupação e convívio do idoso, que proporcionam sua integra-
ção às demais gerações; _ _ ___ _ 

II- participação do idoso, através de suas orgãníí:a(;ões 
representativaS, na formulação, implementação e avaliaçãO 
das políticas. -planos, programas e projetes a serem desen-
volvidOs; -- -

III -priorização do atendim_ento_ao idoso através de suas 
próprias famílias, em detrimento do atendiffiento ·asiiÜr, à 
exceçâo dos idosos que não possuam condições que garantam 
sua própria sobrevivência; 

IV- descentralização político-administrativa; 
V- capacitação e reciclagem dos recursos humanos rlas 

áreas de geriat[~a _e gerontologia e ria prestação de serviços; 
VI - impl~!!Jentação de siStema de informações que per

mita a divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos 
planos, programas e projetas em cada nível de governo; 

VII- estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 
divulgação de informações de caráter educativo sobre os as~ 
pectos biopsicossociais do envelht!cimento; 

VIII -priorização do atendimento ao idoso em órgãos 
públicos e privados prestadores de serviços, quando desabri-
gados e sem famnia; e _ 

IX- apoio a estudos c pesquisas sob r~ as -que-stões rdati~ 
vas ao envelhecimento. 

Parágrafo único. É vedacJaa permenência de portadores 
de doenças que necessitem de assistência_ médica ou de enkr
magem permanente em instituições asilares de ca~átcr sociaL 

CAPÍTULO !ll 
Da Organização e Gestão 

Art. 5" Competirá ao órgão ministerial responsável pt:!
la assistência e promoção social a coordenação geral da Política 
Nacional do ldoso,.com a participação dos conslehos nacional, 
estaduais, do Distrito Féderal e m!.fnicipais do Idoso. 
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ArL 6'' Os conselhos nacional, estaduais. do DiStrito b) prevenir, promover, proteger c recuperar a saúde do 
Federal e municipais do idoso serão órgãos permanentes, pàri- idoso, mediante programas e medidas profiláticas; 
tários e deliberativos, compostos por igual número de repre- c) adotar e aplicar normas de funcionamento às institui-
scntantes dos órgãos e entidades públicas e. çle organizaçÇ!es ções geri~ricas e similares, com fiscalização Pelos gestores do 
representativas da sociedade_ civil ligadas à &re~, Sistema Unico de Saúde; 

Art. T' _Compete_ aos conSelhos de que trata o artigo d) elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares: 
anterior a formulação, coordenação, supervisão e avaliação e)" desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias 
da Política Nacional do Idoso, no âmbito das respectivas ins· de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
tâncias político·admini"strãtivas. - - -- - e entre os Centros de Referência em Geriatria e Gerontologia 

Art. 8\' À União, por intermédio do ministéiíO,-rcspon· para treinamento de equipes interprofissionai~: -- -
sável pela assistência e promoção social. compete: -- -- - ,-~ _f) _if!clui.r a Geriatri~ como especialidade clínica, para 

I -coordenar as ações relativas à Política Nacional do efeito de concursos públicos federais, estaduais. do Distrito 
Idoso; Federal e municipais; 

II- participar na formulação, acompanhamento e a~a.· g) realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico 
liação da Política Nacional do Idoso; de determinadas doenças do idoso, com vistas à prevenção, 

III- promover as articulações intraministCriais e· iriter· tratamento e reabilitação; c, 
ministe~iais necessárias à ilnplementação da Política Nacional h) criar serviços alternativos -de saúde para o idoso: 
do Idoso; III- na área da Educação: 

IV- coordenar e financiar,- Cóin a partiCipação dos esta- - a) adequar currículos, metodologias e material didático 
dos,_ Distrito Federal e rnunicfpios; programaS -naCioitais cÓm· aos programas educacionais destinados ao idoso; 
patíveis com a Política- Nacional do Idoso, no âmbito- de sua b) inserir nos Currículos mínimos, nos diversos níveis do 
competência iitstib.ieiorial; e, ensino .formal, conteúdos voltados para n processo de envdhe-

V- elaborar a proposta orçamentária no ârilbito da pro· cimento. de forma a eliminar preconceitos c a produzir conhc-
moção e assistência social e submetê-Ia ao conselho nacional cimentos sobre o assunto; 
do idoso. c) incluir a Gerontologia e a _Geriatria como disciplinas 

Parágrafo único. Os minlstêfioS das áreaS de-sãiiae, edu· curriculares nos cursos supcrit?res; 
cação, trabalho, providência Sódal, cultura, esporte e lazer _ d) desenvolver programas educativos, especialmente nos 
devem elaborar proposta orçamentária, no âmbito de suas meios- de comunicação, a fim de informar a população sobre 
compctCncias, visando ao financiamento de programas nacib- o proce.sso de envelhecimento; 
nais compatíveis com a Política Nacional do Idoso. e) desenvolver programas que adotem modalidades de 

Art. 9" Aos estados, ao DiStrito Federal e aos municí· - enSín0-1 diStância, adequados às condições do idoso; 
pios compete a fúmulação, COorden-aÇão, superViSão e avalia· 0 apoiar a criação de Universidade Aberta para a Ter-
ção de suas políticas sociais- do idoso, em consonância com ceíra Idade, como meio de universalizar o acesso às dih:rcntt!s 
a política nacion-al, bem como a execução de planos, progra- formas do saber, 
mas e projetes, TV- na área do Trabalho e Previdência SOcial: 

Parágrafo único. A participação cte entidades benefi· 
Centes e da assl'st'nc1·a soc'al na exec ç-

0 
d a) garantir mecanismos que impt:çam ·a discriminação do 

, t; 1 u a e programas e idoso quanto à sua participação no mercado de trabalho. no projetes destinados ao idoso atenderá aos princípios e às dire· 
trizes estabelecidas nesta lei. setor público e privado; 

b) priorizar o atendimento do idoso nos heneflcios previ· 
CAPÍTULO IV denciários; e, 

Das Ações Governamentais --Cf Cflãi e estimular a manutenção de programas dE: prepa. 
Are 10, Na implementação da Política Nacional do. ração para aposentadorias nos setores públicos e privados 

Idoso, são coil'qJetênciUS dos órgãos e entidades públicas: com antecedência mínima -de dois anos antes do afastamento: 
I- na área de Promoção e Assist6nia Sociaf: · V- na área da Habitação e Urbanismo: 
a) prestar serviços e desenvolver açóes voltadas para 0 a) destinar, nos programas habitacionai~. unidades em 

atendimento das necessidades bâSicas do idoso, mediante a regime de comodato ao idoso, na modalidadt! de Casas· Lares; 
participação das fam11ias, da sociedade c de entidades governa- b) incluir nos programas de assistência ao idoso formas 
mentais e não·governamentais;-- - - - de melhoria de condições de habitabilidade e adaptação de 

b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de- · moradia, considerando o seu estado físico e a sua indepen· 
atendimento_ao idoso, como Centros de Convivência, Centros dêncía de locomoção; 
de Cuidados Diurnos, Casã.-S·Lares, Oficinas Abrigadas de c) elaborar critérios que garantam- o acesso da pessoa 
Trabalho, atendimentos <:lomiciliares e outros; idosa à habitação popular; e, 

c) promover si~po~siOs, sem~nários e e~~C?~tEo~:_e~e91· d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas: 
ficos; VI- na área da Justiça: 

d) planejar, coordenar, supervisionare finaneiãiesttidos, a) promover e defender os direitos de pessoa idosa; e, 
levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação social b) zelar pela aplicação das normas sobre o idoso determi~ 
do idoso; e, nando aç6es p~ra evitar abuso.s e lesões a seus di!eitos, 

e) promover a capacitação de recursos humanos para VII- na área da Cultura, Esporte e Lazer: 
atendimento ao idoso; a) garantir ao idoso a particípãçãõ no processo de produ~ 

II- na área da Saúde: ção, reelaboração e fruição_dos bens culturais; 
a) garantir ao idoso a assísténci~ à saúde, -nos diversos b) propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos cultu-

níyeis de atendimento do Sistema Único de Saúde; rais, mediante preços reduzidos, em âmbito nacional; 
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cO incentivar os movimentos de idosos a desenvolver aci-
vidades culturais· ---. ---

d) valorizar' o registro da memóüa e_ .a transmissão ct'e 
informações c habilidade~ d_u_ido_so_ ao_s mais jovens, como 
meio de garantir a continuidade e a identidade_cultur:al; c, _ 

e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e ativida
des fbicas que proporcionem a melhoria -da qualidade de vida 
do idoso e esümulem sua participação na comunidade. 

§ 1" É a~egurado ao idoso o direito de ;:;cus bens, pro
ventos, pensões e benefícios, salvo nos casos de-incapacidade 
judlcialml!'nte comprovada. 

§ 2" Nos casos de comprovada incapaciâ3dc de idoso 
para gerir seus bens, se:r-lhe-á nomeado Curador _ _&}pedal 
em juízo. --

§ 3" Todo cidadão tem o dever <;ie_denunciar à autori
dade compctL"nte qualquer forma de negligência ou desres
peito ao idoso. 

CAPITULO V 
Do Conselho Nacional 

Art. 11. Fica criado, na estrutura do Ministério respon
sável pela Política de Assistência e Promoção Social, o Conse
lho Nacional do _Idoso, órgão permanente, de caráter norma
tivo e deliberativo. integrado por representantes de órgãos 
e entidades públicas_responsáveis pelas políticas sociais bási
cas, dos Conselhos Estaduais do Idoso e do Distrito Federal 
e, em igual número, por representantes de organizaçõ_es da 
sociedade civil ligadas à área, reconhecidas nacionalmente. 

Parágrafo único. Da representação do Conselho Nacio
nal do Idoso, constituído de 16 (dezesseis) rrie-inbros, assim 
definidos~ 

cial; 

I- um representante do Ministério do Bem-Estar Social; 
II- um representante do Ministério da Justiça; 
III -um representante do Ministério da Educação; 
IV- um representante do Ministério da Saúde; 
V- um representante do Ministério da Previdência So-

VI- um representante do Ministério do Trabalho; 
VII -um representante do Ministério da Cultura; 
VIII -um representante da Fundação Legião Basileira 

de Assistêncía - LBA; 
IX-8 (oito) representantes das entídades não-governa

mentais, sendo 4 (quatro) idosos. 
Art.12. Ao Conselho Nacional do Idoso compete: 
I- formular, coordenar, supervisionãr a avaliar a Polí

tica Nacional do Idoso; 
II -elaborar proposições. objetivando aperfeiçoar a le

gislação pertinente à Politica Nacional do Idoso; 
III- manifestar-se sobre a adequação das políticas so

ciais do idoso em âmbito estadual, munidpcll e do Distrito 
Federal aos princípios e diretrizes preVistOs nesta lei; 

IV- estimular e apoiar 3 criação de_ ConselhoS- do Idoso 
nos estados, nos municípios c nO Distrito Federal; 

V - propiciar assessoramento aos Conselhos Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal. no sentido de tornar efetiva 
a aplicação dos princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei; 

VI- acompanhar a implementação da Política Nacional 
do Idoso, no âmbito dos estados, municípios e do Distrito 
Federal; 

VII -zelar pela efetiva descentralização político-admi
nistratiVa e pela participação de organizações representativas 

dos idosos na formulação de política, planos, -programas e 
projetos de atendimento ao idoso; 

VIII-:- prO~póver e apoiar campanhas de formação da 
opinião pública: sobre a Polítiça Nacional do Idoso, enfati-
zando seus direitos e deveres;____ _ 

IX -_estabelecer e divulgar critéríós p3ia rep~sse de re
cursos financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios, 
bem como às· entidades beneficentes e de assistência social; 

X- apreciar a proposta orçamenÚiria anual dos órgãos 
do Governo Federal responsáveis pela implementação da Polí
tica Nacional do Idoso; e. 

XI -instituir seu Reginientd Interno". 
Art. 13. Os membros do Conselho e seus respectivos 

suplentes serão nomeados pelo Presidente da RepúbliCa, de
vehôo a indicaçãO ser efet~vaaa _có~(<?t!!te. d~sp?sto e.m regu_la-_ 
menta. 

Art. 14. O Preside_nt{: do Conselho será e_l~ito ~ntre 
os conselheirOs e nomeado pelo Presidente da República. -

Art. 15~ Os membros do Conselho terão mandato de 
três anos, renovados em um terço anualtp.ente. _ 

. Art. 16. A função de membro do Conselho não será 
remunerada, séndo seu exercício considerado relevante servi
ço prestado à_ sociedade brasileira ... 

Art. 17. O Conselho aprovará seu Regimento Interno 
no prazo de sessenta dias, a contar da data de sua instalação. 

Art. 18. O Ministério responsável pela assistência e 
promoção social, por intermédio do órgão competente, pro
porcionará o apoio téCnico-adnlinistrativo necessário ao per::: 
feito funciona-mento do Conselho. 

Parágrafo único. A Secr~taria da Promoção Humana 
desempenhará as funções de Secretaria Executiva do Conselho 
Na_cional do Idoso. 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais 

Art. 19. _ Os recursos financeiros necessários à implan
tação das ações afetas às áreas de competência dos Governos 
Federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais serão 
consignados em seus respectivOS orçamentos. -

Art. 20. O Poder Executivo_ regulamentará esta lei no 
prázo de sessenta dias, a partir da data de sua publicação. 

Art. 21. Esta lei entra em vigOr na data de sua publi
cação. 

Art. 22. -Revogam-se as diSposições em contrário. 

(A Comissão _de_ Assuntos Soçiais) 

PARECERES 

PARECER N• 242, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n'~' 2, de 
1992. 

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, 
para o turno suplementar, do Substitutívo ao Projeto de Lei 
do Senado n" 2~ de 1992, que altera a redação da Lei n"' 
6"~494, de 7 de dezembro de 1977. que "dispõe sobre os estágios 
de estudantes de estabelecimentos de ensjno médio e supe
rior''. 
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O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1" Fica homologado o ato do _COnSelho Mone_tário 
Nacional que autorizou a emissão aclicional Ç.c_papel-moeda, 
no exercício de 1988, no valor global de Cz$52.6()()_.009.000,00 
(cinqüenta c dois bilhões c scisceritos milfiõ~s9e c_i:uzados), 
em resposta à solicitação e à_s_ razões con§!antes da Men!iª-gem 
n' 5, de 11 de janeiro de 1988, do Poder Executivo. 

Art. 2" Este deç(çto_legislativo entra em vigor na data 
de sua publicaçãO. - - --

PARECER N' 245, DE 1993 
(Da COmissãO Qiielófa) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
no 16, de 1992 (n" 23, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comíssão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decr.eto Legislativo n" 16, de 1992 (n" 23, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho Mo' 
netário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel
moeda no valor de NCz$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzen-
tos milhões de cruza~os npyos_). -

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de julho de 1993 .. 
- Chagas Rodrigues, Presidente - Júlio Campos, Relator 
- Nabor Júnior- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N" 245, DE 1993 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 16, de 1992 (no 23,- de 1991, na Câmara dos Deputa
dos), que homologa ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda no 
valor de NCz$1.200.000.000,00 (riin bilhão e duzentos 
milhões de cruzados novos). 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1'' Fica homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 
no exercício de 1990, no valor global de NCz$1.200.000.000,00 
(um bilhão e duzentos milhões de cruzados novos), em respos
ta à solicitação e às razões constantes da Mensagem n" 139 
de 21 de fevereiro de 1990, do Poder Executivo. 

Art. 2" Este decreto legislativo eritra -em vigor n3. data 
de sua publicação. · · 

PARECER N• 246, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
no 17, de 1992 (no 24, de 1991, na Cãmara- dos Depu
tados). 

A ComisSão Diretora apresenta a redação fio_a_l do _Projeto 
de Decreto Legislativo n• 17, de 1992 (n• 24, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho Mo
netário Nacional que autorizou a emissãQ_adici_on~l_ de papel
moeda no valor de NCz$87.600.000.000,00-(oitanta e sete 
bilhões c. seiscentos milhões de cruz<idos novos). 

Sala de Reuniões da Comissão,. 13 de julho de 1993. 
-Chagas Rodrigues, Presidente ~-JtÜio _Ca!!ipÓS ::..: -Relator 
- Nabor Júnior- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 246, DE 1993 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ Í7, de 1992 (D~ 24, de 1991, mi Câmara dos Deputa~ 
dos), que ho~ologa ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda no 
valor de NCz$87.600.000.000,00 (oitenta e sete bilhões 
e seisc~õtõs milhões de cruzados novos). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica homologado o ato do Conselho Monetáriu 

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 
no exercício de 1990, no v·alor global de 
NCz$87.600.000.000,00 (oitenta e sete bi1h.ões e seise<'ntos 
milhões de cruzados_ novos), em resposta à solicitação e às 
razões constantes.da._ Mensagem n~ 1_58, de 2 de março_de 
1990, do Poder Executivo. . _ 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. -

PARECER N• 247, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 18, de 1992 (n~ 25, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comi~são Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 18, de 1992 (n• 25, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho Mo
netário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel
moeda no valor de NCz$6.836.000.000,00 (seis bilhões, oito
centos e trinta e seis milhões de cruzados noVos).-

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de julho de 1993. 
- Chagas Rodrigues, Presidente - Júlio Campos, Relator 
- Nabor Júnior- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 247, DE 1993 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 18, de 1992 (n~ 25, de 1991, na Câmara dos Deputa
dos), que homologa ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda no 
valor de NCz$6.836.000~000,00 (seis bilhões, oitocentos 
e trinta e seis milhões de cruzados novos). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissãO adiciõnarae papel-moeda, 
no exercfcio de 1989, no valor global de NCz$6.836.000.000,00 
(seis bilhões, oitocentos e trinta e seis milhões de cruzados 
novos), em resposta à solicitação e às razões constantes da 
Mensagem n• 541, de 19 de setembro de 1989, do Poder Exe
cutivo. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente 
lido vai à publicação. Sobre a mesa. ofício que será lido pelo 
Sr. 1" Secretário. 
-- t lido o seguinte 

SGM/P N' 595 
Brasília. 8 de julho de 1993 

_senhor Presidente. 
Tenho a honra de comun.k:ar a Vossa Excelência que 

a Câmara dos Deputados, em sessão realiiada nesta data,_ 
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elegeu, conforme rC!ação anexa, os Deputados que iritegrarão 
a Comissão Representa-tiva do Congresso Nacionãi n-0 p-eríodo 
de 12 a 31 de julho de 1993, prevista no § 4' do art. 58 
da Constituição Federal. _ 

Colho o ensejo para rertovar a Vossa Excelência protestos 
de apreço. -Inocêncio Oliveira, Presidente_. __ 

COMISSÃO REPRESENTATIVA DO CONGRESSO NA
CIONAL 

PMDB, 
Titulares: Freire Júnior, Germano Rigotto e Lázaro Barbosa 
Suplentes: Genebaldo Correia, Genésio Bernardino e Sérgio 
Naya 

PFL 
Titulares: Délio Braz, Humbt:!rto Souto e Osório Adriano 
Suplentes: Luís Eduardo, José Carlos Aleluia e Paes Landim 

PPR 
Titulares: João de Deus Antunes, Luciano Castro e -Pedro 
Pavão 
Suplentes: Carlos Virgílio, Maria Va!adão e Sarnir Tannus 

PDT 
Titular: Vital do Rego 
Suplente: Miro Teixeira 

PSDB 
Titular: Sigmarínga Seixas 
Suplente: Antonio Faleiros 

PT 
Titular: Maria Laura 
Suplente:_ Vladimir Palmeira 

PP 

do compreendido entre os dias 19 e 9 de julho correnie, no 
qual fui submetido, na Cidade do RiO de Janeiro, a diversos 
exames e consultas médicas. 

2.. Junto ao presente, nos termos regimentais e regula
mentares, atestado emitido pelo Dr. Edgelson Targino Coe
lho, comprovand_o e especificando o código da moléstia que 
motivou o tratamento médico citado acima. 

3. Solicito, ainda, a Vossa Excelência, seja dada ciência 
expressa dessa licença à Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização, para fins de justificação das 
ausências no período em tela. 

Renovo a Vossa Excelência, no ensejo, as mais cordiais 
e atenCiosas saudações. 

Sala das Sessões, 13 de julho de 1993.- Senador Nabor 
Júnior. 

O ~SR, PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expedi~nte 
está devidamente instruído, com atestado médico previsto fiO 
art. 43, inciso I, do Regimento Interno. · 

. Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici
tada. 

Sobre a m_esa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 
19 Secretário. 

São lidas as seguintes 

LIDERANÇA DO PPR 

Ofício n' 291/93 ~ 
Brasflia, 7 de julho de 1993 

Senhor Presidente, 
Na forma regimental, tenho a honra de indicãr a Vossa 

Excelência, pelo PARTIDO PROGRESSISTA REFORMA
DOR- PPR a substituição do Deputado Basilio Villani pelo· 
Deputado Pedro Novais na vaga de titular e vice-versa, para 
integrarem a ComiSsão Mista destinada a apreciar a Medida Titular: Benedito Domingos 

Suplente_: Lúcia Vânia ~~~ Provisória n' 332, de 30 de junho de 1993, que "altera a 
Lei n' 8.631, de 4 de março de 1993". 

PTB 
Titular: Carlos Kayath 
Suplente: Paulo Heslander 

PRN 
Titular: Paulo Octávio 
Suplente: Zé Gomes da Rocha 

PL 
Titular: Valdemar Costa Neto 
Suplente: Ricardo Corrêa 

O SR, PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O expediente lido 
vai à publicação. - - -

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 729, DE 1993 

Brasflia, 12 de julho de 1993 
A Sua Excelência 
O Senhor Senador Humberto Lucena 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Tenho a honra de solicitai 3 Vossa Excelência que seja 

considerado como de ljcença para tratamento de saúde o perío-

Atenciosamente - Deputado José Luiz Maia, Líder do 
PPR 

Of. n• 040/93-GL PP 
Brasi1ia, 6 de julho de 1993 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência, na qualidade de Líder 

do Partido Progressista- PP, em exercício, no Senado Fede
ral, informando que substituo o Senhor Senador Irapuan Costa 
JúniOr na função de titular, junto à Comissão responSável 
a oferecer o parecer à Medida Prov.isória no 332, pelo Senador 
João França; informando, ainda, que permaneço na suplência 
da aludida Comissão. 

Pela atenção dispensada, antecipo a Vossa Excelência 
meus agradecimentos e elevados protestos de estima e apreço. 
-Senador Pedro Teixeira, Líder do PP em exercício. 

O SR, PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Serão feitas as 
substituições solicitadas. ' 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 
É lido o seguinte 

".URGENTE" 

_ GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO~ 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 

COORDENAÇÃO GERAL- SEPLAN 
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À COMISSÃO m: ASSU:>ITOS ECONÓMICOS 

Para 
Senador Júlio Campos 
Brasília- DF 

A TT: Dr" Áurea Camargo S. Santos 

Em 13-7-93 

Assunto: Resolução n" 55, de 2 de julho de 1993 

Solicitamos providenciar a republicação no Diário Oficial 
da União da Resolução n·' 55, de 2 de julho de 1993, por 
te r sai do incorre _ta. 

O erro é na letra g do art. 2~ - previ~ão de colocação 
e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Na linha 9 onde se lê: 
16-8-93 15-2-95 640637 
O correto é: 
16-8-93 15-5-95 
Na linha 23 onde se lê: 
16-11-93 15-3-95 
O correto é: 

640637 

640545 

16-11-93 15-5-95 640545 
Sugerimos reproduzir a resolução na sua totalidade para 

facilitar o entendimento do assunto. 
Com os nossos respeitos. - Antonio Eugênio Belluca, 

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O expediente 
lido será_ despachado à Comissão de .Assuntos_ Econômicos~ 

O Sr. Beni V eras -Sr. Presidente, peço a palavra uma 
breve comunic_ação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nohrc Senador_Beni_Veras_. __ 

O SR. BENI VERAS (PSDB - CE. Para uma breve~ 
L'0111UnJCaç<lo.)- Sr. Presic.k.·nh..·. sr~. s~nador.:s. onh.'lll. 110 

programa Jú Soares Onze e Meia, a""i"li a urna cntrc\ist~l 
<.kl Prc~ídcntt,· da FcdL'r:.tç<io :"Jaci<_lnqLdo~ Pulil'iai:-. Fcdcrai:-., 
I.JUL' me cnchcu de (,h! vidas quantn aq acertou~, rclw.;~it) atU<.II
nlL'nk estahc!t.:dJa l.!ntrc L':-. h.' llrgão do GuvL·rnu F~.·dáal c 
a:-. Lh.'mais instituiç<'ics de nos~o E~taJn. 

Entre outras coisas. afirmou aquele Ode gado que a Polícia 
Federal não aceitava a nomeação de pessoa estranha àquela 
corporação para o seu comando. Também afirmou que a Polí
cia Federal dewria ter sc;u estatuto semelhante ao da Procura
doria-Geral da República, de tal modo que sua ação __ não 
pudesse ser obstaculizada pelo Poder Executivo, uma vez que 
isso impediria que a Polícia Federal, no uso de sua presumida 
função, aéompanhasse o comportamento do E:ttecuti_y_p .. 

Conft:::~so que fiqUei chOcado com c_ssas declarações, poi~. 
no meu entendime_n_t_o, a Polícia Federal é um órg~o auxiliar 
do Poder Executivo. devendo, sob as ordens do MinistériO 
da Justiça, executar as tarefas que lhe são pertinentes. 

Imaginar que a Polícia fçderal se julga um órgão acima 
do Poder Executivo. com direito até a espionar o Poder ao 
qual pertence, revela o_ crescimento de uma hidra de cuja 
existência nem sequer suspeitávamos. A últim~ polícia que 
teve esse papel. ao que eu saiba, foi a Gestapo. de Hitler, 
que somente _aGeitava as ordens do seu Filhr.er. 

O Delegado Presidente da Federação n~m sequer parece 
suspeitar que estamos em um regime democráticO~ em que_ 
o Presidente da República e, por extensão, o seu Ministro 

da Justiça, rctir~m seu poder do voto popular. Não sei de 
nenhuma polícia que seja eleita pelo povo, que é, ao que 
sabemos, a única fonte de_ poder. 

Visualizei. na entrevista citada, a grandeza do erro come
tido pelos Constituinte~, cedendo aos funcionários púhlicos 
em geral a estabilidade .e. o direito de greve .. No caso da Polícia 
Federal, o erro foi ainda maior, pois não se pode entender 
que uma corporação policial - armada, portanto - possa 
contar com direüo à greve, deixandq a socieda,de indefesa, 
ou, pior ainda, ameaçada pelo próprio monstro que constituiu 
e mantém, em princípio, para a defesa da sociedade. 
_ _ Creio que o Senhor Presidente da República, através 
do Ministro da Justiça, deve agir nesse episódio de maneira 
ex.empl~r. convocando os senhores polici"ais a voltarem ao 
trabalho, e, caso não o façam, de_mitindo-os por justa causa. 
por infidelidade ao mandato que receberam para defender 
o povo. A tibieza que o Poder Executivo está revelando no 
trato dessa questão somente estimula o surgimento de grupos 
usurpadores do poder delegado pelo povo, através do voto, 
ao Poder Executivo. E este, para a manutenção da segurança 
do Estado, deve servir-s_~ d<1s Forças Annadas, que existem 
justamente para esse tipo de emergência. 

A nós Parlamentares caberia, neste momento em que 
a Polícia Federal revela sua verdadeira face, reestudar a legis
lação que lhe deu origem, retirar o excesso de poder que 
agora está evidente, proibir-lhe de fazer greve- pois é este 
um direito inteiramente descabido -extinguir-lhe o direito 
à sindicalização, pois não podemos encharcar de poder uma 
instituição que _se pode voltar, armada, contra a Nação. Não 
cabe à Polícia Federal julgar quem lhe deve comandar. Esta 
é uma prerrogativa do Executivo, à qual ele não pode renun
cíar, pois recebeu mandato para isso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
via ao nohre SenadorPedro Teixeira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Ca[mon. 
O SR. JOAO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do or~dor.l_- Sr. Presidente,_ 
Srs. Senadores, dentro de -seu objetivo maior. que é apoiar 
as açõeS que _visem ao ÇJem-estar físico, IDCf!tal __ e social daS 
crianças de todo.o mundo, o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância- UOicef,_ desenvolveu no Brasil urp. pro~to desti
nado a registrar e divulgar experiê-ncias educacionais de grande 
importância. Nesse sentido, selecionou 15 municípios, de graH
de, de _médio e "de pequenO põrte, que conseguiram resultados 

- signÜ'icatlvOS na: manutençãO e deSenvo!Víniento de seus Siste
mas de ensin-o. Essas experiênCias estão agora reunidas em 
umã série-de publicações intitulada Educação e Desenvolvi-
mento Municipal. -· 

Ao apresentá-las, eXpliCa Agop Kayayan, representante 
do Unicef_ no Brasil e Secretário-Executivo do Pacto pela 
Infândi:t, -qU:e os lS municípios; diStribuídOs por nOve difeien
tes estados, "foraminduídos por serem exemplos de trabalho 
árduo, sério e Conse-qüente, para rrludar o triste perfil da edu· 
cação_ brasileira de primeiro -grau". Reconhece, assiln, esse 
notável batalhador da causa da Educação que o quadro do 
ensino fundariiêntal braSileirO eStá longe de apresentar as cores 
róseas que, para nossa_ surpresa, alguns educadores passaram 
nos últimos meses a traçar, em análises do sistema de ensino 
do País. - - -

- Pelo contrário- demonstra o Unicef em s.eu estudo -
há muito a fazer. Esse reconhe'cimento ocorre também em 
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nível nacional. Tivemos a oportunidade de participar. do últi
mo dia 7, de uma reunião hbtórica ocorrida em Brasllia, pre
sentes o eminente_ Presidente da República, Itamar Franco, 
os governadores da quase tú_talidadc dos cs!ados brasileiros, 
o Presidente da Conferência Nacion.al dos Bispos do Brasil, 
diversos ministros c outras autoridades, dirigentes de entida
des sindicais e representantes de várias das mais iffipOrtantes 
organizações patrona-is. Tratava-se justamente do encontro 
para aprovar a programação do Pacw pela Infâncí3.. 

Nesse encontro, comprometeram-se o Presidente daRe
pública, os governadores c as demais autoridades a conferir 
a máxima prioridade às crianças, durante os 500 _dias que 
decorrerão até_que completem o seu mandato. Devemos ser 
sempre otimistas. Situações. c.omo essa costumam registrar-se 
com certa frcqüência na História do nosso País, sem que a 
elas correspondam providências concretas, mas podemos acre
ditar que a mobilização naciOnal Cin torno do problema da 
criança, corno do problema da miséria, tórnCm~se tão grande 
que forçará urna ação efetiva por p3.ite das elites. 

Os quinze municípios brasileiros, selecionados pela Unes
co, fornecem um excelente. exemplo desse tipo de ação~ de
monstrando Cabalmente que ela não é apenas desejável. mas 
também possível. Mais do que isso, que pode ser realizada 
de forma simples, modcsta._rncsrno, desde que haja dedicação. 
CornO explica _a própria Uni.cef na introdução dessa série de 
publicações, ao se_ proceder à escolha dos municípios; "não 
se buscou algo necessariamente inovador, no sentido do inusi
tado; muitas vezes, soluções. simples, mas bem plariejadas, 
que levam em conta as necessidades específiCas da comunidade 
e que são adequadamente implantadas, alcançam resultados 
satisfatórios .e que rnerec~rn.s.er _estudados_ e divulgados"'. · 

A lista completa dos municípios-que desenvolveram esses 
programas~ _a ~cg~int~: !capuí e Iguatu, ambas no Estado 
do Ceará; Jaboatão, em Pernambuco; Dom Inocêncio e São 
Raimundo Nonato, no Piauí; Belo Horizon_te e São José de 
Varginha, em Minas Ge_rais; Jaguaré c Vitória, n-o Espírito 
Santo; Resende, no Estado do Rio de Janeiro; Conchas. em 
São Paulo; Maringá e Marechal Cândido Rondon_. no Paraná; 
enfim, Ijuí e Porto Alegre, nõ _Rio Grande_do Sul. Trata-se, 
corno se_ vC, de. uma relação que congreg? _ c!esde caPiúl.~s: 
como Belo Horizonte, já ·com mais de 2 milhões de habitantes. 
até vilas pequenas, corno São José da Vargínha, com 2.692 
habit~ntes, e Dom Inocêncio, com 8.98&. 

Para nús, capixahas, constitui motivo de OrgUlho verificar 
que dois de nossos municípios inCluem-se n.esse seleto clube. 
Jaguaré, recentemente emancipado, conta co~l7 . .05Lhabi_tan
tes, tendo a agricultura c a mineração como prihcipaís ativida
des económicas._ Sua Prefeitura tomOu como meta a universa
lização do ensino fundamental, buscando assim curnpfir, parà' 
valer, o que determina a Constituíção Federal. Nesse sentido, 
identificou as áreas nâô 'ateTididas_ pelo sistema de ensino. 
criando-s_e então escolas comunitárias c assegurando o acesso 
as suas salas de aula das crianças da área. As comunidades 
foram ouvidas e o ensino rriinistrado nas escolas do município 
adaptado as suas reivindicações. Lançou-se, assim, uma nova 
proposta pedagógica, incluindo até o semi-internato, e criou-se 
urna Comissão Municipal voltada para o ensino. 

Vitória;·a bela capital do Espírito Santo, conta -já -com 
mais de 260 mil habitantes, apresentando, porfanto, uma pro

. blemática extremameqtc complexa no que sC refere às ques
tões sociais. Em 1990, um lcvaritamcrito consÚltOU que 18,67% 
da população entre 7 c_l6 anos não freqüentava escola. Entre 

os que tinham até 6 anos, esse número crescia para 63.70%. 
O PrcfCito Vítor Buaiz lançou um programa para criação de 
novas vagas. Entre 1989-1992, a Prefeitura construiu 19 esco
las, reformou 4 e buscou espaços alterna_tivos~ as crianças 
cujas escolas estavam em reforma. por e-xemplo. prossCguiarri 
seus estudos em barracões adaptados. Dessa forma, ampliou
se em 64% a cãpá.cidadc de atendimento na pfé-escola, primei
ro grau e supletivo. Regulamentou-se a matrícula e conferiu-se 
aos professores mdhores Condições de tfãbalho, indusive em 
termos de material didático e equipamento. 

Para isso, ao lado de sua indiscutível sensibilidade com 
a educação e o seu empenho em atender à população que 
o elegeu, o então Prefeito Vítor Buaiz contou com um instru

-- méritO de extrema importância. A L.ci Orgânica do Município 
de Vítória, elaborada já em função da Constituição Federal 
de 1988, inclui, por iniciativa do Vereador Márcio Calmon, 

_ dispositivo determinando aplicação no ensino de ao menos 
35%_da receita municipal de impostos. Portanto, Vitória foi 
aléni do determinado pela própria Carta -Magria -que; C6rilo -
se sabe, estabelece, por iniciativa minha, que os Estados, 
Municípios c o DistritO Federal devem aplicar na manutenção 
e des_envolvimento do ensino o mínimo de 25% _de sua receita 
de impostos, aí íncluídas as transferênciaS - para assegui"ár 
à sua população o ensino que reclama com justiça. Foi· por 
minha sugestão, inclusive, que o Ve_reador Márcio Calrnon 
tomou aquela iniciatiVa-. seffielhante à adotada pela Consti
tuinte do Estado do Rio Grande do Sul. 

Não gostaria de esquecer aqui a eXPeriência cte Dom 
Inocêncio e São Raimundo Nonato, no Piauí. Pelo trabalho 
iiiCansável de urn_a figura ímpar. Manoel Lira Parente - o 
Padre Lira_- o Mun'icípio de Dom Inocêncio--tornou-se~ ape
sar da_ aspereza de suas condições riaturais e da pequenez 
dos rec;uJ&Qs materiais disponíveis, o primeiro do País a poder 
orgUlhar-se ~de tef-detivamente erl-adiÇado, O analfab~tis_njO.
A Fundação Ruralista do Pa,dre Lira desempenhou aí papel 
fundamental, inclusive na alfabetizaÇão de adultos e na de 
sua reéidagern, para coritareril-corn urria" pfoJisSão capaz de 
lhes melhorar o nível de vida. 

.. Já_ salienteí neste mesmo plenário que a obra admirável 
do,Padre Lira já foi. focalizada em dois livros lançados na 
Europa. No Brasil, essa proeza heróica não _tem alcançado 
f!laior repercussão. · 

A postura adotada por esses municípios e suas principais 
lideranças conti:astam. em tudo, com a de _alguns prefeitos 
-vários deles de cidades muito mais ricaS que as S:elecionadas 
pela Unesco_- que esboçam_ um movimento destinado a 
coritornar a gaiantia- de uffi rníriíffio de recurso à educação. 
Muito embora seja claro o texto constitucional e tanto o Tribu
nal cte Contas da União quanto os Tribunais de Contas esta
duais-tenham se pronunciadb garantindo o cumprimento dessa 
determinação Que atende ao clamor nacional, prefeitos de 
ao menos dois Estados- situados entre os mais desenvolvidos 
do País - chegaram a ingressar n!l _ _Justiça co_m ação que 
visa, em-·Ultima análise, uma fuga da obediência a essa dete-imi
nação. Conscientes da inutilidade dessa tentativa, falam agora 
em .excluir da Constituição a obrigatoriedade de manter um 
investimento mínimo em educação. 

O Ministro da Educação, Mun1io Hingel, reagiu com 
firmeza a essa manobra, advertindo que esse movimento paf
tido de uma minoria de Prefeitos_, caso lograsse êxito, "preju-: 
dicará o futuro das nossas gerações'·. Felizmente, trata-se 
de uma articulação de alcance ínfimo. O Congresso Nacional, 
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seguramente, preservará essa conquista da Constituição" de 
1988. Cientes de estarem atendendo a um reclamo genera
lizado da sociedade brasileira, vale lembrar._ o atual art. 212 
da Carta, que consagra esses princípios, foi aprovã.do -pela 
quase unanimidade dos Constítuintes. Apenas três dos Mem
bros da Assembléia Nacional ConstitUinte votaram contra a 
vinculação. Hoje, diria, a tendência do País não se dirige 
no sentido desejado por esse pequeno grupo de PrefeitoS; 
pelo contrário, deseja-se ampliação desse percentual, luta que, 
obviamente, terá cm mim um soldado dedicado, pronto para 
todos os sacrifícios nesse 'seritido. 

O trabalho da Unesco demonstra cabalmente essa tendên~ 
cia. Os municípiOs que dele constam, dedicaram à educaçâo 
o melhor de seus recursos e de seus es{orços. Não apenas 
cumpriram o dispositivo constitucional, que vincula o percen~ 
tual mínimo de recursos ao ensino como foram além dele. 
É o caso de Vitória, por'cXeinplo, que não se restringiu ãos 
25% constitucionais O•t mesmo-aos 35% da Lei Orgânica, 
mas, por determinação do Prefeito Vítor Buaiz,- chegou aoS 
37%~ As_lS prefeitUras selecion.adas pela Unesco mostrá.ram, · 
ainda, transparência c -criatiVidade no uso desse_s recur~os, 
não se deixando perder no desperdício e nos gastos suntUárlos. 

Finalmente, há um traço comum em todos eles. Os quinze 
estudos realizados pela equipe do Unicefmostrararil que, inva
riavelmente, esses municíploS-rnoaetm. iniciaram se-us esforços 
com a qualificação e valorização dos professores. Assegu
ram-lhes o que, infelizmente, tornou-se raro no Brasil de hoje: 
um salário digno. Além disso, estruturaram carreitãs do magis
tério, de modo a estimular um crescente aperfeiçoamentO 
e maior motivação. Enfirti, garantiram:..thes condições para 
a realização de seu trabalho. - - -

Essa é a lição que 15 municípios dão hoje ao Brasil. 
Certamente ela será ouvida, dentro dessa nova realidade que 
surge de que o Pacto pela Infância constitUi ütnadas demons
trações mais notáveis. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, após registrar no plerládo 
do Senado _notícia tão auspiciosa, sinto-me no dever de incor
porar ao meu pronunciafilento âesta tarde uma nota oficial 
do SINDIUPES- Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Pública do Espírito Santo, filiado â CUT, com o título: "Magis-· 
tério Quer Justiçtt." 

"O magistéri'ó ·capixaba deliberoú, na última as
sembléia, continuar em greve. MesmQ_9 Ooverno dei
xando cinco mil professores e ptofe"ssoras em situação 
de extrema dificuldade, passando necessidade. A Jus
tiça do Trabalho concedeu, na quinta-feira à noite, 
liminar coibindo o corte __ depagamento, processos admi~ 
nistrativos; demissões ôu qualquer outra medida que 
o Governõ âo Estado queira aplicar para esvaziar o 
movimento. Com a _lim_inár o movimento paredista. 
que na próxima assembléia completa 74 dias de parali
sação -com todas as escolas fechadas- está garantido 
e pode ser o mais longo da história do- magistério capi
xaba. 

A responsabilidade do cumprimento do ano letivo 
no EspíritO Santo é exclusiva - segundo o Sindicato 
-do Governo do Estado, pois este não tem-se esfor
çado para solucionar o impasse. Para superar as pres
sões do Governo_._o Sindiupes abriu uma CONTA 
DOAÇÃO para jUntar recurs_os a fim de soCorrer Os 
trabalhadores e trabalhadoras que estão passando ne
cessidade. O número é 104-50-10320-1 - Banestes 
Central, da Praça "oito de Setembr·o·. 

O manifesto, datado de 11 do corrente mês, termina com 
o apelo "Colabore com a defesa da. escola pública capixaba" 
é re'tiroduz o calendário das atividades do âmbito da greve 
que serão realizadas até a próxima quinta-feira. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vfa ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - -Sr. Presidente. Srs. Senadores; A 
primeira pa1avTã -que olivímos hoje à tarde, nesta sessão, roi 
a do ilustre Senador Beni V eras. S. Ex• se referiu a um progra~ 
ma que assistiu ontem do Sr. Jõ Soares, que entrevistava 
o Presidente do Sindicato de Delegados da Polícia F~deral. 

O Senador Beni V eras fez observações que me Parecem 
extremamente importantes, lastimo ate que S. Ex• tenha fala
do _u_tilizando apenas o tempo que o Regimento permite a 
Breves Comunicações. - _ 

o· pronunciamento pode até ter sido breve; e foi. Mas 
ele foi muito grave e profundo, no momento em que as rea_ções 
do ilustre Senador pelo Ceará coincidem - creio - com 
o que esta Casa está pensando pela maioria dos seus membros. 

Inscrevi~rne hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para 
falar, depois de meditar por muito tempo se deveria fazê-lo 
ou não. Ptimeiro, porque há quem possa, ou por maledicência 
ou até por ingenuidade, supor que ainda fa:lo vinculado às 
minhas raízes originais. Não o faço assim. Falo como Senador 
da República. e não como emissário de qualquer força armada 
ou desarmada que exista no País: -

Eu gostaria, no momento em que devemos entrar em 
uma quinzena de recesso parlamentar, de refletir, de discutir 
com os meus Colegas sobre o que está ocorrendo no Brasil, 
avaliando se o nosso Senado, assim como o Congies~o, deve 
ficar como espectador não engajado ou como espectador enga
jado na crise que indiscutivelmente caracteriza a crise do Esta
do e a crise da autoridade. 

O Estado e a Nação estão desencontrados. Tenho o direi
tO de pensar sobre mim mesmo, sobre a minha vida, que 
já'é1onga, sobre o que vi, sobre as coisas em que acreditei. 
Estamos todos em momentos rnuíto felizes de renovação de 
pensamentos. Ainda há pouco tempo. houve quem levasse 
à pilhéria uma declaração do hoje Ministro da Fazenda, o 
nosso ilustre Colega Fernando Henrique Cardoso, que dis~e 
aos empresários:·esq:Ueçam o que escrevi. 

É natural que essas revisões se façam ao longo do que 
acontece no mundo. Sabemos que fízemos uma Constitulção 
-_muitos aqui foi'am membros da Assembléia NaciOTial Cons
tituinte -em uma circunstância de guerra fria. Se fiZefmOS 
uma revisão, ela terá ânimo completamente diferente daquele 
com o qual trabalhamos naquele período. 

_ Já tive oportunidade de dizer, em-debate neste Plenário, 
que não é possível que as pessoas supOnham que os pensa
mentos que têm em uma determinada idade devam ser intocá-
veis e irreparáveis ao longo de toda uma vida. -

Era eu um jOVem estudante secundarista e líder- do ffieu 
ginásio,- Quaildo, em 1937, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
os jorriais dO Pará publicavam sistematicamente escândalos 
d~ __ A_~embléia Legislativa e mostravam os hedonistas servin
do-se do poder. Aquilo, evidentemente, permeava a consciên
cia dos estudantes. Havia uma má vontade nítida com o exer
cício do Poder Legislativo _por este n-ão se fazer respeitãr -
pelo menos como tal eia apresentado pela imprensa da época.-
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Em 1937, arrastei meus colegas, companheiros do dirctó
rio. às ruas para palmear o Dr. Getúlio Vargas, por ter S. 
Ex• fechado o Congresso. Tínhamos a imagem de que o 
Con,gresso- por extensão, a Assembléia Legislativa do Esta~ 
do do Pará - era a raiz-de todos os males, a gênese de 
todas as atribulações do País. 

O movime~nto de 1937 --como se sab_c- foi aprOveitado 
em favor da permanência do Dr. G_etúlio Vargas entre as 
duas correntes que, na ocasião, pretendiam disputar a Presi~ 
dência da República. Não houve reação popular. 

Só me dei conta do equívoco dos meus aplausos anos 
depois, quando verifiquei que 0-- Dr. G~túlío Vargas- pronun~ 
cio esse nome com reverência, -sem dúvida - vinha fazendo 
o que poucos jornalistas de hoje sabem: o famoso DIP -
Departamento de Imprensa e Propaganda escrevia tudo o 
que saía em todos os jornais. Muito mais tarde, aprendi uma 
bela definição de fascisrilõ:-fãScismo não é só ímpCâi!·-âe dizer; 
é obrigar a elogiar.-_F o Dr. G_e_túlio Vargas era el~giado 
obrigatoriamente pelos jornais. QUando o jornal O Estado 
de S. Paulo reagiu, sabc~se que houve a intervenção, e o 
seu proprietário fni afastado da dircção do jornal. 

A velha frase ·~a píor -democracia é muito melhor do 
que a melhor ditadura .. volta e meia chega a nós comÇI a 
confirmação que já tem o sabor de um aforismo. 

Mais tarde, eu era um major' na Escola do Estado-Maior, 
sob o comando do General Castello Branco. S. Ex" reunia 
os oficiais, alunos, no cinema da escola e fazia uma pregação 
semanal a respeito da_neces_sidadc _de cumprirmos o nosso 
dever de juramento: defender as instituições. O Presidente, 
mais tarde, hawria de _lcmbrar~se Pem disso. quando tive 
com ele uma entrevista, em Brasília, na qual ele apresentou, 
corno possibilidades de sucessão, quatro nomes. Perguntei-lhe 
se era possível uma sucessão com um civil; Ele-responaeu: 
"Infelizmente não, ainda'·. Entãó, apresentou quatfo nbriies 
militares. 

"'Os dois primeiros- isso está ho livro do nosso saudoso 
Senador Luiz Viana Filho - são inaceitáveis", disse eu ao 
Presidente da República. S. Ex.•. demonstrando que não havia 
gostado da minha petulância, quis saber por quê. Respondi: 
"ambos fizeram o que um autor que vou chamar a rrieu íavor 
condenou. O autor é V~ Ex• Era_ eu Major~ V. Ex~ General, 
no Comando da Escola do Estado~ Maior, e dizia que os milita
res oficiais não.podcriam ser, ao mesmo tempo, doublés 
de políticos c militares da ativa, porque, se assim o fíze"SSe-rn~
estariam transformando o Exército numa milícia _c não numa 
força organizada, permanente. como deve ser, na base da 
hierarquia e da disciplina". 

Ora, eu havia dito, na ocasião em quC ele me cOrriandava 
na Escola do Es(ado-Miiior. que batia palmas à pregação 
do General CasteUo Branco. Fiz-lhe uma carta- o Senador 
Luiz Viana Filho dissc~mc estar no arquivo do Presidente, 
ao qual tivera acesso- djzcndo que também ,era contra qual
quer violência. qualquer golpe de Estado. As circunstânéia 
levaram-me a 1964. 

Hoje, recebo o jor-rial Letras e Marchas, editado há mui
to$ anos por um grupo de o[iciais da reserva.- O editorial, 
com manchete ampla, diz: 1993 OU 1963? 

Aí estão as insinua_ç6es! 
Por que falo que as circunstâncias __ -pOdem nas-levar a 

isso? Tantas vezes, neste plenário. já foi-Citado Ortega y _Qas
set,_que dizia: ··Eu sou eu c a minha circunStância"._ Mas 
há o império das circunstâncias. A nossa participação. no 

Pará, no. movimento de 1964, foi, acima de tudo, iniciaL Foi 
uma participação contrária a um possfvel golpe que partiria 
ou do Dr. João Goulart, ou do_ Partido Comunista, ou do 
Sr. Leonel Brizola, que falava no fechamento do Congresso, 
e falava na execução do que ele pretendia- reforma agnlria 
,....-na lei e na marra. Era essa a opiniãO q•Je-oUvíamos. Todn..:. 
os que vivemos 1963 somos testemunhas disso. 

Ainda assim, devemos considerar que, cm 1963, a menos 
que eu esteja redondamente enganado, não houve um'a greve 
de servidor público. A inflação, que considerávamos como 
uma brutalidade, nos últimos três meses do Governo do Prcsi~ 
dente João Goulart,_acumulava o índice de 24% A pcr!~.pectiva 
era de 144%, sem correção monetária, é claro. Esse fOi _u_m 
dos motivos. O outro era o sindicalismo. a 'ameaça de um 
Estado sindical do tipo peronista. Outro era o desastrado 
verbal, Luiz Carlos Prestes. Era um homeM brilhante, talen
toso. mas que, quando falava. era desastroso. Neste plenário, 
quando um Senador_perguntou-lhe de que lado ficaria caso 
houvesse uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, deu 
aquela trági~ resposta - todos sabemos -- de que ficaria 
do lado da União Soviética. Saudado pelo Dr. Arraes, que 
era Governador de Pernambuco, ele declarou: '"nós, corou~ 
nistas - isso em _1963 para 1964 -estamos no governo, 
mas ainda não estamos no poder•·. Essas são as razões que 
nos levaram, a partir de um núcleo que. no Pará, centrava 
em torno de mim, a fazer oposiçãO ao golpe. ACabamos nós 
fazendo o golpe de Estado. 

O Presidente Castello Branco costumava dizer a nós: 
"É muito fácil mergulhar na ditadura, o difícil é vir à tona 

_depois de sair dela." Vimos o que aconteceu em nosso País ... 
Ainda, voltando a 1963, não me lembro se no Rio de Janeiro 
tínhamos um estado em que_ a autoridade policial, para entrar 
no morro, tivesse de pedir licença aos traficantes de narcóticos. 

- Hoje, teriios aquilo que se caracterizava como as diversas 
-rases da luta revolucionária: a área libertada. Aquilo que todo 
grupo de insurreição, de 1964 em diante, não conseguiu; a 
não ser no Araguaia -e muito relativamente- que é libertar 
uma área, ter governo próprio, hoje está dentro do Rio de 
Janeiro- Todos os dias vemos na televisão os morros ocupados, 
e os donos dos morrOs, os donos das bocas de fumo, as bocas 
de fornecimento de narcóticos, de entorpecentes~ ou o que 
seja, e a ponto tal que um dia cheguei a ficar perplexo vendo 
a televisão e ouvindo dizer _que a polícia para subir aquele 
determinado morro tivera ordem, primeiro. de quem comanda 
no morro o narcotráfico._ Não é só num ponto do Rio de 
Janeiro, são vários morros. Há dias vinios aqui~ pela televisão, 
aquele _coração colocado no morro do Rio de_Janeiro, ilumi~ 
nado, à noite ... Por que coração? Porque um dos presos se_ 
chama Ricardo, e apelidado de Ricardo Coração de Leão, 
o homem das cruzadas. E se me pergunta depois: como é 
possfvel que isso_ acqnteça? Quando li _o Primeiro Círculo, 
de Aleksandr Soljenitsin, uma das coisas que maiS me impres:.; 
sionaram foi precisamente verificar que o domínio na União 
Soviética era de tal ordem em relação aos presos políticos, 
que eram confinados, que eles tinhãm um espião, a todo o_ 
momento, em seus lados. As pessoas iam para a prisão, Como 
se· prisioneiros foSsem, para espionar os prisíoniiros. saber 
~o que eles diziam e eram comandados, completamente de 
lá. Ninguém, jamais, comandou de dentro de uma prisão so~ 
viMíCa alguma coisa lá fora! Aqui, no Brasil, há muito tempo, 
-comandam~se as ações a partir das prisões; dominam~se as 
prisões e a partir daí se comanda o que deve ser feito lá 
fora. 
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O desafio é permanente! Rdíro-me a esse_ CoraçãQ, do 
"Coração-de-leão", tambt!m refiro-me àquele balão qe 30 me
tros --segundo, alguns disseram - de altura, para saudar 
as pessoas que tinham, por seu turno. merecido da parte dele 
uma veneração. . 

É o Estado, é a Nação: são os dois desencontrados! 
Em seguida, verifica-se esse episódio lastimável que o 

Senador Bcni V eras levantou agora, quando, com a sua autori
dade, referiu-se ao que se passa no Ministério da Justiça. -

Não é possível - como disse S. Ex• e nós também com 
o seu pensamento estamos- que uma instituição organizada, 
à base da disciplina e da hierarquia. possa" dizer que não 
receba determinados tipos de nomeação de .um chefe, exceto, 
se ela aceitar, se não <)ceita-; não reccb~ E constrange-se um 
Ministro da Justiça que está pagando um preço altíssimo pelo 
que está acontecendo com S.Ex·' 

Eu me pergunto se i~so é correto. ArgumeÕ_t_a-s~ que 
falta e(etívo. Argumenta-se que faltam e4uipamentos. E ver
dade. 

Quando passei pelo Ministúio- da Justiça~_ pretendi con
cordar c concor,d_ei com uma solicitação da_ P_olícia Federal 
para um aumento de 2.000 pessoas no seu efdlvo: A Polícia 
precisava de 17.000 pessoas. Infelizmente a nossa poderosa 
Ministra da Economia, na ocasião,_ foi contra, não aceitou 
que o Governo fizesse o concu.rso púhlico para a entrada. 
nos Quadros da _Políci_a, como os agentes federais~ porque 
se estava falando naquela ocasião _o contrário-: o Estado er_a_ 
muito pesado, era o leviatã, ele tinha um_ poder fantástícv 
de pessoa~ no funcionaliSmo, que. ao contrá,rio de Introduzir 
mais, era ne_çessário eliminá-los~ Hoj_e. estamos vendo que 
aqueles que foram demitidos estão recorrendO e possivelmente 
serão até reintegrados com ressarcimento d.e preji.tftos -ante
riores. 

Isso é justo c certo? I:. O sálário dos agentes. _é baixo? 
É. Não como di~seram. e a mim chegaram aqui para aizcr 
que são de cinco milhões de cruzciros~-Ab~ol_utamente não. 
Ainda quando fui Ministro da Justiça o salário tinha um Valor 
de pelo menos seis. veze-s mais do que esse que me foi dito. 
Sabl!mos que os delegados de polícia têm uma i~onomia, 

uma paridade com os procuradore;s t;:,_ portanto, não pode 
evidentemente ser Q pagamento do dÇ!Iegado _d_e polícia que 
poderá levar a isso. -

O que é absulutamentt: incompatfvel com uma vida demo
crática -é qUe, quarido nós-- e tenho parte nisso, como Consti
tuinte que fui à tribuna c defendi- quisemos incluir no díreito 
de sindicalização o funcíonalismO põ.hlico, esperávamos que 
houvesse um-exercíciõ-cívilizado desse direito. hso era·o-que 
todos nós esperávamos. Era jusro. Houve uma ocasião-. nesta 
Casa, que falei, por mais de uma wz. que o setor público, 
por não ter voz;tamhém não tem direito a aumento de venci
mentos, conforme o próprio trabalhador. em regra. tem. E rã 
preciso sindicalizá-los, Agora, subitamente, verificarmos um 
Ministro ser chamado, de corpo presente. de mentiroso, de 
''banqueiro do jogo do bicho", porque defendeu, como eu 
defendi, a legalização do jogo do bicho! Quem. de nós, não 
sabe que aí está uma das fontes de corrupÇão mais violerita, 
inclusive nas polícias? Quem, de nôs, n~o sabe que estão 
milhares de pessoas completamente- marginalizadas do pro

cesso de PreVidência Social? Quem, de_ nós_, começa a saber, 
agora, ou deixa de saber agora, que, a partir dcstt! processo 
apenas da contravenção penal, começa uma articulação atê 
mesmo com grupos organizados de narcotráficu? Então, um 

Ministro da Ju_stiça ser ofendido por isso? Não entendo. Não 
posso ente-ndÚ qu'c a N""aÇãO--estejã-de braÇos cruzados, en
quanto o Estado se desmobiliza naquilo que deveria ser o 
exercício fundamental, que é o exercício do poder. 

Vimos linchamento. É um sintoma? Claro que" é um sinto
m,;;t! Nós não vamos ter dúvidas, inclusive, sobre esses rapazes, 
um menor e dois rapazes inaiores de idade - parece-me 
que estcs_tinham 19_ an_o_s de idade. E, subitamente, depois 
de um ato feroz, ferocíssimo, indesculpável, diante de qual~ 
quer primarísmo de civilização, essas pessoas, ao que parece, 
não. têm nada provado até agora como terem sido ladrões 
ou assaltantes .de ônib_us.__ . _ _ 

_ QU:ando as -pessoas começam a fazer justiça pelas próprias 
mãos, é evide~te que o Estado está vulnerável. Junte-se isso 
a algumas coisas curiosas. -

Saudou-se, como extraordinária conquista, o encerra
mento das atividades do SNl. A União Soviética não era 
apenas um país ateu, mas utria sorria de repúblicas an!iteístas. 
E evidente que qualquer pessoa que tivesse um pensamento 
religioso seria olhada com suspeita. 

Quando, em 1964, (ez~se um movimento "anti", mas não 
foi um "movimento pró" - foi na ocasião do movimento 
-
4 ""pró" que nos dividimos. Eu defendia o monopólio de petró
leo; o Dr. Roberto Campos defendia o çontrário. Maso 
movimento "antí" consolidou-se Um dos fatores do movi
mento "anti" er"a, exatamente, o-antimarxismo. 

O SNI tomou posições que eram, praticamente, de anali
sar o COmportamento ideológico das pessoas e. nesse sentido, 
excede_u~se. a ponto de o General Goibery do Couto e Silva 

dizer que havia criado um- monstro. Houve excessos, desviqs 
e deformações de atividades. 

Meus prezados colegas Senadores, não posso entender 
que se tenha sUbstituído o SNI pelo livro Brasil Nunca Mais. 

-Eu era Ministr_o da Justiça quando, no Pará, já se encontrava 
o Delegado de Polícia Roberto Porto. Eu não o conhecia, 
mas, naquele Estado. ele dispunha de alto conceito. 

-Quando o atual Governo, já com_ o Ministro Maurício 
Corrêa, mandou fazer algumas apurações em PernambUco, 
que era um antro de corrupção, sabe o ilustre Líder Marco 
Antônio Maciel. aqui presente, que imediatamente foram lo
calizadas lá pessoas que praticavam crimes. Na medida em 
que o delegado era considerado um homem duro na verifi
cação e apuração de crimes, surgiu que ele era homosse_xual, 
tonurador, enfim, todo tipo de acusações comandadas pelo 
Líder do Governo na Câmara, e ele foi demitido. 

Ora, ess~ Brasil Nunca Mais traz, como já tive ocasião 
de dizer neste plenário. o nome de uma das Tiguras mais 
respeitáveis da minha geração, mais dignas, mais decentes, 
incapaz de qualquer tipo de violência, até verbal, que se cha
mou Fernando Guilhon, que governou o Estado do Pará. 
O livro cita o nome dele. Por quê? Porque; governador do 
Estado, ele se sentiu ofendido na sua honra por um deputado 
estadual que era radialista e que disse estar o governador 
envolvido na corrupção do DETRAN. Ele se dirigiu à Assem

-bléia Legislativa, pediu a licença_ e processou o_ deputado. 
Como o processo veio para o Superior Tribunal Militar, por

que era assim na época, automaticamente,_ o nome do Dr. 
Fernando Guilhon ficou arrolado entre aqueles que pratica~ 
ram torturas. ou, pelo menos, a \'iolência contra os direitO!, 
humanos. 

Como é que pode ser esse livro, agora, o SNI ao contrário, 
para po.Jer conduzir o _que se deve fazer aqui? 
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Há dias, lastimei nossa votaçãO sobre a extinção- da disci
plina OSPB, que trata- da Organização Soci~l-~_Po~ti~_a do 
Brasil, votada também pela Câmara. Orgamzaçao soctal e 
política do Brasil! Retira--se essa matéria do currículo porque 
é um entulho autoritário, porque veio do período da ditadura, 
como Moral e Cívica, que a minha geração aprendeu na_~scol31 
primária. - -- - . 

Desafio, neste plenário, com a presença da Imprensa ou 
de quem mais aqui esfiver,- que sé ptcive um único c~so-em
que a disciplina de OSPB e de Moral e Cívica tenham sido, 
em qualquer momento, ainda que indiretamente, um elogio 
da Revolução, do Movimento ou do Golpe de 64, como se 
queira. Mas era preciso destruí-las~ e o Presidente sancionou 
essa lei que nós votamos. Com h>so, há milhares de professores_ 
hoje que não têm o que ensinar e estão no dCsemprego. Aí 
está outra característica do Estado. 

Devo fazer um elogio à atuação de dois Líderes naquela 
noite que chamo de "a noite dos convertidos"- os que antes 
diziam- sim e agoúl paSSãram a dizer não sobre a mesma _maté
ria, sobre o mesmo assunto; os que antes diziam que salário 
não era inflação, agora dizem que salário pode ser inflação. 

Ao tempo em que defendíamos, desta tribuna, na pre
sença de um homem da maior notabilid.:tde como economista 
e político e homem pessoalmente decente, Roberto Satumino 
-que em seu livro Discurso aos Democratas mostrava que 
o salário pode ser fonte autónoma de inflação, dependendo, 
exatamente, de esse salário estar pag-an-do mais do que a pro
dutividade de quem o recebe. Era preciso cuidado com uma 
política salarial dessa natureza. O trabalho participava, na 
geração de renda nacional, com 63%; agora, atinge a me_tade 
desse valor: apenas 30%. Portanto, a política salari~l-~gora 
não é tão importante ou tão delicada como o era no_ período 
de 67,68 e 69. 

Então--vi -e devo prestar desta tribuna, Sr. Presidente, 
o meu aplauso à conduta dos dois Líderes: Senador Pedro 
Simon, como Líder do Governo, e Senador M~_r:!o Covas. 
E, mais ainda- também acompanhando uma declaração que 
foi feita nesta Casa e de que só então tomei conhecimento 
-uma solidariedade à corrcção, à bravura pessoal, à integri
dade do Senador José Richa, quando, na comissão, ao perder 
até o seu controle pessoal - pois é um homem controlado 
e educado - teve que dizer palavras duras para quem ele 
entendia que o estava ofendendo. 

Não conheço um Parlamento do mundo- não conheço 
todos, evidente, mas alguns até frt!qüentei- em que pOdemos 
entrar, como aqui neste Senado, que, há poucos dias. tinha 
suas paredes tomadas de cartazes que, suponho, a Mesa jamais 
autorizou: "~Agora é com vocês, Senadores!" Vocês! Não vou 
querer que me chamem de Excelência, não interessa; s_ó não 
gosto que ·me chamem de V .s~; de "você" podem se dirigir 
a mim à vontade. ''Agora é com vocês, Senadores,_ 100% 
ou nada etc.'' Este é o Senado que vemos aqui. 

Quando visitei o Senado dos Estados Unidos da América 
do Norte encontrei uma porção de bolsas encostadas na pare
de. Era~ de senhoras; nenhuma delas entrou conduzind? 
a própria bolsa. E era precisõ um convite especial para Ir 

à galeria, um convite especial para ir ao Senado. O Senador 
saía do seu oabinete pelo subway, como se fosse um metrô~ 
um bondinh~ que o levava pelo subterrâneo até o seu lugar 
no plenário, onde ele subia. 

Nesta Casa, atravessamos o "Túnel do Tempo," e a 
"Transamazónica," e são-dois corredores sem oração princi~ 

pai, pois não se consegue completar uma frase quando se 
está falando; um outro pega pelo braço, um ter~iro vem 
perguntar algo e não se termina uma frase. Para vir do_ meu 
gabinete a este plenário, em certa ocasião, tive opo~tumda~e 
de gastar mais de 32 mifluto~q;ara·-poder chegar _aqui e para 
não ser totalmente grosseiro. Mas esse é o respeito por uma 
instituição. - -- --

No tempo da chamada ditadura- e hoje tenho a alegria 
de conviver com os pós-marxistas e os admiro muito - o 
que acontecia é que se dizia: "'Mas, e o respeito?"; "Não 
se pode ter respeito por um Parlamento que não representa 
nada". E agora? Ao menos, éramos uma Parlamento reativo; 
não éramos ativos, mas reativos a tal ponto que um presidente 
da República teve de fechar o Parlamento por alguns dias 
ou semanas porque este se recusoU a votar urna famosa lei 
da magistratura. 

Somos alguns veteran9s nes~a Casa: João Calmo~. Sa_ld,;a
nha Derzi, que está aqui presente, Nelson Carneiro. Somos, 
talvez, os mais veteranos desta Casa. Então, já vimos muita 
água correr; muita água límpida e muita água suja. 

Ora, senho-res, a partir daí tem sido uma posição sistemá
tica, uma litania, uma repetição cansativa dessa história de 
fujimorização. Eu falei no início dessas pcilavras exatamente 
o que viví como líder secundarista e, depois, conio Major 
na Escola do Estado-Maior das Forças Armadas, esperando 
pela solução final da redemocratização do País. Trata-se de 
um tristíssimo engano o que estamos começando a ler. Aliás, 
já começou; estamos vendo aumentar. Já sãq .editoriais, já 
são entrevistas que encontram amparo na Ieda ilusão, numa 
ilus_ão totalmente enganadora de pensar que não vamos ter 
outro tipo de DIP no Brasil se amanhã fecharem o Congresso 
-que é considerado também um hedonista, que só trabalha 
em seu próprio favor, que só faz aumentar os seus vencimentos 
e nada realiza. · 

E por que vim hoje à tribuna, meus _ilustres colegas? 
Preferia ter ficado calado durante mais algum tempo, mas 
comecei a ver notícias sobre constantes reuniões de militares 
da reserva. Antes era apenas no Ceará, do nosso querido 
Senador Beni Veras; havia o Grupo Guararapes, do qual 
recebo sistematicamente uma correspondência, já estou até 
viciado em recebê~la. Há um outro grupo no Rio de Janeiro, 
já há um grupo em São Paulo, um grupo no Paraná, o ~a 
Araucária. São oficiais da reserva que começam a se reumr, 
levando em consideração o que, evidentemente. sempre sensi
bilizou o Exército - quando digo Exército, são as Forças 
Armadas, todas elas - quando há qualquer coisa que atinja 
a disciplina e a hierarquia. 

Li reportagens a respeito que cOnsidero extremamente 
danosas. Porque se esses militares que, inclusive, não têm 
apreço pelo nosso colega da Câmara, o Sr. Bolsonaro, mas 
pensam como ele, estão dizendo isso, náo me parece que 
a melhor forma de neutralizar o que eles dizem é levá-los 
ao deboche, é tentar classificá-los da maneira mais agressiva 
possível, porque pior, muito pior que uma agressividade ver
bal, do que um insulto direto é exatamente a desconsideração 
em relação à dignidade da pessoa que está sendo atingida. 
Com telefonemas que me fazem, de pessoas que freqüen!~m· 
o Clube Militar, o Clube Naval, recebo uma informaçãO de 
que, embora não gostem pessoalmente do que faz o Capitão 
da reserva Bolsonaro, se ele foi eleito com 60 mil votos, será 
reeleito com 200 mil votos. A fa:milia mUltar, atingida como 
está, assim como a sociedade brasileira, pelo problema dos 
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salários, poderá levar esse homem a se ·transformar nuryta 
suposta bandeira. o gonfalão de uma espécie de sindicalismp 
de botas. 

Ora, Srs. Senadores. por que acredito que era de meu 
dever chegar hoje a esta tribuna? Agradeço aos que me ouvem 
com tanta atenção. É porque ouvimos hoje também a palavra 
do Presidente da República repetindo o que já- tinha dito. 
Eu já houvera lido que ele_ dissera que, enquanto Presidente 
for, não haverá golpe. Hoje. a sua declaração foi nesse Sentido, 
dizendo, evidentemente, que não haverá golpe se partido dele. 

Há uma entrevista do ex-Presidente c nosso ilustre_ colega. 
Senador José Samey, na Veja desta semana, cm que ele tam
bém declara que não tem a menor vocação para ser" O Fujimori. 
Por que o ex-Presidente da República declara isso? Não é 
de graça! Alguém chegou a ele para dizcri_~soJ Até~l_!l-~ma 
conversa neste plenário, antes de ler a sua ·eiür_é-vistã; ainda 
lhe disse: '·Penso_ que não tem nenhuma V"Ocação de_ Borda
berry, nem Fujimori; nem Peru, nem Uruguai". Mas isso 
cresce c cresce na medida em que estamos Ouvindo as declara--:_ 
ções chegarem ao _topo da República. à cúspide da Pirâmide 
do poder. · · · · 

Ora, quando o próprio Presidente da República a isso 
se refere, se assim procede é porql}e ~ão está ç_om q_sujeito 
oculto por elipse, deve ser um sujeito-c9nhecido no p~ríOdo. 
Estou me referindo a sujeito de período gramatical, não a 
um sujeito qualquer. 

Aí está a razão pela qual estou aqui: na convicção de 
que teremos, talvez, duas semanas de intervalo entre a sessão 
de hoje e a pn_ixirn8."sessão de agosto. 

Tenho a impressão de que, em primeiro lugar, cabe um 
grande elogio ao meu ex-Cadete da .AcadcmÜ!_ Militar _das__ 
Agulhas Negras, hoje Minisll'o-do EXército, MiniStro Zenildo, 
e ao General Glauber, que é uma figura cm· Ci.iJOhoffic preCisa~ 
mos nos deter. Respondendo, inclusive. a um ~repórter da_ 
Gazeta Mercantil, o General Glauber, acusado_de estar omis
so, disse: "Onlisso, não! Não somos omissos; estamos ouvin
do". Mas essa declaração, que cm seguida não tem nenhum 
desmentido, está em caixa alta: "Mas o nosso S-ilêncio pode 
ser temporário". - - _ 

Já o Ministro d~ Guerra, como dizíamos outrora, o Minis
tro do Exército hoje, esse disSe que·, em nenhum mOmiino, 
participará ou aceitará qualquer atitude que seja a viOlação 
da Constituição c ·a violação do seq_ juramento. Isso ·m._e tran
qüíliza·, mas me tranqüiliza de um modo que me reporta outra 
vez à lembrança do Presidente Castello Branco. 

Cheguei aqui em outubro de 1965~ chamado por ele, 
enquanto Ney Braga era chamado do Paraná: ele tinha feitO 
um sucessor, e eu tiJJha feito um sucessor no Pará. Por essas 
coisas estranhas da polítiCa, ambos nos ar!c;-pendcrnos de ter
mos feito o 4ue fizemos .. Então, fomQs à televisão·.:...._ ~ eu 
nunca tinha falado~ pobre_ de mim, Governador do Estado 
do Pará., recruta -:- e consegui cinqüenta e cinco minutos 
numa emissora do Rio de Janeiro! E com aq~ele anuõciador 
famoso do Programa do Repórter Esso, Heron Domingues, 
e depois inais outros quarenta e tantos_minutos com p Sargen
telli, para falarmos contra _a possibilidade exatamente de o 
Dr. Carlos Lacerda fazer a "'Vila descer". 

·~A Vila des_ccr''_era urna expressão que se usava no Rio 
de Janeiro quando os golpes de Estãdo eram comaT~:dados 
pelos tanques que saíam da Vila Militar. 

E ao chegar aqui, depois de ser recebid,o pelo Presidente 
Castello Branco, __ cu lhe disse que e~tava preocupado, que 

eu estava vindo do Rio de Janeiro, vendo esse movimento, 
trazia uma rnensagerri com a qual eu não concordava, mas 
me obrigava a trazer, e ele mc.disse; ··vou lhe dar um conselho 
asiático: preocupe-se, mas não Inuito". 

Eu gostaria que. ao encerrar essas palavras. pudesse ser 
exatamente este o mesmo pensamento: que esta Nação, em 
relação ao seu divórcio entre Estado e Nação, nas agruras 
pelas quais o Governo passa. que qualquer um de nós que 
tenha o mínimo de responsabilidade não deve ajudar a criar 
mais complicações para o Governo. Ql.J.C sejamos apenaspreo~ 
c_upados, mas não muito. 

O Sr. Elcio Alvar~s- Permite~~e V. Ex~ ;!.m aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO --Ouço ci nobre Líder 
Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares-Senador Jarbas Passarinho, tivemos 
o cuidado -praticamente todo o Plenário -de ouvi-lo em 
-silênciO. Acredito que esse silêncio tenha sido a maior home
nagem, e só me atrevi a formular este aparte quando V. Ex•. 
já na fase crepuscular do seu pronunciamento, anunciou o 
término das suas palavras. O quadro que V. Ex• traz a essa 
tribuna, com a responsabilidade do seu conceito de homem 
púhlico de escol, merece refleXão. -o Senado da República 
cometeria um erro imperdoável se não sentisse nas suas pala
vras uma autêntica convo_caç_ão_. Por uma singular _coi_n.cidên
cia, antes do seu pronunciamento, tão precioso em matéria 
de conceitos, um outro colega nosso, também de grande enver~ 
gadura ética e moral neste:. plenário, o Senador Beni V eras, 
numa ligeira comunicação de liderança, fez um apelo muíto
forte em relação ao Governo, pedindo atitudes firmes para 
que a autoridade governamental não sofra qualquer tipo de 
fratura ou venha a ter o seu verniz arranhado perante os 
olhos da Nação. O que V. Ex• acabou de falar chega a assustar. 
Realmente, o coração de néon, no alto do_ morro. é uma 
afronta pública à autoridade constituída, e não hJi quem ouse 
lá subir para desligar o coração de néon. As revistas l)rasilcir?ts 
estão colocando a crise da_ Polícia Federal dentro dos verda
deuos limites. E começamOs ã. nos mquietar porque pessoas 
encarregadas de zelar pela tranqüilidade, pela normalidade 
da segurança, no -nível muito delicado do poder, não estão 
tendo exatamente a compreensão do sentido das palavras que 
V. Ex~ apresentou há pouco. Esta Casa tem sido muito agre
dida. Também comecei a analisar e oo:vf um pronunciamento 
d_Q.Sell.ador Pedro Teixeira sobre isso. Há sucessivas_ entre
vistas com o Presidente do PeTU:-rYe r&pentc, a imprensa 
brasileira descobriu que o Presidente do Peru é o Sr. FujfffiOri, 
que deu um golpe. fechou o Congresso, restringiu o Poder 
Judidá-rio c hoje pavoneia, rio Brasil inteiro. as excelências 
do golpe que pratico':~- ~'?_s_~_u País. 

_ O SR. JARBAS PASSARINHO - Creio até - se V. 
Ex~ me permite -V. Exa que nenhum movimento de gqlpe 
de Estado, no Brasil, fechou o Supremo Tribunal Fede_ral. 
E lá a primeira coisa que ele fez foi fech~-lo._ _ __ _ 

O Sr. Elcio Alvares - Exatamente. E senti, outro dia, 
LJma{ronia Profunda, quando perguritaram Se ete nãO" c-onside

rava a repercussão do golpe. Ele disse: "Essa repercussão 
está havendo porque me excedi em colocar um grande número 
de tanques na rua. Coloquei-os em demasia. Devia ter posto 
um número menor, e não hqv_etia,, de maneira nenhuma, essa_ 
projeção". Mas ficou do discurso de V. Ex·,--Sellador Jarb~s-. 
Passarinho, uma convocàção ao Senado. Tenho ~efe~ª-ido 
algumas posições em favor do Governo Itamar Franco, porqUe 
entendo que, acima da análise do comportamento pes~oal 
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d~_!'resídente, existe um contexto de governabilidade. Isso 
fo1 altamente falado aqui, no momento mais grave da crise 
que levou -ao- impeachment do Presidente Fernando Collor. 
Os democratas, os brasileiros que têm amor a este País devem 
com-preender a gravidade, que se traduz através de gestos 

concretos. Fiquei mu-ito apreensivo naquela noite em que vota
mos a política salarial; porque este Congresso tem de_ se afir
mar pelas atitudes positivas. Todo o povo brasileiro tem de 
compreender a responsabilidade dos nossos votos e dos nossos 
a tos, e diria, até, de um comportamento que tem de ser inteira
mente compatível com a· responsabilidade que estamos viven
do. Os colegas que estão aqui presentes por certo vão oferecer 
ao seu pron':nciamento apartes de_ solidariedade, mas penso 
que_ o seu discurso representa, acima de tudo, uma convo
caçao. O Senado - e quero· fazer ·esta crítica também -de 
público- tem ficado à margem dos acontecimentos políticos. 
A nossa Casa, que é uma Casa de idéias altamente cristali~ 
zadas, através da prát1ça de vida pública de seus integrantes, 
não tem sido partici_paciVa. O Senado se limita algumas vezes 
a uma Ordem do Dia, que nos perguntamos a razão de nossa 
presença no plenário. Neste instante que o País vive uma 
c:ise - e, hoje, o editorial do Estado de S. Paulo chega a 
dizer que é uma crise instituc_ional, e interroga - temos, 
Senadores, de compreender o alcance do seu discurso_, sena
dor Jarbas Passarinho, e dizer um "presente" de forma afirma
tiv~. _No mo~en~o. não interessa a eleição de 94 ou a situação 
pohtico-part1dána de cada um, mas sim a respeitabilidade 
do Con!?iresso que representamos. E qualquer atitude, suspiro 
ou movimento que, de uma forma ou de outra, queira dar 
ao. <;o~gresso uma expressão que não é a sua expressão de 
legltimtdade, tem de merecer o nosso discurso de repúdio. 
Tem de merecer de nossa parte a advertência em favor do 
processo _democrático. E é isso que V.Ex~ faz hoje, tenho 
certeza absoluta. Conheço a sua formação ética;morar-e 
acima_~de _tudo, crist~l?d_a atrav~s dos tempos, com longa; 
expenenctas de conVIvencta com os movimentos mais.impor
tantes da história política do País~ A minha palavra, neste 
instante, é de solidariedade a V. Ex~ •... 

O SR._JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado. 

O Sr. Elcio Alvares - ... pela acuidade, pela forma de 
ver todo esse processo dentro de uma ótica de grandeza. Diria, 
até mesmo, de um estadista, como V.Ex• teni sido até hoje. 
E, neste momento, que as suas palavras sirvam para nóS; 
Senadores, na iminência do recesso, como um toque de adver
tência, um toque para que permaneçarrios-em eStado de alerta. 
Porque, na verdade, o que está havendo em matéria de esca
lada de palavras que parecem inteiramente desconexas, mas 
ganham uma singular posição de caminhar para o mesmo 
veto r, temos de estar realmente conscientes de que o Con
gresso é o grande pulmão da democracia. E se não tivermos 
aqui voz~s como a de V .Ex~ e de outros companheiros falando, 
sofre a tmprensa, sofre o povo brasileiro e, aéima de tudo, 
poderemos incorrer num erro qtie "talvez se torne um erro 
inteiramente-irreCupeiãvel, ao longo dos tempos. Minha soli
dariedade, envolta com a minha admiração. Mais uma vez, 
V .Ex~ se alteia nesta Casa pela sinceridade do seu pronuncia
mento e, muito mais ainda, pela-visão-que está tendo desses 
fatos, que realmente nos· levam a urna certa inquietação. 
Queira Deus que o Congresso brasileiro compreenda, neste 
momento, que a hora é de afirmatiVi~Sein qualquer prática 
de fazer concessões à popularidade ou às teses aparentemente 

assimiláveis pe!o povO b~asileiro. mas que. na verdade .. aten
tam contra a nossa soberania. 

. O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato, Senador 
Elc10 Alvares. Acho que V.Ex• interpretou, com o brilhan
tismo que faltou ao meu discurso. o meu pensamento. E a 
solidariedade de V.Ex~ reforça o meu ânimo, reforça a minha 
esperança. 

O Sr. Beni V eras- Permite~ me V.Ex" um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço V.Ex"', nobre 
Senador Beni V eras. . 

O Sr. Beni V eras- Senador Jarhas Passarinho. já deveria 
ter-me retirado do plenário, pois -um compromisso reclama 
a minha presença, mas não me atrevi a interromper o discurso 
de V .Ex\ tamanha a justeza, o brilho e o acerto das suas 
palavras. Caminhamos por caminhO!; diversos- vim por um 
lado, V.Ex• por outro- para chegarmos a esse imenso caudal 
da democracia, na convicção de que__o_ Estado dernocfático 
é o nosso bem maior. É nele que as pessoas podem encontrar 
espaço para a sua realização, a sociedade civilizada pode se 
desenvolver, enfim, é o regime que permíte a todo o povo 
a su:a realização pessoal e a busca dê" um futuro melhor. Mas 
·acho que a democracia depende. muito d_a coragem moral 
das pessoas, ao assumirem o seu papel no momento certo, 
sem tibieza, com firmeza. No momento em que a democracia 
é questiOnada se faz necessário que os democratas tenham 
a coragem moral de assumir a sua de(esa de maneira positiva, 
não de maneira tibia. frágil! Acho que a nossa coragem moral 
é o que pode ajudar na manutenção de um Estado demo
ci"álicO justO, que o nosSo País preciSa e- merece. A medida 
em que formos en~rgicos em nossas atitudes evitaremos que 
essas pessoas malsãs exerçam o seu_ papel deletério. Creio 
que a questão em pauta, o respeito às instituições, é- algo 
fundamental. No momento, o País se diverte falando mal 
do Congresso, dos Congressistas, enfim, das instituições -de
mocráticas, em geral; falam gratuitamente; às vezes, com algu
ma razão, mas, em -sua maíoria, com mera leviandade. Se 
não assumirmos o papel da defesa dessas instituições da manei
ra enérgica como é necessária, o prOblema tornar-se-á mais 
grave. No momento é necessário grandeza de nossa parte, 
de parte da população, para que assumamos o nosso papel 
na d~fesa d_o interesse público,_ trabalhando sempre para que 
~ Pat_s estep melhor, sem concessões. Isso é que dará força 
tlca, tsso é que nos dará força para nos mantermos c_om um 
regime de escol, único capaz de dar ao nosso País um fUturo 
que ele merece. Muito obrigado. 

. O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu é que agradeço 
mm to a V.Exa E ficaram nos meu ouvidos, Senador, -frases 
que V.Ex' usou naquele momento de início da sessão. como 
essa que me permito salientar, porque quando V.EXa falou 
éramos poucos no plenário. Dizia o Senador Beni V eras: 

"A tibieza que o Poder Executivo está revelando 
no trato dessa questão somente estimula o surgimento 
de grupos usurpadores do poder delegado pelo povo: 
através do voto, ao Executivo. E para a manutenção 
da segurança do Estado deve servir-se das Forças Ar
madas, que existem justamente para- esse tipo de emer

-gência." 
~.Ex~ já está indo além de ffiim, além do qUe eu próprio 

prevt. 

O Sr. Meira Filho- Permite-me V.Ex~ um aparte? 
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O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço V.Ex', nobre 
Senador Meira Filho. 

O Sr. Meira l<'ilho - Senador Jarb~s PãSsarinho, sOU 
um admirador permanente de V. Ex a, de há longo ~empo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado. 

O Sr. Meira Filho- De há muito tempo, desde o tempo 
em que o senhor. na RCYolução, naqueles momentoS antipá
ticos da Re'lolução, assumindo postos iniportanti.~s, procedia 
simpaticamente perante a população brasileira. Aquilo já era, 
no meu entendimento, um sinal da :i.Ua inteligência, da sua 
capacidade. E hoje, mais uma vez," V.Ex•, simpaticamente, 
com muito cavalhdrismo, com muita educação, coloca a Suá 
inteligência, a sua capacidade, a sua respeitabilidade, como 
soldado_~_ como Senador, como Ministro, como brasileiro, a 
serviço de noSsa Pát"ria. Só la-mentO, nobre Senador, que- o 
seu discurso não esteja sendo transmitido pó·{-uma cadeia 
de rádio e televisão-. É num momento como este -que precisa
ríamos dela, porque V .Ex~ .está falando a-linguagem da Nação 
brasileira. O discurso de V.Ex• nesta Casa, hoje, é um alerta 
à Nação. Terminarei, agora, dizendo que o serviço que V.Ex~ 
presta hoje à Nação é o mais. séri_o dentre todos os serviços 
que já prestou ao Brasil. Porque precisamos, Seriador, em 
todos os segmentos da sociedade brasileira, recuperar a disci
plina, a ordem e o amor_ ao Brasil! !\11uito obriiado. -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato, Senador 
Meira Filho. É evidente que, quando V.Ex• fala cm cadeia 
de rádio e tell!visão, seria impossível eu pensar nisso. Até 
nem gostaria de falar em cadeia de rádio, prcTer'iria falar 
em rede, porque cadeia pode dar algumas sugestões desagra
dáv_eis. Mas se já tivermos, ao menos, uma_ repercuSSão ... 

O Sr. Meira Filho - Mas falo cm cade_ia porque é o 
termo comum que se usa, hoje, no rádio ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Exato, o seu termo 
é profissional; o meu, se fosse profissional, seria perigoso. 
(Risos.) De qualquer modo, as suas palavras ser_npre me fazem 
sentir orgulho de ser eu mesmo e ter amigosco_mq_ V.~x~ 

O Sr. Jonas Pinheiro - Permite-me- V .Ex' um aparte? 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o aparte do nobre 
Senador e Líder do PTB Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro -Nob-re Seri3dor Jarbas Passa
rinho, confesso que foi difícil conter-me c não interrompê-lo, 
aparte ando-o, intcrvin4o_ no pronunciamento de V. Ex~ quan
do, permanentemente brilhante. Esforcei-me e venci, mas 
foi difícil; por ser tão oportuno, tão didático, tão metodológico 
e tão pertinente o tema apresentado por V. Ex~ à Casa neste 
final de sessão legi~l~tiva. Quando, já cansados de alguns 
anos sem o recesso parlamentar, sempre-convocados, desejo-_ 
sos de já estarmos em nqssos Estados, continuamos aqui cum
prindo o nosso dever. V. Ex1 , não ohsliintc o cansaço e esta
etapa que estamos vivendo,_ trou~e-, oportUnamente, assunto 
de t.amanha dimensão, que também nos preocupava. Nobre 
Senador, V, Ex·· deu um_ testemunho de quem viveu dias de 
nossa História. V. Ex• foi didático quando obcdece_u a crono
logia dos fatos, buscando os exemplos nos mOmentos antece
dentes à Revo_h1_ç_ão de 64; mostrou, a partir de então,.. de 
forma muito clara e convincente, a deterioração da qualidade 
de vida, da hierarquia e da discíplina. Evidentemente, o empo
brecimento da Nação contribuiu para iss~. mas sabemos que 

outros movimentOs estão, sorrateiramente, trabalhando com 
o objetivo de desestabilizar. Esse movimento tem sido sensi
velmente percebido por todos nós. A cada dia que passa, 
esse quadro se torna mais incontrolável, com o risco de perder
mos o controle da vida democrática do País. _v. Exa, em boa 
hora, traz o assunto à baila, preocupando-nos e convidan
do-nos, Senado e Governo, a uma reflexão, a fim de que 
este tome as medidas enérgicas exigidas Pelo principio da 
autoridade. Ora, não podemos sempre ser tolerantes e b~ mzi
nhos. Há um limite para tudo! Estamos extrapolando, mor
mente quando cont~mplamos casos de insubordinação, como 
o da Polícia Federal. Nobre Senador, como disse e não me 
cansarei de repetir, V. Ex• fOi -aídático na contemplação do 
a_$sunto. Peço a Deus que as palavras de V. Exa, além de 
alcançar a nossa consciência e nossas convicções, tenham atin
gido a sensibilidade do órgãos-de _comunicação. Espero encon
trar, amanhã, na imprensa falada, escrita e_ televisada- este 
pronunciamento de V. Ex'", um alerta de um patriota em 
def.es~ dos interesses da Nação, reproduzido com fidedigni
dade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, nobre 
Líder Jonas Pinheiro. As palavras de V. Ex~ reforçam, tam
bém, o meu objetivo. Quando V. Ex• fala em limites, lembro
me de minhas aulas de baüstica. No tempo em que eu estudava 
balística, havia dois tipos de limites nos canhões,_ o limite 
de elasticidade e o de ruptura. O canhão resiste ao limite 
de elasticidade, mas não pode ultrapassar este e chegar ao 
da ruptura. 

O Sr. João _Calmon- Permite-me V. Ex~ um aparte? 
O SR. JARBAS PASSARINHO.:__ Pois não, nobre Sena

dor. Estou atento ao que o Presidente já moStr-a, que o nosso 
tempo está esgotado. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Jarbas Passarinho, 
1iga~me a V. Exa uma amizade de mais de quatro décadas. 
Ti'-abaihamos jUritos na mesma organização e, ao longo dessa 
convivência, aumentou sempre a minha admiração pelas suas 
extraordinárias qualidades cívicã-S. Neste momento _em que 
o Senado _ouviu um dos mais- importantes pronunciamentos 
dos últimos anos, todos nós nos congratulamos pelo fato de 
V. Ex" não teY, em nenhum mOmento, inSinuado a possibi
lidade -de o País voltar a viver sob um regime ditatorial ou 
não democrático. Lembro-me de que, naque~es tempos que 
já nos parecem remotos, um colega de V. Ex~ o General 
Rodrigo Octávio, declarou, mais ou mertos nesses termos, 
que "a Revolução de 64 deveria ter a violência e a duração 
de um raio". Realmente, ficou demonstrado, ao longo desse 
período de anomalia institucional vivido, que não COt).Seguimos 

-resolver os problemas brasileiros. Aumentou a concentração 
de riqueza em nosso País. Sem dúvida nenhuma, os índices 
de pobreza e de miséria se agr;:tvaram. Nem V. Ex•, nem 
eu ousaríamos defender a tese de uma volta ao passado. Re
centemente, ruiu o comunismo, inicialmente na antiga União 
das Repúblicas Socialista-S Soviéticas. Está caindo o regime 
socialista em outros países. Até a Albânia acaba de filiar-se 
ao FML No Brasil, nobre Senador Jarbas Passarinho, vivemos 
uma situação de indisfarçável crise e esse problema tem de 
ser enfrentado por todos nós, sem preconceitos. sem radica
lismos, com a-serenidade de pronunciamentos como o de V. 
Ex• Contudo, essa reação não deve ser traduzida apenas em 
palavras e, sim, em atos concretOs. Por exemplo, na semana 
passada, o nosso eminente colega, hoje empresrado ao Poder 
Executivo, o Ministro Fernando Henrique Cardoso, trans~ 
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mitiu a líderes políticos. c a parlamentares que vivem na planí
cie -como é o meu caso - a exposição sobre a necessidade 
de uma mudança na política salarial. O Governo, naquele 
momento, não queria concordar com um aumento superior 
a 40%. Posteri:ormcnfc, pasSou a admitir até 50%. Depois 
de ouvir a exposição do Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
pessoa que me inspira uma enorme admiração; pela sua cultu
ra, seriedade c patriotiSmo, eu-,--urfi~parlãmentar que vive na 
planície, não pude conter-me c declarei, naquele momento, 
que admitiria mudança na politica salarial Cnvolvcndo até 
algum pequeno sacrifíciá da classe trabalhadora, se, ao mesmo 
tempo, forem tomadas providêncías reã.Imcnte -severa e ener~ 
gicas para contCr ó enriquecimento ilícito, que aumenta de 
maneira despudorada, ao_ mesmo tempo em que a sonegação 
de impostos no País bate os recordes de toda a nossa História. 
O Sr. Ministro Fernando Heõrique CaidoSo-ÚvL'- oportuni
dade de, em pronunciamento que fez no auditóriO do jornal 
A Gazeta, de Vitória, atribuir-me a iniciativa de pedir a insta
lação de urna Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a 
evasão fiscal. Nobre Senador Jarbas Passarinho, se o Governo, 
a par da necessidade de uma política salarial humana - não 
deve ser o estopim para dc_tonar urna _avalanche inflacionária 
-não tornar providências realmente drásticas e severas para 
conter os crimes contra a economia popular, que ficam siste
maticamente impunes, ninguém, nobre Senador, será capaz 
de evitar, neste País, uma convulsão social. Com a experiência 
dos meus 76 anos, que V. Ex• invocou, sem citar a idade, 
como citou o nobre Senador, inspiração de todos nós, Nelson 
Carneiro... ---

O SR. JARBAS PASSARINHO- Se V. Ex• me permite, 
somos homens. O Apporelly dizia que apenas as ~rhullieres 
de certa idade é que não têm idade certa. 

O Sr. João Calmon --Exatamente. Falo, Senador Jarbas 
Passarinho, deste plenáriO, com o coração nas mãos. Real
mente é necessário mudar essa política. No entanto, não basta 
mudar a política no campo salarial, porque o outro lado alta
mente privilegiado ainda não recebeu o tratamentc;> que deve
ria -receber. Se isso não ocorrer, ou seja, ·se-n.ãO~houver essa 
mudança de tratamento, ninguém poderá evitar que o Brasil 
enfrente, dentro de prazo curtíssimo, uma convulsão social. 

Emenda Calmon, está- em boa condição.- A meu ver, isso 
é o que devemos a V. Ex•. 

Sr. Presidente, sé V. Ex" me permite, ouvhia, pela ordém 
com que Levantaram os microfones de aparte, os três últimos 
apart"ea"ntes: Senador Espcridiáo Arriiri, Seriador JõsC Rícha 
e Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Esperidião Amin - Senador Jarbas Passarinho, 
ciente do tempo ·que já fluiu em apartes, desejo ser muito 
conciso. Quero traduzir, na condição de -correligionário, de 
amigo e de seguidor, a mais sincera congratulação pela oportu~ 
nidade, pela lucidez e pelos efeitos sobre nós e, graças à 
Imprensa e à divulgação, sobre_a sociedade do seu pronuncia~ 
menta. Não tenho dúvida alguma de que esta tarde, que pode
ria ser quase urna tarde de rotina, de horas perdidas, posto 
que estamos agendados para um único morÍlento aparente
mente importante - a votação da LDO no Congresso -
tem urna importância extraordinária em função da eficácia 
da abordagem que V. Ex• fez sobre um tema t:lo complexo, 
que nos angustia, mas que não nos deve tirar a esperança, 
nem a fé. Podemos preocupar~nos, podemos até nos preocupar 
muito, mas não podemos nem desistir, nem desesperar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato. Senador 
Esperidião Arnin, meu Presidente e meu Líder, pelas suas 
palavras. 

O Sr. José Richa - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço V. Ex' com pra· 
zer. 

O Sr. José Richa - Ciente das advertências da Mesa, 
vou procurar - não é fácil para mim - ser bastante conciso 
e rápido no meu aparte._ Senador Jarbas -Passarinho, não 
podia deixar de fazer duas colocações. Em primeiro lugar, 
trago· a -palavra de profundo e comovido agradecimento pela 
sua solidariedade no lamentável episódio ocoriido após a vota~ 
ção do projeto de lei salarial, na Comissão-de Assuntos Econó
micos. Comove~me a solidariedade de V~ Ex• Fosse eu um 
badé-rneiro cántumaz, não mereceria essidemonstração, mas 
foi a primeira vez que perdi a calma. E não vale nem a pena 
dizer por quê. Foi uma sucessão de acontecimentos que se 
iniciara no dia anterior, quando esse mesmo grupo de sindica~ Muito obrigado. ---- listas--da CUT pratic3mente fitvadiu o meu gabinCte, naquele 

O SR. JARBAS PASSARINHO.....:.::. Muito obfigado, Sena~ trabalho de proselitismo, que considero até normal. Sempre 
dor João Calmon. Associo-me também a esse ponto de vista, recebo grupo de lobístas, desde os educados até os mais desa-
porque o simples aumento nominal de salário é-ilusão, uma fórados, com a iriesm·a tra(j_üilidade, com a mesma calma. 
trágica ilusão, para os trabalhadores. Eles se _enganam, pois Mas a sucessão de acontecimentos, sCmprc TniCiados por esse 
pensam que foram aumentados em 100%. Qu-ando reCeberem mesmo--grupo, levou~me, ao final da provocação, no recinto 
o salário no dia seguinte, ~le já vale 80%, deçlciis-6()%,--depáis da Comissão da Assuntos Econômicos, a ter aquela explosão. 
40%; antes do fim do mês, o salário já foi consumido. 

Eu não faria críticas ao meu eminente amigo e Senador 
José Samey, ex-Presidente, quando, no último mês do_seu 
governo, a inflação mensal chegou a 83%. S."Ex\ em recente 
entrevista, deu explicação. Participo do ponto de vista de 
V. Ex•: ou se atinge a raiz das coiSas, a causa fundamental 
e não as concausas, ·ou faremos o que ria linguagem Comum 
chama-se "o cachorro correndo atrás do rabcCt__ elevando, 
em espiral, o processo de aumento de vencimentos, sem 
termos solução. 
. Devo dizer que hoje tomei o café da manhã-com a figura 
mteressante, que é o Ministro da Educação. Recebeu-me -
vou pouco aos_ Ministériõs de onde saí - e comunicou-me 
que, no momento em que todos estão sofre~do cortes que 
afetam dolorosamente a eficiênCia dos MiniStedos, graças- à 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Se V. Ex• me permite, 
acrescento que foi um tipo de provocação estulta, porque 
pretendia intimidar V. Ex~. -

O Sr. José Richa- Exatamentc. Acredito qúe foi por 
essa razão que perdi -a calma. E, embora eu· mC considere 
coberto de razão, envergonho-me muito daquele episódio. 
Portanto, a solidarieclade de V. Ex\ que admiro e respeito 
tanto, me comove. Em segundo lugar, quero dizer que o 
discurs-o de V. Ex• merece não apenas um amplo debate por 
parte deste Plenário, mas merece ter desdobramentos, merece 
refleXaõ-_de todos os brasil.eiros e discussões e aprofundamen
tos de_ nós, Parhmentares. v. Ex_R rercrill~se a tudo aquilo 
que eu- gostaria de dizer e não tenho ·a sua competência para 
fazê~lo. Por essas razões, a cada dia, depois de tantos anos 
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de convívio, tenho mais e mais motivos para ádmirá-lo. V. 
Ex• é um cidadão e um COngressista culto, talentoso e, sobre
tudo, muito patriota. Já estivemos, na política, por diversas 
vezes, em campos opostos. No entanto,_ sempre o respeitei, 
pelo seu exato senso de justiça e seu pragm~tisino. O político 
tem que ser um pouco __ - ou até bastante - pragmático. 
Então, V. Ex" pronunciou um discurso no qual todos devemos 
refletir muito. Uma das coisas que V. Ex• disse - quero 
enfatizar e dar uma opinião pessoal- foi que, infelizmente, 
é muito difícil nós, políticos, nos unirinoS pará o "pró". Tenho 
perceido isso ao l9ngo desses anos. O que mais une os políticos 
é o "anti" e não o "pró". Assim o foí naquele período de 
63, assim tem sido ao longo de tant()~ __ episódios importantes 
da vida política brasileira. Penso que está na hora de refle
tirmos em cima disso. Não é hora de esquecermos, até mesmo 
o que considero legítimo, que é a aspiração de pessoas, de 
grupos políticos com a .sucessão de 9~L- porque a continuar 
nesse ritmo, podemos correr o risco de não termos 94. Vivi 
o ambiente de 63. V. Ex• citou aqui"mUitos dos antigos Cole
gas, não sou tão antigo Colega no Senado, onde cheguei 
em 79; mas soU de Congresso, oõ.âe cheguei em 63. O ambiente 
de 63 que V. Ex• compara um pouco com o ambiente que 
estamos vivendo agora em 93, eu sou ainda mais pessimista 
que V. Ex~, penso que o ambiente de hoje está mais para 
pré-revolução francesa do que para pré-revolução de 64, tama
nho o meu desencanto com o que está hoje ocorrendo no 
Brasil. Este País está virando de ponta à cabeça, isso é que 
tem me desanimado muito na vida política. Mas, acredito 
que não é o caso Qe_ pessoas que têm muito mais talento, 
como V. Ex~. de desanimar. Aquilo que o Senador Esperidião 
Amin acabou de dizer que sirva a V. Ex• de estímulo. Acredito 
que V. Ex" tem o dever até, como brasileiro e patriota que 
sempre foi, de mais vezes assumir à tribuna, práiriove~ debates 
como este, participar de reuniôes com outras lideranças do 
Congresso para ver se encontramos-uma saída. O Congresso 
Nacional tem sido apontado - em- alguns pontos até com 
razão:---- como omisso diante desta crise toda. Mas na maioria 
das vezes tem havido um exagero: no Brasil, as pessoas tê_m 
o hábito, desde os políticos até os cidadãos comuns; de bu_sá~r 
irresponsáveis nos outros. Nunca ninguém faz Uma autoctítica, 
achando-se também com uma parcela de responsabilidade 
sobre o que está acontecendo. Creio que tudü isso só tem 
um causador ou pelo menos um iristrurnento que exacerba 
o que está acontecendo: é a inflação, que corrói, em todos 
os aspectos, toda a sociedade. Devemos elegê-lã. como nosso 
inimigo comurtf. será crue não seremos capazes, com homens 
como V. Ex• e tantos outros patriotas que há nesta Casa, 
de dar nossa contribuição para vencer esse inimigo que está 
acabando com o Brasil? Então, aqui fica a minha solidariedade 
ao seu discurso. · -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato, Senador 
José Richa. 

Com relação ao respeito que V. Ex• disse ter e manter 
por mim, saiba V. Ex• que ele é recíproco. Sempre o foi. 
Mesmo quando podemos ter divergido em algum momento. 

Eu pedi ao Presidente .autorização da Mesa para que 
ouvísseinos os dois últimos aparteantes, mas vejo que parece 
que o Senador Francisco Rollemberg__será o último. Se V. 
Ex~ me permite, ouço agora o nosso mestre NeTsõii Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Meu caro Presidente J arbas 
Passarinho, será desnecessário repetir aqui o julgamento que 

os nossos Colegas já fizeram do seu memorável discurso. Que
ro apenas manifestar um temor que me acompanhou nesses 
últimos dias, quando sentia que V. Ex" ia se contendo até 
o instante cm _que pudesse ocupar esta tribuna para fazer 
o memorável discurso que acaba de pronunciar, Hoje me 
rejubilo. porque afinal chegou o momento de V. Ex·' trazer 
ao Plenário as suas apreensões, as suas esperanças~ as suas 
críticas e os seus aplausos. Por isso é que· estou feliz hoje: 
V. Ex~ venceu a sua própria-indecisão. Foi juntando os aconte
cimentos até que um dia eles transbordaram e V. Ex·' hoje 
veio a esta tribuna. Ontem, talvez, não fossem tantos os episó
dios que merecessem a sua apreciação. Felizmente, V. Exa 
chegou num momento oportuno, trazendo aquele cabedal de 
objurgatórios. de críticas~ de aplausos que ia acum_ulando no 
curso desses anOs, contendo-se, quase que preocupado em 
exibi-los de público num momento tão confuso da vida nacio
nal. Portanto, quero expressar a minha alegria em ver que 
V. Ex~ está na tribuna e acaba de fazer o discurso que já 
vinha armazenando aos poucos, até que veio a esta tribuna 
num transbordamento de críticas e de aplausos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Já o sabia nosso mestre 
nesta Casa, só não sabia que também era um psicólogo desta 
qualidade. 

De fato, eu me contive tanto, Sr. Presidente, que de 
um amigo ouvi, há poucos dias, que eu estava em um silêncio 
eloqüente. O meu silêncio seria el_oqüente. Era o desejo, inclu
sive. de não poder primeiro ser precipitado; segurido, ser 
exagerado. 

Mas ouço corno último aparteante o meu nobre Cqlega 
e amigo, Senador_ Francisco_ Roltemberg. 

O Sr. Francisco Rollembe-rg- Senador Jarbas Passa
rinho, V. Ex• é uma figura singular, um polemista nesta Casa. 
V. Ex~ começa o seu pronunclamento desta tarde, dizendo 
que não quer citar Ortega Y Gasset* e cita; não faz um 
juízo de valor das coisas que vai dizendo e sai como um acen
dedor de lampiões, iluminando os trechos das ruas de uma 
NaÇ-ão perpleXa ante a fragilidade do seu estado. E essa perple
xidade da Nação, que V. Ex~ procurou refletir, tertl sido 
motivo daS:-nossas preocupações imensas e profundas, que 
não podem jamais se ater àquele conselho asiático de "preocu
par-se, mas ne_rn_ tanto". Não há prcocl_lpação parcial, nem 
total, nem 4ero. Há urna preocupação. Isso nos aflige, leva

nos a refletir. a perciuirir, a procurar soluções para os .fatos 
do dia-a-dia, que vêm a todos causar um impacto, um choque, 
pela maneira com que as coisas estão a se desenyolver. V. 
Ex~ lembra a violência nas favelas do Rio de Janeiro e mostra 
que em plena ex-capital da república está um foco de libt::ração 
que não se conseguiu fazer no Araguaia; V. Ex" fala da violên
cia urbana, a violência dos menores de rua; v. ~x· procura 
refletir a sua preocupação com uma coisa que toca de perto 
os seus ex-colegas de farda quando interrogam 63 ou 93, por
que começamos a ver tambérri a quebra da hierarquia e da 
desobediênçia civil. Hoje, ninguém é alltoridade neste País. 
Todos somos levados contra a parede: o_Sr. Senador da Repú
blica Jarbas Passarinho, os Senadores que aqui estão, os Go
vernadores de Estado, o Ministro da Justiça e 1 agora, o Presi
dente da República que ouve a sua Polícia Federal dizer que 
só negocia com termos previamente ajustados. Sr. Senador, 
é angustiante e doloroso para todos nós, homens públicos. 
que estamos vivendo este momento, a aceitação de um cargo 
público, porque sabemos de antemão que, por melhores que
sejam as nos·sas· intenções, lá estará u_m patrulhamento às 
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nossas ações. Seremos patrulhados diuturnamente e seremos 
acusados de coisas que o cidadão comum pratica tio dia-a-dia, 
mas não sofre qualquer acusação. Li, hoje pela manhã, urri 
artigo na Folha de S. Paulo a respeito do MiniStro Maurício 
Corrêa. Pretendeu-se fazer uma análise até da sua vida priva
da, das suas declarações de renda; concluiu-se que não havia 
nada que pudesse macular a figura do Ministro da Justiça. 
E corno nada havia que o maculasse, conclui-se que aqtiilo 
era normal, mas não era ético. Oh. rne·u Deust Então, onde 
vamos pautar a vida dos homens públicos deste País? Quem 
de nós um dia não se enganou numa declaração de imposto; 
qual de nós um dia não teve qualquer participação de algo, 
independente das nossas próprias vontades, dos .nossos dese_
jos? E essas coisas estão sendo procuradas, esmiuçadas, troca
dinhas em miúdo para·se jogar à execração pública qualquer 
homem que tenha a coragem c a audácia de participar de 
um governo neste País. V. Ex•, sem -querer dizer, sem emitir 
juízo de valor para os fatos scqüenciados na sua fala desta 
tarde, agiu com muita sabedoria porque colocou uns flashes 
nessa rua que V. Ex• começou a ilumina-r - acendendo seus 
candeeiros, como na velha São Luiz do Maranhão, como na 
minha cidade que era iluminada antigamente por-candeeiros. 
como certamente V. Ex~;-na: sua terra, também já viu
e mostra algumas cenas das realidades nacionais. E essas reali
dades têm que ser meditadas, trabalhadas e transformadas 
para que esta Nação possa continuar a à.creditar no seu Estado 
e não se colocar nessa perplexidade ante a diminuição, a pe
quenez do Estado brasileiro. V. Ex• tem razão em ocupa~ 
a tribuna nesta tarde. Esse discurso de hoje não foi porque 
V. Ex" é "Eu sou eu e as minhas cirCunstâncias ... Não. Esse 
é o discurso d_a perplexidade. É o discurso de todos riós. 
V. Ex• o trouxe à nossa reflexão e, tenha certeza, Sr. Senador, 
o seu discurso valeu! Foi impoitante! Todos nós sairemos 
daqui procurando refletir sobrc_o que v-. Ex~ diz; meditando 
sobre o que V. Ex~ diz e procurando nos dar às mãos para 
que este Brasil, o Estado brasileiro retome a sua dimensão 
natural e se torne digno desta grande Nação que somos todos 
nós! Felicito V. Ex~ pelo seu pronuncüi.mento de hoje. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito grato. nobre 
Senador Francisco Rollemherg. _: _ - _ 

A Casa sabe que V. Ex" é um dos_Senadores mais tran
qüilos desta Casa; se não é no todo, pelo menos o é na aparên
cia. A Casa toda sabe que V. Ex" dificilmente maximiza coisas. 
De maneira que peço agora, sim, a atl!nçã_o da Casa para 
as palavras de V. Ex" a esse respeito. Elas São muito impor-· 
tantes, Senador Francisco Rollemb~rg. ---

Tenho dúvidas se teria sido Bismarck ou Goethe, se seria 
fardado ou não quem usou esta frase:_ "'Entre a desordem 
e a injustiça. prefiro a injustiça". Esse é um lema que é trágico 
e que muitas vezes se impõe nas sociedades humanas. 

Lembraria ao nobre Senador João Calmon, que aqui re
cordou as nossas quatro décadas __ de amizade, que fui encarre
gado, com muita alegria para mim, de fazer o prdádo de 
um tomo a mais, na seqüê-ncia daqueles que estão sendo puhli
cados. dos discursos parlamentares de Assis Chateaubriand. 

Ontem à noite, encontrei cxatamente uma referência de
le, num debate no velho Senado, onde dizia a um colega 
que o apartcava da necessidadt! do respeito pelo Senado. Di
zia: ''Em primeiro lugar, nós deveremos moStrar- que-merece
mos respeito. É a conduta do Senado que tem que mostrar 
que merecemos respeito". 

Façu uma brincadeira com a imprensa, porque quando 
sai a pesquisa de menor credibilidade aparece em penúltimo 
lugãr a imprensa e -em- último -o político ou õ Congresso. 
e digo que é p()r isso mesmo que a imprensa não nos deixa 
chegar a pemíltimo. porque cta se encarrega de fazer com 
que estejamos em último lugar. Mas isso é chiste, isso é brinca
deira. Na verdade, nós nos sentimos muitO:, e a irnprCnsa 
não tem culpa disso. Quando nós estamos aqui votando de 
madrugada- já houw ocasião em que presidindo esta Casa 
iniciei uma sessão às 10 horas e terminei âs 10 horas do outro 
día -. às três horas da manhã não há cobertura; a culpa 
não é da imprensa. Mas quando há um plenário vazio, total, 
aí uma fowgrafia causa efeito. 

De maneira que é possível. portanto, que, em primeiro 
lugar, as palavras d~ Chateauhriand ainda devam ser repeti
das. Diga-se ddc o que se quiser dizer~ cu fui um. em matéria 
de p~tróleo, por exerriplo. que sempre tive opTnião contrária' 
a ele; mas aquele ilustre paraihano foi o único que- quando 
dis(.'utimos a questão de petróleo, cm que sou chamado de 
histórico nwnopolista- quando disse que cruzeiro não desco
bre petróleo. Foi o únicO argumento que- me fez parar -para 
pensar; os outros, não. De fato, naquela altura em que a 
Petrobrás nãO tinha nacionalizaQp praticamente nada de sua 
perfuração, só em dólares se faziam as compras dos equipa
mentos. 

Estava me preparando_, Sr. Presidente, para concluir, mas 
se V. Ex' tiver a generosidade de me permitir, gostaria ainda 
de ouvir os dois últimos Senadores qu_e suspenderam os seus 
microfones para um aparte: Senador Rachid Saldanha Derii 
e o Senador c nosso mestre Josaphat Marinho. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Muito grato. Senador 
Jarhas Passarinho. Realmente estávamos com saudãdes desse 
grand~ Líder Jarhas Passarinho c de seus discmsos _de _63. 
64 c 65 que sempre com a sua firmeza. com a sua bravura 
vinham alertar a Nação sobre o quadro que atravessávamos 
à época. E hoje vem V._ Ex·' com extraordinário, moderno 
e bravo discurso alertar. novamente. os seus Colegas do Sena
do e a Nação sobre a fase yuc o Brasil está atravessando 
neste momento. e que temos de ter a tranqüilidade, _a fibra 
c o desejo de aL:t:rtar c nos formar ao lado do Governo para 
tirar o nossO País dessa situação em que se- encontra- quase 
desast.rosa. Temos que amparar o Brasil, e V. Ex·' nos alerta 
com bravura, com inteligt!ncia e com espírito público. Tcmõs 
que elogiar e revere-nciar esses bravos_ homens das forças 
Armadas. Elas_ est_ão _alertas; elas estão aí para nos defender 

-c defender a Nação, para não permitir que este País realmente 
vá para um charco de desordem, desorgar~i_~_[!ç_ão c indisciplina. 
Prcdsamos levar o País ao rumo certo ~: ao caminho certo, 
c para isso - graças a Deus - estamos contando com a 
bravura Li os homens das nossas Forças Armadas~ Muito grato 
a v: Ex•._nobre Senador. -

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu que sou grato ao 
meu - não digo velho companheiro, digo antigo, como no 
ExérCito. No Exército não s_e diz velho, diz-se antigo. Qua_l 
é a sua antigüidade? Então, sou grato a um dos mais antigos 
companheiros do Plenário, o Senador Saldanha Dcrzi e meu 
vizinho tamb~m de prumada, quando morava na SQS_30_9. 

Acho que essas palavras são importantes; _agora, praz 
aos céus que nunca· as Forças Armadas precisefn-.sair da s_ua 
desrinaçãO constitucional. 

Ouço o nobre Senador Josaphat Marinho. 
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O Sr. Josaphat Marinho- Nobn.:: Senador Jarbas. Passp.
rinho. antes de tudo, muito grato por me ter permitido o 
aparte, já no final de sua oração. Claro que um pronunciã
mento do conteúdo do seu há de gerar aplausos_e divergências. 
Não vou mais analisar o seu discurso a esta hOút, inclusive 
porque já o fizeram os colegas que me ãnteCCderain nos_apar
tes. Qut.!ria apen-as assinalar que do se_u pronunciamento res
salta, a meu juízo, uma conclusão: a de que é preciso que 
os Poderes constituídos não esqueçani. o destino do povo. 
E, mais; para os que leram o seu discurso desejo apena: 
deixar uma reflexão: Quem adverte não é pessimista; é pru
dente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, Sena
dor-Rachid Saldanha Derzi, digo Senador Josaphat Marinho. 

Concluindo, aü Ja referiridci-ine- ao aparte do nobre Sen_a-_ 
dor Francisco Rollemherg, quando S~ Êx" falou, por exemplo, 
sobre essa questão di! se considerar o Senaçior e hoje Ministro 
da Justiça, Maurício Corn~a. como um soncga<;lor. Quem nos 
induziu, a todos aqui, foí uma legislação anterior que permitia 
que os Deputados e Senadores que descontavam para seus 
partidos fizessem essa dedução no_Imposto de Renda. Estava 
na lei. Fazemos a lei e não vimos que a mudamos. Em conse
qüência, aparece um_ homem da envergadura de Maurício 
Corrêa. que est<i sofrendo terrivelmente pe_la lealdade ao Pre
sidente da República, Sujeito a uma desmoralização de sonega
dor, como se S_. Ex• fosse um "'PC pequeno"' ;-um-"' PC 2" 
de pequena importância. É trágico isso, quando, na verdade, 
era uma legislação, e os nossos Partidos nos induzem ao erro, 
porque mandam uma declaração, no fim do ano, para efeito 
de Imposto de Renda, que nós pagamos tanto e fizemos uma 
contribuição de tal valor no ano. _ ~ _ 

O outro ponto sobre o qual chamo a ateitçãõ é--para
a atuação da Polícia Federal, questão essa Pc que estamos 
tratando. Verificamos que governadores de Esta4_o passaram 
por constrangimentos brutais, chegando em seus próprios 
aviões e sendo s_ubmetidos a umã-espécie de averiguaÇão humi
lhante. Eu :-;oube, inclusive, que o Gover_!lad<?r __ c!_e Minas Ge
rãis os pôs para fora, aos agentes da Polícia Federal. S. Ex·' 
os pôs pãra fora do avião. Oxalá isso seja verdade. 

Quando digo oxalá, isso trai urna certa velhice, _também, 
porque tenho um amígo que me sugere dizer: lOrnara. Mas 
eu ainda digo oxalá. Oxalá scjfi verdade_,_po_rg~e é inominável 
o abuso com que se _está procedendo, e isso é o que causa 
essa perplexidade, a que se referitJ. o Senador Francisco Ro
llembcr_g. 

Concluo, Sr. Presidente. aproveitando a_"deixa'" do Sena
dor Josaphat Marinho. Realmente, é prudente quem- adverte, 
e eu diria: não houvesse co~ctido o governo de 63 o gravíssimo 
e irreparável equívoco de atingir a hiCrarqu:ia e a disciplina 
nas Forças Armadas, não teria havido 64. _ 

Muito obrigado. (Muito bem! (Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. la.rbas Passarinho, o 
Sr. Nabor Júnior, 2°-Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Aragão. 

Durante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho, o 
Sr. Ronaldo Aragão, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucenc:, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco _ Alfredo Campos _ Bello Parga _ Carlos 

Patrocínio _ César Dias ~ Darcy Ribeiro_ Dariõ Pereira _Dirceu 

_Carneiro _ Epitácio Cafeteira _ Esperidião Amin _ Henrique 
Almeida Humberto Lucena _ JOão Calmon _ Jonas Pinheiro -=- _ 

José Paul~ BisoL Júlio Campos_ La.voisier Maia _ Mansueto 
de Lavor Mário-Covas _ MartuCe Pinto _ Nelson Wedekin _ 
Onofre Quinan _ Pc~o Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sohr< a 
mcs_a_, comunicações que serão lidas pelo Sr. l'' Secretário. 

São lidas as seguintes 

Brasilia, 13 Je julh(J d~ ll:J93 
Senhor Prcs_identc: 
Comunico a V. Ex', para os eft>itO!-> do § 1" do artigo 

13 do Regim!!nto Interno, que estarei auscnt~ dos trahulhos. 
desta Casa e do Congresso Nacional nos dias 15, 16, 17 e 
18 do corrente, a fim dt:: intt.!grar, como memOro, o Grupo 
Brasileiro na reunião Plenária do Parlamento [:.~tino-Ame-
ricano, cm São Paulo. ' 

Sala das Sessões. 13 de julho Je 1993.- Nelson Carneiro. 

GAB.SEN.LAO.OF.N" 202 

Senhor Presidente, 
·Em cumprimento às normas regimentais desta Casa. co· 

rnunico a Vossa Excelência que estarei ausente do pais no 
período de 13 do corrente a 3 de agosto, c que inkgrarci 
a Delegação Bra~ileira à Conft.!r0ncia Internacional sobre La
zer nas Diferentes Partes do Mundo, 0m Loughhorough Uni
-versity of Technology, na Inglate-rra, que twtará c~pecial
mente de atividades culturais, desportivas e de turismo, em 
todos os países. -

Ao ensejo, renovo a Vossa ExciO!lência meus. protestos 
de elevada estima e consider_açào. 

Atenciosarnt.:nte,- Senador Lui;z Alberto Mart_insde Oli
veira. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) - O expe-
diente lido vai à"publicação. · 

Sobre a m-esa; projeto de lei que scr:í lido pelo Sr. 1 · 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 95, DE 1993 

Alterã os artigos -55, § lo, I; 67, 68, 69-, 93, lO I~ 
§§ I• e 2'; 239, 244, II; 250 e 299 <!a Lei n" 4.787, 
de 15 de julho de 1965 lCódigo Eleitoral). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'·' Os dispositivos da Lei n·' 4.737, de 15 de julho 

-de 1965 (Código Eleítoral), ahaixo enumerados, passam a 
vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 55. Em caso de mUdança de domic'nio, cabe ao · 
eleitor requerer ao Juiz do novo domícrlio sua transferéncia, 
juntando o títülo ·anterior. 

§ 1~' A transferência só será admitida satisfeitas as se
guintes exigências: 

I --entrada do requcrimentC!__ no Cartório Eleitoral <!1.l 
novo domicflio até cinqüenta dias antes da data lfa eleição. 
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Art. 67. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral 
ou de transferência será recebido dentro dos cinqüenta dias 
anteriores à data da eleição. 

Art. 68. Em audiencia pública, que se realizará às 14 
(quatorze) horas do vigésimo quinto dia anterior à _eleição, 
o Juiz Eleitoral declarará encerrada a inscrição de eleitores 
na respectiva Zona e-proclamará o número dos inscritos até 
às dezoito horas do dia anterior, o que-Comunicará incontínenti 
ao Tribunal Regional Eleitoral, por telegrama, e fará púhlico 
em edital. imediatamente afiXado no lugar próprio do juízo. 
e divulgado pela imprensa. onde houver, declarando nele o 
nome do último eleitor insctTtO e o número Jo respectivo 
título, fornecendo aos cliretórios municipais dos partidos cópia 
autêntica desse e:dital. 

Art. 69. Os títulos eleitorais resultantes dos pedidos 
de inscrição ou de transferência ::.erão entregues até dez dias 
antes da eleição. 

Art. 93. O prazo de entrada em Cartório Ou na Secre
taria do Tribunal, conforme o caso, dt:= requerimento de regis
tro de candidato a cargo eletivo termir.drá, üripfor~ogavel
mente, às dezoito horas do sexagésimo dia anterior· à·-uata 
marcada para a eleição. 

§ l'' Até o trigésimo _dia anterior à data marcada para 
a eleição, todos os requerimentos devem _estar julgados, inclu
sive os que tiverem sido impugnados. 

§ 2v As Convenções partidárias para a escolha dos can
didatos serão realizadas, no máximo, entre vinte c dez dias 
çi_o _ __t_éiJTiinp __ çlo _pra?o _elo _p~9idQ_ Çç registro no _Car_tó(io Elei
toral ou na Secretaria do Tribunal. 

Art. 101. Pode qualquer candidato requerer, cm peti
ção com firma reconht.!cida, o cancelamento do registro do 
seu nome. 

§ 1" De:sse fato, o Presidente do Tribunal ou o Juiz, 
conforme o caso, dará ciência imediata ao partido que tenha 
feito a inscrição. ao qu-al ficará ressalvadO o direito -de substi
tuir por outro o nome cancelado, observadas todas_ as formali
dadcs __ exigidas para o registro e desde que o novo pedido 
seja apresentado até quarenta dias antes do pleito. 

§ 2" Nas eleiç-ões majoritárias, se o candidato· vier a 
falecer ou renunciar dentro do pt:ríodo de- 40 (quarenta} dias 
mencionados no parágrafo anterior. o partido poderá substi
tuí-lo; se o registro do novo candidaw estiver deft!'rido até 
vinte dias antes do pleito, ser.:io confeccionadas novas cédulas, 
caso contrário serão utilizadas as já imprcSa-~. computando-se 
para o novo candidato os votos dados ao :Interiormente regis
trado. 

Art. 239. Aos partidos políticos é assegurada a priori
dade postal durante os quarenta dias an!eriores à realização 
das eleições, para remessa de material de propaganda de seus 
candidatos registrados. 

Art. 244. É assegurado aos partidos políticos registra
dos o direito de, independentemente de licença da a_utoridad_e 
púhlica l! do pagamento de _qualquer contribuição: 

II- instalar c fazer funcionar, normalmente, das qua
torze às vinte e duas horas, nos trinta dias que antecederem 
às eleições. alto-falantes ou amplificadores de ·voz, nos locais 

ref~ridos,_ assim como em veículos seus, ou à sua disposição, 
em território nacional, com observância da legislação comum. 

Art. 250. Nas eleições gerais de âmbito estadual e mu
nicipal. a propaganda eleitoral_gratuita, através de emissoras 
de_ráqio _e_ televisão de qualquer potência, inclusive rlas de 
propriedade da_ União, dos Estados, dos Municípios e dos 
Territórios, far-se-á sob fiscalização dircta _c permanente da 
Justiça Eleitoral, obedecidas as ~eguintes normas: 

I- as emissoras reservarão, nos trinta dias anteriores 
à antevéspera do pleito, duas horas diárias para a propaganda, 
sendo uma hora à noite, entre vinte e vinte c três horas. _ 

Att. 299. Dar, oferecer, prometer ,.solicitar ou receber, 
para si ou para outrem, dinheiro, brinde de qualquer natureza, 
ainda que de pouco valor econômico, ou qualquer outra vanta
gem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer 
abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: 

Pena- reclusão até quatro anos e pagamento de cinco 
a quinze dias-multa. 

-Parágrafo único. Aplica-se_ a pena cm dobro St! o crime 
é praticado por candidato. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3" ~evogam-se as disposições em contrário. 

_ }~~~oi-~_C_~Ç-~0-
Uma das questões mais importantes -no plano do aperfei

çoamento das institUições é, s-em lugar de dúvida, a realização 
das reformas eleitoral e partidária. Sem isso, certamente, não 
esgotaremos a transição parei um regime- sOlidamente demo
crático .. Dentro _desse q_uadro, entre outras providências, que 
tive a oportunidade de oferecer à consideração do Senado 
Federal, ao lado de eminentes colegas, está a questão do 
financiamento dos pleitos. 

Cabe, a meu ver, ao lado de uma nova lei partidária 
e eleitoral, que se c_ogite, também, do estabelecimento de 
reg~as relativas ao financiamento das agremiações partidárias 
e processo eleitoral. 

Convém, como já o -fizeram outros países, que se estabe
leçam normas específicas sobre esse assunto, que devem ter 
em mira três grandes objetivos: _ . 

__ 1)_ __ B.eduzir os c:ustos do financiamento dos partidos e, 
de modo especial, do Processo eleitoral. Estudo-s sobre o as
sunto indicam que, no Brasii,_nas eleições, se dispende mais 
recursos com essas atiVid_adcs do qu~ muitos países do chama
do ';Primeiro Mundo". 

2) Estabelecer mecanismos de financiamcrlto público e 
privado dos partidos e suas despesas eleitorais. 

3) Criar mecanismos transparentes de acompanhamento 
dos gastos eleitorais, de sorte que resulte claro a origem dos 
recutsos e a sua aplicação. 

Em face do exposto, submeto à apreciação dos ilustres 
Pares projeto de lei que, em complementação a anteriores 
iniciativas minhas, colima alcançar tais finalidades. 

Esta proposição contém normas com o objetivO de reduzir 
os prazos de campanha eleitOral e vedar 1 durante a sua realiza
ção, que p.trtidos, candidatos e interessados possam oferecer 
brindes de qualquer natureza, tais como ·camisetas, canetas, 
chaveiros, de .... ainda que de pouco valor económico. 
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Aprovado o proj('tO, estaremos, assim. contribuindo para 
a consecução de alguns dos ohjctivos referidos no início desta 
justificativa. -

Tanto a redução do prazo da campanha quanto a proibi
ção de ofer~.:ccr brimjc::.: ou qualqu~:r outra vantagem concor
rem para a redução dos custos eleitorais e contribuçm para 
a desejada lisura dos pleitos. 

Ademais, a proposta de diminuição do prazo da propa
ganda, decorre da necessidadt! de _ajustá-la aos tempos atuais 
da rnídia. 

Os prazos marcados na legislação eleitoral remontam a 
urna época em que o râdio não tinha a dimensão que agora 
possui e a televisão não tinha o poder de comu_nk:_a_ção que 
hoje ostenta. 

A propuganda eleitoral. torna-se, quanto mais longa, 
mais dispendiosa, quanto mais extensa, mais monórona, quan
to mais prolongada, mais repetitiva. 

Sugere-se ainda diminuir os --prazo-s para =tcquerimento 
de inscrição eleitoral e para- entrãda cm Cartório de pedido 
de transferência de domicílio eleitoral, de cem dias antes das 
eleições (Código Eleitoral, arts. ss-. § 1 '\I e 67) para cinqüenta 
dias, considerando que não se justifica rilan.ter-se_p _extenso 
prazo de mais de três meses, _ 

Por isso, urge a alterar a data para proclamação do encer
ramento da inscrição, do sexagésimo nono dia (Código Eleito
ral, art. 68) para o vigésimo quinto dia, b_t:m como a entrega 
dos títulos de trinta para dez dias antes do pleito (Código 
Eleitoral, art. 69). 

Considere-s_e que a Justiça Eleitoral está evoluindo, gra
ças a implantação de equipamentos adequados, em divers_!ls 
áreas de seus s_çrviços, corno por exemplo, no alistamento 
eleitoral que passou a ser todo informatizado, fazendo os 
mesmos serviços com menos tempo e mais perfeição. 

Ficarão assim, em resumo, os prazos que se pretende 
adotar: 

CALENDÁRIO DAS DATAS PROPOSTAS 
PARA AS ELEIÇÕES 

Eleição em 3 de outubro _ _ . , _ 
JULHO, 25 (70 dia_s antes) ---último praZo para ã rcahzaçao 

das convenções (Cógigo Eleitoral,§ 2'\llrt. 93). 
AGOSTO, 4 (60 dias antes)- último prazo do requerimento 

de registro dos candidatos (Código Eleitoral, 
arr. 93, caput). 

AGOSTO. 14 (50 dias antes)_- último prazo para os eleitores 
requererem inscrição eleitoral e transferência 
d~ domicílio eleitoral (Código Eleitoral, arts. 
55,§ 1", I e 67). 

AGOSTO. 24 (40 dias antes)- abertura do prazo de priori
dade postal aos partidos (Código Eleitoral, art. 
239) - último praio para o cance:la_mento de 
registro de candidato e para substituição de 
candidato que renuncie ou venha a falecer (CóM 
digo Eleitoral, art. 101, §§I" e 2"). . 

SETEMBRO, 3 (30 dias antes) - iofcio da propagandaclei
toral, por alto-falantes ou amplificadores de 
voz, na sede dos partidos e em veículos seus 
(Código Eleitoral, art._245_,_ll);- início da 
propaganda eleitoral por rádio e TV (Código 
Eleitoral, art. 250, I); - dat~. em que os 
pedidos de registro de candidatos devem es
tar julgados pelo Tribunal Regional (eleiçõ~s 

ft.!dÚais e estaduais) e Juiz Eleitoral, art. Y3, * I ). 
SETEMBRO. 8 (25 dias antçs) - dia enl que será procla

mado o nún1ú() de d.:itores insçrifos ná Zo
na Eleitoral (Código Ekitoral, art. 6R). 

SETEMBRO. 23 (10 dias ant~s)- último prazo para entrega 
dos novos títulos deirorab (Código Eleito
ral, art. 69). 

Isto posto, espero, pelos seus relevantes motivo:.-!, a propo
sição venha a ser_ acolhida por esta Casa c bem :ts<;im pela 
Câmara dos Deputados e convertida em lei. - -

Sala das Sessões, 13 de julho de 1993. -Senador Marco 
Maciel. 

LEGlSLAÇAO CITADA 
LEI N· 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral. 

Art. 55. Em_ cas.o de mudan_ç_a de domicilio, cabe ao 
~leitOr requerer ao Juiz do novo domicílio sua transferência, 
juntandO o título anterior. 

§ 1' A transferência só será admitida satisfeita~ aS seM 
guintes exigências: 

I- entrada do requerimento no Cartório Eleitoral Ao 
novo domicilio a-ré 100 (Cem) -diç;ts ank-::. da data da eleição; 

Art. 67. Nenhum requerimento de inscrição eleitoial 
ou de transferência serâ recebido dentro dos 100 (cem) dias 
anteriores à data da eleição. __ 

Art. 68. Em audiência_ pública, que se realizará <\:) _ _14 
(quatorze) horas do 69'' (sexagésimo nono) dia anterior à-elei
ção, o Juiz Eleitoral declararâ encerrada a inscrição de eleito
res na respectiva Zona c proclamará o número de inscritos 
até as 18 (dezoito) horas do dia anterior, o que comunicará 
incontinenti ao Tribunal Regional Eleitoral, por telegrama, 
e fará público em edital. imediatamentt: afixado no lugar pró
prio do Juizo, e divulgado pela imprensa. onde houver, decla
rando nele o nome do último eleitor inscrito e o número 
do respectivo título, fornecendo aos Dirctórios Municipais 
dos partidos cópia autêntica desse editaL 

Art. 69.- Os títulos e"leitoraiS resultantes dos Pedidos 
de inscrição ou de transferência serão entregues até 30 (trinta) 
dias antes da ekição. 

Art. 93. O prazo da eOtrada ~m CartóriO ou na Sec"reM 
taria do Tribunal. conforme o caso, de rcquerimCi1to de regis
tro de 'Candidato a cargo cletivo terminará, ímprorrogavel
mentc, às dezoito h_oras dQ nonagésimo dia ant~rior à data 
marcada para a eleição. - -

§ 1" Att} o septuagésimo dia anterior à data marcada 
para a eleição, todos os requerimentos devem estar julgados, 
inclusive os que tiverem sido impugnados. 

§ 2~ As convenções partidárias para a escolha dos candi
datos serão reãHzadas, no máximo, até deZ dlas antes do térmi
no do prazo do pedido de registro no Car_tório Eleitoral ou 
na Secretaria do Tribl;lnal. 

Art. 101. Pode qualquer candidato requerer, cm peti
ção com firma reconhecida,_ o ç_ancclamento do registr9 do 
seu nome.("'·') 
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§ ]" De!:>st: fato, u Presidente do Tribunal ou o Juiz. 
conforme o caso, dará _ciência imediata ao partido q_ue tt..·nh<.t 
feito a inscrição. ao qual ficará ressalvado o direito de :-:ub~ti
[Uir por outro o nome cancelado. ob~ervadas toda~ as formali
dades exigidas para o registro c desde que o novo pcdido 
~eja apresentado até 60 (sessenta) dias antes do pfcitu.(h;) * 2" Nas eleições majoritárias. se o candidato vil.."r a 
fak:ccr ou renunciar dentro do período de 60 (sessenta) dias 
mencionados no parágrafo antt:rior, o p<.~rtido poderá substi
tuí-lo: se o registro do novo candidato estiwr Jdcridu atG 
30 (trinta) dias antes do pleito, serão confeccion:.H.las novas 
cédulas, caso contrário serão utilizadas as já impressas. compu
tando-se para o novo candidato os votos dados ao anterior
mente registrado.(h 1

) 

Art. 239-. Aos partidos políticos é asseguracJa_ a priori
dade postal durante os 60 (sessenta) dias antc-r!OrCs, à realiza
ção das eleições, par<.r re-messa de material de pmpaganda 
de seus candidatos registrados. 

...... A' r~.· . 244 .' .. 'i.;~~~ g~-~~d;· -~~~. p;~~j~j;)·~ ·p~jl:t·i·~~)·;. ;~·~i~~~~·-
dos o úireiro de independentemente de licença da auTOridadl..' 
púhlica e do pagamento de qualqUer contrit)uiç~to. 

II- instalar e fazer funcionar, normalmente, da:-. qua
torze as vinte c duas horas, no~ trt!s meses que antecedi..! rem 
âs eleições, alto~falantes ou amplificadon:s t.k: voz. nos lot.:ais 
referidos, assim como cm veículos seus, ou à sua disposi~·ão, 
em tt!'rritôrio nacionaL com observância da legislaÇiio ct>mum. 

Art. 250. Nas eleições gerais de âmbito t:"stadl.ial e rilU
nicipal, a propaganda eleitoral gratuita, através de emissoras 
de rádio e televisão de qualquer potência, inclusive nas d~.: 

propriedade da União, dos Estados, dos Municipios e <.los 
Territórios, far-se-á sob fiscalização din:ta e permancnt~.:- da 
Justiça Eleitoral, obedecidas as seguintes normas: 

I- as emissoras reservarão-, nos 60 (scss.cnta) di:is aiit~
riorcs à antevéspera do pleito, 2 (duas) horas di<.iria:-. para 
a rropagandot, sendo uma hora à noit~. entre vintt:! _t:__ vinte 
e tr~s horas; 

Art. 299. Dar, oferecer. prometer, solicitar ou receb.:r, 
para si ou para outrem, dinheiro, dádivi.l, ou qualquer outra 
vantagem. para obter ou dar voto e para conseguir ou prom~~
ter abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: --

Pena - rcclu~ão até quatro anos c pagamento de 5 a 
15 dias-multa. 

r A Comissão de Constituiçâo, Justiça e C!cfacfthlía 
- deci~ão (('rminatíva,) - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Em sessão anterior, foram lidos os Requerimentos n~s 
727 e_728, de 1993, dos Senadores Divaldo Suruagy e Marco 
Maciel, respectivamente, solicitando, nos termos regimentais, 
licença para se ausentarem dos trabalhos da Casa, nos períodos 
que mencionam. 

Os requerimentos deixaram de ser votados naquela oporw 
tunidade por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento n~ 727, de 1993. 

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

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
Em votação o Requerimento n\' 728. de 1993. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
Em votação o Rt!qul!-rimento n" 728 de 1YY3. 
Os Srs. Scfiadores. que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Apr'ovado. 
Fka conce-dida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi· 
dência. recebeu O~ício n·' 595/93. de 8 do corrente, pelo qual 
o PresJdente da Camara dos Deputados encaminha os nomes 
dos Parlamentares daquela Casa que integrarão a Comissão 
Representativa do Congresso Nacional, que exercerá mandato 
~ura_me o mês de ju_lho do corrente. , -

Fica assim constituída a Comíssão: 
SENADORES 
PMDB 
TITULARES 
1. Mauro BeneviJ~s 
2. Humberto Lucena 
SUPLENTES 
1. João Calmon 

, 2. Nelson Carneiro 
PFL -
TITULAR 
L Dario P~reira 
SUPLENTE 
1. Marco Maciel 
PPR 
TITULAR 
1. Affonso Camargo 
SUPLENTE 
1. "Lucidio Portella 
PSDB 
TITULAR 
1. Chagas Rodrigues 
SUPLENTE 
I. Beni V eras 
PRN 
TITULAR 
I. Aureo Me !lo 
SUPLENTE 
1. Ney Maranhão 
PDT 
TITULAR 
I. Magno Bacelar 
SUPLENTE 

.. LDarcv Ribeiro 
DEPUTADOS 
PMDB 
TITULARES 
1. Freire Júnior 
2. Germano Rigotto 
3. Lázaro Barbosa 
SUPLENTES 
J ~ Genebaldo Correia 
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2. Genésio Bernadino 
3. Sérgio Naya 
PFL 
TITULARES 
1. Délio Braz 
2. Humberto Souto 
3. Osório Adriano 
SUPLENTES 
1. Luís Eduardo 
2. José Carlos Aleluia 
3. Paes Landim 
PPR 
TITULARES 
1. João de Deus Antunes 
2. Luciano Castro 
3. Pedro Pavão 
SUPLENTES 
1. Carlos Virgílio 
2. Maria Valadão 
3. Sarnir Tannus 
PDT 
TITULAR 
1. Vital do Rego 
SUPLENTE 
1. Miro Teixeira 
PSDB 
TITULAR 
1. Sigmaiinga Seíx~ 
SUPLENTE 
1. Antonio Faleiros 
PT 
TITULAR 
1. Maria Laura 
SUPLENTE 
1. Vladimir Palmeira 
PP 
TITULAR 
1. Benedito Domingos 
SUPLENTE 
1. Lúcia Vânia 
PTB 
TITULAR 
1. Carlos Kayath 
SUPLENTE 
1. Paulo Heslander 
PRN 
TITULAR 
1. Paulo Octávio 
SUPLENTE 
1. Zé Gomes da Rocha 
PL 
TITULAR 
1. Valdemar Costa Neto 
SUPLENTE 
1. Ricardo Corrê a 

O SR. PRESrDENTE CHumhertu Luc~na) -A Prcsi
déncia recebeu, do Govt:rllú do E:.tadoda Paruíha. n Ofício 
n-· Sf7~. de 1993 ( n·· 27R/93~ na origem)-. sol!Cítand~>. t1os krmos 
da Resolução n" 36, de 1992. Jo Senado_F_edcr;,~l, _ _;wtorização 
para contratar operação de c-rédito, para os fins qUe especifica. 

A matt!ria será despachada ã Comissão de Assuntos Eco
nómicos. onde aguardará cómplementação da documentação 
n~cessária a sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Humbcrto Lu~.:l'na) -A Prr.::-.i· 
dência. nos tt!rmo~ do art. -W. u.Hn~a b, ih.'lll 1. do R~..·!:dmento 
Interno. pmpôe ao Plenúrio o~ nonic.s doS Senadorc._- Rllll~lll 
Tito. Chaga~ RoJrig.ucs c luiz Alb~rto Oliveira para intt•gra
rcrn a delegação hra~ikira à Confer~ncia I nternacion~1l. a r('a\i
zar-sc em Lon_drcs, na LotJ.ghhor\)Ugh _llniv('rsity of Tt•chnn
lúgy. nú período de l.f a 1~ do corr~ntc mes. 

Em votação a proposta. · 
o~ Srs, Senadores que a aprovam permaneçam Sl'lltadu~. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
Serü cumpridu a delihcraç:.io du Pkn;íriu. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 53 Srs. Senadores. 
PuS!:ia-se â 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•!JO, 1993 
(IncluídO-Cm Ordem do -Díãnos termos do 

art. 353. parágrafo único, do Regimento InternO) 

Votação, cm turno único. do Projeto de Lei da Câmara 
n" 110, dç. 1993 (n·' 3_.714/93, na Casa da origem), de iniciativa 
do Senhor Presidcntt.:: da República, que dispõe sobre a estru
tura_ e competência da Ouvidoria-Geral da República c dá 
Outras providências, tendo -

-Parecer, prof..::rido em Plenário, Relator: Senador 
Magno Baç~lar, em suh:.tituiç_ão à Comissão dt.! Constitui_ç_ão. 
Justiça e Cidadania, favorável aq Projeto, com as emendas 
que apresenta de n·~ 1, 2 c 3; pCla aprovação das emendas 

--n"'" 6 e 7. apresentadas perante a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania; c pela rejeição das emendas n"' 4, 5. 
8, 9 e 10. 

A discussão da matt!ria foi encerrada em sesSão ordinária 
de 8 do corrente. __ _ 

VotaçãO do projeto, sem prejuízo das emendas.-

O Sr. Marco t\"ladel - Sr. Pn:."itknte. pcÇ:o a palana 
para formular uma qucst~-LO de orJem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala-
vra V. Ex" - ----

-- O SR. MARCO MACIEL (PLF- PE. Para uma questão 
de ordem.)- Sr. Presidente, pedi a palavra para formular 
uma questão de ordem com relação a es:-;a matáia. 

A matt!ria em_votação, oriunda da Câmara dos Deputados 
_,..,..._Projeto de Lei n" 110, de 1993 - que foi incluída na 
Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do 
Regimento -Intefno, dispõe sobre a estrutura e a competência 
da Ouvidoria-Gcral da República e dá outras providências. 
Esse projeto, de iniciativa do P.odcr Executivo, foi apreciado 
na Câmara e, agora, remetido do Senado. 

COntudo, Sr. Presidente, antes de votá-lo, nesta Casa. 
~tl gostaria de suscitar uma questão de ordem que me parece 
extremamente pertinente. Esta_ Casa já aprovou. anterior
mente, em 1988, o Projeto de Lei n" 54, daquele ano. que 
dispõe sobre a mesma matéria, ou seja, sohre a criação do 
instituto do Ouvidor-Geral. 
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Ainda que a emenda não scjo exatamente igual, se V._ 
Ex· ler a propo:-;içüo aprovada em 1988 e cotejâ-la com o 
projeto n.!mctido pelo Ext:L'utivo. observará que os ohj~tivos 
são idênticos, versa ~obre a mesma matéria. 

Ora, cntemlemos que a proposiç<"io aprovada anterior
mente pelo Senado, além de tratar Lia mesma matéria- faço 
questão de frisar -. ela o faz de maneira mais completa, 
inclusive porque assegura, como convém, à Ouvidoria-Geral 
da República pkna independência para exercer-suas funções. 
A Ouvidoria seria um órgão autônoino e -não Uina instituição 
vinculada ao próprio Poder Execu{ivo, não contendo. portan
to, a contradição de ser o Poder Fiscal exercido pelo próprio 
fiscalizado. 

Sobre essl.! as::;unto. Sr. Presidente, cu gostaria também 
de acrescentar que, por meio de intervenções que teve ocasião -
de produzir na Comissão de Constituição. Justiça c Cidadania 
do Senado Federa[, o Senador Josaphat Marinho kz proce
dentes obst:rvaçõc~ sobrt: o_tema. 

Aliás a matéria deixou de ser votada naquela Comissão 
para que pudesse ser examinada em outra oportunidad~. Co
mo se trata de propu~içclo para a qual o Executivo pediu 
tramitação especial. assinando. conseqücntem~ntc. de acordo 
com o preceito constitucional, um prazo para sua apreciação 
nas duas Casas do Congresso, a matt:ria veio para o Plenário 
independementc da s_u_a necessária tramitação na Comissao 
de Constituição, Justiça c Cidadania. 

Sr. Presidente. devo dizer que, atento a essa questão, 
procurei o Sr. MiniStrO-da Justiça, nosso colega, Senador Mau
ricio Corn~a. e fiz oportunamente a S. Ex' algumas pÜnd!.!
rações sobre o tema, monifestando. inclusive, minha preocu
pação de que. ao fjnUl, viéssemos a acOlher um projeto qUe, 
a meu ver, não satisfaz c, conseqüentemente. não ensejará 
um hom desempenho da própria Ouvidoria. 

Não estaria exagendo se dissesse que esse projeto foge 
à regra geral do instituto da_ Ouvidoria, do chamadO Oritbuds
man - como surgiu na Suécia e nos países escandinavos. 
Porque, em todos os países onde funciona o Ombudsman, 
sempre te.:VI! como característica principal o fato de ser uma 
instituição que não está subon.Hnada a próprío poder ao qual 
vai fiscalizar. 

O Sr. Ministro da Justiça ente.:ndeu procedente;:s as coloca
ções que, na ocasião, produzi e até infOrmalmente antecí
pou~me que conversaria com o Relator da matéria, o nobre 
Senador Magno Bacelar, para que a referida propo-s-Ição saísse 
da pauta. 

Ocorre. Sr. Presidente, que, por força de disposição regi
mental. hem a proposição à apreciação do Senado, ao que 
me parece, em prejuízo do interesse público, em prejuízo 
da melhor opção que podemos dar ao instituto do Ombuds
man, que. no Brasil. foi rdmrizado com o nome de Ouvidoria 
Geral. uma expressão hem mais em sintonia com as nossas 
tradições. 

Enté.io, Sr. Presidente. a questão dc__ordem que suscitO. 
desejando como isso contribuir para o hom desenvolvimento 
dos nossos trabalhos, é no sentidu de s_ab_e_ue __ c_abcria votarmos 
uma matéria que já foi apreciada anteriomente pelo Senado 
Federal; mat~ria quem aprovada nesta Casa, foi remetida 
à Câmara dos Deputados. onde se enc_ontra cm tramitação. 

Sr. Presidente, se deferida esta questão de ordem, ela 
viria ao·encontro do bom desenvolvimento dos nosso trabalhos 
c, inclusive, da própria economia processual. porque evitaflã 
fazer com que tivéssemos que deliberar duas vezes sobre a 
-p1esma matt!ría. 

Pense V. Ex·._a-penas para ri.rgumentar. que a Câmara 
venha a emendar a proposição aprovada pelo Senado. Se 
isso acontecer, ao Senado voltará o Projeto de Lei n'' 54/88. 
Será que o Senado, neste caso, terá que apreciar três vezes 
uma mesn:.? matéria? É essa a questão que levanto. 

Daí por que, Sr. Presidente, faço essa colocação, suscito 
essa questão de ordem em nome do bom desenvolvimento 
dos nossos trabalhos e buscando .também fazer com que o 
instituto do Ombudsman ou da Ouvidoria possa funcionar 
da melhor forma possíveL 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Líder 
Marco Maciel, a Presidência ouviu atentamente a questão 
de ordem colocada por V. Ex', que tem implicações constitu
cionais c regimentais. V. Ex·' se refere ao PLS n·' 54, de ltJSS, 
de sua autoria, e ao PL n" 5.226;âc 1990, da Câmara dos 
-Deputados, que -dispõe tambl.!m sobre a Ouvidoria-Ge_ral e 
dá outras providêncfas. 

Esse projeto foi realmente_ aprovado no Senado c encami
nhado _à Câmara dos Deputados desde 1990, sem que, até 
hoje, aquela Casa do Congresso Nacional tivesse se promu
niado sobre o mesmo. 

O disposto no art. 64, § 1" e 2'', da Constituição diz textual~ 
mente: 

"Art. 64. A discussão e votação dos proejtos de 
lei de iniciati~a do_Pn:sidente da República, do Supre
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão 
início na Câmara dos Deputados. 

§ 1" O Presidente da República poderá solicitar 
urgência para apreciação de projctos de sua iniciativa. 

§ 2" S_c,_no caso do parágrafo anterio, a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal não se manifes
tarem, cada qual, suc_essivamente, em até quarenta e 
cinco dias, sobre a proposição, será esta incluída na 
Ordem do Dia, sobrcstando-se a deliberaçã_o quanto 
aos demais assuntos, para que se ultime a votação". 

Trata-se, portanto, de matéria constitucional que delegou 
ao Presidente da Repúhlica uma competência excepcional. 
para efeito de agilizar, ao máximo, aquelas proposições de 
sua iniciativa. que são consideradas. a seu critério,"'de maior 
interesse nacional. Por sua vez, o Regimento do Senado, como 
não poderia deixara de acontt..'ccr, incluiu na Seção V, "Da 
Urgência que Independe de Requerimento", art. 353, o se
guinte parágrafo único: 

"Terão. ainda, a tramitação prevista para o caso 
do art. 336. b- que é a urgência urgentíssima-, inde
pendentemente de requerimento, as proposições sujei
tas a prazo, quando faltarem dez dias para término 
desse prazo." 

É justamente o que ocorre com relação a esse projeto, 
cujo prazo final é 23 do corrente mês, salvo se o Congresso 
Nacional conseguir votar, na sessão conjunta do Congresso, 
o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e entrar em 
recesso a partir de boje, quando esse prazo estaria prorrogado 
para agosto .ror ~ão se contar os dias do recesso. . 

Desta féitã, por se tratar de Urgência constitucional e 
regimenral, a Presidência não tem como retirar a matéria_ 
da Ordem do Dia. 

Por outro lado, toda a matéria tramitou non:nalmente 
na Casa: os pareceres foram dados, as emendas aprovadas 
e o que trata agora é de uma deliberação de Plenári~. Após 
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o término desse prazo, essa matéria ficará em primeiro lugar 
na Ordem do Dia, sobrestando_lodas as_demais. 

Portanto, não vejo como, por mais que a Presidência 
quisesse ir ao encontro da colocação de V. Ex·', retirara maté
ria da Ordem do Dia. É a decisão da questão de ord~m. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Prc:-.idcntL'. pL'çn a palawu 
para cncaminlwr. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Para enca
minhar, tem a palavra o nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encami· 
nhar. Sem revisão do orador.)___:_ Sr. Presidente_, o_u_vi_atenta
mente a explicação que V. Ex~ acaba d_e dar. 

Eu me permitiria pedir à Mesa que atentasse _cm que 
a questão suscitada pelo nobre Senador Marco Maciel só veio 
à nossa consideração nesta sessão. O nobre Relator não cogi
tou da existência de ·um projeto antetiüf, vorado_ por esta 
Casa, e no momento pendente de dcliber_a._ção da Câmara 
dos Deputados. _ _ __ .. ___ -'----- __ 

As normas que V. Ex" invocou realmente são apropriadas, 
mas não se referem a essa particularidade: -ª- eXis_tênc1a de 
um projeti:i já aprovado pelo Senado, sobrt! o mesmo assunto, 
e pendente de deliberação da Câmara dos Deputados. 

Indago então de V. Ex' se não :<"ria possível sustar o 
encaminhamento da ma_ti.!ria, e V._ EX• indagar da Câmira
dos Deputados em que situação se encontra o_ projeto sobre 
o mesmo assunto, já votado no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vejo, nobre 
Senador Josaphat Marinho, não há cOIJ.lO a_Prçs_idéncia aten
derá solicitação de V. Ex', pelas mesmas razões já expostas 
ao decidir a questão _de__ ú[dem _.levantada pelo nobre Líder 
Marco Maciel. _ _ 

Eu apenas acrescentaria, à guiSa de melhor esclareci
mento, que a Câmara dos Deputados, recebeu o projeto do 
Senador Marco Macicl que trata da mesma matéria em_I990 
e até hoje não decidiu sobre ela. Entretanto, decidiu sobre 
matéria análoga, consubstanciada no Projeto de Lei da Câma
ra n\' 110. de 1993, que foi remetida pelo Senhor" Presidente 
da República com prazo de urgência. 

Então, a própria Câmara já deliberou sohi-e o assunto 
ao aprovar o projeto do Presidente da República. Caht;!, agora, 
ao Senado, corno Casa revisora, tentar aperfeiçoar o Projeto 
de Lei que veio da_ Câmara. ·--

O SR. JOSAPHAT MARINHO-" Agiadeço'lhe a expli-
cação, Sr. Presidente. __ _ __ _ _ 

Acrescento, então, encaminhando propria!llente a vota
ção, que ofereci a.oJ~rojcto ã.lgumas emendas, as principais 
das quais visam a alterá-lo_substancialmcnte. Onde quer que 
se pretenda criar órgão dessa natureza, dá-se-lhç autonomia. 
criar a Ouvidoria-Geral da República subordinada a um minis
tério é apenas-criar uma repartição dept:ndentc. 

Vamos dar um exemplo que é atualíssirno: imagine-se
que estivesse criada a Ouvidoria-_Geral da República. Como 
se situaria ela, neste instante, diante da crise na Polícia Fede
ral? Como se definiria essa_ Ou-v-ictoria cn_tre_ a PosiÇão dos 
integrantes da Polícia Federal em confronto com o Ministro 
da Justiça? Que autoriçlade teria essa Ouv_idoria para·àpurar 
as irregularidades que estão à luz do _conh~cintcnto d~todos?_ 

Não de_vcmos~ portanto. nos ater a queStões-meramente 
formais, mas ate_ntar pafâ a circus_tâJicia de qt.ie_ não podemos 
votar um projeto que, em realidade, quanto a seus fins. condu
zirá a nada. Vamos apenas criar mais um órgão burocrátict), 

subordinado a um ministério, quando se trata d~ uma institui
ção que, para ter eficiência e eficáda, .deveria esta.r acima 
de todos os órgãos da ãCfministração, de modo que pude:->se 
ter competência para apurar soheranamentt: os fatos que fllS

sem objcto de sua competência. 
Ofereci as emendas visando a _aperfeiçoar n Projeto. Dep 

las o nobre Relator aproveitou algumas e P:t:usou as três 
fundamentais, que_ohjettvam dar autonomia a0 órgão. Como 
essas são as emendas fundamentais, comunico à Cusa 4ue 
já pedi votação nominal para elas. E como me-pafcce -que, 
em verdade, não háquorum nesta sessão, não teremo::. como 
votar este Projeto, sobretudo prejudicando _a eficácia de_ uma 
outra proposição bt.:m rilais ampla, bem mais compkta, hem 
mais corretamente elaborada, como a do Senador Marco Ma
ciel, que se encontra na Câmara dos Deputado~. 

São essas as ponderações que faço. antecipando a V. 
Ex·:· que já encaminhei à Mesa requerimento para a votação 
nominal das três emendas que foram recusadas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o projeto, sem prejuízo das emendas. 

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

Aprovado. 

O Sr. l\larcu 1\la.l'iel- Sr. Pr~,.·sidl'nll'. rl'~·o Vl'rífka~·~io 
J.;: \üta<.;ão. com() apniaml.'nto do:-. Sr!- s~·nadllres ~1annhu. 
Bl.'!!u Parga. C:--pl•ridi:in Amin. :\ lmir Gahrit:l c E i<.:io A h ar.;::-.. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O nobre 
Senador Marco Maciel pede verificação_ de votação. Sendo 
regimental a solicitação, S. Ex' será atendido. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores que se encontram em seus gahinr.::tcs 

venham ao plenário para a votação nominal pelo sistema dc
trônico. (Pausa.) 

Por oportuno. também apelo aos Srs. Senadores para 
que, a partir das 19 horas, dirijam-se ao recinto do plenário 
da Càriúifa dos Deputados, onde deverá ser realizada uma 
sessão conjunta do Congresso Nacional com vista~ à aprecia
ção da Lei de Dirctrizes Orçamentárias, hem assim outras 
matérias de natureza orçamentária de competência do Con
gresso Nacional. 

O Sr. 1\larw ~1al·iel- ~r. Prl':-.td ... ·nt<.'._ pl·~n a pala' ra 
pl.'la on.km. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a pãlavra a V. Ex~. 

~O SR, MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.f~ Sr. Presidente~ _ante~ de ser votada 
a matéria, gostaria de dizer a V. Ex~ e ao Plenário que, ao 
pedirmos a verificação, estamos querendo abrir espaço tam
bém para entendimentos, inclusive com o Sr. Ministro da 
Justiça. Há alguns minutos, liguei para S. Ex·', mas não o 
encontrei em seu gabinet~. 

O nosso pedido de verificaÇão, concorre, assim; p-ara o 
aprimoramento da matéria- o que, a Tiieu ver, não acontece 
com o Projeto em discussão e em votação neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -.V. Ex·, 
como Líder experiente, encontrou o. caminho natural da pni
tica parlamentar para atingir os objetivos colinados por V. 
Ex· e por vários Srs. Senadores, no sentido do aperfei~oa-
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mento deste Projeto de Lei que está em tratriitação urgente, 
em face de dispositivos constitucioi'laís c reginientais. 

Vamos proceder à vcrifiCaçãõ de votação. 
Como vota o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP)- ''Sim··. Sr. 
PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) - "Não''. Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? (Pausa.) 

Como vota o Líder do PTB? (Pausa.) 
Como vota o Líder do PMDB? 
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO)- "Não", 

Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- CoJJlQ vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB - RS) - "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? (Pausa.) 

Como vota o Líder do PPR? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PPR - SC) - Diante da 
manifestação do nobre Senador Josaphat Marinho. ""não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. MEIRA FILHO (PP - DF) .,- Sr. Presidente, 
acompanho o voto do Senador Esperidião Amin. "'Não". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN) - "Nã,Q'', Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se· 
nadares já podem votar. 

(Procede-se à l'otação) 

VOTA "SIM" O SR. SENADOR: 
Mário Covas 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está·esgo· 
tada a matéria constante da-or-dem do -Dia. 

Há oradores inscritOs. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Arnin. 

O SR. ESPFRIDI.ÁO AMIN I PPR - SC. Prununcia o 
seguintt.: discur~d. Sem revbão do orador.)- Sr._PresiJente. 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna para, no exercício do mandato 
de S_enador pelo Estado de Santa Catarina, deixar consignado 

- o meU protesto- protesto civilizado, mas candente -contra 
o corte proposto pelo Governo Federal, e que deverá ser 
votado hoje, para a dotação orçamentária que permite a con
clusão das obras da BR-282~ que liga a Capital do meu Estado 
ao interior. 

Como todos sabem, a capital de Santa Catarina fica quase 
que totalmente situada- numa ilha, portanto no litoral, e a-
ligaçã~ principal da capital com o interiõr do Estado 
é a BR-482. Essa obra foi idealizada pelo Alferes Antônio 
Joaquim da Costa, em 1786:exatamente três anos antes da 

_ imortalização, pelo exemplo, de um outro Alferes, o Tira
dentes. 

Ao longo desses duzentos e sete anos_, o sonho de ver 
Santa Catarina integrada tem-se diluído_ em promessas, ·em 
muitos esforços e em um constante insucesso. É realmente 
Córii amargura que percebo que o GOverno, a tftulo de raciona
lização e de austeridade, propõe um corte de mais de 50% 
na dotação do Orçamento deste ano, exatamente nesta obra, 
em cujo trecho principal, o trecho de chegada a Lages -
restam apenas cinco quilómetros para pavimentar. Portanto, 
numa obra que o Presidente Itamar Franco poderia inclusive 
inaugurar procedem a um-corte de exatainente 65%. É uma 
discriminação odiosa e - o-que é píor - o -inverso da inteli
gência. Para não dizer que é burra, eu diria que é n·ada inteli
gente. Repito: os cortes orçamentáriOS, diante dos quais ternos 
qü.e IiõS render, são na média de 50%. Exatamente na BR-282 
o corte é de 64,25%, ou seja, maior do que a riléd~~-

Estão aqui presentes o nobre Senador Mansueto de La
vor, que sabe quantas vezes a Bancada de Santa Catarina 
se mobilizou em favor desta e de outras obras, e o Senador 
Nelson Wedekin. Todos sabemos. que a dotação orçamentária 
de ap~oximadarnente 205 bilhões de cruzeiros, absolutamente 
insUficiente para ã conclusão da obra, foi incluída graças a 
uma emenda coletiva. Casualmente -os Sen-adores Nelson 
Wedekin, Dirceu Carneiro e eu própfio ·a a-ssinamos - o 
primeiro subscritor da emenda sorteado para entrar no Orça
m~nto é a Deputada Ângela Amin, mas o mérito não é exclu
sivo dela, e sim da Bancada Federal. E todos conseguimos, 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: com grande esforço, que o Governo aceitasse essa dotação. 
Affonso Camargo _ Alfredo Campos __ Almir Gabriel _ Eu já fiz chegar_ ao SC?nhor Presidente da República os __ 

Bello Parga _ César Dias_ Elcio Alvares_ Esperidião Amin _ termos desse protesto." Em resumo, no dia 7 último, procurei 
Francisco Rollemberg _ Gersori Ca.m.ita _ Jarba.s Passarinho _ conta to com o Ministério dos Transportes e com o Ministério 
Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _José Richa_ ~La-Yci.[içr___ ·do Planejarnento. No mesmo dia 7, ouvi do Ministério dos 
Maia _ Lourival Baptista _ Marco Maciel _ Onofre Qriiiiah _ Tr'anSporteS que o corte não tinha sido feito por ele; no dia 
Paulo Bisol _ Pedro TeiXeira __ Ronal(!o __ Alã.gão _ Saldanha -Seguinte, do Dr. Aurélio Nonô, ouvi qUe o corte não- foi 

feito pela SOF, órgão da Secretaria de Planejamento da Presi
Derzi. dência da República. A SOF informou -que o corte veiO do 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram Ministério dos Transportes. Do Ministro dos Transportes, fi-
Sirri -ot Sr. Senador; e Não 21. - -quer sabendo que S. Ex~ estava 'tão índignado quanto eu pelo 

Total de votos: 22. corte superior à média de 50%. Por isso formulei um apelo 
Não houve quorum. ao-Presidente da República, qiie vou: dar como lido, e que 
Diante da evidente falta de quorum, a Presidência deixa resume o que aqui estou abordando. Devo salientar que Sua 

de cumprir o Regimento-no que tange a aguardar mais 10 Excelência, que recebeu este documento no começo da tarde, 
minutos para nova verificação. promoveu um retorno, mediante cantata telefôníco seu e do 
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Ministro da Fazenda, Pur is:-;o - repito - é um protesto 
cíviiizado, mas contundt!nte .. 

O que não posso é, corno Senador da Repúh!ica- pelo 
Estado _de Santa Catarina, omitir~me diantl.! de um f.ato que 
se vai consumar hoje. O corte será provavelmente superior 
aos 50%. que constitui a média. 

A me_u ver, repito, isso é profundamente injusto e pouco 
inteligente, porque essa é urha obra que o Presidente _da, Repú
blica pode inaugurar·. Não sei se Sua ExcciCnçia pode inaugu
rar outra obra d~ste porte no BrasiL 

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

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Com muito prazer, ouço 
o nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Senador Esperidião Amin, 
faz V .Ex• essa reclamação com todo. funQa_rnen_to. Só não 
tem razão, terminologicamente falando, quanto ao seguinte 
aspecto: é qu_e V.Ex·' insiste cm falar de corte~, mas essa 
é a linguagem do Executivo. Se examinarmos. o Projeto .n'' 
6, verificaremos que não hoUve absolutamente ncnhurt_l_co_rt~. 
Houve um remanejamento de obras programadas, aprovadas 
pelo Congresso, para uma série de recursos que ficam-sem 
destinação concreta n~s- mãos do Executivo <:;_ de seu_s mi
nistros. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Virtualmente uma reserva 
de contingência criada durantç a cxeçução do Orçamento. 

O Sr. Mansueto de Layor :- Perfeíto! Se is.so. é certo 
ou não. eu não sei. É bom para o EXeCutivo, mas não st::i 
se é hom para o Congrc::.so. Todo o Executivo gosta de ter 
uma margem para agir. Reconheço que a Bancada de Santa 
Catarina foi a mais _competente,_ entre_tantas_outras, c persis
tente junto com o seu Governador ncssesobjct(_vo;:;. ~ão foram 
emendas paroquiais, mas emendas gerais. Essa discussão de 
que era uma obra que realmente o Presidentt.: poderia inaugu
rar foi trazida à baila muitas vezes. . .. _ _ _ .. 

Por que não houve cortes. Scnadoâ Porql;e ~a--rcaiictã.de 
o PL n·' 06 tem o valor de 576 trilhões de cruzeiros, dos 
quais pouco menos "200 trilbões são.rema:nejame!Jtos". Cor
ta-se de um programa concreto, como_é o ~eu~ e coloca~se 
num programa vago. Tira-se, por exemplo, da área de saúde 
preventiva. que é o saneamento básico, tintre o.utr~, e .colo
ca-se na área de saúde curativa. Por mais necessidade que 
tenha a ~rea de saú.Oe curativa~ não vejo C:QntO_ !~so seja ade
quado. E uma questão que precisa ser discutida e aprofun
dada. O que me estranha é que esse corte já foí dado como 
certo há vinte dias. como se o Cungre.sso hão tivesse que 
apreciá~lo. Espero que o aprecie com profündidade e com 
responsabilidade. Dos 576 tri1hõc~ de cru.zeirQS. que repre· 
sentam o erojeto de Lei de Crédito Suplementar, apenas 200 
trilhões serão dos chamados cortes, mas d_e rem_anejamento, 
inclusive a sua obra. E de onde vem o rç:stante? O restante 
vem do excesso _ _d_e ªrre_çªc;lação. A essa altura, o tão <~,taçada 
Orçamento de 1993, sobre o qual disseram que foram inven
tadas receitas inexiskntes- quantas ·vezes-·não·l~mos isso? 
Há um excesso de receita de 10 bilhõc::; de dólares que não 
constou no Orçamento. Está no projeto: 10 bilhões de dólares 
de excesso de ar_n~cadação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Então, V. E"' será conde· 
nado pelo outro.Iado. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Serei_ condena_do, porque 
não soube estimar a receita adequadamente_,_ Çonscientemen· 

te, estimei-a num valor inferior ao real. porque não era possí
vel que_ se calculasse uma inflação de 30%. Não seria n·em 
bom brasileiro, se colocasse em um documento qficial, que 
era o relatório do Orçamento, uma previsão de inflação de 
30%. O Governo fez uma previsão de uma inflação de 12%; 
a minha foi de 16%. Neste ano, não houve um mês_ sequer 
em que a inflação tenha sido inferior a 20%; a média chega 
a 28%. tendo, por dois meses seguidos, alcançado valores 
acima de 30%. Não quero tomar o tempo de V. Ex" Gostaria 
de concluir dizendo que esse excesso de arrecadação, que, 
hoje, já é da ordem de 10 bilhões de dólares,_ conforme está 
no projeto, quando chegarmos ao mês de outubro, será mais 
15 bilhões de dólares, porque, agora, há o IPMF e aqueles 
conlumazes sonegadores estão voltando_ a pagar à Receita, 
dada a ação do Ministério da Fazenda, da _POlícia Federal. 
no que aplaudo o Executivo por isso. Os cálculos mais conser
vadores indícam que teremos um excesso de a,rrecadação, 
no fim deste exercício de 1993, de cerca de 40 bilhões de 
dólares. Se, realnlente, não se cwnprir-3. piOgrãmação orça
mentária, votada pelo Congresso em muito~ meses de discus
são, teremos um Orçã.mento ·p·aralelo, feito pelo Executivo, 

-prejudicando obras importantes, como essa de V. Ex•, caso 
não tenha o prestígio de conseguir, no Planalto, um crédito 

esp·ecialmente para-isso: E ele está no Orçamento._ Esse dinhei
ro, em torno de 240 bilhões, foi muito pouco na hora da 
votação do Orçamento, e, hoje, representa apenas 50% do 
que valia antes. Se se corta 50% desse valor atualmente,_vamos 
ter apenas 25% do· Valor, no rnome·nto em que for votado 
o Orçamento, Se for -liberado até o Iinal do ano. 

O SR. ESPERIDIÃO AMiN - E para ser aplicado, se 
mantida a regra, até o final do ano. · · 

O Sr. Mansueto de Lavor- Exatarnente._ Então,_ consi
dero isso, realmente, muita contradiÇão." Creio que primeiro 
é necessário cumprir o Orçamento. Se houver realmente algu-

,_ ma objeção, ou aberração, ou algum programa inadequado, 
cortaremos. O responsável por esse Orçamento é o Congresso; 
o ex-Relator ou os autores das emendas não têm responsa:__ 
bilidade sobre ele. O Congresso tem,- oonio instituição huma
na, falhas. Todos nós temos. Se houver falha no Orçamento, 
vamos corrigi-las. Mas esse corte de 50% é um absurdol Por
que não há um argumento para se cortar, quando se tem 
excesso de arrecadação. O que se quer fazer é .um Orçamento 
paralelo, coisa que nã.o é adequada para os bons propósitos 
da equipe económica, que dem.onstra_ querer dialogar com 
o Congresso. Considero da maior procedência a reclamação 

que V. Ex• faz. Espera-se que, nesse crédito suplementar 
que vem agora, esse trecho rodoviário de Santa Catarina. 
que é da maior importância, tenha os recursos para ser termi
nado este ano e inaugurado pelo Presidente Itamar Franco, 
confo_nne V. Ex~ preconiza." 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nobre Senador Mansueto 
de Lavor, com a a~toridade de quem foCRclator do -projeto, 
que é hoje a Lei Orçamentária, V. Ex• traz extraor~inária 
contribuição ao meu pronunciamento. 

Desejo enfatizar o qUe V. Ex.~ disse em favor_ da Bancada 
çio m~u Estad~. independente de sigla, de filiação partidária: 
todos estivemos mobilizados em torno desSa idéia. Falo com 
a autoridade relativa cie quem n·ao 3.presentoú rie"il.huma emen
da individual. Não subscrevi, nem em 1991, nem em 1992, 
uma emenda individual sequer e participei extenuantemente. 
Recorda-se V. Ex~ da luta para obter ~~c_ursos para o PRÓ· VI-
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DA. da luta para obter recursos para o Programa de Prevenção 
e -Contenção das Cheias e para as obras rodoviárias fu_nda
mentais ao nosso Estado, como a duplicação da BR-101 c 
conclusão da BR-470. 

Agora, em relação à BR-282, até do ponto de vista mera
mente de efeito ext_erno, abstraindo qualquer coisa da sua 
história, do sentimento que o nosso Es.tado tem em relação 
a essa obra_, (e pito, uma obra idealizada há 207 anos. indepen
dente de qualquer mérito. Se o Governo fizer um corte maior 
do que 50% - e V. Ex~ já demoliu os 50% - imagine, 
neste caso, uma obra que está faltando 5 km de asfalto, em 
um trecho plano, portanto mais fácil. na chegada de Lages, 
e-eom o contrato da empresa, pelo que sei,_ em vías de Caduca( 
ou já semicaducado. Se não terminar a obra agora, será 
necessário fazer nova concorrência, perder-se-á o trabalho 
feito recentemente. Isso exorbita cm matéria de: r .. lta de inteli
gência. 

O Sr. Mansueto de Lavor- V. Ex" me permite um apar-
te? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Com prazer. Senador 
Mansueto de Lavor.·-

0 Sr. Mansueto de Lavor - Tocou V. Ex" num ponto 
da maior importância, porque a maioria das o.bras, com esse 
corte, serão paralisadas, porque não há como_ cumprir um 
cronograma financeiro com cortes de 500}, no momento, e 
o corte inflacionário que já Toi de 50%. Portanto, o poder 
de compra será reduzido, se fosse liberado o d_inhei(o hoje, 
para apenas 25% do que foi votado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Isso quando for de 50 o/c. 
Entretanto, os dados dizem que o _corte foí"de 65%. 

O Sr. Mans_ueto de Lavor- Exato. _Não estou falando 
nesse, que é um corte especial. É privilégio de Santa Catarina. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- É um privilégio às avessas. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Estou falando no corte geral 
de 50%. A suspensão de uma obra deSsa por um aito, para 
começar oo próximo exercício, os cálculos feitos pela l)OSsa 
assessoria levam a um aumento real do seu valor em 40%. 
Então, essa estrada vai valer, se ela for suspensa, com nova 
licitação, que demora seis meses, e mais o tempo de instalação 
do novo cronograma, em junho do próximo ano, no mínimo_, 
o valor real do acréscimo será de 40%. Ora, isso. evidente
mente~ não_interessa nem à S;Inta Çatarina e n_em ao País. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Como eu já diS<e, V. 
Ex~ traz esclarecimentos técnicos da maior fmp6ttâncía. Dese
jo aqui registrar que não é nenhuma animosidªde pessoal 
que me faz fazer esse registro, repito._ Já recebi do Senhor 
Presidente da República, pelo menos a sua manifestação de 
interesse pelo assunto, muito embora o Go_vern_o não vá alte
rar, revogar, ou corrigir o erro qtie--esrâ em vía"S de cometçr. 
Pode ser que o corrija mais tarde, mas vai consumar o erro, 
ou seja, o seu relatório_ e os seus votos na sessão do Congresso 
serão para consolidar esse corte. Não posso aplicar o voto 
de silêncio diante de um assunto que díz~- tão de perto, ao 
sentimento do povo de Santa Catarina, que CU não representp 
exclusivamente, mas tenho a responsabilidade de procurar 
vocalizar nesta oportunidade. _ __ 

O Sr. Nelson Wed~kin --V. Ex• me permite uin aparte? 

O SR. ESPERIDIAO AMIN- Ouço. com grande satisfa
ção, o nobre Senador Nelson We_dekin. 

O Sr. Nelson Wedekin- Senador Esperidião Amin, em 
primeiro _lugar, desejo cumpiimentar V. Ex• pelo cuidado, 
pela diligência com que tem tratado desse assunto e de tantos 
outros do interesse do nosso Estado. Esta_ Casa é certamente 
sabedora, como é sabedor V. Exa, que nós, no riosso Estãdõ, 
temos-divergências de natureza político-partid-ária, mas é ver
dade que quando se trata de assunto de Santa Catarina, temos 
muito mais convergências. muito' mais pontos Coi:nuns. ·como 
trabalhos conjuntos, porque creio que é assim que se faz polí
tica no mais ali:ó e no seu melhor ·sentido. E, por isso, ao 
cumprimentar V. Ex~ pelos contatos que fez, pela:s providên~ 
cias que tomou, pelas reclamações e pelo protesto mesmo 
que formulou, eu queria me associar a V. Ex• Tudo está 
dito e bem dito. Creio que todos nós_, desta Casa; tivemos 

·até uma certa compreensão sobre o corte, não sei se é essa 
a expressão - o Senador Mansueto de Lavor diz que não 
é essa a expresSão - mas, enfim, todos sofreram Objetiva_- _ 
mente cortes de verbas, e todos tivemos um grau de compreen
são em relação às dificuldades atuais do Gove_rno, em relação 
ao novo ministro que assumiu a economia do nosso País~ 
com todos os seus atributos e com todas as suas qualificações. 
Quer dizer, não houve nem na Câmara e nem aqui no Senado 
nenhuma reclamação maior pelo corte, praticamente linear, 
de 50% de todas as verbas que estavam consignadas em orça
mento. Por quê? Porque o Congresso Nacional costuma ter 
uma compreensão muito adequada em relação às dificuldades 
do Governo. Nos últimos tempos -pelo menos nesse período 
em que estou fazendo parte do Congresso Nacional -, foram 
raras as vezes em que o Congresso não tenha demonstrado 
compreensão necessária em- relação às- alegadas dificuldades 
do Executivo. Todos os governos mereceram do Congresso 
Nacional essa compreensão .. que também estamos tendo em 
relação a esse corte de 50%-.Fala V .. Ex• muito Pem que, 
no casõ da BR-282, há mais do que um corte linear, há um 
corte especial, específico- e o Seriador_Mansueto de Lavor 
tem um privilégio, privilégio certamente às avessas-, numa 
obra que é, como diz V. Ex•, uma aspiração histórica do 
nosso povo. Na verdade, a BR-282 é a única rodovia que 
corta o Estado de ponta a ponta, de leste a o_este; todas as 
demais rodovias, pode-se dizer, são passàgerls. Não seria possí
vel se fazer a BR-101 sem passar por cima de Santa Catarina. 
E esta obra que está para ser terminada, o trecho que vai 
do rio Canoas até Lajes, são cinco quilômetros. e mais o 
trecho próximo de Florianópolis, com esse corte, certamente 
ficará inviabilizada. De modo que, seu protesto tem toda a 
procedência e é absolutamente pertinente. Por esse motivo, 
quero associar a minha voz à de V. Ex\ Senador Esperidião 
.Amin, no sentido de que todos os _Parlamentares de Santa 
Catarina, as forças vivas do nosso Estãdo, as forças políticas, 
a_mídia, os agentes econômicos, enfini, todos, façamos um 
grande mutirão para evitar que isso ocorra, porque, acredito, 
que esse é mais ou menos um fato consumadO e riãQ C9nsigo 
vê-lo resolvido de hoje até o momento da votação, que ocor
rerá em seguida. No mínimo, esse protesto precisa ficar aqui 
como uma marca, como um momento da nossa indignação 
quanto a esse corte, para que se complemente, na seqüência, 
até pelas razões tl;l.o bem fundamentadas pelo Senador Man
sueto de Lavor. que Santa Catarina tenha aquilo_ que não 
é nenhum favor que o· Governo, o ExecutiVO ou o Congresso 
Nacional possam fazer ao nosso Estado. Sempre digo que 
Santa Catarina tem cumprido com suas obrigações. O talento 
criador da nossa gente, do nosso empresariado, dos nossos 
trabalhadores qu~se nunca têm recebido a paJ;!;a justa. a iecÇJm-
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pensa devida; não temos sido retribuídos pelo muito que faze
mos, pela grande contribuição que temos dado ao_crescimento 
econômico do nosso Paí_s, à construção da riqueza do nosso 
País. E, mais uma Vez, nos sentimos discriinlnadóS~ margina
lizados, prejudicados, sem nenhuma razão. Q_uero_dizer tam
bém, Senador Esperidião, que, por essas e outras razões, 
o movimento separatista que existe no Sul medra nesse campo, 
é nesse campo que o movimento separatista se desenvolve. 
Não há nenhuma razão aparente para o corte- V. Exa disse-o 
bt!rn, assim como o disse o Senador Mansueto de Lavor con
cordando com isso. Se exiStiSSe- a razão de 50% - que o 
Senador Mansueto de Lavor, de plano e liminarmente já não 
considera uma razão válida, correta - ainda se tem uma 
discriminação a mais. Nós, Senador Esperidião Amin -V. 
Ex• e eu que somos contra qualquer separatismo no Sul, sei 
bem da sua posição c, ccrtamcnt_e_, V. Ex" sabe- bem da minha 
- nesses morr •- ntos temos dificuldades em nos contrapor 
a movimentos que, por incorreros que sejam,- por inadequa
dos, por inconseqUentes que sejam, na verdade, encontram, 
nesses momentos, o campo de cultura para a sua prosperidade, 
para o seu desenvolvimento, criarido um estadõ- de espírito 
que é profundamente ne(a~to _aos interesses do -pacto federa
tivo do BrasiL Por isso, peço escusas a V. Ex• pelo aparte 
muito longo, pelo tempo que roubei do seu pronunciamento, 
mas não poderia deixar de fazer essas duas co_isas:_ cumpri
mentar V. Exri pelo cuidado, pela diligência, pelo interesse, 
sempre manifesto em relação aos assuntos do nosso Estado 
e para associar a _minha vQntade, a minha voz a esse protesto, 
a essa reclamação que é das_mais j_ustas c legítimas. 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN- Senador Nelson Wedekin, 
desejo deixar consignado que o aparte de V. Ex",hão é grande; 
é um grande aparte pelo alto espírito público e catarinense 
que V. Ex" demonstra ao participar de um protesto que pode
ria, perfeitamente, ser de sua iniciativa mas, casualmente, 
foi iniciado por mim. É uma demonstração de_ grand~za de 
espírito que a divergência político-partídária --que também 
procuro manter alhda a questões tais - fica aqui perfeita
mente esclarecida. A divergência é uma coisa; o _interesse_ 
do Estado é outra. -

Desejo me congratular com V. Ex~ péla participação e 
agradecer pela absoluta corrcçâo da explanaç-ão que V. Ex• 
fez aqui, inclusive abordando um tema dçliçado, que_ deve 
ser abordado sim. 

É muito difícil se descer hoje numa cidade como Lages, 
que já assistiu a tantas ameaças _e a váriaS ihteft'upções desta 
obra, e dizer que nós temos que continuar compreendendo 
que para o metrô de Brasília houve uma prioridade. (Estou 
falando de fatos atuais, não estOu falando da história. São 
207 anos e, se cu for aqui nesse tempo todo, não vou conseguir 
fazer a crônica completa.)_Temos.que aplaudir a decisão de 
preservar o metrô de Brasilia, compreender e aplaudir a priori
dade que o Governo críou para a obra que vai"iriip"edir que 
a cidade de Fortaleza viva na seca a partir de setembro deste 
ano. Não é compreender, não, o sentimento catarinense é 
de aplauso; mas é difícil aplaudir e compreender, particular-
mente, quando se faz um retrospecto. ________ _ 

Além dos fatos atuais, ternos uma história. 
Há dez anos, ero julho de 1983 - eu era _QQyemador 

de Santa Catarina. V. Ex• era Deputado Federal -o nosso 
Estado estava mergulhado numa calamidade, talvez a _mªipr 
da nossa história recente, e a nossa gente recebeu alguma 
solidariedade; mas recebeu, acima de tudo, o apoio do povo 

brasileiro, o que até ajuda a consolidar o n-o!>sO patriotisrno.0 

De lá para cá, eu _diria que o noossõ ·Estado foi construindo 
uma sucessão_ de desilusões. 

Não sei se aquele espírito seria despertado com a mesma 
presteZa numa situaçâo semelhante à de agora, porque episó
dios como esse estão a se suceder. 

Não há como explicar o corte. até por que o Governo 
não tem uma explicação. Se o_ Governo não tem uma explica
ção, como é que terei? Se o Governo não foi capaz de me 
explicar - procurei-o na quarta, na quinta, na sexta-feira 
~como poderei fazê-lo? Ouvi o Ministério dos Transportes. 
que está indignado; e o Ministério do Planejamento, que não 
sabe o porquê disso. Logo, se o Governo não sabe, o que 
vou dizer? Vou dizer que o tratamento dispensado a Santa 
"Catarina é o mesmo dado a um Estado periférico, com o 
:.J.Ual não se precisa ter cuidados. porque não haverá reação, 
pois não é importante. 

Em linguagem popular, digo que foi urna besteira. Quem 
tomou essa providência a fez para prejudicar o Presidente 
da República, porque Sua Excelência poderia ir a Santa Cata
rina participar da inauguração - ele não é responsável pelos 
"207 anos! Pelo menos _çl!!u a sua coq_tribui_ç_ão_~ 

Agora, corno é que se_vai explicar ... Vamos -convidar 
o Presidente da República uma vez que ele tem a maior boa 
vontade conosco. Como boa vontade?! Sua Excelência deu
nos esse tratamento "privilegiadc;t'' . É difícil até para os que 
estão de espírito desarmado, entre os quais pretendo me in
cluir. 

Agora, para aqueles que têm um espírito crítico exarce
bado por e~se conjunto de desilusões e comparações, aí é 
realmente querer, como diz V. Ex\ colocar adubo, colocar 
fermento em uma. semente mesquinha de isolacionismo ou 
coisa que o valha, porque isolado está, 

Considero Santa Catarina um dos Estados antigos do 
BraSiL A Capitania da Ilha de Santa Catarina foi criada em 
1739, 113 anos antes do Estado do Paraná- portanto é um 
Estado "velhinho" -, e é o único, nessas condições, que 
não tem a sua estrada de integração, do seu interesse. Como 
disse o Senador Nelson Wedekin, a BR-153 _não tinha corno 
passar do Rio Grande do Sul para cima, ou de cima para 
baixo, como queira olhar o mapa, sem passar pelo território 
catarinense; a BR-116, idem; a BR-158, quando for c.oncluída, 
idem; e a BR-101 também. 

Vale dizer que não há opção. Fora essas estradas de 
passagem, a BR-282 recebe esse tipo de tratamento, que é 
-repito- um disparate. Não é nem pela cifra, que é peque
na. Corno disse o Senador Mansueto de Lavor, quando luta
mos por ela, representava algo: 30% ao mês. Ela já tem 
um significado prático pequeno e se amesquinha com o gesto 
mesquinho do corte. 

O Sr, Ro~ald_o Aragão- Permite-me V. E~a _um_ aparte? 

O SR. ESPERIDIAO AMIN - Ouço o nobre compa
nheiro e igualmente solidário, visto que também o é no infor-
túnio. · 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senado-r Esperidião Arnin, V. 
Ex~ diz que __ o Estado de Santa Catarina é periférico com 
mais de um século. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não, com 254 anos, 
portanto.· 103 aflo-s a mais do que o E_stado do Paraná -dO 
Senador Affonso- Carnargo, _ 

O Sr. Ro"OaldO Aragão - Desculpe-me. Se com mais 
de dois séculos e m~eio, V. Ex• diz que o seu Estâdo é peri'féikO. 
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o meu .que só tem 11 anos - e_ aqui so~orro-me do Senac;lor 
Alfredo Campos-, está estratosft::rico. _ _ __ _ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É menor de fdade. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Eu estava no gabinete c ouvi 
com atenção o Senador Man~ueto de Lavor,_Relator do Qrça
mento da União. Tendo sido Presidente da ComisSão qe Orça- _ 
menta da União, embora não sendo versado em matemática, 
fiz algumas contas c cheguei à concluS:ãO de que está tudo 
zero. Ater-me-ei às emendas_ parlamentares que correspon
dem a 3% do_ Orçaffiento.--Cortando 50%,_ tem.os_ 1.5% _do 
Orçamento. Não ten.do siQo liber.ado nada çl.cssas, quer dizer 
que temos zero. E, ainda mais, não estou_contando com ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN ~ ... suplementações. 
O Sr. Ronaldo Aragão- Vou chegar a esse ponto. Toda

via, não estou me referindo_àª-suplcmentaçõcs, e sim à infla
ção. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Inflação vincenda, daqui 
para o final do ano. 

O Sr. Ronaldo Aragão- VencidaS. Na realidade, ~sse 
corte que hoje está se fazendo não adianta absolutamente 
nada. O que se está fazendo? Como diz V. Ex• é não terminar 
uma estrada vital como__essa de_ Santa_ Catarina, porque se 
retiram recursos que já foram devorado_s pela inflação. Se 
analisarmos as_ obras_ no Brasil, elas ficam caias justamente 
por isso. Em S:eis meses não é_ possível liberar verba alguma. 
A inflação, dentro de seis meses, já c_onoeu os recursos aloca
dos. Propõe-se tirar 50% de nada. Está-se tirando 50% de 
nada. A meu_ ver, este projeto, vindo como veio para o Con
gresso Nacional, é inócuo. 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN -Inócuo e iníquo. 
. O Sr. Ronaldo Aragão- Não tem razão de ser, ele não 

existe. _ 
O SR. ESPERIDJÃO AMIN- V. Ex• sabe que os catari· 

nenses têm uma participação gra:nde;-mas p-eTtru-r!ca. 
O Sr. Ronaldo Aragão- A proposta hoje do Orçamento 

da União não existe. Se _se acrescent(lsse ~Q% _Q_ti 40% do 
que já tem, ela também não existiria. Matematicamente, quan
to mais se tira, nada resta. Já estamos no fim do ano, está-se 
votando a LDO de 1994--e não se liberou o Orç_amen.to d~ 
1993. Parece-me, Senador Esperidião Amin, que V. Ex·' tem 
toda ra-zão quando reclama, Se eu for reclamar dQ___JJ);eu Estado 
tenho que fazê-lo sobre tudo; cortaram 50% da verba que 
já era pouca. Chego à conclusão de que com esses_cortes 
não receberemos nada. c Rondônia é um Estado carente em 
tudo. Para que V. Ex• tenha uma idéia, recordo aqui a obra 
de um hospital que se iniciou numa zona de doenças tropicais; 
está lá apenas o esqueleto. À época. ele custav_a em torno 
de 20 bilhões; hoje, não se sabe o preço. Isso ocorre, porque 
as liberações de verbas não foram efetuadas. V. Ex" fala que 
em Santa Catarina tem a BR~lOI, BR-116. Rondônia só tem 
a 364. Para a recuperação dessa estrada que está em extinção 
só há a espinha dorsal do Estado; não há verbas, é a maior 
dificuldade. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mas o que nos falta c 
exatamcnte a espinha dorsal que ainda não foi construída 
em Santa Catarina. É esta a BR-282. As outras são de paSsa
gem. 

O Sr. Ronaldo' Aragão- Portanto, é preciso cham~r 
a atenção do Ministériõ- do Plancjamento para essa proposta 
que é inócua. Quero associar-me a V. Ex• neste reclamo de 
que é preciso concluirmos as :obras iniciadas. Que o Ministério 
responsável entenda que essas obras iniciadas têm que ser 

concluídas, caso contrário o custo se_ tornará muito maior. 
Al,g_o. precisa ser feíto, p_ois já estamos qüase no final do ano. 

O SR .. ESPERIDIAO Ai\f!N --Quero: agradecer a V. 
Ex• e assocJar-me a sua preocupação. _ -- _ 

Para seu consolo, desejo destacar que eu nem falei dos 
cortes~de 50%._ Protesto tam_bém contra eles. Agora, no meu 
ent~nde.r, é superlativamente cruel cortar mais de 50%, 65%. 
Mas ainda assim, propor 65% para a ohra que está mais próxi
ma do seu término, quer dizer, isso além de superlativamente 
cruel é - vou usar a expressão que não queria usar- cretino 
e burro. Não tem outra expressão para definir a situação, 
principalment~ quando não se sa~e qual é o autor. Digo isso 
,com mais tranqüilidade porque ninguém é o autor..---- _-

O Sr. Alfonso Camargo- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Ouço o nobre Senador 
e coinpanhdi-o Affonso Camargo, ex-MinistrO" dos Transpor
tes. 

O Sr. Affonso Ca-margo __:. Exatamente. IntcresSadisSírno 
no assunto e querendo até aproveitar esse legítimo protesto 
que V. Ex' fai- porque já aCompanhei a BR-282, por duas 
vezes, portanto sei que é realmente !lm_drama do povo ~tari
n-erisc- -,"para sitUar o problema mais de ordem de sistema, 
de estrutu_ra. Cada vez mais me convenço daquela frase que 
diZ o sCguinte: se tíiéssernÕS -tUdo certo _e o Brasil es~ivesse 
nCSSã -c-rise, Vê-se -lO"go -que o País ·nãó teria solução; como 
fazemos quase tudo errado, a hora em que se começar a 
acertar. -o País se recuperará muito antes do que estamos 
pensando. Eu diria a V. Ex• que não há condições de se 
fazer um trabalho programado no setor ·rodoviário, sem di
nheiro marcado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sem dúvida alguma . 
_O Sr. Affon_so Camargo- Iss~~_já está demonstrado. 

Infelizmente. na Constituinte.::--:: digQ qUe aqueles que lutaram 
c~ntra o Fundo Rodo\'iário ~acional, hojL' o c,jefendem, o 
que ({Um sinal de intdig~ncia e até de- humildade doí> Depu
tados Francisco DorneHes e José St.'rra, que admitem isso. 
Quanto à infra-estrutura, o dinheiro usado é marcado, casado; 
rio- caso das telecomunicações, da energia elétrica, tudo-· se 
ba:-,L'Ía-por t3.rifas. Para--o sistema rodoviário, entretanto, rião 
se pode Cobrar tarifas, apenas pedágio. Sempre ddend~mos 
-inclusive durante a minha última gestão à frente do Minis
t.;:rio dus Transporti:s - a cohrança no combustível, aceita 
a~ é -conforme demonstram todas as pesquisas- pelo contri
buinte. desde que o dinheiro será aPliCado nO SÍ~tenüúodoviá
rio. Como V. Ex' nicsmo disse, não há nada mais inflacionário 
que huraco de estrada. Portanto, nenhum investimento é mais 

_produtivo do que o feito em rodovias, porque se e_conomiza 
comh·ustíwl, tempo de viagem. des_~aste de veículo e.,_j,Obre
tuJo~ vidas, eliminQ.ndo-se o recorde de desastres que temos 
nas estradas bra~ileiras. Espero. Senador Esperidião Amin, 
que V. Ex· alcance o intento de alocar verbas para a BR~282. 
Desejo tamh2m que, na revisão constitucionaL possamos to
mar dois tipos de providências: primeiro, de ordem adminis
trativa. Je:-.~e::ntralizar definitivamente a execUção das obras. 
Não há mais por que a União estar· executando essas. ohras~ 
mesmo as rodovias federais. Tem-se que fazer um plano, fixar 
normas. editais, mas a execução deve ficar a cargo dos gover
nos estaJuai.~. que têm experiência c condições para bso. 
Em :-.egundo lugar. é- preciso recriar o Fundo Rodoviário Na
cional com verhas que poderão ser cobradas. Na época, garanti 

_ ao Presid.:-nk Fernando Collor de Mcllo que o Minist~rio 
dos Transport..::::. assumiria. perante a opinião pública, a rcs-
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ponsabilidade pelos aumentos dos <.:ombu~tívcis, que- seriam 
aplicados. O nosso projeto de 2 bilhõo:::s de dtllarc~ era sufi
ciente para um prOgrama de recuperação c construção, em 
andamento. Deve-se ressaltar que toda ohra rudo\'iária sofre 
com as intempéries, ou seja, quando parada. todo o serviço 
feito !.! danificado pela chuva. Mas não foi pnssível a sua 
consecução. Afirmei ao ex-Presidente que o primeiro telegra
ma de apoio que rcceb_c_riamos seria do Sindicato dos Cami
nhoneiros, pela certeza de que o dinheiro arrecadado seria 
alocado para ohras nas rodovias. Pela experiência que tenho, 
Senador Esperidião Amin, Presidente do meu Partido. não_ 
conseguiremos resolver esses prohlemas enquanto flão tiver
mos um sistema de transporte rodoviário com o seu financia
mento e estrutura de execução definidos. o que espero ver 
atendido quando da revisão constitucional. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Affonso Camar· 
go, além da lucidez da colocação de_ V. Ex". do ponto de 
vista técnico, V. Ex; lança aqui a advertência estrutural mais 
importante: o que seria do ensino de }''Grau se não existisse 
o salário educação? O que sCria do ensino e da Educ3:ção-
se não houvesse a Emenda João Calmon. se não houvesse 
a vinculação de recursos e dinheiro marcado, arn!Cadado para 
um fim específico? Não existiria. - --

Providência semelhante prcci~amos adotar para a Saúde. 
onde o sistema ainda é difuso. visto haver repasse da Previ
dência para a Seguridade. "Quem parte c reparte e não fica 
com a melhor parte, ou é bobo ou não rem arte'', diz o jargão 
popular. É isso o que está acontecendo. 

o Sr. Alfonso ('amargo- \'. 1-.x lllL' r~..·rmitc lll~ll~ um 
arartt:? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço com prazer V. Ex'. 
O Sr. Affunsu ('amargo - A L'L'lltraliLa~:hl d~..· r..:~ur~o~ 

e a inddiniçüo de l'L'Cur~o::. ~Cr\'1.!, Lk um nwdo ~L'ral. ao~ 
tecnocratas. que t~m o pllllc"r dL" d~..·~,.·Jdir. 

O SR. ESPERJDIAO AMIN- Eles se valorizam. 
O Sr. Affonsu C amargo- Ans IL'L'tHlL'''ata~ honL'~to~ ~...:r\..: 

ao e'!!o. c ,1os d_!!soncstn:--. :-.crvc ;,r.o hol"n 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sem dúvida alguma. 
Para o sctor de habitação tambêm é importante o dinheiro 

vinculado e marcado. Nesse caso. deve ser mais descentra
lizado do que qualquer outro. porque. se 10% das histórias 
de intermediação do Sistema Financeiro da Hahitação já pro
movidas neste País forem parecidas com a verdade, são sufi
cientes. 

Para concluir. em nenhum- páío:; do mundo, um sistema 
rodoviário ou um sistema de transporte suportável pelo usuá
rio coriseguiu chegar a esse- estágiO de si.ir)ortahilidade sem 
dinheiro marcado e vinculado. 

Por conseguinte, essa questão estrutural que V. Ex" traz 
a este desprett:nsioso pronunciamento deve estar presente co
mo a grande contribuição de um amigo e ex-Ministro.-

Todavia, além da questão estrutural, há uma_circuns
tância odiosa - repito - até para o Senhor Presidente da 
República. Se eu fosse o Presidente da República. neste mo
mento, abriria uma sindícância para saber quem fez essa bar
baridade com a minha reputação. Isso é contra a reputação 
do Governo. Se não há nem a confissão de autoria, a-Confissão 
de culpa não haverá nunca. A culpa é de quem? A culpa 
é do responsável- do Ministro ou dos Ministros- e, como 
isso também está diluído, do Presidente da República. que 
é o responsável pelo Governo. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN -Concedo o aparte a V. 
Ex• 

O Sr. Almir Gabriel- Senador Espcridião Amin.-em 
primeiro lugar, eu gostari~ de ressaltar o extraordinário espí
rito público de V. Ex•. que, presidindo um Partido. tem tido, 
ao longo desse mandato, uma postura sempre correta. séria, 
de elevado espírito em relação à Pátria, acima dos interesses 
partidários. Faço essa referência para inserir o aparte colocar. 
com absoluta justiça, reconhecendo as posições sérias de V. 
Ex~ todas as vezes em que faz um pronunciamento nesta Casa. 
Em segundo lugar, desejo abordar, a partir de ui11 dado levan
tado pelo Senador Nelson Wedekin, a questão dv separatismo. 
Se o Sul-Sudeste do Brasil pensar em separação, como ficaria 
o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste? Estas regiões, ao 
cabo de séculos, têm sido penaliz"ados pelos diversos presi
deÍltes da República e pela gestão em geral da República, 
que tem concentrado sobre o Sul-Sudeste ~eus interesses maio
res, inegavelmente. Então, a questão do separatismo, no meu 
entender, não deve ser colocada ncssa __ posição, na m~dida 
em que, se forerTlCOmparadas as situações dessas regiões com 
a_situ_ação da regi_ão Sul-Sudeste _ç_ tambéi11, __ ínclusive. com 
a do Es~ado de Sãnl:a Cãt.arina,. é evidente que mais razões 
existiriam para os Estados do Norte. do Nordeste e do Centro
Oeste pensarem em tal. Sem dúvida nenhuma, isso seria um 
profundo equívoco em .relação à nação que queremos cons
truir. Mas aonde quero chegar, de básico, é no seguinte: en
quanto o Congresso Nacional não tomar em conta a necessi
dade de ter u:ina coffiissão de- orçamento e acompanhamento, 
estruturada de maneira a acompanhar a execução orçamen
tária, estaremqs fazendo discursos e p~otestando sobre fatos 
absolutamente figurados. Por quê? Fizemos um levantamento, 
apre-sentado aqui no plenário do Senado, que demonstrava 
que a divergência entre a propoSta orçamentária- e a _execução 
orçamentária, em nosso País, é de tamanha ordem e de tal 
montante que é impossível comparar um ão Outro. A última 
de todas_ as apu_!ações feitas demonstrou exatamente _o fato 
d-e que, entre a proposta orçamentária e a execução orçamen
tárüt, a distância era de, pelo menos, treze vezes. Ora. estamos 
agora diante de uma situação dramática: esse Orçamento foi 
proposto pelo Governo Collor, que foí expurgãdo da gestão 
pública brasileira; esse Orçamento foi alterado várias vezes; 
tivemos váriOs Ministros da Fazenda e,_agora. temos, à frente 
daquela Pasta, um companheiro nosso, o Senador Fernando 
Henrique Cardoso, por todos reconhecido como uma pessoa 
séria, correta. E o Presidente da Repúhlica é também um 
ex-Senador, considerado por todos uma pessoa séria, proba 
e socialmente comprometida. Assim, renho certeza absoluta 
de. que essas pessoas, ·hoje na gestão maior do País, ~êm cons
ciêi1ciª' de qUe é necessário apfoxfmar os d8.dos colocados 
dentro dos orçamentos com aquilo que deve ser a realid3.de; 
e, segunc!o. faráº __ Com que 9 OrçamentQ_a~en_da àquilo que 
é a necessidade da Nação e, especialmente, dos Estados, mais 
particularmente oS Compromissos por eles- assumidos diante 
de cada umas das autoridades políticas que apresenta o seu 
pleito justo diante do próprio Presidente dã República e do 
Ministro. Eu diria, pOTtanto, que esse- corte- qUe veio ter8. 
de ser compreendido pelo Congresso Nacional como uma me-
dida transitória da tentativa de_estabilização econômica do 
País. Tenho certeza de que o pleito coloca0o por V. Ex• 
é dC absoluta ju-steza. Não tenho nenhuma dúvida de que 
os argumentos colocados, de que a postergação da obra irá 
encarecê-la e desmoralizará o Presidente da República, são 
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corretos. Tcnho_certeza até de quç esse 9iscurso que V. Ex" 
faz chegará aos ouvidos do Presidente da República, aos ouvi
dos do Ministro dos Transportes e, quiçá, chegue tambt:!m 
ao Ministro do Planejamento e. com iE;so_, se possa ter a verba 
a a conclusão_ das obras dessa rodovia de _$_anta Catarina. 
O que me parece importante é qu-e possah10s colocar em 
discussão cada uma_ dessas coisas~ e l)ãO percamos de _vista 
o papel que o Congresso Nacional deve" ter--em- rClação ao 
Orçamento. Sinto sempre, quer como Relator que fui em 
1988, quer como partícipe, por três anos seguidos, da pfópria 
Com-is-são de Orçamcnto,_que, Cf!quanto este Congresso Na
cional não organizar de maneira devida a sua Ç-o-missão de 
Orçamento e o acompanhamento orçamchtário, não--vamos 
ter resultado adequado c não vamos tt.::r possibilidade nenhuma 
de intervir nas gran-des políticas nacionais._ Senador E:;;pcridião 
Amin, fizemOs um levantamento demofado, que _envolveu 
vários aSsessores, ·e O- que objetivávamo~ cOrp. es~e· -levaJ?.ta_
mento, que abrangeu cinco ancis de exc;:cução orçamentária 
do País, era verificar se os governos tinham tido, ao longo 
daquele tempo, interesse em prestigiar essa ou aquela área. 
Ao fim, ao cabo, para decepção minha, pudemos conStatar 
que não houve política nenhuma executada pelo Poder Execu
tivo. Num ano ele dava um5l quantia maior para o Exército, 
no outro ele dava para a Maritiha; no seguinte, ele não dava 
nada para a Aeronáutica; no outro, dava alguma coisa para 
a Saúde; no outro, pnra a Previdência. Enfim, houve a revela
ção do "apaga incêndio" que é a administraÇão pública brasi
leira nos últimos anos. ~u diria:, portantõ, "que o Congresso 
dará uma extraordinária colaboração, na medida em que, com 
a sua Coritissão sufiCientemente organizada, se po~sa -ter um 
acompanhamento adequado da cxecuç~Q. _ _orçamentária. ~í, 
sim, poderemos dizer que estamos discutindo políticas nacio
nais de transportes. de saúde, de previdêriCia-, -porque num 
determinado ano coloca-se recursos - eu não diria a mais 
- substanciosos nos transportes, e no · anÕ seiüifitC nãO S:e
destina nada. À saúde, num ano, se dá uma_quantia razoável; 
no outro ano, a metade - a área da s_aúde re~beu iá 13 
bilhões de dólares cm u_lJl orçamento; ela está reduzida a 
7,6 bilhões de dólares hoje. Então, pÓ r essa situação .que 
é viVIda pelo _conjUnto da _so_ciedade brasileira, enl grandC 
parte o Congresso Nacional tem que ser também responsa
bilizado, porque embora a ÇQnstituição de ~9&~--~enha dado 
ao Legislativo a competência para rever o Orçamento, acom
panhá-lo, fb_calizar a execução qrçamcntária, )Iif~li~!lie:nte; 
por isso ou por aquilo, não conseguimos montar de marieira 
adequada o o osso -~stema. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Almir Gabriel, 
agradeço as colocações que V. Ex~ faz, lúcidas, e querO ·apê:nas 
de dizer que me sinto no déver de_ fazer essa ponderação 
- e a faço -. candentemente, ainda que civilizadamente, _ 
porque não estou exigindo tanto do 9_9"lerno. 

Primeiro, dei a minha colaboração não apresentando 
emendas que seriam úteis ao meu Estãâo e a seus municípios, 
ou seja, -emendas individuais~_ Não tumultuei o Orçamento. 
Aliás, em todas as_ discussões em que, como Líáer do PDS 
e como membro da Comissão de Orçamen!o, participei, defen
di, e V. Ex~ sabe __ disw_.._a_ preservação de recursos indispen
sáveis para a vigilância sanitária, enfim, para todo o dispositivo 
de medicina preventiva, -muitO embora isso não fosse uma 
prioridade do meu Estado. 

O Sr. Almir Gabriel - Permita-me acrescentar. Reco
nheço de público e já fiz, inclusive. essa ref~rência entre os 

orofi~sionais de saúde, a colaboração de V. Ex·• e do Senador 
Mansueto de Lavor._ fazendo uma destinação específica e vol_U·
mosa de recursos pata contemplar necessidades absolutamen
te sérí(!s, grayes e profundas da saúde, foi, sem dúvida nenhu
ma, da maior-importància, da maior signjficaç_ão para o setor. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN -Senador Almir Gabriel, 
que to me situar, para poder fazer este protesto, corno uma 
pessoa que não agravou a dificuldade. Não a agravei propondo 
a dispersão de recursos, com solicitações legítimas mas indiv~
duais, e vejo com tristeza o que está aconteCendo com essa 
obra a que, do meu ponto de vista pessoal~ estou ligadíssimo; 
lutei, passei muitas noites em claro por causa dessa obra, 
cumprindo o meu dever. _ _ _ 

Encerro as minhas palavras, deixa,ndo aqui lavrado o meu 
protesto. fazendo coro com o Padre Vieira: "~ão venho pedir 
pedindo, senão protestando, pois esse é o direito e a liberdade 
de quem não espera· favor e sim justiça··. 

Peço, finalmente, que seja considerado como parte inte
grante do meu pronunciamento o texto da correspondência 
que já mencionei e que foi endereçado ao Seuhor Presidente 
da República. 

Agradeço_ os apartes e a compreensão de todos. 

lJUCUMUv ro .4 (}('L SI: RElER L O SR. I:S· 
PERf[)J,[O AMIN EM SEU [)!SCI 1RSO· 

Excelentíssimo Senhor 
Itamar Fra!lCO 

Brasília, I3 de julho de 1993 

Presidente da República FeJt.::rativa do Brasil 
-Palácio do Planalto 
Brasnia- DF 

Senhor Presidente, 
Os cortes que foram propostós as dotaçdes para conclusão 

do trecho Santo Amaro da Imperatriz - Lages da BR-282 
(SC)~ são superiores à média de 50r:f pretendidos pelo Gover
no, alcançando 64,59t. 

No_dia 7 dejulho pn~ximo passado, por mim procura'do, 
o titular da Secretaria de Orç_amcnto c Finanças do Mirii"stério 
do Planejamento afirmou que a decisão partiu d-o Ministério 
dos Transportes. E vice-versa. . , .. 

A BR-282 (trecho L<.iges- Flor:ianópolis) foi idealizada 
hâ 207 anos. 

O trt.!cho em tela está- por ser concluído. Provavc)menrc 
não há outra rodovia federal de porte em condições de conclu
são e inauguração (ao menos de trech_Q tão expressivo). 

Portanto, o corte aplicado à dotação (que já cro. _in~uiT-
cientc) da BR-28_2 (SC) é ___ 9ecisã.o totalmente destituída de 
inteligência c eivada de discriminação. - - · -

Apelo, por tais razões,· à intervenção de Vossa Excc-
lencia,_com vista~ a corrigir tal erro. 

Respeitosamente. -Senador Esperidião Amiil. 

Durant(' o discurso do Sr. Espaidiiio Amin, o Sr. 
Humhertv Lucena, Prcshknre, deixa a cadeira da presi
dêncfa, qu_e r! oCupdâa pC!fo Sr. Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Ro!lemberg) ·_;c Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Si$. Senadores; No dia 13 
de maio último, _em solenidade no Palácio do Planalto, com 
a presença de significativa representação da socü:~dade civil, 
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foi instalado o Conselho Nacional de Segurança: Alimentar 
pelo Senhor Presidente da República. 

Discursando na ocasião, o sociólogo Herbert de Sousa 
afirmou: - -

.. Hoje, vinte por cento -da população brasileira 
vive em estado de indigêncía, num cenário de dois 
terços da população pobr<;!. Somos campeões mundiais 
em concentração de riqueza, num pafs onde o PIB 
atinge 450 bilhões de dólares. A pobreza absoluta nos 
últimos anos deixou_de ser .endêmica: para ser epidê
mica ... Segundo o IPEA, instituto ligado à Secretaria 
de Planejamento. em todos os municípios brasileiros 
foram encontrados estados de indigêncra. Temos, en
tão, um estado nacional de indigência. Este quadro 
- conclui Herbert de Sousa -..:. preciSa ser estancado 
imediatamente". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o panorama descrito 
é extremamente preocupante, pois se trata da situação em 
que vivem 32 milhões de brasileiros, dentre os quais se encon
tram milhares de crianças. 

Refletindo sobre uma circunstâncfa tãO dramática, é fácil 
perceber que o problema já não mais se restringe ao Estado. 
A tragédia diz respeito a tOda a sociedade e, para vencê-la, 
é necessári-a a- mobilizaçãO--de todos os sctorcs: o_ Governo, 
a ação cidadã, o segmento que produz, quem distribui e quem 
consome. É necessário empreender iniciativas. mudar hábitos 
e cultura. 

Com essas observações, desejo apresentar à consideração 
desta Casa um dos aspectos que julgo dos mais prejudiciais 
à economia do País: o desperdício. Não é de hoje esse proble
ma; freqüentemente, ele é comentado pela imprensa nacional. 
pela população em geral e por órgãos públicos. 

A consideração do tema revela um paradoxo: parece ver
dade que as sociedades mais pobres são as que mais desper
diçam, os que menos tem são os que mais jogam fora. 

De acordo com dados divulgados no_ início do ano em 
curso pelo MiniStéiiO da Indústria, do Comé_rçio e do Turismo 
e fartamente noticüi.dos pelos jornais, "o Brasil desperdiça 
anualmente um mínimo de 41 bilhões de dólares, quantia 
superior a 10% do Produto Interno Bruto." Em nosso País, 
desperdiça-se em todos os setorcs. Perdem-s.e 4,7 bilhões de 
dólares em energia elétrica por ano. Pesquisa realizada em 
São Paulo demonstrou que 40% da água tratadã dCsapar-cá: 
no caminho para as residências, os escritórios e as fábricas. 
Aproximadamente 33% do material usado n_a construçãO civil 
não são aproveitados. Em nosso parque industrial, de cada 
um milhão de peças fabricadas, vinte e seis mil são descartadas, 
enquanto no Japão apenas duzentas recebem o mesmo desti
no. Em nossos portos, descarregam-se de seis aoiW contêiners 
por hora; nos portos da Holanda, yinte e sete.são descarre
gados durante esse mesmo espaço de tempo. 

Em recente exposição feita na Câmara dos Deputados, 
sob o sugestivo título de "Painel_ do Desperdício'', o Ministério 
dos Transportes alertou o Congresso N.acional para o volume 
de recursos públicos despendidos inutilmente na construção 
de viadutos, rodovias e ferrovías inacabados ou abandonados: 
cerca de 3,5 bilhões de dólares. 

Tão graves quanto as informações até aqui apresentadaS 
são os dados _relativ_Qs a perdas de gêneros alimentícios. Sob 
o título de "Afronta à miséria", a imprensa critiCou", há poucos 
dias, o apodrecimento de mais de mil toneladas dç café. d~s _ 
safras de 1981/82; 1986/87 e 1987/88, em armazéns do extinto 

Instituto Brasileiro do Café (IBC), na cidade de Uheraba. 
O café ~stava apodrecendo por força das goteiras existentes 
no telhado e estava identificado com a palavra ··podre·· escrita 
a giz no chão do depósito. 

Na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 
São PauloJCEAGESP), vendem-se de_ nove_ a dez mil tonela
das de produtos entfe frutas e verduras, movimenta-ndo de 
4 a 5 milhões de dólares por dia; mas, também diariamente, 
são retiradas de noventa a cem toneladas de lixo. das quais, 
90% são de produtos hortifrutigranjêiros -não aproveitados 
após um dia de comercialização. A mesma CEAGESP é inva
dida todos os dias.- no fim das tardes, por cerca de_ duas mil 
pessoas pobres em busca de restos da comercialização. 

O Brasil produz aproximadamente 25-milhões de tonelaM 
das de frutas por ano; quarenta por cento dessas frutas per
dem-se por causa de manuseio e armazenamento inadequados. 

Valendo-se de dados disponíveis na FAO, técnicos da 
empre-sa de consultaria agropeclrária Agrossuisse estimaram 
que o Brasil [aturaria 5 bilhões de dólares se essa quantidade 
fosse exportada. Em 1991, o País exportoo 290 mil toneladas 
de frutas e arrecadou 82 milhões de dólares. A França, cujo 
território corresponde a 6,4% do brasileiro, exporta frutas 
que lhe rendem 3 bilhões de dólares anuais. 

De acordo com uma pesquisa realizada por professores 
da Universidade do Estado do Pará cm 1992, o Brasil deixa 
de ganhar, anualmente, 16 bilhões de dólares, por causa da 
perda de produtos agrícolas que são desperdiçados na colheita, 
durante o transporte ou no armazenamento. 

Seria longo demais continuar essa litania de números de
primentes. O fato é este, Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
no Brasil, desperdiça-se muito, no nfvel rnacro e no nível 
micro. Gastam mal os Poderes da República, desde os mais 
altos escalões até os simples funcionáriOs distribuídos nas mi
lhares de salas do Serviço Público; esbanjam as grandes e 
as pequenas empresas do setor privado, que tudo repassam, 
até_o custo do próprio desleixo e da falta de criatividade; 
desbaratam os brasileiros todos no recesso dos lares, desapro-
veitando água, ener:g~a e comida. _ _ _ 

Em meio de tantas perdas, a desnutrição é um estigma 
evidente. Cento e vinte e cinco mil crianças brasileiras morrem 
anualmente vitimadas pela fome. Os meios de comunicação 
de massa, particularmente a televisão, levam a população a 
emocionar-se diante das cenas trágicas vindas da Somália, 
e é justo que o façam. pOrém esquecem-se das somálias, gran
des e pequenas. presentes em todos os municípios brasileiros. 

Tem razão Herbert de Sousa, quando afirma ter-se torna
do epidémica a pobreza absoluta no Brasil. Tem razão qoando 
garante existir no Brasil, a9 la~o da foi!J:e fi_si~~. fome de 
mudança, fome de é_tic_a, fome de solidariedade, fome por 
recuperar a digrddade e o próprio sentido da história do Brasil 
corno país e como nação ho conteXto do-mundo. Tem razão 
-quando vergasta dizendo que "a miséria é resultado de uma 
cadeia de ações imorais". O desperdício é imoral. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con· 

cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin 

O SR, NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) :.::...--o Sr. Presidente, Sr•s c Srs. Sen_adores_.._ 
é __ questão pacífica que tanto o desenvolvimento como o pro
-gresso de um país têm sua base na educação de seu povo. 
Uma _naçã_o desenvolve-se e progride a partir da racionalidade 
das atitudes de seU povo. Prova disso é que os países desenvolM 
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vidos perceberam, há muito tempo, que o fortalecimento do_ 
sistema educacional apresenta-se coroo a via mais consistente 
para pleno crescimento de _seus povos. 

Por causa dessa importância, Sr. Presidente, temos, com 
freqüência e insistência, tratado, deSta tribuna, de questões 
relativas à educação. No momento conviv~mos com uma gama 
de problemas graves, que já desde algumas décadas persistem 
e_crcscem em nosso País. As defíciência_s e- distorçõis encon~ 
tradas na educação br_asUcira perpassam por todos os níveis, 
desde o pré-escolar_até Q s:ns_ino_superior. De um lado, temos 
carências de escolas c de professores; de_ outro_ lado, convive 
a escola com professores desmotivados, cumprindo programas 
desatualiza.dos_ .em esçolas .de tudo desprovidas. 

Sempre que rPfletimos nos problemas educaciónais, em 
busca de soluções para seus variados e numerosos problemas, 
vem-nos à mente a fórmula proposta por Hegel, no Prefácio 
à "Fenomenologia do Espírito"', em 1807, que diz: "A verdade 
é o todo". Significa essa _assertiva que não se Co'mprec'nde 
uma coisa, a não ser recusando-se a isol_á-l.a c considerá-la 
fora do processo no qual ela se insere. É imbuÍdo dessa concep~ -
ção ht!geliana, de buscar as causas gerais dos fatos, que refletí
remos aqui no papel e importância do professor dentro do 
nosso processo educaciQnal._ 

Nos dias de hoje, Sr. Presidente, é inegável o desprestígio 
que se abate sobrt.! o m~gistétio: Mais especifica_men~. Srs. 
Senadores, gostaria de analisar um verdadeiro_ estrangulamen
to que está ocorrendo cm relação à formação de-profe-ssores. 
É fácil de constatar que atualmente dl!-as forças deletérülS 
são responsáveis por esse cstrangulamcnt o da profissão: o 
abandono da carreira; após algunS a·nos -âe profissão; -e -o 
desinteresse que grassa entre as novas gerações pela profissão 
de mestre. Principalmente em relação a essa última causa, 
Sr. Presidente, gostaria de fundamentar esse pronunciamento 
em pesquisa realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação na Rede Pública de EnSino ~do Estado de Santa 
Catarina_- SINTE. No -ünc-io . .das. -~tiVidades escolares de 
1992, o magistério pUblicO do EStado foí nc;van~:~nte ãgredido 
por uma realidade que se repete e se a·gr"aVa a cada ano que 
passa. Numerosas escolas~stavam~ e afnda estã_o, com_ turmas 
e mais turmas sem professOres. 

Em Santa Catarin·a, o número de professores admitidos 
em caráter temporário (ACT) cresCeU -asSU_st;ldoramente _e 
dentre eles releva o número de professores não habiliU\dos. 
Eles estão ali provisoriamente, a escola não é sua "casã", 
como o é para os professores efctivos. A referida pesquisa 
feita pelo SINTE estabeleceu contact9_com as e_n.~idades for
madores de professores- UFSC, UAESC, ACAFE e a Se<;re
taria de Educação do Estado. Foram solicitados a esses órgãos 
dados referentes à inscrição de _candidatos ao 'l{estibul.ar, ao 
número de candidatos pqr vagas c ao número de fon:n.ados 
por curso. Essa· pesquisa -abrangeu os cUf_sos de licencia tu r~ 
e de magistério, 2n grau, nos últimos 10 anos- 1982 a 1992. 
A partir dos dados fornecidos pelas entídades~ foi possível 
comprovar a gradativa extinção da profissão, em breve espaço 
de tempo, se forem mantidos os atuais ti.ívds -de e~tagn.ação 
e decréscimo em relação à procura e à conclusão dos cursos 
de formação na área d_o _rnagisté~io._ -_ -

O universo c os da_do,s colhidos pela_ pesg!J_is3.--São bem 
amplos, por isso não é nossa intenção aprCSentar aqui e agora, 
verbalmente, os resultados _conseguidos, até porque muitos 
deles se expressam melhor na modalidade e$ciit3 .eJ:O ~forma 
de gráficos ou tabelas. Todavia, para sUbsidiar as conclusõ~s 

desse pronunciam_emo, pinçarno.s alguns dados da pesquisa 
que_ falam por si mesmos. No que concerne aOs dados colhidos 
sobre os cu~sos, a pesquisa constata que algumas áreas pratica
mente já não dispõem de professores. A área de ciências 
exatas é a que apresenta a maiOr deficíência de professores 
e, logicamente, é a que também fornece a menor oferta de 
cursos. Vejamos: 

I) Ciéncias (I g.rau) -X ~.:urs6:-; nn E:-.t;f<Jo 
2)_ f\·1aJ_t.'lll~íti~a ..:.._.:;~...-ursos 
3) Biolu!:!.ia --- 3 çur.,.n-. 
...J.) OuJ·mir..':.~ - 3 r..·ur:-.o:-. 
.S)Físicu - 1 ~·ursn 
Nos cursos da UFSC. em 4 dessas disciplinas, o número 

de formado_s nos últimos 11 anos foi o seguintt:: 
N" de formados média de formados de _82 a 92 por ano 
M:.Hemdtica- IJ2 12 
Biologia - UQ 17 
Qulmir..·a - Xh :-.; 
Ff:...ica- ...J.7 -1 

_ Observc~se tambt!m o que apurou a pesquisa sobre essa 
situação"- na região de Joinvilk. _Com 23 cplégios estaduais 
dc.2" grau, ela possuía 10.121 alunos matriculados no 2° g:rau, 

_cm 1992. A Univalle não oferec~.os cursos de Biologia, f:ísic;:t. 
e Química. Oferece agora o cUr-so de Mat~mátíCa, que, ~m 
10 anos, formou apenas 9g profes~ores. Trata-se _da maior 
região industrial do Estado, onde se pressupõe que a formação 
científica e tecnológica devesse ser priorizada e ince_nJivada. 

Na Região Oeste o quadro é tamb~m desolador. A UN
D_ESC~ que atende às_ regiões de Ch.apecó, São Miguel, Xan
xeré, apresentando 110.021 alunos matriculados. formou nos 
últimos 28 anos apenas ~ .500 profc~sort::s- nas disciplinas de 
estudos sociais, ciências., pedagogia ~ letras. _ _ 

Sr. Presidente. csses.daPos configuram ã situaçã9 de des~ 
caso e de abandono que vem predominando na ~ucação brasi~ 
lcira. A extinção da profissão de professor é mais um dado 
que faz parte_ de uma cad_eia_ de falhas, que envolve toda 
a política de educação. Gostariíl. &ssirn 4e voltar à referida 
fórmula hegeliana já citada: ''A verdade é Q tqdo"'. Esse.Qesin
teressc pela profissão de professor, essa paulatina extinção 
da carr_~ira com todas as nefast~s conseqüências que dela po-
9em_a9vir, não são fatos isolad9s. Não traduzem ape]1as pro
blemas decorrentes da pésSTina remune-ração salarial - que 
é também uma causa importante-, porém. mais do que isso, 
configuram a-pouca impol'tância que temos dado à..educaçã~. 

Os prohlemas se acumulam e se entrelaçam e torna-se 
difícil separar causas e conseqüências nesse emaranhado de 

. omissões. Bastaria olhar _para o Q':'-C faz o Japão e também 
os·chamados Tigres Asiáticos. Acreditaram na educação, in
vestiram maciçamente recursos nessa área. Prestigiaram Os 
docentes em todOs os sentidos, inclusive financeiramente-, -e-
assim ascenderam economicamente. - -_ - ---

Sr. Presidente, mais d-o que co~s-tatar a cr~ef"realidade · 
da educação brasileira, nosso 9bje~ivo é alertar para a busca 
de solução. O Brasil tem um encon~ro inadiável Com -a edu-ca
ção. Essa cris€- na educaÇão por que· passamoS sé manifesta 
nos altos índices de analfabetismo, na falta de e~colas,_ no 
desprestígio social e econômico que enfrentam nossos mestres, 
na propagação ~a violência, no desrespeito à velhice, nades
trUição do meio ambiente. 

Era o que tínhamoS a dizer. Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Francisco Rolle~berg) -'-- Con
cedo a_ palavra ao nobre Senador Teotonio Vilela Filho. 
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O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB - AL. Pro
nuncia o -segUitfte--discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Senadores; Esta semana, a irilprensa de Alagoas sofreu um 
rude, duríssimo golpe. Depois de quase um século de alerta 
em defesa dos interesses de nosso Estado, fechou melancoliw 
camente o Jornal de Alagoas. Sem mais néln- me"ilos, depois 
de uma curta nota dirigida aos 92 funcionários, e uma nota 
ainda mais seca dirigida aos leitores. 

Fecha-se mais um espaço de trabalho nas A lagoas já flage
lada pelo desemprego, pelo crescente esvaziamento econô
mico e pelos inquietantes problemas sociais. Fecha-se, mais 
ainda, uma generosa tribuna que, anos a fio, quase solitaria
mente, impediu o monopólio de opinião ein Alagoas. Em 
pouco mais de cinco anos, foram dois grandes e tradicionais 
jornais que saíram de circulação. Primeiro, a Tribuna de Ala
goas, asfixiada pela missão de empunhar, no Estado, a ban
deira de oposição'a Fernando CollOr e tudo o que ele represen
tava. Agora o Jornal de Alagoas, pluralíssirriO no leque de 
opiniões que abrigava, ele próprio, reminiscência Viva da His
tória de Alagoas. Por lá passaram, como colaboradores, Graci
liano Ramos, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Aurélio 
Buarque de Holanda, Ledo Ivo e muitos outros intelectuais, 
pois amplos eram os espaços do Jornal de Alagoas, generosos 
e sobretudo democráticos. 

O Condomínio dos Diários Associados, infelizmente, des~ 
conheceu os s.uc~ssivos alertas. de funcionários sobre ~.crise 
que começava a atingir o quase centenário Jornal de Alagoas. 
Não faltaram advertênciãs. O Condomínio, agora, deve sen
tir-se moralmente comprometido a encontrar__ uma solução 
que viabilize a reabertura do jornal. Por isso esperam, por 
isso anseiam em Alagoas: os jornalistas e gráficoS, tódõs os 
funcionários, erifinl, qtie veríãm reabilitados os postos ·de tra
balho. E os alagoanos, que veriam reaberta e reconstrufda 
a tribuna de luta sempre democraticamente acessível a opi
niões divergentes, sempre democraticamente acolhedora de 
opiniões conflitantes. Não se sabe, agora, o que mais lamentar: 
se a morte de uma empresa, num grave momento de crise 
econômica e de desemprego; ou se o fechamento de um espaço 
livre de debates e questionamentos de idéias-. de um instru
mento de defesa de Alagoas e de seu povo. 

Apelamos ao Condomínio associado para que restitua 
aos jornalistas o trabalho que lhes foi arrancado e devolva 
a Alagoas a tribuna que lhe foi tomada. Que se reabra. o 
Jornal de Alagoas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Não há 
mais oradores inscritos. 

Sobre a mesa, comunicaçã-o que será lida pelo Sr. l'·' Secre
tário. 

É lida a seguinte 

Bras!lia, 12 de julho de 1993 

Senhor Presidente: 
Em cumprirtfento às normas regimentais desta Casa, co~ 

munico a Vossa Excelência que estarei ãusenfe do País no 
período de 13 a 27 do presente mês, e que integrarei a delega
ção brasileira à ConferênCia Internacional .sohr.e Lazer nas 
Diferentes Partes do Mundo, em Loughborough University 
of Technology, na Inglaterra, que tratará especialmente de 
atividades culturais, desportivas e de turismo, em todos os 
países. 

Ao ensejo,-·renovo a Vossa Excelência meus protcM~S 
de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, -:- Senador Chagas Rodrigues. 

O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemherg) - Nada 
mais havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os ·traba"lho~. 
(Pausa.) 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão 1s 18 horas.) 

RETIFICAÇÃO 

ATA DA 53• SESSÃO, REALIZADA 
EM 7 DE ABRIL DE 1993 

(Publicada no~ DCN (Scçüo II. de N--l-YJ) 

Na pâgina 3097, z ... coluna, na ementa do Projeto de Lei 
do Senado n" 43, de 1993, 

Onde se lê: 

PROJETO DE LEI DO SENADO ~ 
N" 43, DE 1993 

Adita parágrafo ao art. 2B da Lei n" 8.641, de 
31-3-92, que ... 

Leia-se: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 43, DE 1993 

Adita parágrafo ·ao art. 2Q da Lei n" 8.641, de 
31-3-93, que ... 

ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 61, DE 1993 

A Cornissâo'Diietora resolve_: ·-· _ 
Art. 1" É aprovada a Prestação de Contas do Senado 

Federal, relativa ao exercício de 1992, na forma apresentada 
pela Subsecretaria de Administração Financeifa,- coiisoáli.te 
o Certificado de Regularidade emitido pela Auditoria desta 
Casa Legislativa. 

Art. 29 Determinar o encaminhamento desta Prestação 
de Contas, em cumprimento ao parágrafo único do art. 70 
da Constituição Federal, ao Tribunal de Contas da União. 

Sala da Comissão Diretora, 13 de julho de 1993.- HnJll
berto Lucena ~ Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Carlos 
Patrocínio - Beni V eras. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 62, DE 1993 

A Comissão Diretora resolve: 
. _ Art. 1 o É aprovada a Prestação de Contas do Fundo 

Especial do Senado Federal- FUNSEN, relativa ao exercício 
de 1992, na forma apresentada pela Subsecretaria de Adminis
tração Financeira, consoante o Certificado de Regularidade 
emitido pela Auditoria desta Casa Legislativa. 
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Art. 2" De.erminar o encaminhamento desta Prestação 
de Contas, em cumprimentO a:o patágrafo Unii:o do art. 70 
da ConstiTUição Federal, ao Tribunal de Contas da União. 

Sala da Comissão Diretora, 13 de julho de 1993.- Hrimw 
berto Lucena- Nabor Júnior- Nelson Wedekin-- Carlos 
Patrocínio - Beni V eras. 

ATO DA COMISSÃO DIJ{ETORA 
N' 63, DE 1993 

A Comissão Diietora CIOSenado Federal, no uso de sua 
competência regimental e, nos termos do que dispõe o art. 
58 do Regulamento Administrativo,-aprovado pela Resolução 
n" 58, de 1972, com suas alterações posterior:es~ co-mbinado 
com o disposto nos Atos n"~ 18 e 19, de 1976, que aprovaram, 
respectivamente, o RegUlamento do Fundasen e do Prodasen, 
resolve: 

Art. l'' Aprovar a Prestação de Contas do Ceqtro de 
Informática e Processamento de Dados do Senado F~deral_ 
- PRODASEN e do Fundo de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal - FUNDASEN, relativa ao 
exercício financeiro de l994. . .... ,_ 

Art. 2o Este ato_ entra em _vigo.r na data de su~ publiR 
cação. . _ 

Sala da Comíssã<YDiretora, 13 de julho de 1993.- Hum
berto Lucena - Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Carlos 
Patrocínio - Beni V eras. 

ATO DA COMISSÃO DJRETORA 
N• 64, OE 1993 

ATO DO PRESIDENTE N" 393, DE 1993 

O Presidentt:' ·Jo Senado Federal, no uso da sua comp~=-
tênç_ia regimental e- regulamentar,_ CJ!l conformidade com a 
delegação de Competência qUC \h-i TOr outorgada p-c\{1- Ato 
da ComiSsão_ Diretora n·' 2. de 4 de ab.ril de 1973, e tendo 
em vista o que conSta dOS PrOcessos n"' 0322/92-0-e 1037/93-5; 
resolve: - - · 

Alterar·crAto desta Presidência n·· 129. de 19'12, publicado 
no DCN, Seção II, de 8-4-92, para considerar o servidor CEL
SON CARVALHO DA CUNHA, matrícula !ROO, aposen
tadó no5 termos do-art. 40, iriciSoJII. alínea a, da Constifuição 
da Repúhlica Federativa do Bra(Sil. combinado com os arts. 
!Ró, inciso III. alínea a e 193, § 1", da Lei n" g.112. de 11 
de dezcmhrÓ de 1990.---- ·· · · 

Senado FCdcral, 13 de julho de 19<13. - S_cnador .Hum
berto ~u_ce~_ã;_ ~-~~si dente. 

- ATO DO PRESIDENTE N' 394, DE 1993 

o"Pre~idcnll! dq Sen~ldO_FCue_f"I, no uso da sua Compe
ti.ncia .re-gimental e rcgl!Jamentar·:·ém conformidade_ corri a 
delegação dC competê-ncia que· lh_C_ f(li_ óutó-rgad.a pelo Ato 
da_Corni?sãgopin.:t~r_a !_1" 2, de 197\ e de acord? ~()~_ ~- qu~ 
consta do Processo n" 012.711193-4 ... reSolve:_ _ . : 

Exonerar, a pedido, CARLOS ALBERTO DA "síl V A 
FRANco~ do cal-go de Técnico_Legislati~o. _Area Je.Pólícia. 
Segurança e Transporte, Nível II, Padrão 16. do Quadro ·de 
PessO-al do s·cnado Federal. a partir de 30 de junho dt:" 1993. 

S_enado Federal. 13 Çe ju!hn d!;' 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Prt::sidentc. 

A Comissão Dir:ctora do Senado Federal, no uso de_ sua 
competé!ncia regimental e, nos termos dÕ que dispõe O aá. 
58 do Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução ATO DO PRESIDENTE N" 395, DE 1993 
nn 58, de 1972, com suas alterações posteriores, Combinado O Presidente do Senado Feuerakno uso da atrihuição, 
com o disposto no Ato nn 10, de 1979, resolve: que lhe foi conferida pelo a,rt." 6". S .:!;, da R.:s.olução n" 41, 

Art. 1"' Aprovar a Prestação de ContaS do Centm . .,Grá- de 1993, c tendi_> em vista o qu_e cnt'lgta no Processo. n" 
fico do Senado Federal - CEGRAF c do Fundo do Centro 013.082/93-0. resolve: · - _ _ · 
Gráfico do Senado Federal - FUNCEGRAF, relativa ao c- Designar FÉRN;).NDO 'Jo"SÉ BÁÜ" AR DA ROCHA, 
exercício financeiro âc-1992 .. ~ _ -~ , _ ~- -:-~ : - __ -t~."naltsta Lcgislativo~_Arca de Controle lnterno. Espec[alidadc 

Art. zo Este ato entra em .vigor na Pata de sua publi- Contabilidade, Nível III, PâCrrao- i:l-5, do Quadro de Pessoal 
cação. do Senado FederaL para substituir a Diretora da Subse.cre.taria 

Sala da ComissãO Diretora, 13 de julho de 1993. -_Hum- ;.ie Apoio Técnico ri -Orçamento:s.Públ_icos, FC-8, no período 
berto Lucena- Nabor Júnior- Nelson Wedekin - Carlos de 6-7-93 a 2-8-.93, durante o (!fa:stamento da titular, em missão 
Patrocínio_-- Beni V eras. de estudo no exterior. 

ATOS LlO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N" 392, DE 1993 

O Pn::~idcnt~;;": do Senado Federal, no uso da atrihulçdo. 
que lht.: foi conferida pelo :.1rt. ()'', !i 2 ·.da Rl.'"~oluçüo n·· -1-2. 
di.! ll.JlJ3. ~ tcndtJ em vista o dbposto n{' art. ::t.H Ja Lei n · 
X. 111. d~;.• llJ90, r~solve: 
. Dc:signar VERA LÚCIA GOMES. Analista Legi:-,!ativo. 

Arca de Apoio Técnico ao Processo Legi~lativo, Nívc! III. 
Padr~o .-+5. d~ Quadro t.k Pessoal Uo Senado Federal.. para 
suhstttuJr a D1retora ela Subst>cre.uuia de Expt.:-dicnt.:, FC-R. 
no pt:ríodo de 8 a 28 d~ julhó Lle __ llJY3. durant~ as férias 
da titular. 

Senado Federal. 12 de julho dt! 19Y3.- Senador Hum
berto Lucena. Presidente. 

-- Senado FederaL \3 de julho de 1993_-- Senado[ Hum-
berto Lucena, Presidente. 

A TO DO PRESIDENTE N" .396, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal. no uso da atribuição. 
que lhe foi conferida pelo art. (J-·. § 2'-'. da Resolução n'' 42, 
de 1993. resolve: 

Dispensar. apedido. GESSI GETSA GONZAG.Á. Ana
lista Legislativo, Area de Apoio Técnico ao Processo Legisla
tivo. Nível lll. Padrão 45. do Quadro de_ Pessoal d..:) SeQ.ado_ 
FederaL da função comissionada, FC-g, de Diretor da Suhse
crctaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal. do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal. 
- Senado Federal. 13 de julho de J993. -Senador Hum-
berto Lucena, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N" 397. IJE 1993 

O PresiJ.:nte Llo Senado Federal. no uso di.' :-.ua í.·ompí.'· 
tt?-ncia regimental e regulamL'ntar. í.'lll conformil_!atk com a 
ddcgação de competência que lhe foi outorgada pí.'ln Ato 
da Comissão Dirctora n" 2. de ..J tk abril de ll17~. c tí.'ndo 
em viSta o 4ue con~ta do Processo n" OOH.22W<J3~7. resolve: 

Alterar o Ato LI esta PresiJ0ncia n" 237. tk 1 <JX5. publicado 
no OCN,· Seçüo II. dt.: 26-10-85. para manter apn..,cnt;tdn. pnr 
invalidez. o servidor LOURIVAL RIBELRO DF. CAR\'A· 
LHO. Analista Legislativo. Clu~se "Especial'". Padr~ío V. do 
Quadro Permanente Jo Senado Federal, nos termos do art. 
-lO. inciso I. Lia Constituição Lia Rcpühlica Fí.'d~-rativa dtl Brasil. 
comhin:.H.lo com os arts. (,7 e IX6. incisu I. * 1'', da Lei tL 
X.ll:!, de lYlJO. bem assim com o art. I 1 da Resoluçãu SF 
n" '8.7. de _i YH9. o art. 517. IV. do Regula_mento Adininistrativo 
do Senado FeJeraL c a Rcsoluçáo n · 42._ de- Jl)l)~~conl pnwí.·n
tos intc-grais~ a parfír" de Jl) de maio de l9!J3. observado o 
dispo~tu no art. 37. Inciso XL _da Cnnstituiçüo Fc-dí.'r:.ll. 

Senado Ft.:-dt.:-ral. l-t Jc julho de llJt>~.- Si:nador Hum-
hcrto Lucena, Pre~idenk. 

ATO DO PRESIDENTE N• 398, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da _competência 
que lhe foi delegada pelo art. 2". alínea a, do Ato da Comissão 
Diretora n" 2, de_1973, e teç,do _em vista o que consta do 
Processo n" 013.270/93-6 .. resolve: _ ·- ___ ~ __ _ 

Exonerar, a pedido. CLAUDIOTÇ)RQU;\.TO DA SIL
VA do Cargo de Técniçd LegislativO, Area d~ Polícia, Segu
rança e Transporte, Nível II, Padrão 16, do Quadro de Pesso_al 
do Senado Federal, a partir de 6 de julho de 1993. 

Senado Federal, 14 de julho de 1993. - Senado __ llum· 
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N•399, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, q_o uso de suas a~ribu_i
ções, em conformidade coro a delegação de competência que 
lhe foi ·outOrg-ada pelo Ato da Comissã_o __ Dir~tora n_<:> 2, de 
1973, e tendo em vista o que consta do Proces~So_n" 
013.018193-0, resolver: 

Tornar sem efeito a nomeação ·de GILY AN CORREIA. 
DE QUEIROZ FILHO para o cargo de Assessor Legislativo, 
DAS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, Parte Espe
cial, constante do Ato do Prestdente _no 289, -de 1993. 

Senado Federal, 14 de julho de 1993.- Senador Hum· 
berto Lucena. Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 400, DE 1993 

O Presidente do Senado_ Federal, no~u§.o 9-e s~as atiibu.i
ções, em conformidade com a delegação de corripetência que 
lhe foi oUtórgada- pélõ- Ato da Comissão Dirctorá no 2, de 
1973. de acordo com a Resolução do Senado F~deral n" 42, 
de 1993, e tendo em vista o que consta do Processo n<:> 
013.018/93·0, resOlve'~ 

Nomear para o cargo de provimento efetiVo de Assessora
mente Legislativo, Nível III, Padrão 42, do_Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, CÉLIA MARIA RAMALHO COSTA, 
em virtude de aprovação em concurso público, homologado 
pelo Ato do Presidente n~ 57, de 1993, publicado no Diário 

do Congresso Nacional, Seção II, de 2 de fevereiro de 1993, 
e Diário Oficial da União. Seção I, de 5 de fevereiro de 1993, 
observada a ordem de classificação da Área Dois. 

Senado Federal, 14_de julho de 1993. -Senador Hum· 
berto Lucena~ Presidente do Senado FederaL 

ATO DA PRESIDENTE N• 401, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimenral e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comis~ão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo O'' 012.823/93-7, xesolve: 

Aposentar, voluntariame_nte, o servidor LAERCIO RI
BEIRO RESENDE. Analista Legislativo, Área de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45, do 
Quadro_Q~ Pessoal do Senado Federal, nos terinos do ~migo 
40, inciso III, alínea a, da Constituição da Repúhfica Federa
tiva do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea 
a, e 67,.da Lei n" 8.112, de 1990. bem assim com os artigos 
34, § 2'; 37, e 41. da Resoíução (SF) n" 42. de 1993, com 
proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso 
XI, da CoOstitUição Federal. · 

Senado Federal, 14 de julho de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 402, DE 1993 

O Presidente doo S~n-ado Federal, no usQ da competência 
que lhe foi delegada pelo artigo 2". alínea a_, do Ato. da Cernis
sã~ Diretora n·' 2, de 1973, tendo em v1sta o d1sposto no 
artigo 36 da Lei no 8.112, de 1990, c o c~riStante do Processo 
n' Q1).777/93-1, resolve: 

Remover da sede do órgão em Bras!lia para ter lotação---
e exercícfo nã. Representação do Senado Fc_deral no Rio de 
Janeiro. NEUZA DA SILVA ROSA, Técnica 'Legislativo, 
Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade 
de- AsslStêrida ·a Plenários e Portaria_, Padrão 30, roatrfcul~ 
3884 e RITA DE CÁSSIA SANTOS BENEVENUTI, Téc· 
-nico Legislativo, ÁrC3 de Apoio Téc~iCo ao Processo Legisla
tivo, Especialidade de Processo Legislativo, Padrão 30, matrí
.cula 3882, do Quadro de Pessoal do Senado Federal._ . 

Senado Federal, 14 de julho de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado FeçleraL 

(') ATO DO PRESIDENTE N" 111/92, 

Que aposentou Ary Leonardo Vianna, Analista Le
gislativo 

APOSTILA 

Fie?- alterado O fundamento legal.~~ cà~cessão da aposen
tadoria, a que se refer_e o presente ato, para excluir o art. 
193, da Lei n" S.ÍIZ/90. _ 

Senado Fedenif.- 5 de novembro de 1992. - Serlador 
Mauro Benevides, Presidente. 

( ) R..:puhli..:adu por hav..:r :-.aíJu ((!111 itH.'(lm.:~·c·t(! no UCN ( SL·~·ci(l 
111. dl' ll-ll-Y2. 
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(*)ATO DO PRESIDENTE N• 368, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua _c_ompew 
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgado pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abiil de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 010.139/93-1, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, a servidora MARIA LUCI 
DE ANDRADE ROCHA, Técnico Legislativo, Área de Saú
de e Assistência Social, Nível II, Padrão 30, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, 
alínea a, da Constituição da Repúhlica Federativa do Brasil, 
combinado com os arts. 186, inciso III, alínea a, }92, inciso
II. e 67, da Lei n~ 8.112, de 1990, bem assim com a Resolução 
(SF) n" 42, de 1993, com proventos integrais, observado o 
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 21de junho de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente, 

ATOS DO DIR.ETOR-GERAL 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 36, DE 1993 

O DiretorwGeral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2'>, da Resolução n" 42, 
de 1993~ e de acordo com o que consta do Processo n" 
004.237193-5, resolve: 

Nomear ANTONIO CARLOS POJO DO REGO para 
exercer o cargo, em comissãu-, ·de Assessor Técnico, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gabinete do Líder do PSDB, Senador Mário Covas. 

Senado Federal, 14 de julho de 1993. - M..11ooel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 37, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado_Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 79, § 2~. da Resolução n" 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n~ 
013.409193-0. resolve: 

Exonerar ORLANDO CORDEJRO CAVALCANTE 
do cargo, em comissão, de Secretário Par!amcnt.ar, do Óuadr9 __ 
de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Líder do PDT, 
Senador Magno Bac_el_ar, a partir de 6 de julho de 1993. 

Senado Federal, 14 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-GCrai. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 38, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no_uso.Qa atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7\ § 20. da Resolução n~ 42, 
de 1993, e de acordo com o que cons_ta do Processo DY 
013.409/93-0, resolve: 

Nomear ANA MARIA GONDIM para exercer o cargo, 
em comissão, de Secretário Parlamentar. do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete 
do Líder do PDT, Senador Magno Bacelar. 

Senado Federal, 14 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Dii"etoi"-Geral. 

( ·') Rcpub!ic;tdn pnr havt.·r ~aú.lo com incorn·çdo no DCN tSt..'Ç;io 
,li). de 2-t ·6·93, 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 39, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de svas a.ttí: 
buições regulamentares e de acor_do com o disposto no anigo 
z~. do Ato n\' 9, de 1992._do_Prímeiro-Secretátio~resolve: 

Art. 1'' Designar os gestores dos convênios e contratos,,_ 
celebr~d_qs ~ntrc º- Se:nado Federal e _empresas, entidades e 
instituições abaixo relacionadas: 

- Subsecretari~ d~- Se_rviços G_erais: _ ~ 
-CONFEDERAL Vigilância e Transporte de Valores S/ 

A- prestação de serviços de vigilância armada na SQS 309 
e na Residência Oficial da_ Presidência do Senado Federal 
- Titular: JOSÉ JABRE BAROUD (matrícula o·' 1428); 
Substituto: ANTÓNIO FERNANDES DE MOURA SOBRI
NHO (Matrícula n"' 3198). 

--Subsecretaria de Engenharia: 
- LUDIPLÁS - Engenharia, Comércio e Impermeabi-

lizações Ltda. _-prestação de __ serviços de execução de obra 
de impermeabilização na _cobertura do EdifíCio Principal do 
Senado Federal- Titular: ADRIANO BI;;i':ERRA DE EA
RIA (matrícula n" 2420); Substituto: TADEU IZJDRO PA
TROCÍNIO DE MORAES (matrícula n" 3180). 

-Subsecretaria Técnica de Elctrónica: 

- ENDESTEL - Portas Automáticas Eletrônicas, Tele-
co~unicações e Representações Ltda, -prestação de serviços 
de conservação, manutenção e assistência técnica em sistemas 

_de_ central de portaria, acoplados com porteiro eletiõnico, 
_de propriedade do Senado Federal- Titular: TARCÍZIO 
SAMPAIO QRANJEIRO (matrícula n·· 3429); Substituto; 
LUIZ ANTONlQ TORRES DE CARVALHO (matricula 
n""4751). 

- Subsccrelaria de Assistência Médica e Social: 
INO SET -·Serviços EsPecializados de Telecomunica-_ 

ções -:-: prestação de serviço"s de radiochamada e de manu
tenção preventiva e corretiva~ Ç_om o forneCimentO de peças, 
em aparelho de tele mensagem da marca Motorola- Titular: 
CELSO DANTAS (matrícula n"' 1585). _ -· 

Art. 2~ Revogamwse as diSpoSições em contrário. 

Art. 3o Este __ ato entra em vigor na data de sua publi
cação: 

Em 14 de julho de 1993.- Manoel Vilela de Magalhães, 
Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 40, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atr_ibuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7", -§ 2~, 4a __ Reso_lução n" 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Pr_ocesso n:' 
014.005193-0, resolye: _. 

Exonerar ~NDRÉA KARIM MOREIRA do c~rgo, em 
comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, do Gabinete do Quarto-Secretário, Sena
dor Nelson Wedekin, a partir de 1" de agosto de 1993. 

-Senado Federal, 14 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 41, DE !993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conf~rida pelo art. 7",_ § 20, da _Resolução n" 42. 
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de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n_~ 
014.004/93-3, resolve: 

Nomear RUBIM NESTOR BENDER para exercer o 
cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quãdro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Quarto-Secretário, Senador Nelson Wedekin. 

Senado Federal, 14 de julho de 1993. - Manoe1 Vilela 
de Magalhães~ Dirctor-GeraL 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 42, DE 1993 

O Diretof-Geraldo Senado Federal, no uso da atriby.ição, 
que lhe foi conferida pelo arr. 7", § 2?, da Resolução n•) 42, 
de 1993, e de acordo com o _que consta_ do _Processo no 
012.934/93-3, resolve: . 

Nomear MÁRCIA MARIA TOBIAS para exercer o car
go, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de_ 
Pessoal do Senadc. i'edcral, com lotação e exerCíclo no Gabi
nete do Senador Nelson Wedckin. 

Senado Federal, 14 de julho de 1993. - Manoe! Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. -

(')ATO DO DIRETOR-GERAL N" 27, DE 1~3 

O Diretor-Geral do Senado Federal, o o_ uso da_atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7~. § 2", da ResoluçãQ n·' 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n~ 
012.226/93-9, resolve: _ 

Nomear CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA 
para exercer o cargo, cm comiss?o, de Se_cretári~adam_e~g_tar, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e 
exercício no Gabinete do Senador Raimündo Lira. 

Senado Federal, 7 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

( *) Rcpuhlteadn por h<~V\!r saído cnm incorreç::'to no DC.'\1 (Sçção 
li). de K-7-YJ. 

(')ATO DO DIRETOR-GERAL N• 31, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federi;\1, no us9 da atribuição, 
que lhe foi conferíQa pelo art 7", § 2"., da Resolução n~ 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do _Processo no 
011.657/93-6, resolve: 

Exonerar MARIA APA_RECIDA SOARES do cargo, 
em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal. do G~binete da Senadora.Júnia Ma~ 
rise. 

Senado Federal, 8 de julho de 1993. - Monoel Vilela 
de Magalhães, Diretór-Geral. 

( ') Rr.:puhlkado por haver saido r.::om inenrreçáo no DCN (Se~·•ln 
II). d~-.· .S-7-Y~. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO OlRETORA 
19~ Reunião Ordinária, Realizada em 13 de Julho de 1993 

Às dezessete horas e trinta minutos do _dia treze de j.ul~o 
de um mil, novccefllos e noventa e três, reúne-se a Co~ussao 

Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presi
dêncía, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Sena
dores Humberto Lucena, Presidente, Nabo r Júnior, Segundo
Secretário, Nelson Wedeki_Q, Quarto-Secretário, Bcni_ Vera_s 
e Carlos Patrocínio, Suplentes. _ _ 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Ex
celentíssimos Senhores Senadores Chagas Rodrigues, Prirnei
ro-Vice-Presidente, Levy Dias, Segundo-Vice-Presidente, Jú
lio Campos, Primeiro-Secretário, e Júnia Marise, Terceira
Secretária. 

O Senhor Presidente dá iníció à reunião e submete aos 
presentes as prestações de contas do Senado Federal, do Fun
do Especial do Senado Federal (FUNSEN), do Centro de 
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
(PRODASEN) juntamente com a do Fundo do Centro de 
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
(FUNDASEN), e do Centro Gráfico do Senado Federal (Ce
graf) juntamente com a do Fundo do Centro Gráfico do Sena
do Federal (FUNCEGRAF), relativas ao exercício de 1992. 

O Senhor Segundo-Secretário é designado para relatar 
a m3téria e, após exame, apresenta parecer oral pela apro
vação das prestações de contas. __ 

Os presentes aprovam o parecer, e assinam os respectivos 
Atos, que vão à publicação. 

O Senhor Presidente, a seguir, apresenta à deliberação 
dos presentes os Processos n'' 000729193-0, 0099S7/93-6 e 
008641192-7. que tratam de diferença cambial devida à empre
sa PRESS"-~ PeriódiCos, PubliCaÇões e Informações Ltda., 
com manifestação da Subsecretaria de Administração Finan
ceira pela utilização dos recursos disponíveis no FUNSEN 
-Fundo Especial do Senado Federal. 

A Comissão Diretora autoriza o pagamento, na forma 
sugerida pela Subcretaria de Administração Financeira. 

Em seguida, os Senhores Segundo e QuartoRSecretário 
apresentam Parecer conj_unto aos Processos n'"" 001323/92_-_0, 
10447/92-0, 021578/91-5, 001749/92-7. PD-000857/91-2 e 
014050/92-7, relativos a atualização monetária de parcelas re
tributivas de servidores pagas com atraso, no qual concluem: 

"a) pelo deferimento dos Processos em questão, res
salvados os itens b t! c seguintes e observados os critérios 
do item d; 

b) pelo indeferimento, no Processo n·' 00132:Y92-0, 
do pedido de reconsideração ou recurso sobre a decisão 
contida no Processo n·.> 014260/84-0, por ter ocorrido a 
prescrição do direito, na forma dos arts. 108 e 110 da 
Lei n'' 8.112/90; 

c) pela prejudicialidade, no Processo n' 001749/92-7, 
da solicitação de retificação do índice de desconto previ
denciário aplicado Sobre valoreS concernentes a meses 
anteriores a abril de 1991, por já ter sido efetuada a 
devolução de valores pagos a maior ao PSSS, como medi
da de caráter geral a todos os servidores, em 6 de abril 
d_o corrente exercício, acatando a decisão judiciai; 

d) pela determinação à Secretaria- Administrativa 
para que, no caso de pagamentos realizados com atraso 
a servidores, referentes a parcelas rctributivas perma
nentes ou eventuais, adote a atualização monetária des~ 
ses débitos, respeitados os seguintes critérios: 

1) a atualização só é cabível a partir da vigência 
dos efeitos financeiros da Lei n~' 8.112/90 (1 ~ de janeiro 
de 1991) e será calculada desde a data da .conSriluição 
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do direito ou do mês de competência, conforme o caso, 
até a data da efetivação do pagamento; 

2) não será devida a_atualização monetáfia "nos pa
gamentos efduados dentro do período de 60 (sessenta)_ 
dias da constituição do direito ou do mês de competência, 
conforme o caso; 

3) a correção dos valores monetários referentes a 
pagamentos em atraso- de parcelas rctributivas devidas 
a servidores far-se-á sempre de acordo com os índices 
de revisão de vencimentos e sOldos dos servídores públi
cos federais (equivalência salarial), consideradas as ante
cipações; 

4) a efetivação dos pagamentos de atualização mo
netária subordinam-se às disponibilídades orÇamentário-

financeiras e aos limites de· recursos-- mensais definidos 
pelo Primeiro-Secretário para aplicação _nessa modali
dade de dispêndio, podPndo realizar-se tais pagamentos 
parceladarnente." 

Os p-resentes, após debates, aprovam o pa:ecer. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 

encerrada a reunião, às dezessete horas e cinqüenta minutos, 
pelo que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e 
Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que. 
depois d~ assinada pelo Senhor P:esidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 13 de julho de 1993.- Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 


